


BOSKA KOMEDIA
Boska Komedia (wł. La Divina Commedia) – poemat alegoryczny napisany 

przez włoskiego pisarza Dante Alighieriego, w latach 1308-1321.

Poemat przedstawia wizję wędrówki poety przez  Piekło, Czyściec i Raj.

Pomysł wędrówki w zaświaty Dante zaczerpnął od swoich poprzedników. Motyw
ten pojawia się w literaturze starożytnego Rzymu (Bezpośrednią inspiracją
Dantego była Eneida Wergiliusza.), jak i literaturze okresu średniowiecza.

Dante rozwinął ten motyw w obszerny poemat, czyniąc samego siebie głównym
bohaterem, chociaż należy mieć świadomość, że w poemacie mamy do czynienia
z dwoma wcieleniami Dantego – po pierwsze bohatera, który wędruje po
zaświatach, po drugie narratora, który z perspektywy czasu opowiada historię
swojej wędrówki.



GENEZA POEMATU
Wedle wyznania samego autora w zbiorze poezji Życie Nowe, napisał
on Boską Komedię po to, aby oddać hołd swojej zmarłej ukochanej,
Beatrycze, aby pokazać światu ogromną miłość, jaką żywi do niej.

Kolejną motywacją było pragnienie wskazania ludzkości drogi

do odrzucenia występnego życia. A zatem jest to motywacja
moralistyczno – religijna, typowa dla średniowiecza.

Pędząc żywot wygnańca, Dante żywił przekonanie, że ludzkość zbłądziła.
Być może chciał odstraszyć ludzi od grzechów wizjami okropnych kar,
jakie czekają ich po śmierci w Piekle oraz zachęcić

do cnotliwego życia przez ukazanie wizji Raju jako miejsca wiecznego
szczęścia.



SYMBOLIKA LICZB  
ALEGORYCZNOŚĆ POSTACI

3 - symbol Trójcy Świętej

3 bestie (lew, pantera, wilczyca)

3 królestwa

10 - symbol doskonałości

pantera - zawiść

lew - pycha

wilczyca - chciwość



BUDOWA POEMATU

Kompozycja opiera się na liczbie 3:

utwór składa się z trzech części: Piekło, Czyściec i Raj, które przedstawiają

wędrówkę Dantego po 3 zaświatach.

Każda z tych części składa się z 33 pieśni, a każda część pisana jest tercyną,

czyli zwrotką 3 wersową o układzie rymów w sąsiednich strofach aba,

bcb,cdc.

Łącznie z pieśnią wstępną utwór składa się ze 100 pieśni.



ZAŚWIATY
Bohater Boskiej Komedii rozpoczyna swoją podróż przez zaświaty 7 IV 1300 r.

w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek od Piekła. Następnym etapem

jego wędrówki jest Czyściec, z którego przenosi się do Nieba, gdzie dane jest mu

doświadczyć obecności Boga.

Skomponowana w ten sposób pielgrzymka stanowi wizję ludzkiego życia –

podnoszenie się od grzechu ku boskiej doskonałości.

Każda część zaświatów ma swoją określoną strukturę. W każdej bohaterowi

towarzyszy jakiś przewodnik, który wyjawia mu najważniejsze sekrety.

W Piekle i Czyśćcu jest nim Wergiliusz, w Niebie są to Beatrycze (ukochana

autora) oraz św. Bernard z Clairvaux.



PORZUĆCIE WSZELKĄ NADZIEJĘ, WY, 
KTÓRZY TU WCHODZICIE. 

Piekło ma budowę olbrzymiego
odwróconego stożka podzielonego

na 9 kręgów.

Kolejne z nich schodzą w dół, aż

do samego Lucyfera.

W każdym znajdują się innego rodzaju
grzesznicy, których przewinienia mają
różną skalę.

Piekło powstało właśnie przez
największego z demonów. Był on niegdyś
aniołem, lecz z powodu zdrady...



SCHEMAT PIEKŁA
Przedsionek – dusze bez hańby i bez chwały, aniołowie ani Bogu wierne, ani 
wrogie;

I krąg – dusze dzieci zmarłych bez chrztu, dusze ludzi szlachetnych żyjących 
przed Chrystusem poeci, bohaterowie, filozofowie starożytni (Homer, Horacy, 
Owidiusz, Elektra, Hektor, Eneasz, Cezar, Brutus, Sokrates, Platon, Demokryt, 
Seneka i in.);
Zadawane im cierpienia: brak katuszy, ale bezczynność i tęsknota ;

II krąg – w progu Minos, dalej znajdują się zatraceni w miłości (Kleopatra, 
Helena, Achilles, Parys, Tristan);
Zadawane im cierpienia: smaga ich wicher; 

III krąg – pilnuje go Cerber; pokutują tu winni grzechu obżarstwa;
Zadawane im cierpienia: wieczny deszcz i błoto;



IV krąg – w progu Pluton; dalej siedzą chciwi i rozrzutni kapłani, papieże i inni;

Zadawane im cierpienia: kłócą się, rzucają głazami;

V krąg – znajdują się tu winni grzechu gniewu, zazdrości, pychy, pesymizmu;

Zadawane im cierpienia: siedzą w błocie i wściekli drą się zębami na kawałki ; 

VI krąg – gród Disa, bramę otwiera anioł, znajdują się tu heretycy (Epikur i in.);

Zadawane im cierpienia: ich dusze zamknięto w płonących grobach ;

VII krąg – podzielony na 3 jary; na straży stoi Minotaur;

jar 1. złodzieje, zbrodniarze; siedzą w rzece wrzącej krwi, strzegą ich centaurowie;

jar 2. samobójcy – zamienieni w drzewa;

jar 3. pochlebcy, fałszerze, znachorzy, oszuści, lichwiarze – są smagani ognistym 

deszczem;



VIII krąg – podzielony na 10 jarów

jar 1. stręczyciele – biczowani przez diabłów;

jar 2. rozpustnicy, nierządnice – umazani śmierdzącym gnojem;

jar 3. winni grzechu symonii (praktyka sprzedawania i kupowania godności kościelnych 

i związanych z nimi dóbr materialnych, powszechna w kościele katolickim 

w średniowieczu) – siedzą w głębokich jamach głowami w dół;

jar 4. magowie, wróżbici – chodzą z przekręconymi głowami;

jar 5. oszuści – zanurzeni we wrzącej wodzie;

jar 6. hipokryci – okryci płaszczami z ołowiu;

jar 7. złodzieje – gryzieni przez węże, rozsypują się w proch, by znowu się odrodzić;

jar 8. fałszywi doradcy – okryci płomieniami;

jar 9. podżegacze do zamieszek społecznych i religijnych (m.in. Mahomet) – sieczeni 

przez diabły, mają wiecznie świeże rany;

jar 10. fałszerze – nękani zarazą morową, wodną puchliną; ostrupiali, drapią się do krwi.



IX krąg – składa się z 4 kół
1. zdrajcy rodzin (Kain)

2. zdrajcy ojczyzny (Antenor)

3. zdrajcy przyjaciół (Giudeka)

Zadawane im cierpienia: są zamarznięci;

4. zdrajcy dobroczyńców (Judasz, Brutus i Kasjusz)

Zadawane im cierpienia: są przeżuwani w trzech paszczach Lucyfera.



SCHEMAT PIEKŁA



CZYŚCIEC - BUDOWA
Czyściec wygląda jak wielka góra

z 9 pięter, jej strażnikiem jest Katon.

Jest wzniesieniem położonym

na antypodach Jerozolimy, po tarasach

którego pną się pokutujące dusze.

Stopnie Czyśćca odpowiadają porządkowi

grzechów – za najcięższe pokutuje się na

najniższych tarasach góry czyśćcowej, na

której szczycie znajduje się Raj Ziemski.



Czyściec
Dusze przebywające w Czyśćcu cierpią, ale mają nadzieję dostać się

do Raju. Pokonują kolejne pietra i stopniowo zbliżają się do Boga.

Dusze, które nie zasługują na Raj, ponieważ nie dotrzymały przysiąg

i umów, będą tu przebywać do momentu odkupienia swojej winy.

Przebywa tam wielu przyjaciół Dantego.

Dante wędruje na wierzchołek Czyśćca, gdzie opuszcza go Wergiliusz.

Zanim Dante wkroczył do najwyższego nieba stan jego wiary sprawdził

św. Piotr i Jakub.



RAJ - BUDOWA
Raj składa się ze sfer niebieskich, na które składają się kolejne nieba,
poczynając od Ziemi:

niebo Księżyca

niebo Merkurego

niebo Wenus

niebo Słońca

niebo Marsa

niebo Jowisza

niebo Saturna

niebo gwiazd stałych

Primum Mobile

Dalej znajduje się Empireum i siedziba Boga w kształcie białej róży.



RAJ
Jest to ostatnia część wielkiego dzieła, stanowi zwieńczenie wędrówki Dantego.
Tu spotyka on swoją ukochaną Beatrycze. Pod jej przewodnictwem może w
końcu ujrzeć krainę szczęścia, gdzie przebywają zbawione dusze. Przestrzeń
niebieska składa się z 9 sfer nazywanych niebami. Ich nazwy

i ułożenie odnoszą się do układu planet. Ten porządek ma też odniesienie
moralne. Tak jak istnieje 7 cnót, 4 kardynalne i 3 boskie (wiara, nadzieja, miłość),
tak tutaj widzimy 7 nieb, zaś każda kolejna cnota znajduje się bliżej Boga.
Siedziba Boga to Empireum, kształtem podobne do białej róży. Jednak nie ma tu
zróżnicowania na poziomy zbawienia czy wiecznego szczęścia, ponieważ
wszystkie zbawione dusze tak samo obcują z Bogiem i doznają szczęścia.

To, co wyraźnie odróżnia wizję nieba w Boskiej Komedii od Piekła i Czyśćca, to
podkreślana dobitnie jego niematerialność. O ile męczarnie dusz

w Piekle są głównie natury fizycznej, o tyle w niebie nic nie jest cielesne.
Rzeczywistość Raju okazuje się mieszaniną barw, obrazów, zapachów

i uczuć.



PRZESŁANIE BOSKIEJ KOMEDII
Rozumienie alegoryczne poematu: Dante wędrujący przez zaświaty jest
metaforą ludzkiej podróży przez życie, której celem jest odnalezienie cennych
wartości, np. mądrości. Dante wędrując poznaje lepiej siebie i swoją twórczość,
która wbrew założeniem średniowiecza ma służyć potomnym. Pojawia się tu
motyw sławy poety typowy dla starożytności.

Alegoryczna wędrówka duszy ludzkiej składa się z trzech etapów. Pierwszy to
upadek (Piekło), następnie oczyszczenie (Czyściec), a ostatnim jest obcowanie z
Bogiem i osiągnięcie harmonii wewnętrznej (Raj).

W utworze zło zostaje potępione, nawołuje się do uczciwego życia bez grzechu i
czynienia dobrych uczynków, gdyż złe są surowo karane. Utwór ostrzega
ludzkość, że nie ma winy bez kary. Bóg jest najwyższą wartością.

Dante zadaje pytania bliskie każdemu człowiekowi, o istnienie, o życie po
śmierci.

.



ZNACZENIE POEMATU
Boska Komedia jest syntezą średniowiecznej myśli filozoficznej, teologicznej

historycznej, oraz panoramą świata. 

Wizja zaświatów Dantego stała się popularna w całej Europie. Aby prawidłowo ją odczytać

trzeba posiadać bogatą wiedzę na temat mitów i historii cywilizacji śródziemnomorskiej

Dzieło to łączy w sobie filozofię i światopogląd średniowiecza z zupełnie nowymi

motywami, które stanowiły zapowiedź renesansu. Z tego względu utwór szybko stał się

jednym z najważniejszych i najbardziej znaczących dokonań literackich w historii.

Jako arcydzieło literatury włoskiej należy do klasyki światowej i wywarła znaczny

wpływ na kulturę europejską.



DANTE I TRZY KRÓLESTWA
Domenico di Michelino, ok. 1465

fresk
Katedra Santa Maria del Fiore
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