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GIOVANNI ZWANY BOCCACCIO 

Pod tym kamieniem leżą prochy i kości Giovanniego, 
Dusza stoi przed Bogiem, zdobna zasługą cierpień do
czesnego żywota. Ojcem jego - Boccaccino, miejscem 
rodzinnym - Certaldo, miłością - boska poezja. 

Ta ki oto napis widnieje na grobie Boccaccia w ko
ściele Sw. Jakuba w Certaldo. Epitafium zostało uło
żone przez nie go samego. Umierając w grudniu 1375 
roku miał 62 lota i bardzo, bardzo wiele cierpienia 
za sobą. 

Czy przypuszczał, że sławę pośmiertną, o której tok 
marzył, przyniesie mu właśnie „Dekarmeron"? Zda
nia no ten temat są podzielone. Pisał Krzysztof Ża
boklicki: „Zdaniem większości biografów Boccaccia, 
w ostatnim okresie życia wyparł się on swojego ar
cydzieła jako nie licującego z chrześcijańską moral
nością i niezgodnego poważnego autora. Ugo Foscolo, 
który na początku zeszłego stulecia podłożył pod
waliny pod badania literackie we Włoszech, wyraził 
wręcz przekonanie, że pisarz zniszczył przed śmiercią 
posiadane manuskrypty „Dekameronu", aby nie tra
fiły one do biblioteki klasztornej, której legował swój 
księgozbiór. Koronnym argumentem sformułowanej wy
żej tezy był list Boccaccia z września 1372 r. do ne
apolitańskiego przyjaciela Mainarda Cavalcanti, przy
byłego do Florencji, aby poślubić jedną z tamtejszych 
dam. Mainardo, dygnitarz na neapolitańskim dworze 
hojnie obdarował pisarza, który pomógł mu pokonać 
pewne trudności natury prawnej, związane z zawar
ciem małże:'lstwa. Zawiadomił też Boccaccia, że za
miarza zalecić młodej żonie i innym domownikom 
płci pięknej lekturę „Dekarneronu" - czemu autor 
sprzeciwił się we wspomnianym liście. Nie wolno 
dawać kobietom do ręki „Dekameronu" - oświadcza 
gdyż gotowe są wziąć jego autora za bezwstydnego 
stręczyciela, lubieżnego starca, człowieka nieczystego, 
siejącego zgorszenie i wtykającego nos w nie swo
je sprawy. 

List Boccaccia można jednak interpretować odwrot
nie - jako przewrotne zachęcenie Mainarda w jego 
pomyśle. Ale to już zupe łnie inne zagadn ienie. 

Faktm jednakże jest, iż obawy Boccaccia nie były 
nie uzasadnione. W tzw. szerokich kręgach czytelni
czych przez stulec ·a uchodził „Dekameron" za „ weso
łą książkę", której otra cyjność zwiększyło jeszcze 
powszechne przekonanie, iż jest to lektura „gorsząca", 
„zakazana", której młode panienki czytać nie po
winny. W re zultacie każde ukazanie się na rynku wy
dawniczym „Dekameronu" było rozchwytywane na
tychm iast. Dość powiedzieć, że w Polsce w latach 
1948-1975 arcydzieło Boccaccia miało 8 wydań o łącz
nym nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. Uprosz
czen iem, rzecz jasna, byłoby twierdzenie, że czyte lni
cy rozchwytywali „Dekomeron" powodując si ę wy
łąc znie ciekawością na.ury erotyczne j. Były inne po
wody, tokroć ważniejsze, n·emniej plotka o skanda
lu literackim sprzed 600 lat funkcjonuje do dzisia j. 
I teatr decydując się na wstawienie do swojego re
pertuaru adaptacji scenicznej niektórych fragmentćw 
powie ści, musi liczyć się z tym, że część widzćw 
przyjdzie głównie dlatego, żeby zobaczyć wy qcznie 
rozebrane aktorki i frywolne sceny. Sqd1ić należy, że 
tvc widzów s otko w teatrze iespodzianko. ie 
dlatego, iż nie zobaczą tego, czP o oczelciwal i, lecz 
dlatego, że autor ,Delco eronu" ostawi ich w dość 
n· t:>• -,y· M rj i kłopr.tliwej sytuacji ; zmusi ich do re
fl eksji nad samym sobą, nad własnym życiem i dzia
łaniem. 

ie je t to zajęcie przyjemne, szczególnie w•edy, 
gdy człcwielr pragnie zapomnieć o kłopotar:h dnia 
codziennego chce uciec od ciągłych zmagań z sa
mym scbą . .. 

Warto chyba, po powrocie z teatru ziqć do ręk i 
egzemplarz „ e ameronu ', na nowop przeczytać u
waż ie wstep Boccaccia a pói'niej dopiero wybrać so
bie tę czy inną nowelę. Ujr ymy wtedy książkę w zu
pełn i innej perspektywie ... 

Być może piękny szkic Jerzego Adamskiego za
mieszczony w tym programie, w jakimś stopniu oka
że się pomocny cierpliwemu czytelnikowi, pragnące

mu odbyć podróż przez osobliwą książkę, jaką jest· 
„Dekameron". 



Książkę, która ukazuje człowieka w jego małości, a 
zarazem wielkości. Boccaccio był bowiem tym zdu
miewającym na swoje czasy artystą, który przedsta
wiał człowieka, takim jakim jest, a nie takim, jakim 
być powinien. Człowiek jest grzeszny, pyszny i pełen 
wad. jest c,ielesny i śmiertelny. I tylko miłość dodaje 
blas~u jego życiu. 

W jednym ze swoich listów pisał Boccaccio, że naj
większą swobodę daje ubóstwo, które „uwalnia od 
więzów, pozwala przebywać bez trwogi na odludziu: 
bogactwo natomiast brzemienne jest tysiącem trosk, 
skrępowane tysiącem łańcuchów, nawet w potężnych 
twierdzach boi się podstępu . . . Bogactwa barwią 
człowieka, pod barwami swymi ukrywając nie tylko 
wady ciała, ale i wady duszy, które są najgorsze. 
Ubóstwo nagie i odkryte przepędza obłudę, ukazuje 
człowieka prawdziwego i sprawia, że inni oddają cześć 
jego cnocie, a nie upiększającym go ozdobom". 

Wiesław Nowicki 

Gdziekolwiek byśmy się nie udali, zawsze 
rok cztery będzie mial pory, słońce wstawać 
będzie rankiem i kryć się wieczorem, gwiazdy 
tak samo będą świeciły. Na Wschodzie i na Za
chodzie Judzie i zwierzęta w taki sam sposób 
płodzq i rodzą, nie masz też miejsca, gdzie ogień 
byłby zimny, woda - sucha, powietrze - cięż
kie, a ziemia - lekka. W Indiach i w Hiszpanii 
tyle samo znaczq Judzkie umiejętności i zalety 
umysłu; obyczajność na równą wsluguje po
chwalę w krajach Północy i Południa ( . . . ) 
Przeto nie wygnaniem, lecz zmianą miejsca po
bytu winniśmy raczej nazwać dobrowolne lub 
przymusowe przenosiny z jednego miasta do 

innego ( . . . ) Powiedzą może niektórzy ( ... ) że 

w waszym mieście byliście potężni, że wspól
obywatele darzyli was tam najwyższym sza
cunkiem, zaś w mieście innym tak nie jest. Nie 
zgodzę się z tym łatwo: jeśli traci swoje stano
"\Nisko człowiek mało warty, biada mu, gdyż 

utracił to, na co nie zasłużył: za.ś człowiek war
ty wiele nawet "\vtedy może być pewien, że 

cnotę wszędzie wysoko się ceni". 

List Boccaccia z 1362 r. 

\ 

PANORAMA BOCCACCIA 

. . . Był Nieślubnym synem toskańskiego kupca z 
Certaldo, miasta położonego niedaleko Florencji, i 
Francuzki imieniem Gianna. Urodził się z końcem 1313 
roku, podobno w Paryżu. Jeszcze jako chłopiec wró
cił z ojcem do Florencji, a póżniej nauczywszy się po
czą~ków sztuki kupieckiej, został wysłany do Neapolu, 
gdzie pracował w domu handlowym. Ale młody Boc
caccio nie okazał żadnej skłonności do tego rodzaju 
zajęcia. Po sześciu latach ojciec pozwolił mu wresz
cie uczyć się tego, do czego miał zainteresowanie i 
zdolności. Pragnął jednakże, aby syn nie tracił czasu 
na studia o niewielkiej użyteczności praktycznej, lecz 
by przygotowując się do działania na polu kultury zdo
był umiejętności popłatne: posłał go więc na studia 
prawnicze. Giovanni zużył znowu sześć lat na pracę 
w nowej dziedzinie i nie osiągnął pełnego zadowo
lenia. Czuł slę bowiem „stworzony do poetyckich me
dytacji", których triumfu doczekał się dopiero na pro
gu dojrzałości. 

Jako literat Boccaccio był więc samoukiem: samo
dzielnie studiował poetykę i dzieła poetów, samo
dzielnie kształcił osobistą kulturę literacką. Przebywoł 
jednak w środowisku o wyrafinowanych gustach i wy
sokim poziomie, jakim szczyciła się wówczas stoli
ca południa. 

W uczonym Neapolu nie zabrakło mu też zachęt 1 

rad ludzi nauki: astronom Andalone del Negro, biblio
tekarz - erudyta Paolo da Perugia, pomagali mu w 



jego trudnym zadaniu. Neapol kształcił Boccaccia i 
Jego indywidualność, dając mu najważniejsze życio
we doświadczenia' . 

W ówczesnej neapolitańskiej atmosferze lekkomyśl
ności i wyrafinowanej zmysłowości Boccaccio przeżył 
wiele miłostek, najsilniej jednak związał się z Morią 
d'Aquino, naturalną córką Roberto Andegaweńskiego i 
małżonką pewnego dworzanina. Ta płomienna miłość 
stanowi najważniejszy epizod sentymentalnych przeżyć 
Boccacc io: opiewa Marię d'Aqu ino w wierszach, i w pro
zie pod imieniem Fiommetty. Radość odwZGjemnianej 
namiętności nie trwało jednak długo. Wcześnie zja
wiły się podejrzenia, zazdrość, uczucia z wolno o
chłodły, nastąpiło ostateczne rozczarowanie i zerwanie. 

W roku 1340 Boccaccio wrócił do Florencji odwo
łany przez ojca, który popadł w wielkie trudności fi
nansowe z powodu upadku słynnego banku Bardich. 
Kilka lat później przebywał w Rawennie, nie dworze 
Ostasio da Polenta, potem, w Forli, wśród dworzan po
no Franceska degli Ordeloffiego, i znowu we Floren
cji. Był rok 1348: miasto umierało dziesiątkowane stra
szliwą epidemią cholery. Niedługo potem zmarł s'.ary 
Boccaccio. 

Giovanni znany był już wówczas jako człowiek bar
dzo wykształcony i elokwentny. Gmina florencka wy
słało go jako ambasadora do Rawenny, potem do Ty
rolu, do Ludwika Brandenburskiego, do Awinionu, do 
papieża Innocentego IV, potem do papieża Urbana V, 
wreszcie do tego papieża do Rzymu. W tym czasie 
Boccaccio poznał we Florencji Petrarkę. Zawiązała się 
między nimi przyjaźń. Dla Boccaccia miała ona zna
czenie doniosłe. Widywał się z Petrarką dosyć często, 
w Padwie, w Mediolanie, w Wenecji, utrzymywał z 
nim żywą korespondencję, przeżywał bowiem włośn i e 
g łęboki kryzys religijny i Petrarko, doświadczający po
dobnych niepokojów sumienia, pomagał mu jako ko
m unisto bardziej dojrzały i myśolowo głębszy. Wpro
wadzał go w problematykę moralną nowocześnie trak
towaną, hamował jego skłonności do mistycyzmu łat
wo przeradzającego się w zabobon. 

U źródeł tego kryzysu duchowego Boccaccio tkwił 
wypadek typowy dla owych czasów, w których upoj
na atmosfero początków kultury świeckiej napotykało 
mocne jeszcze tradycje chrześcijańskiego średniowie
cza . Na wiosnę roku 1362 zjnwił się u Boccaccio pe
w :en mnich, o byłto najprawdopodobn iej Gioacchino 
Ciani, przynosząc mu wieści ze Sieny, od zakonnikcJ 
Pietra Pietroniego, który zmarł był włośnie w aurze 
świętości. Wieść zapowiadało rychłą śmierć Bocca
ccia i wzywało go do porzucenia poezji i studiów 
świeckich pod groźbą kary wiekuistej. 

Boccaccio, który żył dotychczas i interesował s i ę 
wyłącznie zagadnieniami i namiętnościami tego świa
ta, został literalnie przygnieciony tym groźnym wez
w aniem. Postanowił zrazu spal i ć wszystkie swoje książ
ki i w pobożnej pokucie przygotować się do życia 
wi ecznego. Nie wprowadził jednak w czyn tej decy
zji właśnie pod wpływem Petrarki: ten przekonał g0, 
że dla chrześcijanina zajmowanie się studiami nauko .. 
wymi i poetyckimi wcale nie musi być grzechem. 

Ostatnie lota Boccaccio upłynęły w nędzy i, choro
bie. W 1362 r. próbował uzyskać z pomocą swego 
przyjc1cielo, florentczyka Nicolo Accio !uolego, który 
pe łnił wysokie funkcje no neapolitańskim dworze on
dec;aweńskim, jakieś dworskie stanowisko. A!e nie zo
staje przyjęty. Kiedy wrócił zawiedziony do Florencji 
otr zymał tu zlecenie prowadzenia w kościel 2 San Ste
fano di Badio publicznyc:h wykładów na temat „Ko
medii" Dantego. Podjął te wykłady. Ale po kilku m ic
siocach musiał je przerwać: z jego zdrowiem było co
raz gorzej. Usunoł się do Certaldo, do rodzinnego do
mu, i tu umarł. Był rok 1375. 

Po zmarłym pozostał stos rękopisów. Widać w nich, 
jak długo, jak uparcie Boccaccio usiłował dać sobie 
radę z tematem miłości. Najstarszy z tych rękopisów, 
najdawniej jego ręką pisany, nosi tytuł „Filocolo''. 
Według błędnej etymologii autora tytuł ten ma ozna
czać „trudy miłości". Jest to opowieść prozą o dzie
jach miłości pary bohaterów stworzonych przez lite
raturę francusko, znanych już w całej Europie romań
skiej, a również i we włoskiej proz 'e popularniej, ist
niejących: Floria i Biancifiore. Moria d'Aquino prosiła 
Boccaccia, aby ten popularny wątek miłosny pzemie
nił w dzieło sztuki. Tok powstało pierwsza prozatorska 

„ 

próbo Boccaccia pusząca się stylem wyszukanym, na
śladującym klasyczne wzory łaciny: uczono przeróbka 
ludowej opowieści. 

Następny jego utwór, również w Neapolu napisany, 
„Filostrato" („Zwyciężony przez miłość") czerpie te
mat także z pewnego kręgu literatury francuskiej: mia 
nowicie ze sławnego „Roman de Troie". Skomponr:>
wony oktawą w czacsie nieobecności Marii d'Aquino w 
Neapolu opowiada dzieje miłości Trojluso, syna Pr10-
ma, do branki Chryzejdy, córki wieszcza Calanto. Troi
lus zdobywa miłość Chryzejdy, lecz musi ona opuś
cić Troję i wrócić do ojca, do obozu Greków. Rozsta
jąc się z ukochanym Chryzejda przysięga mu wierność 
do grobu. Cóż z tego: znalazłszy się pośród swoich 
zapomina o przyrzeczeniu i kocha się z Diomedem. 
Troilus rzuca się w wir walki: chce zabić swojego ry
wala. Ale ginie z ręki samego Achillesa. 

Wartość tego poematu Boccaccio polega no trafnej, 
bardzo ludzkiej charakterystyce postaci, no trafnym, 
subtelnym przedstawieniu miłosnych niepokojów: są to 
niepokoje samego autora, jego własne doświadcze
nia. Ale w „Filostracie" widać już wyraźnie jak ele
ment opisowy, opowiadający, powieściowy bierze gó
rę nad elementem lirycznym. A m i łość nie ma już 
nic wspólnego z idealną i wzniosłą miłością dawnych 
poetów: nie jest już wcale natchnieniem o uniwersa l
nym znaczeniu, jak u Dantego, oni nawet lirycznym 
wyrazem indywidualności rozdartej między ziemią i 
niebem, jak u Petrarki . Ośrodkiem dzieła nie jest o 
sobowość poety, lecz świat zewnętrzny. W „Filocolu"' 
i w „Filostracie" postaci żyją życiem autonomicznym, 
a miłość ich jest rzeczywistą namiętnością ludzką, 
której Boccaccio nie obawia się opisywać w szczegó
łach : idealistycznym poetom epoki poprzedniej szcze
góły te wydawałyby się nie tylko zbyt realistyczne, 
lecz poprostu bluźniercze . 

„Teseida" jest ostatnim utworem Boccaccia napisa
nym w czasie jego pobytu w Neapolu. Miała to być 

pierwsza wielka epopeja włosko. Ale naprawdę jest 
tylko niezbyt udaną opowieścią miłosną wierszem: na 
tle opisów wojen Tezeusza z Amazonkami tylko nie
które epizody dziejów miłości pory przyjaciół, Arcito 
i Polemone, do Emilii, krewnej króla Aten, zdradzają 

m i strzowską rękę Boccaccio. 

Od tego czasu pisarz coraz bardziej oddala się od 
tych stylistycznych wzorów, którym hołdował żyjąc w 
Neapolu. Swiodectwem „Ninfole d'Amte" („0 nimfach 
Ameto"), powieść prozą z poetyckimi wstawkami w 
tercynach. Bohaterem tej baśni jest Ameto, pasterz i 
myśliwy. Pewnego dnia zobaczkył nimfy kąpiące się 
w Arno i zakochał się w jednej z nich: Nazywało się 
lia. W dniu święta Wenery Ameto wraz z Lią, szcześ
cioma nimfami i trzema pasterzami znajduje się w 
pobliżu świątyni Wenus, słucha opowiadania nimf o 
ich przygodach miłosnych, kąpie się w oczyszczającym 
źródle, dopiero wówczas bogini miłości ukazuje mu 
się w całym swoim majestacie. Jest to alegoria: sie
dem nimf to siedem cnót kardynalnych: Ameto to 
grzeszna i zepsuto ludzkość: wątek baśni ukazuje, jak 
miłość uszlachetnia tę ludzkość i czyni ją godną kon
templacji bóstwa. Ale w artystycznej rzeczywistości 
dz i eło duch aleaorii niknie, zaciera się, blednie, bo 
rzeczywistość ta - nie ma już nic wspólnego z idealis
tyczna-dydaktyczną koncepcją sztuki, której Bocca
ccio już nie odczuwał i nie rozumiał. Nimfy tracą swe 
symboliczne znaczenie cnót i są po prostu kobietami: 
tymi, które Boccaccio poznał w wytwornym środowis~ 
ku neapolitańskim; to kobiety prawdziwe: ożywione 
nie tyle ponadludzkim natchnieniem, ile frywolnymi 
problemami intryg miłosnych i bynajmniej nie mistycz
nych impulsów. Ich opowieści miłosne wcale nieuka
zują drogi do doskonałości moralnej, oni nie służą 
uszlachetnianniu duszy: są tylko wprowadzeniem do 
arcyludzkiej tajemnicy miłości. I tak w owych „Ninfoie 
d'Ameto" dokonuje się przemiano czasów, gustów 
i form: jeszcze trwa, ale już umiera średniowiecze, 
jeszcze żyje, ale już więdnie dawny gust i właściwe 
mu formy. 

Proces ten widoczny jest jeszcze w większym stop

niu w następnym dziele Boccaccia, w nowym poema
cie alegoryczna-dydaktycznym, zatytułowanym „Amo

roso visione" („Wizje miłosne"). 



Wzorując się na „Triumfach" Petrarki Boccaccio opi
suje długi szereg swoich wizji. Jesttotriumf mądrości, 
sławy, bogactwa, historii, a potem wizja Fortuny, a 
potem, w chwili gdy pragnie dostać się przed oblicze 
cnoty, widzi poeta piękne kobiety, między nimi Fia
mettę; idzie z nią do lasu, siadają na trawie ... na
gle obraz urywa się: to także był tylko sen, wizja. Z 
pierwszych liter każdej tercyny tego poematu oraz z 
końcowych wierszy każdego z pięćdziesięciu rozdzia
łów składają się trzy sonety: dwa do „Madom Marii", 
a jeden do czytelników. Taką techniczną doskonałość 
prezentuje Boccaccio w tym utworze zimnym, pedan
tycznym, najdalszym od prawdziwych źródeł na
tchnienia. 

Ale potem znowu wraca do wspomnień i do pracy: 
pisze opowieść pod tytułem „Fiametta" („Elegia di 
Madonna Fiametta"). Przedstawia tu Boccaccio rze
czywistą historię swojej miłości do hrabiny Marii 
d'Aquino odwracając jednak role. To Fiametta w 
pierwszej osobie opisuje swoją miłość do Panfila aż 
do momentu jego wyjazdu na wezwanie ojca do Flo
rencji. Opowiada potem o swym niespokojnym ocze
kiwaniu na jego powrót i o swym bólu na wieść, że 
Panfila ją zdradził. Fiametta wpada w rozpacz i usi
łuje popełnić samobójstwo. 

W tej powieści przezwyciężony został zarówno ton 
bezpośredniego wyznania, taki jak w „Filostracie", jak 
i dosyć formalistyczne oderwanie się od rzeczywiste
go źródła natchnienia, tak widoczne w „Wizjach mi
łości". Prawdziwej równowagi nie ma tu jednak: 
skłonność do wspomnień z własnego życia i forma 
artystyczna, nadana tym wspomnieniom - są to jesz
cze w „Fiamecie" dwa różne elementy: pełnia artys
tycznego wyrazu nie została osiągnięta. Osobowość 
autora mocniejsze jednak wycisnęła tu piętno niż na 
przykład w „Nimfach Ameta". Proza tu jest doskonal-

sza i żywsza. Naśladowanie klasyków łacińskic:1 nie 
tak widoczne, a sposób budowania zdań, choć jesz
cze suchy, mało swobodny, zdradza przecież na nie
których stronicach pewną spontaniczność zapowiada
jącą już żywy, bezpośredni styl „Dekamerona". 

Od prozy wraca raz jeszcze Boccaccio do poezji: 
pisze „Ninfale fiesolane" („Nimfy z Fiesole"). Jest to 
poemat w oktawach opowiadający o miłości pasterza 
Africo do nimfy Mensola. Akcja toczy się w pobliżu 
Fiesole. Africo pokochał Mensolę i zdobył jej miłość. 
Jednakże Mensola jako nimfa podlega prawom Diany: 
żałuje swej miłości, nie chce więcej widzieć kochan
ka. Zrozpaczony Africo popełnia samobójstwo, ciało 
jego upada w potok. Mensola zostawszy matką, prze
klęta przez Dianę, niknie w wodach rzeki. Oba stru
mienie noszą odtąd imiona nieszczęśliwych kochan
ków. Lecz syn Mensoli i Africa, Pruneo, mści się za 
krzywdę rodziców: jako dworzanin Atalanty, założy
ciela Fiesole, kładzie kres narzuconemu przez Dia
nę okrutnemu prawu, które nimfom wzbraniało miłości. 

„Ninfale fiesolano" stanowi jeden z najszczęśliw
szych momentów poezji Boccaccia: przypomina mło
dzieńczą spontaniczność dzieł pisanych w Neapolu. 
Ale jest to już spontaniczność dojrzalsza i szlachetniej
sza; nie ożywia jej w charakterystyce postaci powierz
chowna, choć gorąca zmysłowość, lecz także uczucia 
głębsze: głębsze, szlachetniejsze przeżywanie miłości. 
Korzysta, jak w dawniejszych utworach, z legend roz
powszechnionych i - jak w dawniejszych utworach 
nadaje im postać uczonego artyzmu. Ale o uczone 
opracowanie w „Nimfach" w mniejszym stopniu od
dala utwór od oryginalnych jego źródeł, wątek popu
larny, czy ludowy jest tu głębiej odczuty i lepiej za
chowuje świeżość właściwą oryginałowi: Boccaccio 
osiągnął już pewną wewnętrzną równowagę i jako pi
sarz jest już dojrzały. 

Zgodnie z porządkiem chronologicznym należałob:; 
teraz mówić o „Dekameronie". A jednak odłóżmy ~]o 
jeszcze. „Dekameron" napisany został w latach 1348-
1353. Niedługo potem napisał Boccaccio rzecz pod ty
tułem „Corbaccio". Jest to inwektywa przeciw jednej 
kobiecie szczególnie oraz przeciwko wadom wszysl
kich kobiet w ogóle. 
( ... ) Również i w tym dziele wątek autobiograficzny 
jest bardzo znaczny. Utwór jest osobistą zemstą Boc
caccia: pewna piękna wdowa odrzuciła jego awanse, 
jako pretendenta już zbyt starego, a w dodatku nie 
pochodzącego ze szlacheckiej rodziny. Boccaccio che ał 
odebrać sobie życie. Potem przeważyła chęć zemsty: 
napisał „Corbaccia". Opowiada tu, jak to przyszedł do 
niego, przez samą Wenerę przyprowadzony, zma•ły 
mąż pewnej kobiety: zwiedził właśnie pod przewod
nictwem Wenus labirynt miłości, poznał tom wsz1st
kie wady i grzechy kobiet, a swojej żony w szcze
gólności, teraz prosi Boccaccia, aby napisał inwekty
wę przeciw niej. Z takiej oto okazji· napisana ksiąii.:a 
odznacza się pełnią spraw ludzkich i pełnią stylu dc
świadczonego już mistrza. 

W miarę jak zbliżała się starość rosło w Bocca
cciu coraz większe pragnienie erudycji. W ostatnich 
dwudziestu latach jego życia pragnienie to uczyniło 
zeń raczej namiętnego badacza niż artystę. ( ... ) 

„Dekameron", napisany między 1348 i 1353 rokiem 
w latach pełnej dojrzałości intelektualnej pisarza, sta
nowi doskonałą syntezę rozmaitych doświadczeń ży
ciowych i literackich Boccaccia z okresu neapolitań
skiego i z lat po powrocie do Florencji. 

Miłość, temat przez autora najlepiej odczuwany, pa
nuje w całym dziele. Ale go nie wyczerpuje. „Deka
meron" odtwarza całą moralną i uczuciową atmosferę 
czasów i społeczeństwa, do którego należy. 

Rzecz otwiera opis epidemii cholery, która wybuchła 
we Florencji w 1348 roku. Straszliwe sceny, które roz
grywały się w mieście dotkniętym śmiertelną chorobą, 
przedstawione są dokładnie i z olimpijskim spokojem. 
Nie pominięto najbardziej okrutnych szczegółów, obraz 
katastrofy naszkicowany jest z naukową, rzec można 
starannością i precyzją. Nie tylko zresztą opis szale
jącej epidemii jest ścisły: najrozmaitsze reakcje psy
chiczn~ zagrożonych ludzi oddano również w obra
zach czystych, pełnych naukowego realizmu nie zmą
conego ani żadną aprioryczną postawą ideologiczną, 
oni żadną literacką namiętnością, tematowi obcą. Wo-



bee śmierci spadającej nagle na zamknięty, miejski 
świat, nie ostaje się żadna moralność, wszelkie po
czucie przyzwoitości i powinności podważone zos iaje 
u samych podstaw. Napięcie pr,:z:ybiera tragiczne i ka
rykaturalne formy. W aurze triumfu zniszczenia i śmier 
ci ludzie łamiq się, pozybwają się wszelkich hamul
ców egoizmu, pragną za wszelką cenę zaznać radoś
ci ostatnich momentów życia. Pękają wszelkie kon
wenanse, ujawnioją się najdziksze namiętności nie ma 
j uż wstydu, reguł, norm. Epidemia rozluźnia więzy, 
które łączyiy dotychczas r óżnorodne elementy życia 
społecznego, przewrotowi ulega gospodarka i stosunki 
własności: życie, jak wezbrana powodzią rzeka, wy
stąpiło z brzegów. 

Na takim tle przedstawia Boccaccio swoją wielką 
panoramę najrozmaitszych i najprzeróżnie jszych po
staw luczkich, swą panoramę wzorów człowieczeń
stwa opisa nych z dystansu, z2 śmiechem aprobaty, z 
radością , że życie jest tak bogate, tak wielorakie. 
Dlaczego jednak Hem tej panoramy jest o':raz kata
strofy życia, obraz i analiza zniszczenio wszystkiego, co 
ludzkie? J'...;: st to przy tym katastrofa podwójna, nisz
czy ludzkie dzieło, jakim jest miasto, symbol wspól
noty, materialny pomnik zbiorowości: niszczy także i 
to dzieio, jakim są stosunki 'ludzkie, z trudem wypra
cowane wzory, obyczaje, przykazania, nakazy i zaka
zy, poczucie moralne. Katastrofa niszczy to podwójne 
dzieło ludzkie, ale w owym zniszczeniu człowieczeń
stwo nie ulega rozpadowi, objawia się w nowy spo
sób: jak potrzeba i pragnienie radości; radości życia 
za wsze.lką cenę, na przekór katastrofie, wbrew znisz
czeniu. - Jak piękna katastrofa! ~ powiada Grek 
Zorba w filmie pod tym tytułem, patrząc na ruinę swej 
przemyślnej budowli; wybucha śmiechem i ... tańczy. 
Śmiech pozwala oddalić się od miejsca katastrofy, 
oddalić się wewnętrznie, uzyskać dystans. 7- katastro
fy tego, co ludzkie, śmiech pozwala unieść człowie
czeństwo niezniszczone i niepokonane. 

Rank iem, w pewien \vtorek owego straszliwego 1348 
roku, w kościele Santa Maria Novella, odbywa się 
spotkanie siedmiu młodych kobiet. Żadna nie ma 
mniej niż os i emnaście lat, ale i nie więcej jak dwa
dzieścia osiem. Łączy je przyjaźń i pokrewieństwo. 
Trzech młodych ludzi nragnie dotrzymać im towarzys
twa. Postanawiają opuścić micsto i udać się do bez
pieczniejszego i mniej smutnego miejsca. Wyb i erają 
willę położoną na niewielkim pagórku. 

Jest to raczej piękny pałac z ogromnym dziedziń
cem, loggiami„ pokojami zdobnymi w drogie freski, z 
piwnicami pełnymi rzadkich win. Z okien roztaczają 
się wszystkie piękności toskańskiego krajobrazu. Jest 
pełnia lata, pagórki ozłocone słońcem i cisza: „sły
chać tylko konik i polne wśród zielonych oliwek". 

W takim otoczeniu bohaterowie „Dekameronu" spę
dzają dziesięć dni: właśnie dlatego dzieło to nosi 
taki tytuł „Książka dziesięciu dni". Na przełomie dru
giego i trzeciego dnia wesołe towarzystwo przenosi 
się do innej wilii, nie brzydszej i nie mniej przyjem
nej niż tamta. Boccaccio opisuje ją dokładnie, nie zn
pominając o ogrodach, altanach, krzewach różanych 
i jaśminowych żywopłotach, które w pełni upalnego 
lata „cień dają wonny i rozkoszny". Wokół wilii roz
c iąga się łąka obsiana delikatną trawą i malowana 
tys iącem różnorodnych kwiatów, wokół zamkni ęta jas
nymi drzewami pomarańczy i zielonymi cedrami". Za
lety architektoniczne parku, w którym ustawiono fon
tannę z czystego marmuru ozdobioną cudnymi freska
mi i kolumnę rzucającą w niebo strumień wody, wszy
stko to opisane również z wyrafinowaną stara nnością. 

Kontrast z koszmarnym, upiornym obrazem miasta 
jest wyrazisty, ostry. To on stwarza ową atmosferę 
ucieczki, poczucie oderwania od rzeczywistości, zbyt 
starsznej, by można w niej snuć „poetyckie medyta
cje". Ale ucieczka ta i oderwanie nie oznaczają re
zygnacji z zainteresowania rzeczywistością w ogóle, 
nie są drogą poza świat ziemski i ludzki. Dante z 
arcyludzkiego dna piekieł przenosi się w bezcielesny 
świat niebios. Boccaccio przenosi scenę swego opo
wiadania tylko z jednego miejsca tej ziemi na inne: 
z Florencji dotkniętej grozą epidemii do pogodnego 
piękna toskańskich pagórków. Ale w tym właśnie tkwi 
arystokratyczny chairakter sztuki Boccaccia, artystokra
tyczny sposób traktowania życia: bohaterowie „ Deka
meronu" opuszczają Florencję i chronią się w swoim 
własnym świecie. Jest to świat stworzony przez czło-

wieka, rzeczywisty i fantastyczny zarazem: w pałacu 
na toskańskim wzgórku dziesięć osób - dzieci wy
sokiego mieszczaństwa florenckiej gminy - buduje 
swój świat marzeń: przebierają się w królów i królo
we otoczone dworem i w takiej zaqawie towarzyskiej 
rodzi się z rzeczywistości wysnuty świat „Dekame
ronu". 

Uciekinierzy z Florencji postanawiają upalną porą 
dnia spędzić na opowiadaniu. W zacisznej i eleganc
kiej wilii, daleko od Florencji : od trupów zaścielają
cych jej ulice, rzeczywistość nie stawia żadnych prze .. 
szkód wyobraźni; dziesięć dni upływa na nieprzerwa
nej zabawie. Codziennie każdy z dziesięciu uciekinie
rów opowiada jedną nowelę. W ciągu dziesięciu dni 
opowiedziano więc sto nowel. W ten sposób cały 
tłum nowych postaci, które w owych stu nowelach 
występują, miesza się z dziesięcioma postaciami -
narratorami, a sio motywów fabularnych z wolna na
rasta i rozwija się harmonijnie, jak w symfonii: two
rzy się owa jedność akcentów i kolorów, która spra
wia, że „Dekameron" jest arcydziełem. 

Opowiadania każdego dnia rozwijają temat z góry 
kolejno ustalony. Pierwszy dzień poświęcony został 
tematom dowolnym. W drugim - mowo była o tych, 
których spotkało jakieś niepowodzenie, lecz n:espo
dziewanie udało im się osiągnąć szcześliwe zakoń
czenie przygody. W trzecim dniu mówiono o tych, któ
rym udało się, ale dzięki własnemu sprytowi, nabyć 
rzecz upragnioną lub odzyskać straconą. W czwartym 
dniu mowa była o nieszczęśliwej miłości, a piątym 
o miłości z przeszkodami. W szóstym bohaterami no
weli byli ci, co dzięki przytomności umysłu umieli 
wybrnąć z trudnej sytuacji. W siódmym opowiadano 
o knowaniach żon przeciwko mężom. W ósmym o 
knowaniach mężów przeciwko żonom. Dziewiąty dziet'l, 
tuk jak pierwszy, poświęcony był dowolnym tematom, 
a dziesiątego dnia mówiono o wielkoduszności. Oto 
ujęty schemat, przegląd postaw, panorama życia, ze·· 
stawienie rozmaitych wzorów człowieczeństwa. 

Rozmaitych i coraz bardziej wielorakich, bo w mia
rę przybywania z opowiadań rozszerza się horyzorit 
tworzonego świata wyobraźni: namiętności, skłonnos
ci, cnoty i grzechy setek postaci Boccaccia nie miesz
czą się już w surowych schematach literackich, sta
nowią ustawiczne zwycięstwo rzeczywistej, żywej, kon
kretnej istoty ludzkiej nad abstrakcjami: miłość jest 
w „Dekameronie" jednym z tysiąca uczuć osłonię
tych w sercu postaci, jest uczuciem może najgwa~
towniejszym i najbardziej powszechnym, ale nie jedy
nym i wyłącznym natchnieniem: równie wiele miejsca 
za.imuje spryt, przytomność umysłu, a także świado
mość moralna, w której odzwierciedla się męska i ak
tywna postawa ludzi tworzących społeczną wspólnotę. 

Pokazuje się wierna wbrew okrucieństwu Ginevro, 
ale i okrutna wbrew mdości Bartolomea, Ginevra ska
zana na śmierć przez męża z powodu fałszywe.go 
oskarżenia, uratowana po kryjomu, przebrana za męż
czyznę robi karierę na Wschodzie jako marynarz, aż 
do chwili, gdy jej wierność może zostać udowodnio
na, a oszczerca zdemaskowany zamęczony na 
śmierć. Bartolomea, zaniedbywana cieleśnie przez mę
ża chorowitego choć kochającego, porwana przez kor
sarzy żyje z ich przywódcą. Gdy kochający mąż po 
wielu latach wreszcie ją odnajduje, brutalnie mu po
wiada, że nie wróci. I mąż popada w szaleństwo. 

Pokazuje s ię sprytna żona, która przy pomocy spo
wiednika i fa szywej spowiedzi sprowadza sobie do 
domu kochanka, ale i sprytny mąż, który prze brany 
za spowiednika odkrywa, że żona kocha się w księ
dzu. Tyle, że spryt męża żonę czyni s prytniejszą jesz
cze: gdy nikt w pułapkę przez męża zastawioną nie 
wpad n, żona przyznaje się, iż podstęp odkrywszy mi
łoś ć do księdza śmiało wyznała, skoro własny mąż za 
księdza był przebrany. Mąż uspokaja się, wierzy. 
Głupi! Żona po kryjomu z prawdziwym księdzem go 
zdradziła. 

Ale pokazuje się i miłość niewinna, choć nielegal
na: młodzieńcza miłość Katarzyny, której rodzice z 
kochankiem ją zastawszy, wzruszeni, na małżeństwo 
tych dwojga chętnie pozwalają. I miłość Federigha 
degli Alberighi, wierna, wytrwała, gotowa oddać 
wszystko, nie zmożona nawet przez skrajną nędzę. I 
miłość wspaniałomyślna, rezygnująca ze spełnienia. i 
miłość silniejsza niż śmierć, i miłość przemijajqca, 
cudotwórcza, która głupka Galeso zmienia w filozo
fa, muzyka, rycerza. 



Pokazuje się poeta Cecco Angiolieri jako ofiara 
bezczelnego oszustwa, ole i brat Cipollo, jako oszust 
wyprowadzający w pole pobożnych choć nieufnych 
parafian, i niesamowity Ciapeletto, zuchwały bezboż
nik nawet w godzinie śmierci tak przewrotnie szy
dzący z Niebios, że za świętego go biorą i hołd po
bożny mu składają. Ale pokazuje się i Calandrino, 
naiwny bez granic, skłonny do uwierzenia we wszyst
ko, nawet w to, że jest kobietą w ciąży, nawet w to, 
że stał się niewidzialny, Calandrino, niestrudzona o
fiara kpiny Bruna i Buffa!macca. 

Pokazują się jeszcze inni, tylu innych, w tysiącu epi
zodów, tkróych nie sposób wyliczyć, nie sposób opi
sywać, bo nie o anegdoty tu idzie, ale o tysiące od
cieni człowieczeństwa, rozumianego wszakże w pe
wien jednolity, specyficzny, właściwy stylowi Bocca
ccia sposób, który tak znakomicie ukazany został w 
niezapomnianym filmie Passolin i~ go. Warto, jeżeli na
darzy się okazja, przypomnieć sobie ten film i uka
zane w nim postacie ludzkie. 

Smiech jest właściwym żywiołem tych posta-i, 
śmiech jest wszech obejmującym, najgwałtowniejszym 
żywiołem „Dekameronu". Urodzony z kontrastu: mię
dzy śmiercią i bujnym życiem wiejskim tuż obok: 
między bólem i radością, stanowiącymi rytm egzys
tencji ludzkiej: między sprytem a prostodusznością, 
wielkodusznością i oszustwem, powagą i swawolą, 
pożądaniem i obojętnością. To śmiech wyższości i 
dystansu wobec ludzkiej, istoty i ludzkiego świ Jta: 
śmiech zemsty za noc, zbrodnie, przerażenie, ale i 
śmiech sympatii, uśmiech porozumienia, ryk śmie
chu z ochoty, z radości: śmiech - radość życia: o
czyszczający, uszlachetniający śmiech - katharsis; 
śmiech jako najbardziej ludzki instynkt: śmiech, który 
jest ostrą świadomością i osądem rzeczywistości, 
śmiech świadomy twór ludzki: jako form a. 

„Dekomeron": śmiech przemieniony w obraz lite
racki, uwięziony, zatrzymany na zawsze. To Bocca
ccio nauczył Europejczyków patrzeć na świat i wi-
dzieć ludzi: opisywać ich - śmiać się. 

Jerzy Adamski 

Fragmenty eseju pt. ,.Panorama Boccaccia"' zamieszczo
nego w książce .J. Adamskiego „Modele miłości i wzory 
człowieczeństwa"" Kraków 1974 r , 

,,Gdybym miał tylko jeden bochenek chleba, chętnie 

pod z ieliłbym się z nim z tobą ( .. . ) Gdybym jedno tyl
ko miał łóżko w komnacie, byłoby ono dość s zerokte, 
a byśmy się obaj w nim pomieścili. 

List Boccaccia do Petrarki z 1373 r. 
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Fiodor Dostojewski 

NOTATKI Z PODZIEMIA 

Adaptacja i reżyseria: Bogdan Michalik 





DEKAMERON 
Henryk Cyganik wg G. Boccaccia 

Giovanni 

Maria 

AKT I 

OBSAD A: 

Waldemar KWASIEBORSKI 

Ewa WĘGLARZ 

AKT li 
ANDREUCCIO Z PERUGII DIABEŁ I PIEKŁO 

Alibech 

Rustico 

Krystyna MICHEL 

Michał $WITAŁA 

Andreuccio 
Ni netta 
Starucha 
Mieszczka 
Barnabo 
Karaluch 
Berto li 
Giaccomo 
Masseto 

Michał $WITAŁA 
Teresa LISOWSKA 

Ludwina NOWICKA 
Teresa LISOWSKA 

Waldemar KWASIEBORSKI 
Jerzy BALBUZA 

Marek PUDEŁKO 
Ludwina NOWICKA 

Sławomir KWIATKOWSKI"' 

MIŁOSNA PRZYGODA CALANDRINA 

Ferondo 
Opat 
Emilia 
Mnich I 
Mnich li 

FERONDO Z TOSKANII 

Jerzy BALBUZA 
Marek PUDEŁKO 

Krystyna MICHEL 
Bogumił ZATONSKI 
Ludwina NOWICKA 

Calandrino 

Bruno 

Nello 

Buffalmacco 

Nieco I osa 

Tessa 

Bogumił ZATONSKI 

Marek PUDEŁKO 

Jerzy BALBUZA 

Michał ŚWITAŁA 

Teresa LISOWSKA 

Ludwina NOWICKA 

CALANDRINO PRZY NADZIEI KALENDARZ STARYCH MĘŻÓW 
Bruno 
Nello 
Buffalmacco 
Calandrino 
Simon 

Muzyka: 

Marek PUDEŁKO 
Jerzy BALBUZA 

Michał SWIT AŁA 
Bogumił ZATONSKI 

Waldemar KWASIEBORSKI 

Riccardo 

Bartolomea 

Paganino 

Reżyseria i scenografia: 

JERZY MICHALAK 

Aranżacja muzyczna: 

KRZYSZTOF SZW AJGIER MAREK JASZCZAK 

Asystent reżysera: 

Teresa Lisowska 

Asystent scenografa: 

Michał Puklicz 

?rzygotowanie muzyczne zespołu: 

Jadwiga Wieliczko 
Sufler: 

Dariusz Chodała 

.,. adept 

Jerzy BALBUZA 

Ewa WĘGLARZ 

Michał ŚWITAŁA 

Choreografia: 

JANINA NIESOBSKA 

Inspicjent: 
Sławomir Kwiałkcwski 


