
Beatrice i Paradiset
Hent bøger PDF

Hanne Roer

Beatrice i Paradiset Hanne Roer Hent PDF Forlaget skriver:

Beatrice i Paradiset er den første bog på dansk om Dante Alighieris samlede forfatterskab.

Mesterværket Den Guddommelige Komedie er en af verdenslitteraturens klassikere, men også i sine lyriske
digte, selvbiografien Nyt liv og de to poetikker Om veltalenhed på folkesproget og Gæstebuddet ses den

eminente sprogsans, der gør Dante til et litteraturhistorisk unikum. Livet igennem eksperimenterer Dante med
et væld af genrer og udfolder sin egen teori om digtekunsten. På den måde er Dante meget moderne.

Denne bog viser Dantes kompleksitet gennem sideløbende læsninger af Den Guddommelige Komedie, hans
digte og poetik. To spørgsmål fungerer her som ledetråd: Var Dante inspireret af den danske sprogfilosof
Boethius da Dacia, da han skrev sine værker om digtningens væsen og funktion? Og hvem var den skønne

Beatrice, som Dante lovpriste i mange af sine værker?

Bogen giver et enestående indblik i Dantes univers og dermed også i middelalderens litterære og filosofiske
landskab.
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