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Jumalainen
Kornedia kirjastossa
I

KERAVA I Teatteri Pesa esittaa
johdantonaytoksen Danten Jumalaiseen Komediaan. Kuuluisa Divina Commedia kasittaa
kolme osaa: Inferno (Helvetti),
Purgatorio (IGirastuli)ja Paradiso (Paratiisi).Ensi naytktokaudella teatteri ottaa tulkittavakseen koko trilogian. Sunnuntaina n a t a v a esitys on johdanto
t3le tutkimusmatkalle.
Danten Jumalainen Komedia
kuuluu niihin teoksiin, joiden
maine tunnetaan p&remmin
kuin sissllto. Silla on ollut kunnia-asema arvostetuimpien teosten joukossa Iiihes 700 vuotta. Mellco tarkalleen 700 vuotta
sitten Dante alkoi maanpaossa
asuessaan kiqoittaa trilogiaansa, jota on sanottu runoelmista
kaikkein suurirnmaksi.Useiden
arvioiden mukaan vain Shakespearen teokset voidaan asettaa t h a n rinnalle. Selityksien
ja tulkintojen ma2iirbsa sen tasolle yltaa vain Raamattu.
Dante itse antoi d u n perin

kansa parhaan. Sen sissllto oli
hyvin monipuolinen: astronomiaa, filosofiaa,lakia, runoutta,
jopa laiiketiedetta. H b e n opettajanaan tiedetak olleen muun
muassa Brunetto Latini,jota on
tituleerattu Firenzen oppineimmaksi mieheksi.
Dante itse puhui Komediastaan nakyna ja vertasi i t s e a h
kristikunnan kuuluisimpaan:
apostoli Paavaliin. Samalla tavalla kuin Paavali temmattiin
kolmanteen taivaaseen kuulemaan "sanomattomia sanoja,
joitaihmisen eiolelupapuhua",
kertoi Dante itselleen kayneen.
Sarnoin kuin Paavalin nakya,
Dante pitaa omaansakin eriDanten runoelmaa voidaan tyisena armona. Elettiin aikoja,
hyv3la syylla kutsua valtavak- jolloin nayista puhuminen oh
si peiliksi, johon koko aikakau- luonnollinen asia ja niiden nasi heijastuu. Keskiajan ja kato- keminen yhta yleista kuin m e t
lisen maailmankasityksen op- nykylsin.
paana se onkin vertaansa vailKomedia on kasittiimattomk
la. Dante oli aikansa sivistyk- monikerroksinen, verraton sesen huipulla ja sai erinomaisen koitus keskiajan oppineisuutta
koulutuksen, varmaankin ai- ja mystiikkaa, taikauskoa, jopa

trilogialle lyhyen nimen "KOmedia" Myohemmin se on
muutettu muotoon " Jumalainen Komedia" Suomennoksia hallinnut nimi "Jurnalainen
naytelma" herattaa virheellisen
mielikuvan juhlallisesta naytelmasta, vaikka kysyrnyksessa on
kansankielinen kuvaus erehtyvzsen ihmisen manalaretkesta. Osuvarnpi nimi saattaisi olla:
" Inhimillinen manalakuvaus"
Teos on saanut korkeakulttuurin aseman ja kanonisoitunut
liihes tavoittamattomiin. Teatteri P e s k yrityksena on tuoda
teos 12hemmiiksilukijoita ja innostaa sen tutkimiseen.
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antiikin hhmastyttav5n sy- Teatteri Pesan johdanto Danv3lista tuntemusta. Ovidiuk- teen otsikolla " Toivioretki Infersen Metamorfoosit, Homerok- noon Danten opastuksel1a"nahsen eepoksetja erityisestivergi- diiiin sunnuntaina 25.1 1. Keraliuksen, Dantenmielirunoilijan van kirjaston satusiivessa. Piiiirunoelmat on niin taydellises- rooleissa Tomi Valkeapaaja 5tti omaksuttu, etta aina ei tieda ti Rekimies, Ohjaus Eeli Klemetonko Kornedian jokin sae har- ti. Tilaisuudenjarjestavatyhteiskittu viittaus esikuviinsa vai si- tyiissa Keravan kirjastoja Teatteri Pesa ja siihen on vapaa p2iiisy.
szstetty, tiedoton lainaus.
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