
Dolce stil novo 

(Słodki nowy styl) 



Szkoła sycylijska 
 
 
 
 
 
 
 

Poeci toskaoscy  
 
 
 
 
 
 
 
 

Słodki nowy styl 



Poeci toskaoscy (siculo-toscani) 
 
 

• ogniwo pośrednie  

• „przeszczep” wzorców sycylijskich do Toskanii 

• liryka szkoły sycylijskiej = wzorzec 

• eksperymenty (innowacje metryczne i stylistyczne) 

• inny kontekst społeczno-polityczny (walki polityczne, w 

stronę społeczeostwa „mieszczaoskiego”) 

• najwybitniejszy przedstawiciel: Guittone d’Arezzo (pieśo 

polityczna, wzorce prowansalskie: inspiracja stylem trobar 

clus → styl hermetyczny) 



Guittone d’Arezzo 
 
Tuttor ch’eo dirò „gioi”, gioiva cosa  
 
 
- konwencja „dworska” 

 
- figura replicatio  - zabawa słowem „gioia” 

(kluczowym dla poezji prowansalskiej) 
= radośd, szczęśliwośd, błogostan (związany z 
przeżywaniem miłości) 
 
 







Słodki nowy styl 
 

- druga połowa XIII – początek XIV w. 
- Bolonia (Guido Guinizzelli - prekursor), 

Florencja (Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, 
Lapo Gianni, Gianni Alfani, Dino Frescobaldi) 

      Cino da Pistoia (Cino de’ Sighibuldi) 
- 6-7 poetów 
- określenie: Dante – Vita nuova (1294) i Divina 

Commedia (1306-1321)  
- prawnicy, politycy 
- wpływ filozofii (znajomośd Arystotelesa, 

filozofów i mistyków średniowiecznych)   



• niemal wyłączny temat: miłośd 
 

• spirito di gruppo  (zob. Dante,   Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io) 
 

• nowa arystokracja  (poetów i odbiorców   –  „ fedeli d’Amore” – 
Vita nuova)    -  elita „dusz” wybranych, idealne bractwo 
„wyznawców miłości” 

        
• szlachectwo → szlachetnośd  
 

• donna-angelo (donna angelicata) – kobieta anioł 
 

• słodycz języka związana z działaniem Amora wewnątrz duszy 
słodycz stylu + racjonalnośd dyskursu 
 

• Guinizzelli  - canzone programmatica : Al cor gentil rempaira 
sempre amore   (nierozerwalny związek „gentilezza” / „cor gentil” i 
„amore”) 
 

• technika / styl/ model    plazer  (tradycja prowansalska  
= wyliczenie rzeczy przyjemnych) 





Dante 
 

Tanto gentile…            
 
 
zob.  Gianfranco Contini, Esercizio d’interpretazione 







Guidi Guinizzelli   - 
 
 utwór programowy 









Poeci realiści 
 
 

- poezja komiczna / realistyczna 
- styl niski 
 
- parodia, drwina ze stylu nowej poezji miłosnej 
- antyteza wzniosłej, wyrafinowanej miłości 
 
Rustico Filippi 
Cecco Angiolieri  
      enueg – odwrócenie modelu plazer 
      styl vituperium  - przekleostwa skierowane do 
całego świata 
 







Posłuchaj, jak ten ostatni sonet 
śpiewa  

 
 

Fabrizio De Andrè  
 
 
 

Np. https://www.youtube.com/watch?v=YXFsQn1jH1A 
 


