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BALLADA O PRZEMIJANIU 
W burzliwej rzece naszych dni 
wiatry nas pędzą w niewiadome, 
a głuchy, ślepy los z nas drwi, 
życie odchodzi w ciszy stronę. 
Przejdziemy krajem wielkich prawd, 
w chłody wtuleni, w zapomnienie. 
Bóg zadrwił z wiernych - zakpił z nas, 
z wiosen wchodzimy wprost w jesienie„. 
Odlećcie czarne ptaki w przestrzeń 
otwórz się niebo słońca kluczem, 
bo mi nieśpieszno w ciszę jeszcze 
i choć cię świecie nie przewrócę 
- nie weźmiesz mi radości trwania, 
czasu urody nie zasłonisz. 

Zapomnieć umiem przemijania 
teraz - ja teraz umiem bronić. 

Z cierpienia jesteś, życie śnie, 
z nikłych nadziei zmartwychwstania, 
przy strachu trzymasz moje dnie, 
chcesz bym cię przeszedł na kolanach. 
Wypiję jednak cię do dna, 
w światłach i cieniach rozsmakuję, 
i będę śpiewać, będę trwać, 
póki mi w sercu krew pulsuje„. 

Słowa: Henryk Cyganik 
Mużyka: Henryk Mosna 

MIĘDZY GUCCIEM PROSIAKIEM I LISABETTĄ Z MESSYNY.„ 

Słynny zbiór opowiadań krótkich, nowel Giovanniego Boccaccia 
pt. „Dekameron" powstał w latach 1349-1351. Jest to w tłuma
czeniu dosłownym i swobodnym „Księga dziesięciu dni", zawiera 
sto opowiadań w dziesięciu rozdziałach, na końcu zaś każdego 
Boccaccio napisał balladę. Podajemy za Krzysztofem Żabokryckim, 
że nowele te można podzielić na 

e potępienie przywar ludzi możnych (dzień I), 

e zrządzenia losu (dzień li i Ili), 

e miłość (dni IV i V), 

e pochwałę intelektu, przebiegłości i dowcipu (dni VI, VII i VIII), 

e splecione z sobą wątki grup poprzednich (dzień IX), 

e tryumf cnoty (dzień X). 

Autor tego wspaniałego dzieła, które jest obrazem dawnych oby
czajów włoskich epoki średniowiecza (lub raczej jego schyłku) uro
dził się w roku 1313 - najprawdopodobniej w toskańskim miastecz
ku Certaldo. Matka jego była Francuzką Z przymuszenia ojca pra
cował przez sześć lat w Neapolu w filii banku Bardich. Tam też 
w Neapolu związał się ponoć z Marią d' Acquino, zwaną przez sa
mego pisarza Fiammettą - Płomykiem, która go .rzuciła. Kiedy zban
krutował bank potężnej rodziny Bardich - Giovanni Boccaccio prze
nosi się do Florencji, tam służy miastu jako poseł i plenipotent w wie
lu sprawach, w 1350 roku poznaje Petrarkę, z ·którym się przyjaźni. 
Ostatnie lata - jak powiadają historycy literatury -~ - spędza w bie
dzie i zapomnieniu, chce wrócić do Neapolu, jeździ do Petrarki do 
Wenecji, jest publicznym lektorem i komentatorem „Boskiej komedii" 
Dantego w jednym z florenckich kościołów. Umiera w Certaldo w ro
ku 1375. 

Trudno u~ierzyć, że ten wspaniały, czuły obserwator życia, jego 
bo~a,~twa, b1e~y, grzechu i. cnoty, że ten pisarz, który w „Dekame
ronie stanowi kanon dla literatury nowe'listycznej wielu wi~ków -~ 
cierpiał jakby z powodu pewnego ... niedokształcenia. Józef Heistein 
pisze w „His~ori.i literatury włoskiej", że Boccaccio, „był jak na swoje 
czasy ~złow1ek1em wykształconym, ole daleko mu było do erudycji 
Petrarki. Autor „Dekameronu" był bowiem właściwie samoukiem 
gdyż nawet studiów prawniczych, które odbywał bez zainteresowa~ 



nia, nie ukończył. Pobyt w Neapolu, bliskość dworu, skłonności lite
ra7kie i prawdopodobnie chęć wybicia się i imponowania ukocha
nej - wszystk? to pchnęło ~o do lektury dzieł antycznych i współ
c~esnych, ale nie były to studia głębokie, a jego znajomość greki też 
nie była gruntowna". Trudno oczywiście porównywać wzniosłość li
ry~znyc~ utworów poetyckich Petrarki z rubasznością, humorem, z za
miłowanie~ do pewnych obsceniów Boccaccia. Ale przecież znaw
cy. przedmiotu. bardzo słusznie mówią, że „Dekameron" jest praw
dziwą „komedią ludzką". Ten ludzki, bardzo ziemski wymiar nowel 
owego pisarza stanowi prawdziwy skarb. Trudno nam sobie dzisiaj 
~yobrazić literaturę europejską i światową bez obserwacji obyczo
JOWych. Natura lnie kucharz Chichibio musi udzielać krętacki ch od
powiedzi. ?cz~wiście kurtyzana Andreuccia z Perugii nabiera fajtła
pę: Brat C1polh - wędrowny mnich, kaznodzieja i właściwie oszust 
kpi. z dobrodu~zności i łatwowierności bliźn ich . Wiejski lekarz Simone 
uwierzy. w kazde głupstwo, starzec w roli zalotn ika zawsze przegra. 
Ca la~drma -. malarza wyśmiewa żona. Podziwiamy do dziś barwną 
. alem~ post~c1 „D~kam~rona", który obejmuje zarówno możnych jak 
1 ub?g1ch. Nie sądzmy ,J~dnak, że Boccaccio był daleki od propago
wania zasad ryc~r~kosc1, prz~de wszys,tkim miłości , która jest wy
razem szlachetnosc1 duchowej. Tak więc kochankowie w Dekame
ronie" g.iną dla okazania stałości, głębokości uczuć, gotow{'są oddać 
wszystk ie bogac~wa za cenę prawdziwego uczucia. Z drugiej strony 
te~ s,a':11 ~occacc10 o~tro, bez. ogródek mówi o „zmysłowym aspekcie 
m1łosc1„: ~zy ~~zeb 1egły mnich, czy młoda żona starca, czy oszust
-pustelnik 1 dosc frywolne zakonnice noszą wszystkie cechy ludzi 
przebiegłych? 

_Trudno n~ to pytanie odpowiedzieć tak samo, jak ciężko rozsu
płac wszystkie motywy, dla których Boccaccio w końcu autor Łów 
Diany", „ Tezeidy", „Filocolo", „Flametty", „Nimf z Fiesole" " Bi
cza", wielbił właśnie w największym dziele swego źycia Deka~e-. " . ,, 
ron1e - spryt, siłę pomysłu, nawet chytrość i zdolność do malwer-
sacji, pr_zynos~ąc~ch doraźn~ korzyści cielesne, materialne. Przy
p~szczac nal.ezy, ze pracownik banku i urzędnik miejsk i doskonale 
orientował się w zasadach postępowania„. mieszczaństwa, które 
usta~awia. n~wy po_~ządek cnót. Do nich należy zdolność wykorzy
stania k~zdeJ o~aZJI dla powiększania majątku. Ale czy Giovanni 
Boccaccio w takim razie nie potrafił nic więcej stworzyć? Otóż za
pominamy często, że pisarz ten napisał „Żywot Dantego'' oraz ko
mentarze do pierwszych siedemnastu pieśni „Piekła" - „Bosk iej 
komedii". 

Brak erudycji? Zbytnia miłość do rzeczy przemijających? Zami- • 
łowanie do uciech? Chęć posiadania pieniędzy? Miłość ? Przeb iegłość? 
C iągłe doganianie możnych ducha w Żm':Jdnych studiach filologicz
nych? Chyba wszystkiego zakosztował. Zycie nie oszczędzało mu 
zresztą gorzkich doświadczeń, skoro szukał różnych zajęć. 

Nad wszystk'mi jednak cnotami tego pisarstwa obyczajowego 
unosi się coś , co dopiero wieki późniejsze odkryły z całą siłąJ Gio
vanni Boccpccio zna człow ieka, przez opis jego zachowania się do
ciera nie ty ko do prawd społecznych, ale i do psychiki istot żyją 
cych - rozumnych. Czy zawsze rozumnych? Mam przyjaciela, który 
nazywa „ Dekamerona" książką smutną. Książką złudzeń zdemasko
wanych, kłamstw wesołyc , grzechów, które stają się przyjemnością . 
Już to oże świadczyć dzisiaj, że zbiór nowel sprzed 632 lat ma 
w sobie coś więcej , niż tylko chęć wykpienia nieporadności człowie
czej. 

N ie zawsze też pamiętamy, że „Dekameron" powstał tuż po 
strasznym okresie morowej zarazy, która zabrała życie tysiącom , ty
siącom łudzi. Podczas sza lejącej epidemii siedem kobiet i trzech męż
czyzn opuszcza w 1348 roku Florencję, w bezpiecznej odległości od 
objęteg zarazą miasta, w willi wiejskiej - opowiadają sobie zda
rzenia różne. Taką formułę wprowadza Boccaccio zupełnie świadomie. 
W ten sposób z krajobrazu morowego Włoch wyrastają postacie 
barwne, pełne życia, jakby właśnie uciekły śmierci spod kosy„. 

OLGIERD JĘDRZEJCZYK 

I 

(Józe f Heis!ein „H istoria literatury włoskie j. Zarys" 1979; „Dzieje litera tur e ~ r~pej
sk ich" pod redakcją Vładysława Floriana, rozdziały au orstwa Krzysztofa labokllckrego 
i Józefa Hei teina, PWN, 1977). 
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Zdrożona jestem wielce 
lecz szukam kraju świat~ 
gdzie mogę swoje serce ' 
Wraz z bożym pięknem bratać. 
Pustelnik zna tajemnic 
tę głębię niezgłębioną, 
więc jemu chcę powierzyć 
mq duszę zagubioną. 
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BALLADA O M lt. '1WANIU 
Czymże by była zi elonych lasóN c isza, 
błęk i t nieb1esk1, 1es ieni cierpk i głóg, 
gdybys mnie miły, ustami nie do '» oł, 
on i w 1ę c zm1e r1 t ach legnoć ze m 11 <J rr,ó 3·!? 
Czymze b y b y ły łop i any cJ!ug i ch pc : y, 
cienie srebrzyste 1r1qce sladen1 !W j!l 1, 

gdyby nre drzqcy 1 łaknq c y dotyk, 
qdyś ta k nabliże1 przy mn ie we mnie był? 
Miłu j -że rn i i'e., m i łuj-że m 11 i e 
pókr w -n as jeszcze miłowania ogrom. 

· · 1e, nie mów że nie, 
,rzemknie nic zym obłok. 
i ebie mi dOJ. 

~~~~!.\.~~~ pić, przed kim ciało chować? 
""""'""""„"--.'--'"--'--"'•..,.m, nocą i „na1", 

nie hciej wziąć i m i łować. 
oszę i okruch wniebowstąpień. 

;!:! lodem w upalnym szmerze dn i a. 
td'l~lii.1'1)-0 dzą, czas je wolno sączy, 

mimo - proszę, chcę ci dać. 
we włosach słonecznych twoich srebrzy, 
ijonia niewiedny znaczy siad, 
mogło pomna ewangel i i 
icmu nie powiedzieć : tak. 

, miłuj-że mn ie„. 
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1. Ferondo w czyścu 

JERZY SZOZDA - Ferondo 
MARIAN CZECH - Opat 
KRYSTYNA ST ANKIEWICZ - Emilia 

2. Calandrino przy nadziei 

MARIAN CZECH 
JERZY A. BRASZKA 
JERZY SZOZDA 
KRZYSZTOF GÓRECKI 
KUBA KOSINIAK 

3. Diabeł 

ALICJA KOBIELSKA 
ANDRZEJ KOZAK 

- Calandrino 
- lekarz 
- malarz 
- malarz 
- malarz 

piekło 

- Alibech 
-. Pustelnik 

GIOVANNI BOCCACCIO 

DEKAMERON 
adaptacja 

HENRYK CYGANIK 
aktorzy 

IZABELLA LIPKA 
ANDRZEJ NOWAKOWSKI 

- Śmierć 
- Mistrz 

I 
6. Kalendarz f arych mężów 

4. Andreuccio z Perugii 

ANDRZEJ KOZAK 
ALICJA KOBIELSKA 
KRYSTYNA ST ANKIEWICZ 
ELŻBIET A NOWOSAD 
JERZY SZOZDA 
KUBA KOSINIAK 
JERZY A. BRASZKA 
MARIAN CZECH 
KRZYSZTOF GÓRECKI 

- Andreuccio 
- Starucha 
- Ninetta 
- Mieszczka 
- Barnabo 
- Karaluch 
- mnich 
- mnich 
- mnich 

5. Miłosne przygody Calandrina 

MARIAN CZECH 
JERZY SZOZDA 
KRZYSZTOF GÓRECKI 
KUBA KOSINIAK 
KRYSTYNA ST ANKIEWICZ 

- Calandrino 
- Landolfo 
- Nello 
- Buffalmacco 
- Nicolossa 

ELŻBIET A NOWOSA[J - Bartolomea 

muzyka 
HENRYK MOSNA 

JERZY A. BRASZKA - Ricardo 
JERZY SZOZDA - Poganina 

oświetlenie · 
MIECZYSŁAW KOŁACZ 

reżyseria 
MIECZYSŁAW GÓRKIEWICZ 

akustyka 
PIOTR TOWARNICKI 

scenografia 
KATARZYNA ŻYGULSKA 



~~ I /..vtł f1h<··~- --~ 

2 ('-t---o '(1.J A-

.SAJJ~ 
-R.,/fn~ 

S: b*'t?,,fJe,T1 uc.-ffe'lh -<-
O ieO U()A.<-. 

Możem i mądry pales trant 
Riccardo moje imię, 
ale mi starość podes zła 
pod starą dni siwiznę 
Wz iąłem żonę zbyt młodą, 
bo k rew mi była burzą 
- je dnak ze zmienną pogodą 
inaczej lata służą. 

ffoDn~ tL . 
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1 y będziesz mą, 
dasz ud twych zrąb 
.i swoją głąb 
i nóg swych kąt ! 
Bo ja cię chcę, 
o tobie śn ię 
Myśl pali mn P., 

gdy myś lę , że 
tuż jesteś tuż, 
biorę c ię już 
i kocham tak, 
że pęka świat. 
Nie ża łuj róż , 
daj objąć k ruż , 
siebie mi daj, 
zrob ię ci mej! 
Bqdź moją bqdż, 
dam ci łabądź. 
Dam c i co bądź, 
- bądż moją bądź .. . 

1/rM CZECH 



Od wschodnich mędrców mam proszek, 
co dziwną swą mocą sprawia, 
że człowiek zaśnie na trochę 
w śnie niby śmiertelnym zastawa. 
Ferondo, przychodż, a żwawiej 
do czyśca trzeba ci zstąpić . 
Z Emilią niech opat się bawi;· 
I wnijdzie do dna jej do wątpi 

c·,.e~/3""r~ 11 
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Szczęśliwy jestem ogromnie 
wspaniały na mnie strój. 
Pieniądze garną się do mnie, 
wypchany mieszek mój! 
Co, proszę? że kto ja jestem? 
Wypraszam taki ton! 
Kobiety kocham i kiesę„. 
Zem z garbem? - Brzydsi są. 
Artystów mam za przyjaciół, 
renesansowy styl. 
Przechodniu, więc nie podskakuj, 
to Buffalmacca dryl. 
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BALLADA O WILKU W OWCZARNI 
Gdz ieś w świe-cie był sobie klasztor 
mniszek pobożnych przystań . 
Ogrodnik z wał się Massetto, 
pachoł urodny był to. 

assetto w ogrod zie g r zędy 
ple wił, uprawia ł, kopał, 
udawał n iemoc swej gęby 
- słowem nie mówił ni słowo . 
A mniszk i co żyły w postach 
wadę zważywszy eh opca 
przemogły św i tości wro a, 
pros ząc go, chłopc ze koc hoj I 
Ogrodnik ni emy choć jurny 
mniszki jak świ atła zmien i ał , 
zysk był z tego podwójny 
- mniszk i r odziły i zi mia. 
Mów i ły - niemy, nie pawi• 
z któ rą ostatnio le gał 
On chwal ił to sob ie, 
wszak świeża była gleba. 
Do czasu, do czasu, 
bo w ilk - owczarn i bywa 
dopóki star zy mu stada, 
dopóki dosyć mięsiwo. 
Minęło kilk a miesięcy 
w ciszy k lasztornych igrów 
- Massetto nie c hciał już więce i 
niemych choć s ło dk ich figlów. 
Ucieka ł tedy z klasztoru 
Krzycząc ku ś wiatu wśc iek l e 
za d użo ch oćby koloró to nowe· 
malarz n ie chce. 



Jestem Ferondo z Toskanii, 
brzuch moją godność wyznacza. 
Szukam najlepszych kompanii 
spod znaku dukata. 
Żonę mam wierną nad podziw, 
niech żona w chacie jest panią, 
ja zaś tom mądry i godny 
zawładnę Toskanią. 
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Na Scenie Satyry MASZKARON oglądacie opowiadania 

1. FERONDO W CZYŚCU 
Ferondo, połknąwszy pewien proszek zostaje pogrzebany jako 

człek martwy. Opat, cieszący się tymczasem wdziękami jego zony 
dobywa go z grobowca i przenosi do lochu, który Ferondo. za czyścieć 
poczytuje. Później Ferondo .zmartwychwstaje i syna, którego opat 
z żoną jego spłodził, wychowuje jako syna. 

2. CALANDRINO PRZY NADZIEI 
Doktor Simone, z podniety Lendolfa, Buffalmacca, Nella wmawia 

w Calandrina, że jest w słanie odmiennym. Calandrino, chcąc się 
uleczyć, ugaszcza swych towarzyszy kapłonami, dqje im pieniądze, 
a potem wstaje z łoża słabości, nie wydawszy potomka. 

3. DIABEŁ I PIEKŁO 
Alibech staje się pustelnicą. Mnich Rustico poucza ją, jak należy 

diabła do piekieł zapędzać. Zabrana z pustelni staje się żoną Neer
bala. 

4. ANDREUCCIO Z PERUGII 
Andreuccio z Perugii przybywa do Neapolu aby zakupić konie. 

W nocy spotykają go trzy niebezpieczne przygody, z których wycho
dzi szczęśliwie, wracając z rubinem do domu. 

5. MIŁOSNA PRZYGODA CALANDRINA 
.Calandrino rozkochuje się w dzierlatce. Gdy dotknął ją talizma

nem, którego mu dC?starczył Lendolfo, dziewczyna idzie za nim. Ale 
przechwycony przez żonę, ciężką ma z nią przeprawę. 

6. KALENDARZ STARYCH MĘŻÓW 
Korsarz Paganino porywa żonę pana Riccardo di Chinzica, który 

wiedząc, gdzie jego żona przebywa udaje się tam i prosi Poganina, 
aby mu ją oddał. Bartolomes powracać doń nie chce i po śmierci 
Riccarda poślubia Poganina. 

Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca K..raków, zam. 3705/84. Nakł. 
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