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POETYKA TRAGIZMU W BOSKIEJ KOMEDII
DANTEGO. TYTUŁ DZIEŁA
A PIERWIASTEK TRAGICZNY

Dlaczego Komedia? JuŜ czternastowieczni komentatorzy1 zastanawiali się
nad tym tytułem (Comedìa), nie mogąc w nim dostrzec wystarczającego
uzasadnienia w świetle średniowiecznych Poetrie i koncepcji retorycznych,
dla dzieła rozsadzającego ramy wszelkich przyporządkowań rodzajowych
i gatunkowych swoją tematyką, strukturą stylistyczno-językową oraz my-
ślową i olbrzymim zróŜnicowaniem w zakresie poetyckiej ekspresji. Wyja-
śnienia, jakie daje w tej kwestii sam Dante w liście dedykacyjnym skierowa-
nym do Cangrande della Scala (Ep. XIII), wraz z którym posłał księciu
Werony ostatnią z trzech kantyk, Raj, nie mogły i nadal nie mogą trafiać
całkowicie do przekonania krytyków i, co więcej, są nawet jedną z przyczyn
kwestionowania autentyczności tego pisma2. Dla podkreślenia czy to wy-
                                                          
1/ Zob. np. B. da Imo la, Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, a cura di I. Ph. Laca i t a,
Florentiae 1887, t. 1, s. 19; G. Boccacc io, Il commento sopra la Commedia, preceduto della Vita di
Dante Allighieri, per cura di G. M i l ane s i, Firenze 1863, t. 1, s. 85-87. – Sądy dawnych komentato-
rów Dantego na temat tytułu Komedii omawia H. A. Ke l l y, Tragedy and Comedy from Dante to Pseudo-
Dante, Berkeley–Los Angeles–London 1988, s. 19 n.; i d em, Ideas and Forms of Tragedy from Aristotle
to the Middle Ages, Cambridge 1993, s. 144-157.
2/ Zob. H. A. Ke l l y, Tragedy and Comedy…, s. 1 n.; A. A. I annucc i, Dante’s Theory of Genres and the
Divina Commedia, „Dante Studies”, XCI (1973), s. 23, przyp. 1; Z. Ba ran sk i, Notes on Dante, the
Epistle to Cangrande and Medieval Comedy, „Lectura Dantis”, 7 (1990), s. 72-95. – Wśród waŜniejszych
publikacji dot. tytułu głównego dzieła Dantego, zob. np. P. Ra jna, Il titolo del poema dantesco, „Studi
Danteschi”, IV (1921), s. 5-37; M. Porena, Il titolo della «Divina Commedia», „Rendiconti
dell’Accademia dei Lincei”, IX (1933), seria VI, s. 114-41; A. A. I annucc i, op. cit., s. 1-25;
G. Agamben, Comedìa. La svolta comica di Dante e la concezione della colpa, „Paragone", XXIX (1978),
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miaru duchowego Komedii, czy teŜ niezwykłości talentu poety Giovanni
Boccaccio w swoim Trattatello in laude di Dante (Rozprawce ku czci Dantego)
określił ją jako Divina (Boska) i ten epitet pojawił się w tytule wydania we-
neckiego Gabriela Giolito, opracowanego przez Lodovico Dolce w roku
15553 oraz w kolejnych edycjach, choć dziś zaczyna przewaŜać tendencja
powrotu do brzmienia oryginalnego.

Dante mówi o swoim utworze jako o komedii  dwukrotnie
w Piekle, a obydwie te metatekstualne wypowiedzi autora-narratora4, skie-
rowane do czytelnika wirtualnego, pojawiają się w niewielkim odstępie od
siebie – w Pieśni XVI i XXI – co jest o tyle istotne, Ŝe pomiędzy jedną
i drugą wypowiedzią pada jeszcze termin tragedia na określenie Eneidy
Wergiliusza, którą tak właśnie nazywa jej autor:

[...] e per le note
di questa comedìa, lettor, ti giuro      (If XVI, 127-28)5.

([...] i klnę się,
Słuchaczu, na tę Komedię [...])

Così di ponte in ponte, altro parlando
Che la mia comedìa cantar non cura      (If XXI, 1-2).

(Tak z mostu na most, mówiąc rzeczy wiele,
Które Komedia moja tu pominie)     (Tłum. A. K.)

[...] e così ’l canta
l’alta mia tragedìa in alcun loco:
ben lo sai tu che la sai tutta quanta      (If XX, 112-14).

                                                                                                                          
z. 346, s. 3-27; A. Ross i, Il „serio-comico” dantesco, „Paragone”, XXX (1979), 352, s. 32-48; R. d ’ a l . -
f onso, «Comico» e «commedia»: appunti sul titolo del poema dantesco, „Filologia e Critica”, VII (1982),
s. 3-41; Z. Ba ransk i, „Primo tra cotanto senno”: Dante and the Latin Comic Tradition, „Italian Studies”,
46 (1991), s. 1-36; i d em, Dante and Medieval Poetics, [w:] Dante. Contemporary Perspectives, ed. by A. A.
I annucc i, Toronto–Buffalo–London 1997, s. 13 n.; M. Tavon i, Il titolo della Commedia di Dante,
„Nuova Rivista di Letteratura Italiana”, I (1998), z. 1, s. 9-34.
3/ Zob. E. Ma la to, Dante, Roma 1999, s. 249.
4/ We współczesnej narratologii kategorie autora i narratora naleŜą do dwóch róŜnych poziomów
komunikacji, niekiedy jednak – i ten przypadek ma miejsce w Komedii – tzw. autor wewnętrzny
utoŜsamia się z narratorem: zob. A. Marche se, L’officina del racconto, Milano 1998, s. 76-80.
5/ Wszystkie cytaty tekstu oryginalnego Komedii w tym artykule pochodzą z wyd.: D .  A l i g h i e r i,
La Commedia secondo l’antica vulgata, Edizione Nazionale a cura della Società Dantesca Italiana,
Milano 1966-1967.
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([...] co o nim niemało
prawdy we wzniosłą mą tragedię kładę,
wiesz gdzie, rzecz jasna, ty, co znasz ją całą)6     (Tłum. A. K.)

Takie przeciwstawienie przez Dantego swojej Komedii „tragedii” Wergiliu-
sza jest nacechowane określonym znaczeniem, jak zobaczymy w toku dal-
szych wywodów,  zwłaszcza jeśli rozwaŜyć rolę, jaką odegrała ta ostatnia
jako najwaŜniejsze źródło inspiracji dla tematyki Dantejskiej podróŜy przez
zaświaty.

PowyŜsze fragmenty, w powiązaniu z Dantejską teorią genolo-
giczną nakreśloną w traktacie De vulgari eloquentia7 (O języku pospolitym) oraz
w wymienionym liście, były przedmiotem rozwaŜań dawnych komentato-
rów oraz późniejszych krytyków, starających się znaleźć klucz do rozwią-
zania i uporządkowania trudnej kwestii przynaleŜności gatunkowej dzieła.
Niektóre ich wnioski mają o tyle znaczenie dla naszych rozwaŜań, Ŝe po-
zwalają sformułować hipotezę na temat świadomej obecności w nim ele-
mentu tragicznego, a nawet intencji (sic!) uwzględnienia go w tytule. Ta
ostatnia kwestia znajduje swoje sprecyzowanie w analizie charakteru mimesis
w Komedii8. Jeśli idzie o tę ostatnią, moŜna dostrzec, jak się wydaje, pewne
analogie – zgodnie z intencją ukrytą w dziele – z mimesis arystotelesowską,
w szczególności z tą, która odnosi się do teorii tragedii, a przez to równieŜ
z samą tragedią jako fenomenem literackim i antropologiczno-filozofi-
cznym (w jego autentycznym, greckim, wydaniu), który oprócz konkretne-
go wymiaru historycznego posiada równieŜ wymiar uniwersalny, wpisujący
się w ponadczasowy nurt europejskiej tradycji kulturowej. Jest to tym bar-
dziej zdumiewające i tym bardziej świadczy o niezwykłej intuicji twórczej
naszego poety, Ŝe nie znał on Poetyki Arystotelesa, przetłumaczonej z greki
na łacinę przez Wilhelma z Moerbeke w 1278 roku. Zresztą ani to tłuma-
czenie, ani wcześniejszy, przełoŜony z arabskiego na łacinę w roku 1256

                                                          
6/ Wszystkie cytaty z Boskiej Komedii w tłumaczeniu pochodzą – o ile nie zaznaczono inaczej –
z wyd.: D. A l i gh i e r i, Boska Komedia, przeł. E. Porębow icz, posłowiem i przypisami opatrzyła
M. Maś l anka - So ro, Kraków 2003. Skrót A. K. odnosi się do wyd.: D. A l i gh i e r i, Piekło, przeł.
A. Kuc i ak, Poznań 2002.
7/ Wydanym w latach 1303–1305. – Na temat jego datowania, zob. E. Ma la to, op. cit., s. 163.
8/ Temu zagadnieniu poświęcony jest jeden z początkowych rozdziałów w mojej ksiąŜce, Tragizm
w „Komedii” Dantego, Kraków 2005.
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przez Hermana Alemannusa komentarz Awerroesa do Poetyki, nie wywarły
wpływu na rozumienie pojęcia tragedii w łacińskim średniowieczu9.

Gdy Paul Valéry wypowiadał słowa „rien de plus original, rien de
plus soi que se nourrir des autres”10,  nie przypuszczał zapewne, jak ta myśl
jest trafna w odniesieniu do Dantego. Jednak wymagałaby ona dodatkowe-
go uzupełnienia. Dzieło Dantego jest jak wielki palimpsest pamięci,
w którym znaki róŜnych kultur nakładają się jedne na drugie, autor zaś
zdaje się je odczytywać w kodzie, który równocześnie tworzy, i który spra-
wia, Ŝe „stare” uzyskuje „nową” jakość, zachowując wdzięczne wspomnie-
nie o tym, z czego wyrosło.

Stwierdzenie Zygmunta Barańskiego, Ŝe komiczność (comicità) po-
ematu „sembra avvolta in una nebbia di mistero”11 jest w pełni zrozumiałe
w świetle próby definicji komedii, jaką daje Dante w odniesieniu do swoje-
go „boskiego poematu”. W De vulgari eloquentia (II, IV, 5-6) głównym kryte-
rium rozróŜnienia tragedii i komedii jest styl kaŜdej z nich: „Per tragediam
superiorem stilum inducimus, per comediam inferiorem, per elegiam stilum
intelligimus miserorum”12. Ten trójdzielny podział głównych rodzajów
literackich, w którym styl elegii wyróŜniony został na podstawie kryterium
semantycznego13, nawiązuje do przejętej z literatury staroŜytnej teorii
trzech stylów. Następujące zaraz potem uściślenie podkreśla wymiar for-
malny komedii, a w nim oscylowanie pomiędzy stylem średnim i niskim:
„Si tragice canenda videntur, tunc assumendum est vulgare illustre, et per
consequens cantionem ligare. Si vero comice, tunc quandoque mediocre
quandoque humile vulgare sumatur [...] Si autem elegiace, solum humile

                                                          
9/ Por. H. A. Ke l l y, Ideas and Forms..., s. 117.
10/ Cahiers, t. II, Gallimard, „Pléiade”, Paris 1945, s. 1002-1003.
11/ Dante e la tradizione comica latina, w Dante e la «bella scola»  della poesia. Autorità e sfida poetica, a cura
di A. A. I annucc i, Ravenna 1993, s. 228.
12/ „Przez tragedię rozumiemy styl wyŜszy, przez komedię – niŜszy, przez elegię styl ludzi nie-
szczęśliwych” (D. A l i g h i e r i, O języku pospolitym, przełoŜył, wstępem i komentarzem opatrzył
W. Ol sz an i e c, Kęty 2002, s. 50. Te i kolejne cytaty w oryginale pochodzą z wyd.: Dant e, De
vulgari eloquentia, introd., trad. e note di V. Coletti, Milano 2000 4 (1991).
13/ Definicja elegii jako stilus miserorum nawiązuje prawdopodobnie do dziełka Elegia sive miseria
autorstwa Arrigo da Settimello, napisanego ok. 1190 r. Na powyŜszy podział miała niewątpliwie
wpływ tzw. rota Vergilii, przyporządkowująca dziełom Wergiliusza róŜne style: Bukolikom – stilus
humilis, Georgikom – stilus mediocris, Eneidzie – stilus gravis.
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oportet nos sumere” (II, IV, 6)14. KaŜdemu stylowi odpowiada określona
materia semantyczna, jak wynika z następnych rozwaŜań odnoszących się
jedynie do jego odmiany tragicznej: „Stilo equidem tragico tunc uti videmur
quando cum gravitate sententie tam superbia carminum quam constructio-
nis elatio et excellentia vocabulorum concordat15 [...] isto solo sunt stilo
canenda [...] salus, amor et virtus” (II, IV, 7-8)16. Te rozwaŜania wpisują się
w szerszy dyskurs, w którym chodzi o przekonanie odbiorców, Ŝe volgare
illustre (literacki język włoski) moŜe być wyniesiony do rangi, jaką dotąd
zajmowała tylko łacina, jedyny „szlachetny” język, godny poruszania po-
wyŜszych tematów. Termin tragedia Dante stosuje ponadto, jak wynika
z przytoczonego powyŜej fragmentu (II, IV, 6) oraz dalszych refleksji (II,
VIII, 8; II, XII, 3), gdzie cytuje incipit swojej pieśni z Vita Nuova (śycie No-
we): „Donne ch’avete intelletto d’amore” („Niewiasty, które miłość poj-
mujecie”), takŜe do tego gatunku lirycznego. Ten ostatni fakt nie pozostaje
bez znaczenia dla problematyki tragizmu w Piekle. Mianowicie na początku
Pieśni XX (w. 1-3) słowo canzone odnosi się explicite do całej pierwszej
kantyki: „O nowej kaźni rym ułoŜyć muszę / W pierwszego śpiewu [canzo-
ne] tej dwudziestej pieśni: / Śpiewu, co głosi potępieńcze dusze”. Mogłoby
z tego wynikać, Ŝe na tym etapie twórczym poeta nie znalazł bardziej od-
powiedniego pojęcia na określenie Piekła, a posłuŜenie się nim właśnie
w tym miejscu moŜna by tłumaczyć obecnością elementu tragicznego
w stopniu wyŜszym niŜ  gdzie indziej w narracji odnoszącej się do Malebolge
(dosł. Złych Dołów, czyli dziesięciu czeluści ósmego kręgu) – na poziomie
tematycznym, stylistycznym i intertekstualnym. To z kolei mogłoby suge-
rować, Ŝe Dante miał świadomość takiego właśnie charakteru pierwszej
kantyki, ale ze względu na dwie pozostałe części dzieło nosi tytuł Komedia.
O ile jednak teoria stylów w traktacie łacińskim nie całkiem pozwala na
takie wyjaśnienie, o tyle powyŜsze rozumowanie nie pozostaje w sprzecz-
ności z definicją zawartą we wspomnianym Liście XIII, gdzie rozwaŜania
„teoretycznoliterackie” (5-16) poprzedzają uwagi o charakterze analityczno-

                                                          
14/ „Jeśli temat naleŜy opiewać w tonacji tragicznej, wówczas trzeba sięgać po volgare illustre i ułoŜyć
kanconę. Jeśli natomiast chodziłoby o styl komiczny, to trzeba się posłuŜyć volgare średnim lub
niskim. Styl zaś elegii moŜe oddać jedynie volgare umile” (tłum. moje – M. M.-S.).
15/ Definicja ta jest zapoŜyczona ze znanej szeroko w średniowieczu Rhetorica ad Herennium.
16/ „Wydaje się oczywiste, Ŝe uŜywamy stylu tragicznego, gdy doskonałość wierszy, kunszt kon-
strukcji zdaniowych i wspaniałość słów idą w parze z głębią myśli [...] ten styl wymaga takiej
tematyki, jak [...] czyny zbrojne, miłość, cnota” (tłum. jw.).
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egzegetycznym (17-33), z których  zdecydowana większość dotyczy Raju.
Kryterium rozróŜnienia tragedii i komedii, odzwierciedlające poglądy znane
z powstałych w tej epoce Poetrie (np. autorstwa Uguccione da Pisa, a za
jego pośrednictwem Izydora z Sewilli, jeśli chodzi o samą tylko tragedię17),
stanowi tu tok wydarzeń. Tragedia jest zdefiniowana jako rodzaj poetyckiej
narracji, która rozpoczyna się od spokojnego i pełnego szlachetności po-
czątku i zmierza do straszliwego końca, „jak to ma miejsce w tragediach
Seneki”; komedia, przeciwnie, od początku pełnego goryczy prowadzi do
szczęśliwego zakończenia, „jak się to objawia w komediach Terencjusza”18.
Dochodzą do tego ponadto róŜnice w modus dicendi, które są jednak zdefi-
niowane inaczej niŜ w De vulgari eloquentia: „Similiter differunt in modo
loquendi: elate et sublime tragedia; comedia vero remisse et humiliter [...]
Et per hoc patet quod Comedia dicitur presens opus. Nam si ad materiam
respiciamus, a principio horribilis et fetida est quia Infernus, in fine pros-
pera, desiderabilis et grata, quia Paradisus; ad modum loquendi, remissus
est modus et humilis, quia locutio vulgaris in qua et muliercule comuni-
cant”19. W świetle tych opinii brzmi przekonywająco stwierdzenie Gian-
franco Contini, Ŝe „L’Inferno è tematicamente la parte tragica della Comme-
dia”20.

Dla współczesnego odbiorcy nie jest natomiast całkiem zrozumia-
łe zaliczenie zarówno komedii, jak i tragedii do form narracyjnych. Śre-

                                                          
17/ Por. Page t -Toynbee, Dante’s Latin Dictionary, [w:] i d em, Dante. Studies and Researches, Lon-
don 1902, s. 103-104; I z ydor  z  Sew i l l i, Etymologiarum sive originum libri XX, VIII, 5-6 (Oxford
1911).
18/ Por. Ep. XIII, 10: „Et est  comedia genus quoddam poetice narrationis ab omnibus aliis differ-
ens. Differt ergo a tragedia in materia per hoc, quod tragedia in principio est admirabilis et quieta,
in fine seu exitu est fetida et horribilis [...] ut patet per Senecam in suis tragediis. Comedia vero
inchoat asperitatem alicuius rei, sed eius miseria prospere terminatur, ut patet per Terentium in
suis comediis” (D. A l i gh i e r i, Tutte le opere, a c. di L. B l a succ i, Milano 1993, s. 344-345). – Na
temat źródeł tych definicji zob. S. P re t e, Dante e gli excerpta «De Comoedia», [w:] AA. VV., Dante nel
pensiero e nella esegesi dei secoli XIV w XV, L. S. O l schk i, Firenze 1975, s. 127-136; R. d’ A l fon so,
op. cit., s. 11 n.
19/ „Podobnie róŜnią się w sposobie wyraŜania: jest on szlachetny i wysoki w tragedii, natomiast
swobodny i niski w komedii […]  I dlatego jest jasne, Ŝe obecne dzieło nosi tytuł Komedia. Albo-
wiem, jeśli zwaŜymy na materię, to na początku jest przeraŜająca i odpychająca, poniewaŜ [ta
kantyka to] Piekło, na końcu zaś pełna szczęścia, upragniona i wdzięczna, poniewaŜ [ta kantyka to]
Raj; natomiast sposób wyraŜania jest swobodny i niski, poniewaŜ dotyczy mowy pospolitej,
w której porozumiewają się takŜe proste kobiety” (tłum. moje – M. M.-S.).
20/ „Piekło jest z tematycznego punktu widzenia częścią tragiczną Komedii” (Un’ idea di Dante,
Torino 1976, s. 126).
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dniowieczne rozumienie tragedii zakładało istotnie „a narrative component
and a disaster factor”21. Oba gatunki dramatyczne utraciły swój wymiar
sceniczny jeszcze w późnym antyku i zostały zastąpione przez declamationes,
publiczne recytacje, co przyczyniło się do zaniku ich formy teatralnej22.
Tak więc sposób „przedstawiania” tragedii i epiki był podobny, co w połą-
czeniu z faktem, Ŝe zarówno jedna, jak i druga traktowały o wielkich posta-
ciach i znakomitych czynach, miały często niepomyślne zakończenie oraz
pisane były w stylu wysokim, a to sprawiało, Ŝe trudno było odróŜnić jedną
od drugiej i sprzyjało uwaŜaniu takich dzieł, jak Eneida Wergiliusza, Farsalia
Lukana czy Tebaida Stacjusza za tragedie. Tym naleŜy tłumaczyć fakt, Ŝe
Guido da Pisa, czternastowieczny komentator Komedii, uznał za najlepsze
tragedie dzieła Homera i Wergiliusza23, a podobne myślenie cechowało
Andrea Lancia, prawdopodobnie autora L’Ottimo Commento, który uwaŜał,
Ŝe materia tak rozumianych tragedii moŜe być wielka tak w dobrym, jak
i w złym24.

W przypadku Eneidy, dla Dantego, który w Pieśni XX nazwał ją
tragedią, najprawdopodobniej decydujące było kryterium stylistyczne, waŜ-
niejsze od kryterium odnoszącego się do struktury narracyjnej, a sformu-
łowanego w Liście XIII, gdyŜ zgodnie z tym ostatnim równieŜ poemat
Wergiliusza powinien był raczej zostać nazwany komedią ze względu na
smutny początek (opowiadanie Eneasza u Dydony o upadku Troi oraz
tragiczną śmierć królowej kartagińskiej) i szczęśliwe zakończenie – zwycię-
stwo Eneasza w Lacjum. Byłaby to jedna z tych rozbieŜności, które zacho-
dzą pomiędzy Dantem-autorem a Dantem-egzegetą własnego dzieła, chyba
Ŝe przyjmie się tezę Roberta Hollandera, który opierając się na opinii Jaco-
po della Lana, Francesco da Buti oraz na tej, która pochodzi z L’Ottimo
Commento twierdzi, Ŝe Eneidę nazwał Dante tragedią zarówno ze względu na
styl, jak i na tok narracji, kończący się śmiercią Turnusa oraz na rozpo-
wszechnione w jego czasach rozumienie tego poematu jako dzieła o upad-
ku Troi25.

                                                          
21/ Por. H. A. Ke l l y, Ideas and Forms of Tragedy…, s. 146.
22/ Por. P. Ra jna, op. cit., s. 15-16, 25 n.
23/ Zob. Gu ido  d a  P i sa, Expositiones et glose super Comediam Dantis, a cura di V. C io f f a r i, State
Univ. Press of New York, NY 1974, s. 6.
24/ Zob. G. Vande l l i, Una nuova edizione dell’Ottimo, „Studi Danteschi”, XIV (1930), s. 144.
25/ R. Ho l l ande r, Il Virgilio dantesco: tragedia nella «Commedia», L. S. O l schk i, Firenze 1983,
s. 130.
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Kwestia stylu Komedii, jednego z głównych argumentów przema-
wiających za takim tytułem, wzbudza nadal dyskusje krytyków; niektóre ich
wnioski dotykają rodzaju mimesis, jaką ona prezentuje, a to z kolei posiada
istotne znaczenie dla uzasadnienia obecności w niej elementów tragedio-
wych. Traktat De vulgari eloquentia wykluczał kontaminację stylów odpo-
wiednich dla róŜnych rodzajów poezji (tragedii, komedii, elegii), w czym
Dante okazał się spadkobiercą zasady przejętej z poetyk staroŜytnych,
która odzyska swoją aktualność w okresie humanizmu, a właściwie juŜ
w twórczości jego prekursora – Petrarki. Mogło to być jednym z powo-
dów, dla których w Piekle, powstałym w tym samym mniej więcej okresie
(1304–1308)26, w cytowanych fragmentach Pieśni XX i XXI dochodzi do
przeciwstawienia –  niezaleŜnie od innych względów – tragedii i komedii.
List XIII dopuszcza pewną licentia stilistica (10), powołując się na autorytet
Horacego i cytując kilka wersów z jego Ars poetica (w. 93-96), gdzie poeta
rzymski, po stwierdzeniu, Ŝe „przedmiot komiczny nie chce tragedii języ-
ka” i odwrotnie, Ŝe „uczta Tyestesa ze zgrozą unika / zwrotów godnych
komedii czy codziennej gwary” – zezwala, Ŝeby ta ostatnia przybrała cza-
sem ton wysoki, a tragedia niski:

Lecz czasem i komedia ma nieco wzniosłości,
I Chremes wydętymi ustami się złości.
I w tragedii wyraŜa się ból w zwykłej mowie:
Tam biedny Telef, Peleus wygnany coś powie 27.

Ale to, co dla Horacego jest wyjątkiem, dla Dantego staje się regułą, która
kaŜe mówić wręcz o pluralizmie językowo-stylistycznym28. Nie chodzi tu
jednak o bezkrytyczne pomieszanie  róŜnych rejestrów języka, ale o świa-
dome ich dostosowanie do tematyki danego epizodu czy charakteru posta-
ci, o nacechowanie etyczno-duchowe szeroko rozumianej przestrzeni. Z tej
racji, uwzględniając ogromne zróŜnicowanie tych aspektów w kaŜdej
z trzech kantyk, które sprawia, Ŝe przewaŜa w nich odmienny ton, niekiedy

                                                          
26/ Zob. G. Pet rocch i, Intorno alla pubblicazione dell’«Inferno» e del «Purgatorio», [w:] i d em, Itinerari
danteschi, Bari 1969, s. 85
27/ Tłum. J. Sękowsk i; cyt. za wyd.: Kwin tu s  Hora c ju sz  F l a kkus , Dzieła wszystkie, Wro-
cław 1988, t. 2, s. 430.
28/ Termin ten zapoŜyczam od G. Cont in i, Varianti e altra stilistica, Una raccolta di saggi (1938–
68), Torino 1970, s. 171.
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wyróŜnia się w nich dominujące substratum stylistyczne29. Współtworzy ono
odpowiedni kontekst mający ułatwić czytelnikowi moralną i teologiczną
ocenę nawet tych epizodów, które odbiegają od owej językowej i stylistycz-
nej „normy” poszczególnych części zaświatów. W myśl tej koncepcji, któ-
ra, choć sugeruje pewne uproszczenia, jest trafna w załoŜeniach, Piekło
cechowałby ton „komiczny” (remissus et humilis); przyczynia się on do uwy-
datnienia wizji moralnego chaosu i duchowego upadku30 potępionych,
i jest, poza tym, wyrazem pogardy i dystansu narratora do określonych
postaci. Najbardziej sugestywnie wyraŜa się to w porównaniach, a miano-
wicie w ostrym, ironicznym nieraz realizmie obrazu lub scenki stanowiącej
jądro członu, do którego się porównuje31. Jednak w epizodach, które
oscylują wokół „wielkich” postaci, nie pozbawionych rysów szlachetności
(Pier della Vigna, Brunetto Latini, Ulisses), pewnego dostojeństwa (posta-
cie z Limbo, Farinata) czy delikatności (Francesca da Rimini), równieŜ i styl
„naśladuje” ową rzeczywistość, stając się nieraz wzniosły, a nawet pate-
tyczny (w znaczeniu arystotelesowskim, a więc podkreślającym cierpienie)
w doborze form leksykalnych, struktur syntaktyczno-stylistycznych, w spo-
sobie obrazowania, co przyczynia się do stworzenia atmosfery autentycz-
nego tragizmu i czyni bardziej przekonywające wypowiedzi protagonistów,
którzy czują się bohaterami tragedii. To sprawia, Ŝe odczytanie głębszego
sensu danego epizodu jest trudniejsze, tak dla Dantego pielgrzyma, jak
i czytelnika, i wymaga spojrzenia nań z szerszej perspektywy „komicznej”,
obejmującej Czyściec i Raj. Na planie metaforycznym moŜna by to porów-
nać do postaci Geriona, jednego z monstrów piekielnych o rodowodzie
mitologicznym, na którego grzbiecie Dante z Wergiliuszem przebywają
(z rozkazu niebios) przepaść oddzielającą dwa ostatnie kręgi od pozosta-
łych siedmiu. U Dantego byłby on symbolem hipokryzji, którego twarz,
pod maską „uczciwego człowieka”, ukrywa zupełnie inną prawdę32, a we-

                                                          
29/ Por. A. A. I annucc i, op. cit., s. 12.
30/ Por. ibidem.
31/ Por. np. If XIX, 28-30: „Jako to pełza puszczony na smalce / Ogień, Ŝe tylko po powierzchni
liŜe, / Tak chodził płomień od pięty po palce”; If XXX, 100-105: „Tu zgnilec, który słuchał
nieochotnie, / śe go wspomniano z takim obrzydzeniem, / W brzuch wypuczony mówcę pięścią
grzmotnie. / Jak bęben zabrzmiał brzuch pod uderzeniem”.
32/ Jego opis obejmuje 27 wersów rozpoczynających Pieśń XVII Piekła; por. np. w. 7-12: „A owy
zdrady pierwowzór obrzydły / Do brzegów tułów i głowę wypręŜa, / W dół opuszczając ogonia-
ste widły. / Twarz jego niby twarz zacnego męŜa, / Ufność budziła składając się szczerze, / Lecz
resztą cielska przypominał węŜa.”.
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dług niektórych krytyków naleŜałoby go uznać za symbol całego piekła,
będącego par excellence królestwem fałszu i kłamstwa33.

Za „tragiczny” natomiast uznaje styl Piekła Robert Hollander,
mając na myśli ogólną tendencję językową, tak tu, jak w większym jeszcze
stopniu w całej Komedii, pisanej zasadniczo w volgare illustre, którego statusu
poeta bronił, mniej lub bardziej explicite, w poprzednich swoich utworach
(Vita Nuova, De vulgari eloquentia, Convivio). PoniewaŜ dla Dantego
„l’eloquenza in volgare è connessa con il sublime classico quale esso è es-
presso nella tragedia”34, dlatego sublimitas Komedii, dopuszczająca czasem
zwroty „niskie”, ma swój znaczący udział równieŜ w pierwszej kantyce.

Choć byłoby ryzykowne uznanie „tragizmu stylistycznego”, na-
wiązującego do poglądów epoki, która oceniła jako tragiczne poematy
epickie Wergiliusza, Lukana, Stacjusza, za typową cechę Komedii, czemu
przeczą przecieŜ przytoczone na początku naszych rozwaŜań cytaty z Pie-
kła (z Pieśni XVI i XXI ), trudno nie zgodzić się z innym stwierdzeniem
Hollandera, a mianowicie, Ŝe pewne epizody tej kantyki są „tragiczne”
równieŜ w warstwie semantycznej35. Uczony ten ma na myśli przede
wszystkim narrację niektórych postaci, np. Franceski czy Ugolina (nie roz-
wijając zresztą tej myśli), ale pojęcie tragizmu – jak staramy się ukazać gdzie
indziej36 – daje się rozciągnąć  równieŜ na elementy struktury, czy to sa-
mych postaci, czy teŜ epizodów jako takich, co nie jest sprzeczne z faktem,
Ŝe  znajdują one ostateczne rozwiązanie w makrostrukturze „komicznej”.
Uzasadnianie jednak tytułu poematu rodzajem uŜytego w nim języka (volga-
re zamiast łaciny), a nie stylu (jako Ŝe volgare illustre jest stylem wysokim)
prowadzi do sztucznego ustanawiania cezury pomiędzy jednym i drugim,
co w przypadku dzieła literackiego jest trudne do zaakceptowania. Nawia-
sem mówiąc, tego rodzaju próby pojawiły się u czternastowiecznych ko-
mentatorów Dantego, Boccaccia37, i zwłaszcza u Benvenuta da Imola. Ten
ostatni pisał: „Dico quod auctor potius voluit vocare librum Comediam
a stylo infimo et vulgari, quia de rei veritate est humilis respectu literalis,
                                                          
33/ Por. J. C. Nohrnbe rg, The Descent of Geryon: The Moral System of Inferno XVI-XXXI, „Dante
Studies”, CXIV (1996), s. 137; uczony ten zauwaŜa, Ŝe epizod Geriona zajmuje centralne miejsce
w strukturze Piekła i Ŝe  szczegółowy opis tej postaci symbolizuje wszystkie aspekty Górnego
i Dolnego Piekła, będąc „a multi-layered image of hell from top to bottom”.
34/ Op. cit., s. 121.
35/ Por. ibidem, s. 122-123.
36/ W części analitycznej wspomnianej ksiąŜki p.t. Tragizm w „Komedii” Dantego.
37/ Por. op. cit., s. 85.
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quamvis in genere suo sit sublimis et excellens”38. Niewątpliwie bardziej
stymulujące są jego rozwaŜania dotyczące przyporządkowania materii po-
etyckiej Komedii jednemu z trzech głównych rodzajów poezji, za które uwa-
Ŝa tragedię, komedię i satyrę, podobnie jak Guizzardo da Bologna39, autor
komentarza do tragedii Ecerinis pióra Albertina Mussato oraz komentarza
do Poetria nova, poetyki napisanej przez Geoffreya of Vinsauf.

Przyznając mianowicie, Ŝe w Komedii moŜna odnaleźć kaŜdy rodzaj
„filozofii”, Ŝe jej spectrum semantyczne jest bardzo rozległe, Benvenuto
stwierdza, Ŝe mogłaby być nazwana zarówno komedią, jak i tragedią czy
satyrą40, przy czym uwaŜa za najbardziej odpowiednie to ostatnie określe-
nie: „sicut in isto libro est omnis pars philosophie, ut dictum est, ita est
omnis pars poetrie. Unde si quis velit subtiliter investigare, hic est tragedia,
satyra, et comedia. Tragedia quidem, quia describit gesta pontificum, prin-
cipum, regum, baronum, et aliorum magnatum et nobilium, sicut patet in
toto libro. Satyra, idest reprehensoria; reprehendit enim mirabiliter et
audacter omnia genera viciorum, nec parcit dignitati, potestati, vel nobilitati
alicuius. Ideo convenientius possit intitulari satyra quam tragedia vel come-
dia”41.

Preferencja dana satyrze wynikałaby więc z jej charakteru, którego
istotą jest piętnowanie ludzkich wad i błędów. Mirko Tavoni, poszedłszy
tym tropem42, doszedł do interesujących wniosków, które pozwalałyby

                                                          
38/ Op. cit. t. I, s. 19: „Twierdzę, Ŝe autor chciał nazwać swój utwór Komedią ze względu na styl niski
i pospolity, poniewaŜ w rzeczy samej jest on niski w stosunku do stylu literackiego, chociaŜ ze
względu na rodzaj, jaki reprezentuje, jest wzniosły i wspaniały” (tłum. moje – M. M.-S.). – Ko-
mentator ten tłumaczy znacząco wyraŜenie metatekstualne „la mia comedìa” w Pieśni XXI Piekła
jako „moja księga w volgare” (ibidem, t. II, s. 95).
39/ Pod tymi terminami rozumie on jednak przede wszystkim rodzaje stylów: powaŜny, wysoki w
przypadku tragedii i satyry oraz niŜszy w odniesieniu do komedii; por. na ten temat H. A. Ke l l y,
Tragedy and Comedy…, s. 2, przyp. 5.
40/ Por. takŜe Gu ido  d a  P i s a  (op. cit., s. 6), który nazywa Dantego – przypuszczalnie ze względu
na występujące w Komedii elementy róŜnych gatunków literackich – „poeta comicus, necnon
satiricus et liricus atque tragoedus”.
41/ Op. cit., t. I, s. 19: „Jak w tej ksiąŜce jest kaŜdy rodzaj filozofii, co juŜ zostało powiedziane, tak
teŜ znajduje się w niej kaŜdy rodzaj poetyki. Dlatego, jeśli ktoś chciałby ją wnikliwie zbadać, to
znajdzie w niej tragedię, satyrę i komedię. Tragedię, poniewaŜ opisuje czyny kapłanów, ksiąŜąt,
królów, baronów oraz innych wielmoŜów i szlachetnie urodzonych, jak to widać w całym utworze.
Satyrę, czyli naganę, poniewaŜ w sposób niezwykły i śmiały piętnuje wszystkie rodzaje wad, nie
bacząc na czyjąś wysoką pozycję, władzę czy szlachectwo. Dlatego bardziej odpowiedni byłby dla
niej tytuł satyra niŜ tragedia czy komedia” (tłum. moje – M. M.-S.).
42/ Por. op. cit., s. 17-34.
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twierdzić, Ŝe element tragiczny jest obecny w dziele Dantego nie pomimo
jego wymiaru „komicznego”, ale poniekąd ze względu na ten właśnie wy-
miar. Nie tylko eliminują one pozorną sprzeczność, ale pozwalają dostrzec
nową wartość terminu komedia.

W świetle wywodów tego uczonego Komedia nie tylko nie ma nic
wspólnego z klasyczną komedią łacińską (co jest raczej oczywiste), ale –
biorąc za punkt wyjścia jej tytuł – mieć nie moŜe choćby z tego względu, Ŝe
nasz poeta nie posiadał prawdopodobnie jej znajomości bezpośredniej.
W definicji komedii z Listu XIII powołuje się, jak widzieliśmy, na Teren-
cjusza, ale znajomość jego utworów z autopsji wydaje się raczej wątpliwa43.
Podawanie przez krytyków epizodu z heterą Taidą z Pieśni XVIII Piekła
(w. 127-36) jako dowodu zaleŜności  intertekstualnej od tamtego autora
(a konkretnie od sceny w Eunuchu) opiera się na bardzo kruchych podsta-
wach, jako Ŝe koncepcja postaci obydwu heter jest diametralnie róŜna44.

Istotny natomiast byłby inny fakt, a mianowicie to, Ŝe w średnio-
wieczu za jeden z dwóch wymienionych w Etymologiach Izydora z Sewilli
rodzajów komedii uchodziła właśnie satyra. Ten wybitny encyklopedysta
z VII w. wymienia w księdze ósmej (VII, 6-7) obok „dawnych” (veteres)
poetów komicznych, do których naleŜą Plaut i Terencjusz, równieŜ „no-
wych” (novi), w poczet których zalicza najwybitniejszych twórców satyry,
Horacego, Persjusza i Juwenalisa, którzy piętnują w swoich utworach błę-
dy, zbrodnie i grzechy ludzkie („vitia [...] delicta [...] peccata”). Nie jest
więc wykluczone, zwłaszcza, gdy się odrzuci autentyczność Listu XIII, jak
to czyni Tavoni, Ŝe w tym właśnie kierunku winny iść badania nad szuka-
niem odpowiedzi co do sensu, jaki w sobie kryje tytuł Komedii. Horacy jako
pierwszy przedstawiciel poezji satyrycznej znajduje się w Limbo (If IV)
obok czwórki poetów „tragicznych”: Homera, Wergiliusza, Owidiusza
i Lukana. Ta swoista „rehabilitacja” mogłaby, zdaniem Tavoniego, wynikać
z polemiki Dantego ze stwierdzeniem, jakie pojawia się w jego czwartej
satyrze pierwszej księgi, gdzie odmawia statusu poety tej właśnie kategorii
twórców. Ale o ile Horacy reprezentuje wraz z „tragikami” „piękną szkołę”

                                                          
43/ Por. ibidem, s. 12-17; takŜe H. A. Ke l l y, Tragedy and Comedy…, s. 1 oraz przyp. 2. Równie
wątpliwy wydaje się być fakt znajomości tragedii Seneki przez Dantego: zob. H. A. Ke l l y, Tragedy
and Comedy..., s. 1 i 2, przyp. 3; E. Ma la to, op. cit., s. 338. Ten ostatni badacz przyznaje jednak, Ŝe
obecnie zaczyna (na podstawie pewnych przesłanek tekstowych) przewaŜać stanowisko dopusz-
czające taką znajomość, reprezentowane juŜ dawniej np. przez P. Ra jna, op. cit., s. 29.
44/ Por. M. Tavon i, op. cit., s. 15.
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(bella scola), o tyle bliŜszy naszemu poecie duchem i talentem był Juwenalis,
laudator temporis acti, ciskający gromy na zepsucie i chciwość panujące we
współczesnym mu Rzymie, będące niekiedy powodem najgorszych zbrodni
wiąŜących się z ogólnym upadkiem obyczajów, stanowiące przyczynę wielu
klęsk ludzkich. Jego utwory osiągają nieraz tragiczny patos, a kiedy indziej
uderzają pełną oburzenia inwektywą w stylu dalekim od tamtej sublimitas.
Stanowią więc przykład współistnienia elementów tragicznych i komicz-
nych, w zaleŜności od tworzywa poetyckiego, naśladującego rzeczywistość
w jej róŜnych wymiarach45. MoŜna tam dostrzec teŜ inną analogię z po-
ematem Dantego: Juwenalis, bowiem, często odwołuje się do tradycji, do
dawnych poetów, ale podporządkowuje to swojemu zainteresowaniu
współczesnością.

Wnioski Tavoniego idą w parze z wynikami badań Zygmunta Ba-
rańskiego, których fragment warto przytoczyć: „It is possible to show that,
of all the medieval modi, comedy was the most elastic and wide-ranging.
Thus, it also accommodated characters and feelings of every kind [...] it had
links with prose [...] and it employed a wealth of formal registers [...] Com-
edy embraced every subject and style; it could signify literature in general,
not least since in the Middle Ages it had lost its dramatic associations [...]
The term also indicated the poem’s religious dimension. St Jerome had
noted comedy’s moral force (Ep. 54, 9), while scriptural sermo humilis [...]
had ties with the ‘comic’ stilus humilis – in the thirteenth century, like com-
edy, the Bible was quoted as an example of both the ‘low’ and ‘middle
style’”46.

Wergiliusz, którego Dante spotyka po wyjściu z „selva oscura”
w momencie, gdy jest nękany przez trzy bestie, symbolizujące trzy katego-
rie grzechu, i do którego zwraca się wtedy ze słowami pełnymi wdzięczno-
ści i podziwu („tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore”: If I, 85), na którego

                                                          
45/ Por. ibidem, s. 30 n.
46/ Dante and Medieval Poetics..., s. 13-14: „MoŜna ukazać, Ŝe spośród wszystkich  średniowiecznych
modi [rodzajów literackich] komedia była najbardziej elastyczna i pojemna. Obejmowała, mianowi-
cie, wszystkie moŜliwe charaktery i uczucia [...] miała związki z prozą, [...] posługiwała się całą
gamą rejestrów formalnych [...] obejmowała kaŜdy temat i styl; mogła oznaczać literaturę w ogól-
ności, i jeszcze przed okresem średniowiecza utraciła swój dramatyczny charakter [...] termin ten
mógł równieŜ wskazywać na jej wymiar religijny. Św. Hieronim zwrócił uwagę na jej moralną siłę
(Ep. 54, 9), podczas gdy biblijny sermo humilis [...] był bliski komicznemu stilus humilis –  w XIII w.
Biblia, tak jak komedia, była podawana jako przykład zarówno niskiego, jak i średniego stylu”
(tłum. moje – M. M.-S.).
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wzorze kształtował swój styl i wyobraŜenie o wzniosłości w o wiele więk-
szym stopniu niŜ na średniowiecznych teoriach poetyckich i retorycznych
i dzięki czemu był w stanie „przełamać ciasne ramy suprema constructio, na-
rzuconej zarówno przez poezję prowansalską, jak i przez współczesną
poezję włoską”47, nie mógł pozostać jednak, ze swoją „wysoką tragedią”,
jedynym jego mistrzem w sztuce poetyckiej. Wzbogaciła się ona – dzięki
zasymilowaniu przez talent naszego poety, niezwykle chłonny, lecz zara-
zem bardzo twórczy i krytyczny, szeroko pojętej tradycji literackiej i kultu-
rowej – o nowe idee, dla których znalazła nowe formy ekspresji. MoŜe
właśnie w tym duchu naleŜy interpretować tercynę z Pieśni XXX Raju;
Dante, pragnąc tu oddać piękno Beatrycze, bijące od niej z niewypowie-
dzianym blaskiem tuŜ przed osiągnięciem Empireum, siedziby Boga, znaj-
dującej się ponad pierwszą sferą niebieską, a tym samym przed zakończe-
niem jej misji przewodniczki po krainie wiecznego szczęścia i zajęciem
przez nią miejsca w mistycznej RóŜy zbawionych, czuje się zwycięŜony
własną niemocą poetycką, niezdolną – jego zdaniem – oddać tego widoku:

Da questo passo vinto mi concedo
più che già mai da punto di suo tema
soprato fosse comico o tragedo.      (Pd XXX, 22-24).

(Bardziej się czuję od jej majestatu
Przybity niźli w którąkolwiek porę
Komik lub tragik od swego tematu”)

Ostatni wers nie jest tylko efektownym, retorycznym porównaniem, ale
poecie chodziło tu raczej o podkreślenie, i to w momencie, gdy doprowa-
dza swe dzieło do końca, jego charakteru będącego w stanie połączyć ele-
menty tragedii i komedii. W ten sposób Wergiliusz, mistrz stylu wysokiego,
zostaje niejako „zdystansowany” przez swego ucznia, który zdołał osiągnąć
pełnię doświadczenia w mimesis tragicznej i komicznej, w naśladowaniu
tego, co najbardziej podniosłe i tego, co najbardziej przyziemne, tego, co
jako „trasumanar” (Pd I, 70) wychodzi poza ludzką kondycję, i tego, co (jak
w ostatnim kręgu Piekła) schodzi poniŜej jej poziomu. Istotę owego wyjąt-
kowego statusu Komedii dobrze oddają słowa Gianfranca Contini,  który
nazywa ją „luogo summativo di tutte le tradizioni [...] istituto straordinario

                                                          
47/ E. Aue rbach, Mimesis, Warszawa 1968, t. 1, s. 338.
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di mistioni tematiche e tonali”48, jednym słowem dziełem godnym rywali-
zować tak naprawdę tylko z Biblią.

Riassunto

La poetica del tragico nella Commedia di Dante.
Parte I: Il titolo dell’opera e la sua componente tragica.

Il titolo del capolavoro di Dante fece riflettere già alcuni suoi commentatori
trecenteschi sul complesso problema dell’identità di un’opera così eccezionale che non
si lascia facilmente inquadrare in un determinato genere letterario. Le spiegazioni che
Dante stesso ne dà nella Epistula XIII – la cui autenticità è, del resto, messa in dubbio –
non sono soddisfacenti. La commedia come genere letterario vi è definita in base al
modo in cui si sviluppa la narrazione poetica, la quale partendo da un inizio
problematico arriva ad una lieta fine. Inoltre si ribadisce che lo stile più appropriato per
essa sarebbe quello “remissus” e “humilis”. Ed è proprio la questione dello stile
dell’opera di Dante che “da sempre” ha sollevato discussioni. Appare, infatti, indubbio
che in questo caso non si possa parlare di uno stile “umile”, ma piuttosto di un
pluralismo stilistico, non solo per quanto riguarda il carattere essenzialmente diverso
delle tre cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso), ma all’interno della stessa cantica. In
particolare, negli episodi dell’Inferno il cui nucleo poetico si sviluppa intorno ad un
personaggio “grande” e non privo di una certa nobiltà, prevale decisamente lo stile
“tragico” che mette in risalto la tragicità del personaggio stesso.

Uno dei commentatori trecenteschi, Benvenuto da Imola, è convinto che
nella Commedia sia presente ogni genere di filosofia e che perciò le si possa dare il nome
sia di commedia che di tragedia o satira. Il migliore gli pare quell’ultimo e ne dà anche
una giustificazione: ”Unde, si quis velit subtiliter investigare, hic est tragedia, satyra, et
comedia. [...] Satyra, idest reprehensoria; reprehendit enim mirabiliter et audacter omnia
genera viciorum, nec parcit dignitati, potestati, vel nobilitati alicuius. Ideo convenientius
possit intitulari satyra quam tragedia vel comedia”. Se si tiene conto del fatto che
secondo Isidoro di Siviglia la satira sia da considerare come genere comico (uno dei due
che egli descrive), e, inoltre, se si guarda allo stile di Giovenale (ben conosciuto da
Dante), ricco sia di slanci “tragici” che “comici”, non è difficile capire, perché la
commedia potesse passare nel medioevo per il più “capiente” dei modi, atto ad
esprimere ogni tipo di sentimenti, di imitare la realtà nelle sue molteplici dimensioni,
compresa quella tragica.

                                                          
48/ Op. cit., s. 104: „Miejscem spotkania się wszystkich tradycji [...] nadzwyczajnym połączeniem
tematyk i tonacji” (tłum. jw.).


