
Dante Alighieri

jako twórca języka włoskiego



Wstęp

Dante był jednym z pierwszych prekursorów renesansu.

W średniowieczu pisanie tekstów językiem innym niż łacina było 

nie do pomyślenia.

Poeta obalił tę zasadę i napisał swoje utwory takie jak:  „Boska 

Komedia”, „Biesiada”, „Kwiat” językiem toskańskim. Popularność 

jego utworów po śmierci doprowadziła do powstania języka 

włoskiego, który łączy w sobie elementy łaciny oraz języka 

toskańskiego.

Po jego śmierci coraz więcej artystów spoza okręgu, gdzie język 

łaciński był rodzimym językiem, decydowało się na twórczość

w ojczystym języku.



Boska komedia Dantego jest źródłem wielu

powszechnie znanych aforyzmów i sentencji.

Miłość, która porusza Słońce i inne gwiazdy. 

( wł. l'amor che move il sole e l'altre stelle)

Nie ma dotkliwszej boleści

niźli dni szczęścia wspominać w niedoli. 

( wł. Nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felicene la miseria.)

Nie mówmy o nich; popatrz i pójdź dalej. 

( wł. Non ragioniam di lor, ma guarda, e passa.)



Pójdź ze mną, a ludzie niech mówią dalej. 

( wł. Vien dietro a me, e lascia dir le genti.)

Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją.

( wł. Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate.)

W życia wędrówce, na połowie czasu,

Straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi,

W głębi ciemnego znalazłem się lasu. 

( wł. Nel mezzo del cammin di nostra vita...)



Frazeologia

Do Piekła, I części Boskiej Komedii, nawiązuje związek

frazeologiczny "sceny dantejskie", oznaczający

wydarzenia wstrząsające, straszne, budzące grozę;

wyrażenie określa zazwyczaj zachowania się tłumu

ogarniętego paniką, rozpaczą, w momencie katastrofy,

kataklizmu.



Ciekawostki

Na początku Dante nazwał swój utwór „Komedia”.

Komedią był w średniowieczu każdy utwór pisany niskim stylem.

Przymiotnik boska(wprowadzony po jego śmierci) znaczy tu

tyle, co wspaniała.

Najdłuższy wyraz w języku włoskim oznacza na łeb, na szyję

i jest to wyraz: precipitevolissimevolménte.
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