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Текст и илустрации: Нина Прља
Ментор: Татијана Стојанова Дуева

„Пекол“но добро дело на Данте!

700 години по смртта на Данте!



Данте. Пекол. Страв и ужас кој ги опседнувал умовите на 
(не)религиозните луѓе од 1321 до 2021 година,  

од Ренесансата до „Страдањата на младиот Вертер“ на 
Гете, до обичниот човек кој ја знае изреката „Напушти ја 
надежта ти кој влегуваш тука“ - 700 години по смртта 

на авторот „Пеколот“ сè уште е актуелен!

Ретко кои други 14.233 стихови имале толку силно 
влијание на човештвото, со повеќе од 900 ликови и 

повеќе свештени лица сместени во пеколот отколку што 
знаеме да ги наброиме. Данте е автор кој инспирирал 

филмови како „Пиратите од Карибите“ и видео-игри како 
„Светот на војување“ (World of Warcraft) и „Пеколот  

на Данте“ (Dante's Inferno) !

Данте е кул лик, а последниот круг на пеколот  
е навистина ладен!

Од издавачот

Вовед



ДАНТЕ

Данте Алигиери (1265-1321) бил италијански 
писател, поет и политичар и се смета за татко на 
италијанскиот јазик. Својата слава ја должи 

на своето дело „Божествената комедија“ 
(it. La Divina Commedia), која се смета за 

најголемото дело напишано на италијански 
јазик и едно од најголемите ремек-дела на 

светската литература.
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ПЕКОЛОТ

Напишан на почетокот на 14 век, 
„Пеколот“ на Данте Алигиери е првиот 

дел од неговата триделна епска 
поема, „Божествена комедија“. 

Проследено со „Чистилиште“ и „Рај“, 
„Пеколот“ го опишува патувањето на 

Данте низ деветте кругови на пеколот.
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ТОJ КОJ ВЛЕГУВА ТУКА...

Влезот во пеколот се наоѓа веднаш под 
Ерусалим. Пеколот е прикажан како бездна 

која допира до центарот на земјата каде што 
престојува Луцифер (формирана со неговиот 

пад од небото). Од другата страна на земјата 
се издига планината Чистилиште која е 
одраз на пеколот и која води во Рајот. 
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СТРУКТУРА

Поемата е напишана во стихови и поделена е 
во 3 книги со вкупно 100 пеења.

Се состои од терцети (terza rima) - кои ги 
измислил Данте со рима ABA BCB CDC DED…

Целото дело има вкупно 14.233 стихови (линии) 
и е подолго од Одисеја (12.110 реда), но малку 

пократко од Илијада (15.693 реда).

~ 12 ~



ИДЕJА

Во делото Данте ја игра улогата на Бог и става 
некои од своите непријатели од животот 
во пеколот. Данте припаѓал на политичка 

партија која се борела против проширувањето на 
овластувањата на папата. Во „Пеколот“, Данте го 
суди папата Бонифациј VIII (и други личности 

од политиката во Фиренца) за нивната расипаност 
во обидот да ја прошират својата моќ.
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СУДБИНАТА НА ДАНТЕ

Во 1302 година Данте бил доживотно 
прогонет од Фиренца од страна на Црните 

Гелфи, политичките водачи во тоа време. 
Данте го завршил „Пеколот“ во текот 

на овие години на прогон (1308-1321). 
Починал од маларија на враќање  

од Венеција во Равена во 1321 година,  
на 56-годишна возраст.
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БЕАТРИЧЕ

Се верува дека Данте ја сретнал вистинската 
Беатриче (Bice di Folco Portinari) само двапати 

во животот (кога таа имала девет години, а 
тој десет и повторно девет години подоцна 

- 9 е важен број во поемата). Данте бил толку 
заслепен од Беатриче, што таа му станала муза. 

Тој бил поразен од нејзината смрт на 24-годишна 
возраст, но ја овековечил во својата  

поема засекогаш.
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1 КРУГ - ЛИМБ

Кој? - Некрстени/доблесни пагани
Ликови - Хомер, Хорациј, Евклид, Цицерон, 
Хипократ, Гален, Анаксагорa, Сократ, Платон, 
Демокрит, Емпедокле, Зенон, Диоген, Сенека, Талес, 
Авицена, Аристотел...
Казна - казнети засекогаш со тага поради недостаток 
на Божјо присуство. Тие живеат во замок со седум 
порти кои ги симболизираат седумте доблести.

Пеење: IVмногубошци
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2 КРУГ - Страст

Кој? - луѓе кои ги обземала страста
Чудовиште - Минос ги проверува сметките на 
секој поединец осуден во пеколот.
Ликови - Франческа Да Римини и Паоло Малатеста; 
Дидо, Клеопатра, Елена, Ахил, Париз, Тристан, Изолда.
Казна – бесно развеани напред-назад од силни 
ветришта кои ги спречуваат да најдат мир и одмор.

Пеење: VПРЕЉУБНИЦИ
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3 КРУГ - Алчни

Кој? - лакомите, алчните, завидливите
Чудовиште - троглаво куче Кербер 
Ликови - Чако (Ciacco), човек од Фиренца, 
веројатно познаник на Данте, со него го 
овековечил гревот на ненаситноста.
Казна – принудени да лежат на земја во 
канализација додека врз нив паѓа студен 
дожд, град и црн снег.

Пеење: VI
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4 КРУГ - Скржавци

Кој? - Алчни луѓе (скржавци, злобни, 
горделиви, расипници)
Чудовиште - Плутон, демон на богатствата
Ликови - Попови, папи и кардинали
Казна – Едните туркаат огромни камења 
до центарот на кругот, а другите ги враќаат 
повторно назад.

Пеење: VII
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5 КРУГ - Гневните

Кој? - гневните и злобни властољупци
Чудовиште - Флегиј 
Ликови - Паднатите ангели, современици на 
Данте (како Филип Арџенти)
Казна – гневните се борат едни со други на 
површината на реката Стикс и потонуваат 
најдолу давејќи се во калта.

Пеење: VII-IX
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6 КРУГ - Кривоверци

Кој? - кривоверци
Чудовиште - Горгона Медуза
Ликови - Филозофот Епикур, сограѓани на 
Данте, римскиот император Фредерик II и 
Папата Анастасиј II.
Казна – слепи за сегашноста, ја гледаат само 
иднината затворени во вжештени гробови!

Пеење: X-XI
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7 КРУГ - Насилници

Кој? - 1) измамници, крадци и убијци на 
ближните.
Чудовиште - Минотаур, половина бик, 
половина човек.
Ликови  - цареви, императори, војсководци
казна – пливаат во поток од крв, а кентаурите 
ги напаѓаат со стрели

Пеење: XIНадворешен прстен
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7 КРУГ - Насилници

 
Кој? - 2) самоубијци и 3) богохулници и лихвари.

Чудовиште - Харпии, жени тела на птици
Ликови - Џинот Капанео и современици на Данте
казна – 2) трансформирани во раскинати дрвја и 
не можат да се спојат со телата, 3) осудени да ги 
„навева“ песок и постојан огнен дожд.

ПЕЕЊЕ: XII-XVIIСРЕДЕН И ВНАТРЕШЕН ПРСТЕН
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8 КРУГ - Измамници

Koj? - Измамници: 1) заводници, 2) ласкавци,  
3) симонити, 4) гатачи, 5) корумпирани политичари.
Чудовиште: Герион, змејолико чудовиште со човечки лик
ликови - Јазон, Одисеј, Тиресиј, папи и свештеници...
Казна – 1) одат во редици камшикувани од демони,  
2) измачкани со измет, 3) закопани со главата во калта, 
а нозете надвор изгорени, 4) со главите свртени наназад, 
плачат додека не ослепат 5) потопени во смола што 
врие, а ако излезат ѓаволи ги туркаат со вили назад!

Пеење: XVIII-XXIПолјана 1-5
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8 КРУГ - Измамници
 
Koj? - Измамници: 6) лицемери, 7) крадци, 8) подли 
советници, 9) расколници, 10) разни измамници: 
кривоклетници, фалсификатори, алхемичари 
Чудовиште - кентаур Како, син на Вулкан
ликови - свештеник Каиф, Одисеј и Диомед, Бертан де 
Борн, кој ја носи својата глава како фенер.
Казни - 6) распнати или облечени во олово, 7) клопчиња од 
змии им ријат по стомакот, 8) пламен им го гори телото, 9) 
расчеречени тела, 10) страдаат од болести и си ја корнат кожата.

Пеење: XXI-XXXПолјана 6-10
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9 КРУГ - Предавници

 
Кој? - предавници на родот свој, на татковината, на 
пријателите и на добродетелите.
Чудовиште - Сатаната или Луцифер, со три лица
ликови - гигантите како Нимрод, синовите на Едип, Брут, 
Јуда и многу современици на Данте.
Казна - Заглавени со главите во мразот со замрзнати очи 
за да не можат да плачат, додека Луцифер вечно ги џвака 
Јуда, Брут и Касиј во неговите три челусти.

Пеење: XXXI-XXXIIчетири појаси: 
Каин, Антенора, Птоломеј, Јуда
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JАЗИК

Данте ја напишал „Божествената комедија“ 
на народен јазик (тоскански), јазикот што го 
зборувале обичните луѓе, наместо латински 

(како другите писатели од 14 век). Влијанието 
на неговото дело било толку огромно што 

италијанскиот станал истакнат литературен јазик 
низ западна Европа, а поради тоа Данте често се 

нарекува „татко на италијанскиот јазик“.
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ЗАБАВЕН ФАКТ

Описот на Данте на пеколот ги инспирирал 
уметниците, научниците, математичарите 
и другите од Ренесансата да цртаат мапи на 
пеколот со многу детали. Фирентинскиот 
современик на Данте, Антонио Манети го 

пресметал првиот круг на пеколот, Лимб, дека 
е 140 километри. Галилео Галилеј дури ги 
потврдил неговите пресметките за време на 

серија предавања од 1588 година.
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ФАРМАЦЕВТ

Данте бил вклучен во политиката во Фиренца и 
бил избран за градски советник во 1295 година. 

Меѓутоа, според законот јавните службеници 
морале да бидат дел од Corporazioni di Arti 
e Mestieri, еден вид трговско училиште. Данте 
затоа станал фармацевт, а меѓу другото можел 
да ги продава своите книги од аптекарските 

продавници, кои често служеле како 
книжарници.
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ДАНТЕ И БОКАЧО

„Патувањето“ на Данте во задгробниот живот 
трае од ноќта пред Велики петок до среда по 

Велигден, пролетта 1300 година.
Данте го нарекол своето дело едноставно 

„Комедија“ за да укаже дека тоа е напишано 
на секојдневен јазик и има среќен крај. Неколку 

години подоцна Џовани Бокачо го нарекол 
делото „Божествено“.
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51

БРОJОТ ТРИ

Бројот 3 (и неговите множители)  
е повторлив број во Комедијаta: шема на 

рима - terza rima, 3 песни, 33 пеења,  
9 кругови на пеколот, 3 реки на пеколот,  

3 видови гревови, 3 диви животни,  
3 ѕверови, 3 Водичи...) и има длабоко 
значење: го претставува Божјото тројство 

(Отецот, Синот и Светиот Дух).
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ЛИКОВИ

Данте на своето патување запознава речиси 900 
ликови! Од херои од антиката, библиски или 

измислени ликови, до неговите современици. 
И најмногу од нив ги среќава во пеколот! Данте 
бил и политичар и преку своите дела можел 

да ја критикува тогашната политичка ситуација 
и делувањето на политичарите и да им го 

покаже „вистинскиот“ пат.

~ 52 ~



ЦИТАТИ

„Ти, што ќе го стапнеш овој праг
— ЗАСЕКОГАШ ОТКАЖИ СЕ ОД НАДЕЖ!“

 
„Љубовта има две нешта кои ја пратат:  

добрината и стрпливоста.“

„Не можеме да имаме совршен живот без пријатели.“
 

„Да се живее никогаш не е доволно пријатно,  
но е секогаш интересно!“
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Едицијата „Фактопедија“ е замислена како неформална 
едукација, збирка на интересни факти од светот на 

науката, технологијата, уметноста, екологијата... оние 
нешта кои на уредниците на едицијата им се чинат 

значајни за правилен развој на младите индивидуи во 
едно недоволно развиено и ранливо општество.

Авторите кои објавувале во едицијата се Бранко Прља, 
Владимир Карер, Нина Прља, Исак Сима и Берт Стајн. 

Досега се објавени книгички за Исак Њутн, Алберт Ајнштајн, 
Стивен Хокинг, Никола Тесла, кинеските историски изуми, 

зачувувањето на околината, за познатите мустаќлии кои го 
смениле светот, за Јуриј Гагарин, за познатите филмови и за 

диносаурусите. Ова е дванаесетто издание од едицијата.
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Гилгамеш
Супермен!vs 

Легендите од древната земја Месопотамијакажуваат дека  светот настанал од потта на првиот супер-херој во човечката историја „Гилгамеш“, кога се прејал многу месо...Од тогаш се случиле многу нешта, како изумите тркало, плуг,астрономија и мерење на времето, урбаната цивилизација,првото писмо и, најзначајното - првиот рецепт за пиво!За тие и многу други пронајдоци на цивилизацијата од Месопотамија дознајте во оваа калорична фактопедија.
Пријатно јадење! „За тоа како Месопотамија 

ја измислила западната 

цивилизација“

Бранко Прља

Идеја, текст и реализација:   
Бранко Прља и 
Владимир Карер

Факти и 

митови за 

исхраната

Изданија во подготовка:

700 години Данте

„КОJА ПЕСНА 

БЕШЕ?“



Нина Прља е родена во 2005 година во Скопје. Се 
занимава со илустрирање и пишување. Нејзините 

први цртежи и раскази се објавени во книгата „Обоени 
приказни“ (Готен, 2013). Таа се јавува како коавтор 

или илустратор на неколку други книгички „Азбука на 
игранка“ (2014), „Недокажани приказни“ (2015), „Букви во 

збор“ (2015), „Коњи“, (2016), „Вселенскиот пионер Јуриј 
Гагарин“ (2021) и „Забавни факти за диносаурусите“ (2021).

Татијана Стојанова Дуева е професор по македонски 
јазик и литература во СУГС „Јосип Броз - Тито“. 

Оваа книгичка произлезе од училишна задача на Нина  
за делото „Пеколот“, а беше спроведена под менторство 
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