Temat : Z Dantem w podróż po piekle
1) Proszę zapoznać się z fragmentem Boskiej Komedii -podr. Część 1
2)Stwórz własną definicję piekła
Piekło to …………………………………………………………………………...
………………………………...………………………………....………………………………...
………………………………....………………………………....………………………………….
Boska Komedia o wędrówce Dantego przez zaświaty. W nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki
Piątek bohater zagubiony w ciemnym lesie otoczony zostaje przez 3 bestie- panterę/ wilczycę/ lwa.
Spotyka on wówczas swojego wielkiego mistrza Wrgiliusza, który mówi mu, że dopóki nie spotka
charta co przepędzi wilczycę jedyne wyjście z ciemnego gąszczu wiedzie przez piekło/ czyściec i
raj.
Wyjaśnia także, że wysłała go Beatrycze !!!!- zmarła przedwcześnie ukochana Dantego. Czuwa nad
nim z zaświatów.
W naszym podręczniku mamy tylko fragment związany z PIEKŁEM- jest to niesamowicie ważny
utwór właśnie do MOTYWU PIEKŁA
Jak wyglądało PIEKŁO wg Dantego ? TO KONIECZNIE PROSZĘ ZAPAMIĘTAĆ !!!!
Składało się ono z 9 kręgów przypominających stożek, którego wierzchołek znajduje się w głębi
ziemi ( na samym dole tego stożka siedzi LUCYFER- upadły anioł, który za złe czyny został
zrzucony z nieba- wg Dantego jak spadał wyżłobił właśnie w ziemi taki lej, który nazywamy
piekłem)
Na każdym kręgu siedzą zbrodniarze i grzesznicy- im wyżej pójdziemy spotkamy tych, którzy
popełniali mniejsze grzechy lub lżejsze zbrodnie.
Przed wejściem do piekła znajdował się napis „ PORZUĆCIE NADZIEJĘ CI, KTÓRZY TU
WCHODZICIE”.Przed piekłem znajduje się tzw przedpiekle- tam z kolei znajdują się Ci, którzy
urodzili się zbyt wcześnie i nie dane było im przyjąć chrzest- żyją z grzechem pierworodnym i
nigdy przez to nie trafią do czyśćca ani nieba
Dante był pierwszym twórcą średniowiecznym, który podpisał swoje dzieło imieniem i
nazwiskiem- wcześniej jak wiemy dzieła były anonimowe, bo pisane dla Boga. Dlatego
Alghieri nazywany jest prekursorem RENESANSU co oznacza, że zakończył epokę
Średniowiecza i „ otworzył” drzwi do nowej epoki- Renesansu
zadanie PROSZĘ O NIEODSYŁANIE
Czym był mitologiczny tartar? Co wiemy o tej krainie? Czy można ją porównać do piekła wg
Dantego?
2. Wyjaśnij związki frazeologiczne i zapamiętaj ich znaczenia
przejść przez prawdziwe piekło
smażyć się w piekle
zgotować komuś piekło na ziemi

POZDRAWIAM WAS KOCHANI
K.KAROLAK
*w razie jakichkolwiek pytań pozostaje do dyspozycji na naszej grupie lub e-mailowo jeśli ktoś ma
pytania indywidualne

