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ДАНТЕ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОБРАЗОТВОРЧОСТІ 

Статтю присвячено систематизації образотворчих коментарів до «Божественної комедії» Данте 
Аліг'єрі на історичному просторі XIV-XX століть. Простежено зміну світоглядних моделей митців -
ілюстраторів поеми. 

На кшталт імені Тараса Шевченка, яке є ледь не 
генетичною ознакою українства, образу Шота Рус-
тавелі - який символізує духовність Грузії, Олекса
ндра Пушкіна - як уособлення висоти російської 
культури, ім'я Данте Аліг'єрі, знайомство з ним -
невід'ємна частина європейськості кожної куль
турної особистості. На початку XXI століття може 
скластися враження перемоги метушливого життя 
планети з його війнами, маскультурою, авіакатастро
фами, зрадливістю та корумпованістю над інтелек
том та духовністю, в першу чергу над академічним 
знанням. Більшості, для якої ім'я великого флорен
тійця - лише відлуння почасти незнайомої, хоча й 
грандіозної минувшини, варто відкрити «Божест
венну комедію», аби відчути її позачасову актуаль
ність в могутньому пульсі поетової пристрасті. Ге
ній завжди на часі. Такий Данте. Читати його по
ему - означає не витрачати час, а нарощувати його, 
розширюючи просторово культурні виміри власно
го, обмеженого плином часу короткого життя. 

Данте творив на зламі Середньовіччя та Прото
ренесансу. Його релігією був католицизм, його філо
софією - богослов'я, наукою - схоластика. Для су
часників Данте, які наївно вірили в те, що поет на
справді мандрував пеклом, «Божественна комедія» 
була твором, який наставляє на шлях здобуття бла
женства після смерті. Однак поема значно зміс
товніша очевидних повчального й анагогічного ша
рів. Вона б і не мала такого довгого побутування в 
культурі, якби кожне нове покоління, кожна доба не 
знаходили у Данте аналогій з проблематикою влас
ного життя, навіть із гарячою злободенністю. Не 
випадково ілюстраторами поеми та її інтерпретатора
ми були найвидатніші з митців XV-XX ст.: Мікелан-
джело, Блейк, Роден, Гуттузо, Далі. Могутня публі
цистична пристрасність Данте, моральна вимогли
вість в оцінках світу, церкви, людності, геніальні про
зріння майбутнього - пульсуюче життя «Комедії». 
«Ось вулична пісня "Чистилища",- шісав И. Мандель
штам,- з безладдям її настирливих флорентійських 
душ, які, по-перше, потребують пліток, по-друге за
ступництва та кумівства, по-третє - знову пліток» [ 1 ]. 
Це, так би мовити, побутовий шар поеми, завдяки яко
му флорентійці XIV століття сприймали «Комедію» 
ледь не як гарячу лінію «актуальної інформації». 

Водночас поема Данте дійшла до нас як утопія 
свободи. Середньовічна за формою, вона водночас 
містить у собі безліч сенсів: дантівський Рай не 
лише місце протилежне гріховному Пеклу, а й, і це 
найголовніше,- символ сходження. Це шлях до сво
боди. Власне, мандри поета крізь світи Пекла, Чисти
лища, Раю - грандіозна картина важкої дороги, яку 
людина долає, якщо потребує волі. Поезія Данте, 
як влучно зауважив Й. Мандельштам, «завжди на 
ходу, в дорозі» [2]. В цьому є зернина, з якої знову й 
знову кожної доби невпинно поставала потреба осяг
нути дантівську мудрість. Це той текст, який кожно
му варто подолати, щоб зрозуміти себе в цьому текс
ті. Утопія свободи - та вісь, на якій тримається кос
мос Данте. Він римується з нездоланною потребою 
людства до свободи суспільної, родової, особистої. 

Велич поеми наскрізно пронизує інтелектуальне 
поле європейської культури, бо вона концентрує конг
ломерат буття людства, суспільства і навіть Космо
су. Ерудиція Данте була надзвичайною. Він першим 
піддав сумніву непорушність середньовічних кано
нів церкви. Знижуючи образи релігійних авторите
тів, Данте підносив значущість аналітичної думки, 
уславивши античних філософів та поета Вергілія. 
Відмовившись від латини, Данте почав писати на
родною мовою. «Божественну комедію» написано 
на «вольгаре». Данте передбачив відкриття Амери
ки, сформулював суму наукових ідей, згодом під
тверджених експериментально. На думку Павла 
Флоренського, саме Данте пророчо передбачив від
криття неевклідової геометрії Космосу, математику 
великих мас та простору, теорію відносності. У духов
ність Європи поет увійшов як предтеча ренесанс
ного гуманізму: до Данте середньовічна література 
знала лише сакральний образ Богоматері. В «Божест
венній комедії» Беатріче Портінарі - юнацьке кохан
ня Данте, так би мовити, пересічна містянка, супро
воджує його аж до верхніх сходинок Раю. Це вже 
слідом за Данте Петрарка уславлятиме Лауру, Шекс-
пір - Смагляву леді, Ронсар - Олену. Отже, прослав
ляти Данте здавалося б легко, але складно - адже 
ніяка риторика до нього не дотягнеться. 

Життя Данте Аліг'єрі позначене коротким яск
равим часом, кількома роками повного розкриття 
особистості як поета, політика, дипломата, а далі -
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Мікеланджело Буонаротті. За мотивами Дантового 
Пекла. Деталь фрески «Страшний суд» (1534-1541), 

«Грішник» 

стрімким падінням, конфліктом з політичними си
лами Флоренції. Більша частина життя пройшла у 
вигнанні. Екстремальні обставини існування Дан
те пояснюють загострене відчуття гідності та тра
гізму, так само, як усвідомлення поетом власної 
неповторності. Зауважимо, цей творчий та психо
логічний феномен було сформовано в унікальній 
свідомості людини на межі XIII-XIV століть, коли 
поняття особистості в свідомості соціуму не існу
вало. Ще не відокремившись від слухняного гурту, 
людина була лише часткою пастви, «вівцею в стаді 
Божому». Власною трагічною долею Данте заклав 
підвалини майбутнього європейського індивідуалі
зму. Не дарма до образу поета з особливим пієте
том ставилися його найближчі (в часі Ренесансу) 
однодумці, найвеличніші серед великих: Джотто, 
Рафаель, Ботічеллі, Мікеланджело. Поема Данте 
завжди сприймалась як великий подвиг творчого 
духу. Це світ, в якому любов і ненависть, гріх і свя
тість, світ і тінь, тваринна брутальність і райська 
бесплотність, зойк та молитва існують у міцній ма
терії терцин, ритмів та рим. Напруженість поетич
ної мови - основа стилю Данте. Думка поета зав
жди нагадує зусилля полоненого, який прагне сво
боди. Динаміка терцин, його буремна пристрасність 
поеми сугестивна, вони ж унаочнюють позачасо-
вість, навіть актуальність поеми. «Комедія» активі
зує мислення, розбурхує свідомість, формує потре
бу активного світосприйняття. 

Безумовно, для людини часів модернізму існує 
певна складність у входженні до тексту XIV століття. 
Та оволодівши символікою твору, так би мовити, 

словником поеми, читач XXI століття буде віддяче-
ний щедрими дарами виняткової пристрасті, любо
ві, інтелекту, чаром поетичного слова. Тоді відкри
ваються аналогії між «пологовими муками» демо
кратії у Флоренції XIV століття та досить незграб
ними зусиллями демократичного будівництва в 
Україні на початку XXI століття. Відстань у часі між 
Данте і нами колосальна - тотожність суспільної 
практики очевидна. Змінилися імена й назви партій -
лишилися незмінними типи людей: гендляри, зрад
ники, вбивці, хабарники, лихварі - як у XIV, так і в 
XXI століттях під одну масть. Отже, читати «Божест
венну комедію» й уникнути аналогій із сучасністю 
неможливо. В кожну добу вона промовляла до живої 
людської думки, провокувала до активної позиції у 
відкритті незнаних обріїв. Саме тим пояснюється без
ліч образотворчих коментарів «для поеми». Поетичні
шим «коментарем» у XV столітті до Данте були ілюст
рації Сандро Ботічеллі. Митець не лише зобразив 
сюжетні колізії, а й передав дух просвітленості, філо
софію «Чистилища» і «Раю». З XIV століття і до завер
шення XX століття «Божественну комедію» ілюст
рували понад вісімдесят разів [3]. Кожне покоління 
митців намагається подолати цю поетичну верши
ну. Дуже часто цей «духовний альпінізм» наража
ється на поразку. 

Перші ілюстратори Данте - мініатюристи. Вони 
працювали в монастирських скрипторіях і в маєт
ках, створюючи для освіченої частини італійських 
феодалів наївні малюнки - оповідки про мандри 
поета містичними маршрутами. В мініатюрах «Ко
дексів» Данте і Вергілій зображені побожними чен
цями, а мандрування поета по загробних світах 
трактується в дусі релігійної легенди (тоді як для 
самого Данте традиційна форма «мандрування» була 
тільки засобом висловлення нових ідей). 

Ілюстрації Сандро Ботічеллі до трьох пісень 
поеми Данте, створені між 1495 і 1498 роками й 
високо оцінені сучасниками, незабаром були забу
ті, як згодом майже забули самого художника. Важ
ко знайти дві такі різні за творчим темпераментом 
особистості, як Данте й Ботічеллі. Тим більше вар
ті уваги малюнки Ботічеллі до «Божественної ко
медії», малюнки художника, що відзначається особ
ливим емоційним чуттям, музичним і водночас дра
матичним сприйняттям. Сандро Ботічеллі пер
ший в історії ілюстрування відходить від правила 
додержуватися букви твору і, покладаючись на свою 
естетичну рефлексію, зосереджує увагу на переда
чі світлоносності, музичної вібрації вірша. Якщо в 
ілюстраціях до «Пекла» і деякою мірою до «Чисти
лища» він продовжує традицію мініатюристів, то в 
ілюстраціях до «Раю» художник насамперед праг
не передати духовний рух. Мереживо його ліній 
виникає і зникає на малюнку раптово. Ритм і плас
тичність цих ілюстрацій передають схвильованість 
художника і викликають відповідне співпереживан
ня глядача. Ботічеллі - перший європейський ілюст-
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ратор Данте, який зумів утілити ніби саме звучання 
вірша в графічній формі. 

Майстерність Ботічеллі - генія віртуозної, стрім
кої і різноманітної лінії, стала великим досягненням 
мистецтва доби Ренесансу. Він перший в історії євро
пейської ілюстрації здійснив прорив через сторіччя 
до принципів ілюстрації, які базуються на творчому 
діалозі з літературним джерелом - цей принцип став 
«робочим» тільки в мистецтві XX століття. Цим до 
певної міри пояснюється інтерес і любов до Ботічел
лі, заново відкритого в 90-х роках XIX ст. 

Три наступні сторіччя після доби Ботічеллі май
же не залишили нам більш-менш видатних творів, 
пов'язаних з іменем Данте. 

Перший портрет поета приписують пензлю його 
сучасника, великого художника Джотто ді Бондоне. 
Натхненністю і спокоєм віє від образу, втіленого на 
фресці в Палаццо дель Подеста у Флоренції. Джот-
тівський Данте - увесь самозаглиблений. Лагідні, 
витончені контури портрета, м'які згортки головно
го убору, чисті лінії обличчя і вишуканий силует 
руки, що тримає квітку, створюють образ гармоній
ний і величний. 

Зовсім іншим бачимо поета на фресці «Диспут», 
написаній Рафаелем через 188 років по смерті по
ета. Перед нами особистість, яка несе заряд інтеле
ктуальної сили, образ суворий і драматичний. Це 
Данте, який спізнав кохання і відчай утрати, зазнав 
гірких страждань і зневіри. Міцно стулені вуста, 
енергійно випнуте підборіддя свідчать про незлам
ну вдачу вічного вигнанця. Портрет Данте є дока
зом того, як геніально прочитав Рафаель поетову 
«автобіографію» - його «Божественну комедію». 

В епоху Ренесансу епічний розмах «Божествен
ної комедії» зумовив появу циклів фресок Андреа 
Орканья, Андреа дель Кастаньйо, Домініко ді Мі-
келіно, Луки Синьйореллі, Мікеланджело Буонарот-
ті, нещадних у відтворенні сцен «Пекла» - це світ 
сильних особистостей у драматичних конфліктах. 

Доба класицизму з її пафосом нормативності не 
цікавилась Данте. Вольтер вважав поему незграбною, 
а великого флорентійця позбавленим смаку. Справді, 
безмежжя пристрасті, пекельних мук і бруду, містич
ність Раю аж ніяк не могли бути зрозумілими класи-
цистам, для яких «порядок», системність у всіх сфе
рах життя сформульовані як непорушна норма. 

Але молоде романтичне мистецтво Європи по
чатку XIX ст., повставши проти прозаїчного філістер
ського життя, звернулося до Данте. 1822 року Ежен 
Делакруа дебютує картиною «Човен Данте». Сучас
ники сприйняли її як маніфест нового мистецтва. 
«Човен Данте» - символ, філософсько-поетичне 
узагальнення, перейняте духом ренесансного гума
нізму. Основну увагу в картині зосереджено на обра
зах Данте і Вергілія, що трактуються з такою силою 
почуття, яку до Делакруа дантівська тема в мистец
тві знала лише в «Страшному суді» Мікеланджело. 
Делакруа звеличує ідеал романтиків - сильну лю-
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дину, героя-бунтівника, охопленого великими при
страстями. В поезії Данте Делакруа знайшов те, 
чого не міг знайти в сучасному йому суспільстві. 
Творча спадщина французького художника, що за
знала неабиякого впливу ренесансного мистецтва, 
визначила розвиток багатьох художників не тільки 
XIX, а й XX століття, аж до Ренато Гуттузо. 

Після Делакруа романтизм перероджується, про
те не втрачає інтересу до Данте. Данте стилізують, 
перетворюючи італійського поета і його героїв у 
персонажів середньовічної сентиментальної леге
нди. Англійський художник Данте - Габрієль Рос-
сетті (глава школи Прерафаелітів), що присвятив 
свою творчість розробці дантівської теми, зводить 
останню до душевної драми. 

Першою серйозною спробою ілюструвати Дан
те в нові часи можна вважати незавершену серію 
Вільяма Блейка «Пекло». Художник помер 1827 ро
ку в Італії самітним бідарем, але нескореним бунтів
ником. Непримиренне ставлення до суспільного 
ладу, що існував у Європі, привело Блейка до Дан
те. Його ілюстрації, неврівноважені й бентежні, вво
дять у збурений світ флорентійського поета. Але 
подібні до жіночих фігури Данте і Вергілія, безпо
радні й безвільні, немовби стверджують сумну 
думку про неможливість знищити зло, про нездійс
ненність прагнень митця. 

У 1861 році з'явилися ілюстрації до «Пекла» 
Гюстава Доре. Художник працював у період Другої 
імперії, коли надії романтиків були поховані під 
убогим самовдоволенням міщанина. В роботах 
Доре фальшивий пафос переважає над філософ-



84 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 20-21. Теорія та історія культури 

Сандро Ботічеллі. З циклу композицій до «Божественної комедії» Данте Аліг'єрі. 
Рай. Пісня VI. Друге небо (1492-1498) 

ським осмисленням, композиція своєю помпезні
стю нагадує твори рутинного мистецтва. Але водно
час Доре вдалося передати грандіозність обширів 
пекла, виповнити його невидимим промінням тра
гічного. 

Слід сказати, що Гюстав Доре виданням «Боже
ственної комедії» остаточно повернув ім'я велико
го флорентійця з майже тривікового забуття. Видан
ня це популяризувало ім'я Данте серед європей
ських читачів, але й наклало певне творче «табу» 
на ілюстрування поеми, яка й на сьогодні переваж
но виходить з ілюстраціями Доре. 

Твір великого поета, який повстає проти всього 
віджилого, мертвотного, знайшов друге життя в 
революційній Росії, коли інтелігенція у сподіваннях 
на будівництво світу волі, розуму та демократії по
чала активно працювати з владою. В 30-х роках, 
коли стало очевидним агресивне невігластво сталі
нізму, Данте для митців став духовним притулком, 
тією «нішею», де інтелект зберігав себе в атмосфе
рі тотального державного нищення. 

Володимир Фаворський, ілюструючи 1934 року 
«Нове життя», намалював портрет молодого Дан
те - людини Передренесансу, одного з тих, хто пер
ший усвідомив самоцінність людської особистості 
в атмосфері середньовічних заборон. Цей невелич
кий шедевр Фаворського став наріжним каменем 
радянської Дантеани. 

В українській графіці до образу Данте часів «но
вого солодкого стилю» звертався художник Григо

рій Гавриленко, який 1965 року, ілюструючи «Нове 
життя», створив елегічний образ поета. У Г. Гаври
ленка поет заглиблений у сферу інтимних почувань, 
він ще не передчуває майбутніх бур, долі вигнанця, 
не знає болісного самоаналізу і розладу між дійсні
стю та внутрішнім світом. Гавриленків Данте - сама 
зосередженість і гармонія; у сріблі штрихів і чис
тоті архаїчного рисунка немовби вібрує час і подих 
поета. Серія ілюстрацій українського художника 
поділяється на дві частини: до смерті Беатріче і пі
сля її смерті. Перший портрет Беатріче вміщено на 
фронтисписі книжки - це земна кохана Данте. Дру
гий портрет міститься наприкінці книжки, образ 
більш просвітлений. У його рисах менше земного. 
Беатріче померла і стала божеством, світлою мрі
єю поета, який присвятив їй своє натхнення. 

Портрет Данте Аліг'єрі, виконаний Василем 
Касіяном, відтворює образ поета в часі між «Но
вим життям» і «Божественною комедією». На його 
обличчі вже лежить печаль утрати Беатріче. Касія-
нів Данте сповнений передчуття знегод, які випа
дуть рідному краєві. Це образ мислителя, що шу
кає шляхів до миру і справедливості. 

Твори вітчизняних художників, що ілюстрували 
«Божественну комедію», є визначною сторінкою в 
історії художньої Дантеани. Для радянських ілюст
раторів Данте було важливо осягнути філософ
ський і соціальний зміст «Божественної комедії». 
За кілька десятків років радянські художники створи
ли ряд робіт, без яких сьогодні вже не можна гово-
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рити про Дантеану XX століття. Це серія з тридця
ти трьох гравюр М. Пікова - мудрий переказ ідей 
дантівського гуманізму мовою графіки. Особливої 
уваги заслуговує підкреслена художником рушійна 
ідея Ренесансу - емпіричний погляд на світ. Ось 
Геріон, розпростерши в польоті лапи, повис над 
безоднею. Композиція «Політ Геріона» прихованою 
зосередженістю підготовляє читача до співучасті в 
акті першовідкриття: 

Я став від страху ніби 
без'язикий 

Коли почув, що ми йдемо 
додолу, 

Туди, де стогнуть скарані 
навіки 

(«Пекло». Переклад П. Карманського 
та М. Рильського). 

У серії російського графіка В. Лактіонова яск
раво проявився інтерес митця до поетової діалек
тики пізнання, до наукових уявлень дантівської 
доби. Станкові аркуші Е. Нєізвєстного (нині аме
риканського митця) - вільні варіації на теми «Пек
ла», в яких образи Данте зливаються з образами XX 
сторіччя: тут і жертви фашистських таборів смерті, 
і ті, хто віддав життя в боротьбі з коричневою чу
мою, і діти Хіросіми. Серед робіт останніх років на 
теми «Божественної комедії» - малюнки молодого 
українського художника В. Руденка до «Чистилища» 
та композиції В. Смирницького. 

Грішники Смирницького матеріальні і призем
куваті. У страшному, нелюдському напруженні 
гіпертрофованих м'язів вони намагаються скинути 
тягар гріха, відродитися до активних дій. 

Цікавим явищем є малюнки Л. Гудіашвілі, С. Кобу-
ладзе, а також серія молодого художника О. Гур'єва, з 
ілюстраціями якого в Алма-Аті вийшла поема Данте. 

Ілюстрації автора цієї статті (літографії 1972-
1974 pp.) були високо поціновані на батьківщині 
Данте [4]. 

Європейська «Дантеана» XX століття подала 
широку картину творчих «співбесід» з Данте. Худож
ники Польщі у виданні поеми 1965 року Дантове 
Пекло асоціювали з трагізмом гітлерівських конц
таборів. Тридцять чотири художники, серед яких іме
на С. Мрожевського, Т. Кулісевича, Ф. Старовєй-
ського, Д. Мроза, Я. Станого і ще багатьох розкрили 
в поемі актуальний для людини повоєнних часів зміст. 

Визначною культурною подією було видання «Ко
медії» в ЧехоСловаччині з ілюстраціями В. Гложника. 

Модернізм Америки не обійшов увагою Данте в 
образотворчих коментарях Л. Баскіна та Р. Раушен-
берга. Але найзначніші ілюстративні цикли, зрозу
міло, було виконано в європейському мистецтві. 
Експресивним авторським баченням Данте визна
чено літографії Р. Гуттузо - митця публіцистичної 
вдачі. «Створюючи ілюстрації,- писав Гуттузо,- я 
намагався знайти в Данте все те, що в людському 

Ренато Гуттузо. З циклу композицій 
до «Божественної комедії» Данте Аліг'єрі. Пекло. 

Пісня XXVII. Літографія. 70-ті pp. XX ст. 

серці не змінюється ніколи... Я хочу бути гармо
нійною людиною, належність до партії дає мені 
можливість бути нею». 

Мистецькою подією століття, що минуло, лиши
лися ілюстрації до трьох кантик «Комедії» геніально
го Сальвадора Далі. Але глибокий аналіз ілюстрато
рів Данте XX століття - тема окремої наукової праці. 

Постмодерністським є «коментар» до поеми 
художника з Одеси - Сергія Ликова, зроблений ним 
у 1990 р. Репрезентуючи проект С. Ликова, художній 
критик М. Рашковський писав: «Останні запитання -
традиційна тема медитацій для... інтелігенції. Не ви
падково це питання називають проклятим. Це питан
ня про початки та завершення всього сущого... "Бо
жественна комедія" Данте концентрує повне коло цих 
проблем... Прокладаючи шлях, Сергій Ликов не зне
важає феномен багатошаровості сюжету у Данте та 
ковзаючий дрейф трансавангардного мислення». 

У короткому резюме зауважимо, що перед мит
цем, який береться ілюструвати «Божественну коме
дію», з усією серйозністю постає проблема втілення 
в зорових образах філософсько-етичних поглядів 
Данте. Активне прагнення художників XX століття 
зрозуміти «Комедію» пояснюється поетичним, гро
мадським і публіцистичним багатством твору, спів
звучного подіям сучасного життя. Коли життя на
роду потрапляє в пастку трагізму, з'являється по
треба в діалогах з Данте. 
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DANTE IN CONTEXT OF THE EUROPEAN FINE ART 
Article is devoted to the systematization of artistic commentaries to «Divine Comedy» of Dante Alighieri 

on the historical distance of XIV-XX centuries. Change of the worldview models of artists-illustrators of the 
poem is traced. 


