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Dzisiejszy czy miniony świat oglądać można 
ty/:<o przez swoje włas r. e okulary. 

Paweł Jasienica 

Siedem „białogłów szlachetnej krwi" 
trzech „obyczajnych" kawol8rów uchodzi 

z zadżumionej Florencji. Ludzie ci, przytło

czeni panującym wokół złem i nieszczęś

ciem o niemal apokal iptycznym wymiarze, 
ratują w ten sposób swoje ciała i dusze. 
Człowiek - zdaje się mówić Boccaccio -
nie jest stworzony do szczęścia, w jego 
naturze leży skłonność d:> zabawy, radołci, 
przyjaźni i miłości. Nieustanny lęk o życie 
i godność degenerują go, zubożając jego 
życie o istotne wartości. Zaraza, według 

rozpoznania autora Dekameronu, atakując 

ciało i dusze staje się również chorobą 

kultury. Niszczy instytucje, prawa, normy 
moralne, tradycje, obrzędy. 

Uchodźcy są zmuszeni do szukania ra 
tunk.u poza miastem, w krajobrazie będą

cym na poły antyczną Arkadią i średnio

wiecznym ogrodem miłości. Panujący wo
kół ład natury i wewnętrzne wartości czb
wieka pozwalają stworzyć społeczność 

opartą na „zdrowym zmyśle" odrzucającym 
wszelki smutek. Stan beztroski i wesela 
osiągają bez większej trudności , bowiem 
„ani przeciwności tego czasu, oni też lęk 



o życie własne nie zdołały w ich sercach 
ognia miłości przytłumić, a tym mniej zga
sić". Oddając się epikurejskim przyjemnoś
ciom i uciechom narracji nie zapominają 

o konieczności stworzenia porządku społecz
nego. Postanawiają, iż każdy z nich będzie 
przez jeden dzień władcą. Oprócz władzy 
świeckiej ustanowiona zostaje, w sp:::isób 
niejako naturalny, władza duchowa spra
wowana przez Amora, niewidzialnego re
żysera większości poczynań narratorów 
i bohaterów. Nie jest to jedyna siła wpły

wająca na losy bohaterów,oprócz miłości 

pojawia się w Dekameronie Rozum i For
tuna. Jednak jak pisze De Sanctis, jeden 
z badaczy dzieła Boccaccia - „człowiek 

walczy z Fortuną, ulega Miłości, Rozumem 

uczy się posługiwać". 
Nader często pojawia się tu miłość zmy

słowa. Towarzyszy jej dosadne słownic

two i gruby żart, który skłania do rubasznie 
życzliwego ~miechu i podziwu dla witalnych 
sił bohaterów. Nie ulega wątpliwości, iż 

Amor jest dawcą tak rozumianych uniesień 
miłosnych, należy jednak podkreślić, że nie 
traktuje ich zbyt poważnie, jego oblicze 
przybiera przy takich okazjach maskę żar

tobliwości, i kpiny mniej lub bardziej ostrej. 
Najchętniej pojawia się pod postacią bar
dziej subtelną, obdarza ludzi uczuciem głę
bokim i lirycznym, równoważy zmysłowość 
i wartości reprezentowane przez Psyche. 
Jest na ogół życzliwy, ale zdarza się, iż 

sprawia ból, jednak w zamian za sprawiane 
przez siebie cierpienie ofiarowuje szczegól
ny dar : nadaje życiu sens, każąc zdobywać 
i chronić miłość, dzięki której można prze
trwać niejedną zarazę. 

Zbigniew Głowacki 

Francesco Petrarca 

Przyjdź, mój Amorze, ty w którym się mieści 

Wesela mego i szczęścia przyczyna 
Przyjdź wspólne zacznijmy pieśni 
Lecz nie o smutkach ani o boleści 
(Choć ona przyszłe wesele poczyna) 
Ale o ogniu, w którym nieskończenie 
Płonąc, wciąż jedno odczuwam pragnienie 

By sławić ciebie, władco mój jedyny! 

Donatello 
Amor Atis rys . D. Grozde w 



* 

Gdy człowiek opusciwszy towarzystwo 
muz szuka istot najbardziej do nich po
dobnych, ni Łza go za to ganić. Muzy 
są kobietami, a chociaż kobiety doskona
łości muz nie mają, przecie wielce są do 
nich podobne. 

* 
Nie wiem, zali to jest przypadkowy nie
dostatek ze skażenia obyczajów wynikły, 
czy też przyrodzone ludzi usposobienie, 
że więcej radujemy się i cieszymy z rze
czy złych niźli z czynów dobrych. 

* 

* 
Od pocałunków usta nie bledną, 
a raczej odnawiają się jak księżyc. 

* 
Zdarza się jednak, iże ta sama potrawa 
odrobiną korzeni pieprzystych przypra
wiona znów człowiekowi, jako całkiem 
nowa smakować zaczyna. 

* 



* 
Z świata tego, każdy ma tyle 
ile sam sobie weźmie. 

* 
im mnie1sza jest nadzieja, tym silniej

szym płomieniem miłość się pali. 

* 

* 
Jedna białoglowa może wielu mężczyzn 
sił pozbawić, aliści wielu mężczyzn nie 
zdola zmęczyć jednej kobiety .„ 

* 
Często widzimy ż człek prędko 
jedną i tą samą potrawą się prz yca 
i .:.e zmiana potrzebna mu jest bardzo. 
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