
 BOŽANSKA KOMEDIJA 

SREDNJI VEK (476-1492) 

 krščanstvo 

 politično, kulturno nazadovanje 

 fevdalizem 

 latinščina+vulgarni jeziki 

 pomembna vloga znanosti 

 teocentrični sistem 

 inkvizicija 

 monopol v šolstvu; duhovniki 

 samostani(prepisujejo) 

 likovna umetnostkršč. cerkev 

 

RAZVIJE 

LIRIKA:  

 Frančišek Asiški: Sončna pesem (trub. lirika) 

 Trubadurji (12-13stol, Provansa): 

 Voganti: potujoči študentje, posvetne pesmi 

 Sladki novi stil = Il dulce stil nuova – čustvena poezija 

 F. Villon = Potepuško pesništvo 

 

DRAMATIKA: 

 skoraj zamre (le še preproste igre na trgih ob praznikih) 

 VRSTE:PASION(krist. trpljenje) 

    MISTERIJ(verske skr.) 

    MORALITETE(boj med čistostjo in grdoto),  

    MIRAKLIJI(čudeži) 

 RAZVIJEJO SE(posvetno); FARSE: norčevanje iz pol. in ver. življenja 

      BURKE:komične igre (O jez. dohtarju) 

 

EPIKA: 

 SREDNJEVEŠKI NACIONALNI EPI: 

 O Igorjevem bojnem  pohodu 

 Balade o Roobinu Hoodu 

 Viteški romani: Tristan in Izolda 



DANTE 

 Rodi v Firencah 

 sodeluje v bojih in mora v izgnanstvo 

 pri 9ih sreča Beatrice = pesniški ideal, muza 

 v lat. piše fil. spise 

 v it. piše leposlovje 

 je predstavnik sladkega novega stila: ljubezen = božanstvo 

 PESNIŠKA ZBIRKA: Novo življenje 

 VERSKO ALEGORIČNI EP: BK 

 TEORETIČNI SPIS: O ljudskem jeziku 

   O monarhiji 

 

BOŽANSKA KOMEDIJA 

 temeljno delo sr.veka 

 najprej le komedija, božanska dod. kasneje 

 prikazuje celoten gos., pol., kult., duh. položaj ted. časa 

 tragičen začetek, srečen konec 

 

ZGRADBA 

UVODNI SPEV    

                                                             3-vrstičnice 

PEKEL 33 sp             100 SPEVOV                   3edinost-oče, sin, sv.duh 

VICE 33sp       

NEBESA 33 sp 

 

VERSKO ALEG. EP: abstraktno v konkretni obliki 

SNOV: ABSTRAKTNA, posmrtno potovanje duše 

 

 

 

 

 

 



VSEBINA 

o Kot 35letnik blodi po gozdu 

o sreča volkuljo, risa in leva 

o Reši ga Vergil(Razum).  

o Potuje skozi pekel, vice in raj.  

o Najprej ga spremlja Vergil,  

nato Beatrice(Čistost)ker je Vergil pogan..  

o Na poti sreča veliko znanih in manj  

znanih oseb iz zgo. človeštva, jih opazuje 

 in se z njimi zaplete v pogovor 

o Nato se vrne na zemljo 

 

Vsi spevi se končajo z zvezdami,  

Avtor razvršča osebe po simpatijah 

 

 

 

GROF UGOLINO 

 D in V prispeta v 9. krog (izdajalci domovine) 

 D zaplete v pogovor z grofom, on mu pove,  

da je bil grof v Pisi a so ga izgnali 

 se vrne, a je škof Ruggieri proti njemu  

nahujskal ljudstvo, druž. zaprl v stolp 

 nato usi umrejo od lakote 

 v peklu se mu maščuje, škofu gloda glavo 

 
 


