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Тема: Поема Данте Аліґ’єрі “Божественна комедія” як філософсько-

художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього 

Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору 

- Італія - ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ 

Мета — формувати компетентності: предметні (знання особливостей 

поеми “Божественна комедія” (жанру, композиції, часу творення, уявлення 

про світ); навички аналітико-дослідницької роботи з текстом; зацікавленість 

творчістю Данте; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: прагнення нових 

знань, критичне мислення; інформаційну: розуміння філософсько-етичної 

проблематики твору; загальнокультурну: дотримання моральних норм; 

гуманістичний світогляд; читацькі інтереси). 

Матеріали до уроку: 

  “Божественна комедія” Данте узагальнила досягнення середньовічної 

культури, синтезувавши поезію, філософію й теологію, заклавши підвалини 

нового життєрозуміння, що руйнували загальноприйняті канони, і зумовивши 

відповідну реакцію. Про поему Данте точилися суперечки: від повного її 

неприйняття (Вольтер називав цей твір “неправдоподібним науковим 

трактатом”, написаним варварською мовою) до критичного переосмислення 

або навіть називання її священною книгою, сенс якої не здатні осягнути 

смертні: у деяких теософських вченнях Данте та його поемі відведено 

пророцьку роль. чим саме цей твір вразив сучасників і захоплює наступні 

покоління — досліджуватимемо сьогодні. 



 

Данте Аліґ’єрі 

1. Розповідь викладача 

— Історія написання. Поему “Комедія” Данте писав упродовж 14 років: 

розпочав 1290 р., переробив 1313-го, а завершив 1321-го. 

Назва твору. Данте назвав свою поему “комедією” за усталеними 

середньовічними канонами: так називали твори із сумним початком (пекло) і 

щасливим фіналом (рай), написані не “високим”, а “середнім” стилем. Згодом 

перший біограф Данте Джованні Боккаччо оголосив поему “Divina Commedia” 

— “божественною комедією”. Слово божественна означало високу оцінку 

твору й те, що це “твір про Бога та його оточення”. Саме з такою назвою 

поема Данте Аліґ’єрі вийшла друком 1555 р. у Венеції. 

Мова комедії — народна, “vulgare”, рідний авторові тосканський 

діалект, адже Данте адресував її широкому загалу читачів, що не знали латини. 

Жанр. Ліро-епічна поема, у якій розповідь про зовнішні події 

переплетено з ліричними й філософськими роздумами автора. Написана у 

жанрі християнського видіння, вона водночас продовжує лінію античної 

літератури (пригадайте: царство Аїда вже відвідали Одіссей та Еней). 

Тема “Божественної комедії” — зображення уявних мандрів поета 

потойбічним світом. Супутником Данте є римський поет Верґілій, пізніше 

Данте супроводжує Беатріче, що уособлює милість Божу. 



Ідея — відвернути людину від гріха й навернути її до праведного життя, 

урятувати людей від ганебного стану й привести їх до щастя. Письменник 

мріяв про духовне спасіння людини й усього світу. 

Мета поеми — звільнити людей від стану гріховності й привести на 

шлях блаженства, тобто висловлено морально-релігійну думку про звільнення 

від гріха як шлях до щастя. 

Особливості сюжету. Основний сюжет твору — подорож героя 

потойбічним світом (уві сні, протягом Великоднього тижня 1300 р.). Данте 

розповідає, що в середині життєвого шляху, тобто в 35 років, він заблукав у 

життєвому лісі. У супроводі Верґілія поет спочатку потрапляє до пекла, потім 

— до чистилища. До раю його веде тінь Беатріче. У поемі автор спостерігає 

страждання грішників, вислуховує їхні пристрасні оповіді й розмовляє з ними 

(“Пекло”, “чистилище”). Мандруючи раєм, Данте змальовує блаженство 

праведників та красу царства небесного, яке постає перед ним у сліпучих 

променях божественного світла. 

Композиція. “божественну комедію” поділено на три частини (“Пекло”, 

“чистилище”, “Рай”), кожна з яких містить 33 пісні. Усього в поемі 100 пісень: 

1 (вступ) + 33 (“Пекло”) + 33 (“чистилище”) + 33 (“Рай”). як математик Данте 

обчислив просторові параметри: а) у “Пеклі” — 9 кіл; б) у “чистилищі” — 2 

передчистилища і 7 сходинок гори; в) у “Раю” — 9 небесних сфер. 

Жанрова своєрідність. За жанром “божественна комедія” є ліро- 

епічною поемою, у якій розвинутий сюжет (оповіді про події) переплетено з 

філософськими й ліричними роздумами. 

Поетика. Данте вдається до різних стилів, вільно змінюючи їх, залежно 

від змісту. Мова емоційна й образна. Найчастіше вживано порівняння та 

метафори, звертання та паралелізми. Твір написано трирядковою строфою — 

терциною. 



2. Теорія літератури (запис до зошитів) 

Терцина (італ. terzina, від terza rima — третя рима) — строфа з трьох 

рядків п’ятистопного ямба, у якій середній рядок римується з крайнім — 

першим і третім — у наступній строфі (аба бвб вгв гдг тощо), завершуючись 

окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи. Терцину 

вперше застосував у “Божественній комедії” Данте Аліґ’єрі, згодом нею 

активно послуговувалися українські поети. 

· Які українські митці використовували терцину у своїх поезіях? (І. 

Я. Франко, Б. С. Лепкий, М. Т. Рильський, П. Г. Тичина, Юрій Клен.) 

3. Складання опорного конспекту (запис до зошитів) 

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією. 

4. Аналітична робота 

· Опрацювавши складені вами опорні конспекти, у 5-7 реченнях 

схарактеризуйте своєрідність “Божественної комедії” Данте Аліґ’єрі. 

Очікувана відповідь 

Своєрідність “Божественної комедії”: 

■ композиційний прийом сну-мандрівки; 

■ мандрівник — автор (поет), а не його герой; 

■ символічність образів; 

■ емоційна, образна (метафори, порівняння, звертання, паралелізми), 

проста народна мова; 

■ трирядкова строфа — терцина; 



■ гуманістичний погляд на життя й людину; 

■ ідея твору — пізнати ідеал, здолавши шлях морального очищення. 

Питання для контролю: 

Бліцопитування 

· Коли Данте створив поему “Божественна комедія”? Чим славетна ця 

доба? 

· Чи була тема цього твору актуальною для свого часу? 

· Що ви знаєте про жанр “Божественної комедії”? 

· Назвіть особливості композиції поеми Данте. 

· Схарактеризуйте строфу “Божественної комедії”. 

· Як ви вважаєте, що мав на меті Данте, створюючи цю поему? 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

Прочитати вступ та фрагменти першої частини (“Пекло”) “Божественної 

комедії” Данте. 

Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 

y.levchuk2976@gmail.com 

 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 

 

 


