
Dante Alighieri



O autorze :

Portret Dantego pędzla Botticellego

Dante Alighieri (1265 - 1321)

 wybitny poeta włoski

 prekursor humanizmu

 filozof

 polityk

 kodyfikator języka włoskiego



Krótki życiorys:

• Urodził się we Florencji w  rodzinie z niżej warstwy arystokracji, 

ród Dantego należał do partii gwelfów.

• Studiował retorykę, gramatykę, filozofię ,literaturę i teologię.

• Był członkiem ruchu poetyckiego Dolce stil nuovo.

• W roku 1285 ożenił się z Gemmą di Manetto Donati, wcześniej przeżył 
nieszczęśliwą miłość do Beatrycze Portinari.

• W latach 1295 – 1300 zaangażował się politycznie, został powołany 

na urząd priora (1300),  członka rządzącej miastem signorii. 

• Musiał opuścić Florencję, ponieważ frakcja polityczna Białych w partii 
gwelfów przegrała walkę z frakcją Czarnych. 

• Oskarżony, skazany na grzywnę i dwa lata wygnania. Dante nie zapłacił 
grzywny, w efekcie czego został skazany na śmierć.

• Przez resztę życia błąkał się w różnych dworach, nigdy nie wrócił 

do ojczyzny.

• Zmarł w Rawennie.



Twórczość:

W języku włoskim

Commedia Divina (Boska Komedia), wyd. 1472

Convivio (Biesiada)

Detto d'Amore (Słowa miłosne)

Il Fiore (Kwiat)

La Vita Nova (Nowe Życie)

Le Rime (Rymy)

W języku łacińskim

De monarchia (Monarchia)

De vulgari eloquentia (O języku ludowym)

Eclogues

Epistolae

Quaestio de aqua et de terra



Dante a język włoski

Dante jako pierwszy pisał w dialekcie toskańskim, co uznano 

za skandal. 

W tamtym okresie języki narodowe nie figurowały jako literackie,

tworzono wyłącznie po łacinie. 

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 decydowało się na twórczość 

w ojczystym języku.



Dante na monecie

MONETA  (2 EURO)

przedstawia portret Dantego 

pędzla Rafaela, znajdujący się

w Pałacu Watykańskim.



Grobowiec Dantego Alighieri

Floreńczycy przez wiele lat  

próbowali odzyskać prochy 

Dantego, na co Raweńczycy

odpowiadali niezmiennie:

nie umieliście go uszanować 

za życia, nie oddamy go wam 

po śmierci.

Grobowiec Dantego Alighieri w Rawennie



Grób Dantego
czekający wciąż na niego

Coś ty Italii zrobił, Alighiery,

Że ci dwa groby stawi lud 

nieszczery,

Wygnawszy pierwéj...

C. K. Norwid Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...
Grób Dantego we Florencji



Dante - fresk na drewnie, znajdujący się we florenckiej galerii
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