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GIOVANNI BOCCACIO 

N iepewne było zawsze, gdzie i w jakich okolicznościach spoj
rzał on po raz pierwszy na świat. ·Najczęściej jednak powta

rzano, że - chociaż pofomek floren.ckiego kupca - urodził się · 
w Paryżu (1313) i nabytkiem był importowanym. Po matce, fran
cuskiej szlachciance, wziął ponoć imię, a podejrzewano, że odzie
dziczył po niej również obrotność języka L..l L..1 mimo wszelkich 
wysiłków trzeźw.o pątrzą~ego rodzica, chłopiec n\e mógł wzbudzić 
w sobie pociągu do łokcia i rejestru dłużników. Z woli ojca, który 
pozostawał w służbie wielkiego domu bankowego Bardich, jako 
piętnastoletni wyrostek wysłany został do Neapolu, gdzie florenccy 
finansiści ważne utrzymywali placówki. Ale zarówno sprawy pie
niądza, jak rozpoczęte pod naciskiem studia prawnicze wydały 
mu się żałosną stratą czasu. Lata neapolitańskie nie poszły jednak 
na marne. Idąc z~ obudzonymi w nim upodobaniami humanisty, 
zaprzyjaźnia się Boc.caccio z tamtejszymi miłośnikami starożyt- · 
nośCi, poczyna się uczyć po grecku, wchodzi do koła wielbicieli 
starszego o lat dziesięć, ale już głośnego Petrarki, który podróże 
po świecie przeplata okresami osiadłego żywota na połv,dniu Fran
cji, w kraju swego dzieciństwa i swojej miłości. Równocześnie 

niedoszły bankier poznaje z bliska odurzające, zmysłowe życie 

andegaweńskiego dworu, który . blask swój w niemałym stopniu 
zawdzięczał florenckiemu złotu. Ojciec Boccaccia za ważkie usługi 
otrzymał od króla Roberta tytuł radcy i szambelana, nazywany 
był uroczyście: familiaris et fidelis noster. Syn tedy znalazł utoro
waną drogę w arystokratyczny świat tradycji feudalnych, tak 
różny od atmosfery mieszczańskiej i handlowej Florencji. Ten 
świat stał się uprzywilejowanym kręgiem jego wyobraźni, lubu
jącej się w bogatej dekoratywności wygodnego, dostatniego ży
wota, jaka cechuje również troskliwie inscenizowane wczasy przy„ 
jacielskiego grona w ,,Dekameronie". 
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Zabawy dworskie nie mogły się odbyć bez miłosnego wątku. 
Tym bardziej, gdy szło o młodego poetę i gdy śmiałek dostrzegł 
przed sobą szczebel społecznego awansu przez sypialnię, nęcący 
niejednego z przedsiębiorczych bohaterów jego późniejszych no
wel. Rychło też głośne się stały neapolitańskie amory obrotnego, 
nie tylko w piórze, Florentczyka. 

l. .. J Niewypłacalność króla angielskiego spowodowała ruinę 

dwu potężnych kompanij - Bardich i Peruzzich, które zbyt po
chopnie okazały gotowość finansowania wyprawy brytyjskiej na 
kontynent - prologu wojny stuletniej. [.„] bankructwo dotknęło 
nie tylko potentatów kapitału, ale i pomniejszych reprezentantów 
przemysłu i handlu lub prostych nawet ciułaczy. 

Katastrofa poderwała podstawy dobrobytu starego Boccaccia, 
który zubożawszy i owdowiawszy wezwał syna do Florencji (1340). 
Coraz szerzej znany i ceniony, młody pisarz nie znajduje jednak 
odpowiedniego pola działania, więc w latach następnych wędruje 
tu i tam po półwyspie, szukając oparcia. Miasto nad Arnem nie 
zdołało jeszcze dźwignąć się po wstrząsie, jakim było dla niego 
załamanie się filarów jego finansowej potęgi, gdy mór pozbawił 
go wielu z tych, co mieli straty odrobić. Tym niemniej, pogrze
bawszy ojca, osiedla się tutaj Boccaccio na stałe. We Florencji 
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też podejmuje Petrarkę jadącego do -Rzymu: .nareszcie moZe uści
snąć dłoń człowieka z dawno podziwianego i przyjaźń zawrzeć 
dozgonną, która w najtrudniejszych chwilach będzie mu nieza
wodną ostoją. 

l. .. J Przezwyciężająca kryzys Florencja ofiarowuje zaszczyty 
i powierza misje dyplomatyczne pisarzowi .i humaniście, który 
uznał ją za swą ojczyznę, ale nie umie uwolnić go od trosk 
powszednich, z biegiem lat coraz bardziej dokuczliwych i zmusza
jących nieraz do oglądania się za materialną pomocą. 

Pozbawiony bojowego zacięcia trzyma się Boccaccio z dala 
' . od gry politycznej stronnictw, tak gwałtownej we Włoszech ów-

czesnych, jest jednak pełen oddania dla spraw repu bliki. Szcze
rym uczuciem związany z ludźmi sobie bliskimi, a wśród nich 
z własną, nielegalną rodziną, skromny i pozbawiony zawiści, jak 
na mistrza spogląda na przyjaciela Petrarkę, który umierając, 
jako dowód serdecznej troski, zapisze mu swą suknię futrem pod
bitą, by chroniła towarzysza przed chłodem nocy spędzanych nad 
książką. Z uwielbieniem wczytuje się w Dantego i jego poemat 
w ostatnich latach życia objaśni~ publicznie, z utworzonej spec
jalnie katedry. 
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Lecz zmarszczka dantejska nie przystałaby jego czołu i nie 
pogodziłaby się z zasobnym podbródkiem, jaki oglądamy na da
wnych wizerunkach. Pogodny mimo doznawanych braków, roz
smakowany w zmysłom dostępnych urokach żywota, przywiązany 
do ziemskiej urody istnienia, chciał się nią nacieszyć w spokoju. 
Miłośnik dobrego dowcipu i trafiającego w sedno powiedzenia, 
pełen kpiącej trochę pobłażliwości dla wielorakich błędów ludz
kich, zespolił w sobie epikureizm Południa z ciętością jeśli nie 
Paryża, to Florencji. Ale i ten wyznawca zacisznego szczęścia, 

Jaś beztroskiego ducha - Johannes tranquillitatum, jak go nazy
wano - nie uchronił się od chwili załamania i zwątpienia w dzido 
własne. Dochodził właśnie pięćdziesiątki (1362), gdy odwiedził go 
mnich tajemniczy wzywając do opamiętania się póki czas, do 
wyrzeczenia się płochej literatury, a jako ostrzeżenie opowiedział 
wizję, którą przed zgonem miał zmarły niedawno w aureoli świę
tości kartuz sienieński. Przeszłość, rozmiłowana w grozie i wło
siennicy, nie chciała odejść zwyciężona. To patetyczne wystąpienie 
nie odegrałoby zapewne roli decydującej, gdyby posępne memento 
nie padło na grunt podatny, nie przyszło w chwili przygnębienia 
starzejącego się pisarza. Tak silny niepokój moralny owładnął 
wówczas Boccacciem, że gotów był rzucić w ogień swoje książki. 
Ale w porę ukochany Petrarka powstrzymuje go, skłania, by 
pozostał w kręgu dotychczasowych zainteresowań i prac. Odtąd 
jednak skruszony lekkoduch oddaje się już tylko erudycji, pisze 
po łacinie duże i uczone księgi o charakterze encyklopedycznym, 
obiecując sobie, że w imię tej pokuty wybaczone mu będą lite
rackie grzechy młodości i wieku dojrzałego. Ale nie dane mu było 
stać się humanistą na miarę ukochanego Petrarki lub Erazma 
z Rotterdamu. I wśród żmudnych trudów szarej erudycji mijają 
mu lata ostatnie. Umiera. w półtora roku po swym mistrzu i przy
jacielu (1375), jako ostatni z trzech wielkich twórców narodowej 
literatury włoskiej, kształtującej się właśnie na przełomie dwóch 
epok. 

MIECZYSŁAW BRAHMER 

(fr11g. wstępu do: G"iovanni Boccaccio, J:)ekąmeron, PIW 1955) 
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Jan Kochanowski 

O chłopcu 
Pan sobie kazał przywieść białogłowę, 
Aby z nią mógł mieć tajemną rozmowę. 
Czekawszy chłopca dobrze długą chwilę, 
Tak żeby drugi uszedł był i milę, 
Pojźrzy pod okno, a ci sobie radzi! 
I rzecze z góry do onej1 czeladzi: 
,,Po diable, synku, folgujesz tej paniej: 
Jam kazał przywieść, a ty jedziesz na niej". 

W spektaklu dokonano transkrypcji 
na instrumenty elektroniczne fragmentów opery 

C. Monteverdiego „Orf eusz" 
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GIOVANNI BOCCACCIO 

SŁOWIK 
(fragment) 

Następnego dn ia dziewczynka poczęła skarżyć się przed matką, 
że ubiegłej nocy d la wielkiego upału spać nie mogła. 

- Jakiż tam upał, córuchno? - zdziwiła się matka. - Upa
łów raczej ani śladu. 

- Mamo koch ana - odrzekła Katarzyna - powinnaś dodać: 

„moim zdaniem", a wtedy może byłabyś bliską prawdy. Atoli 
pomyśleć ci trzeb a, o ile więcej żaru mają w sobie młode dzie
wczęta niż stateczn e niewiasty. 

- Nie przeczę temu, moje dziecko - odpowiedziała matka -
ale nie mogę we dle własnej woli sprowadzać zimna i gorąca, 

jakbyś może tego chciała. Trzeba ścierpieć czas taki, jaki przy
nosić z sobą zwykły pory roku. Może dzisiejsza noc będzie chłod
niejsza i spać będziesz lepiej. 

- Dałby Bóg - rzekła Katarzyna - ale nie zwykła to rzeczy 
kolej, by im bliżej lata, tym chłodniejsze miały stawać się noce. 

- Cóż.tedy poradzić na to, twoim zdaniem? 

- Jeśliby mój ojciec wraz z tobą miał nic przeciwko temu, 
chętnie posłałbym sobie na balkonie wychodzącym na ogród, obok 
jego komnaty, i tam położyłabym się spać. Słuchając słowika 

i leżąc w chłodzie czułabym się o wiele lepiej niż w ciaśnocie 

twojej sypialni. 

- Bądź dobre j myśli, dziecko - odparła matka - powiem 
to ojcu twemu. Zrobimy tak, jak on zachce. 

- Pan Lizio, który będąc już w sędziwym wieku, uporem 
nieco grzeszył, rzekł, gdy żona przedłożyła mu prośbę córki: 

- Co to za słowik, przy którego śpiewie spać się jej zachcie
wa? A może by ją nauczyć spać przy śpiewie koników polnych? 

- Dow i ·-·dzia w zy ~ię o odmown j odpowi · dzi rodzica1 K ata
rzyna następnej n ocy nie tyle z gorąca, ile z gniewu nie tylko 
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ni-e .spała, a1€ i matce oka zmruzyc nie pozwoliła , .żaląc się nie· 
ustannie na u_p:ał i .dusznuść. 

Matka udała się rankiem do pana Lizia i rzekła: 
- Wierzę, mój małżonku, niezbyt widać córkę swoją miłu

jesz! Cóż ci to szkodzić może, jeśli na balkonie się prześpi? Dzi
siaj przez całą noc z gorąca rady sobie dać nie mogła. Cóż dziw
nego w tym zresztą, że lubi śpiew słowika? Wszak to dziecko 
jeszcze, a dzieci lubią wszystko, co do nich jest podobne. 

- Zgadzam się zatem - odparł pan Lizio - każ jej łoże 
postawić, jakie zmieścić się zdoła na balkonie, i zasłony dokoła 
zapuścić. Niechaj tam śpi i słucha śpiewu słowika, ile jej się 
żywnie podoba. 

Dziewczynka, dowiedziawszy się o pozwoleniu ojca, czym prę
dzej urządziła sobie posłanie na balkonie. Przed następną nocą, 
którą tam spędzić zamierzała, umówionym znakiem Ricciarda 
uwiadomiła, tak iż ów wiedział, już, co mu czynić należy. Pan 
Lizio, usłyszawszy wieczorem, że Katarzyna spać się położyła, 
zamknął drzwi, które z jego komnaty na balkon wiodły i sam 
legł na łoże. 
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Ricciardo zasię, gdy już wszystko w domu tićichło, po drabime 
in jcd 'n m ur s i(i' wdrapał , a pot n , wystawiając się na a ża !d 
skręcenia sobie karku, na gzyms drugiego się przebrał, aż wresz
cie na balkonie nogę postawił. Katarzyna z nieopisaną radością 
go przyjęła. Po wielu pocałunkach legli po społu i przez całą noc 
niewysłowionej rozkoszy zażywali, przy czym słowikowi po wie
lekroć śpiewać kazali. U niesienia ich trwały długo, noc zasię kró
tka była, nie postrzegli przeto, że już dzień jest bliski. Rozgrzani 
miłosnymi igraszkami i porą wiosenną, usnęli obok siebie bez 
żadnego okrycia. Katarzyna, objąwszy prawą ręką Ricciarda za 
szyję, lewą trzymała mocno tę jego cząstkę, której nazwy wy 
białogłowy, wiele się zawsze wśród mężczyzn sromacie. 

Gdy tak spali, dzień nastał i pan Lizio podniósł się z pościeli. 
Przypomniawszy sobie, że córuchna śpi na balkonie, rzekł do się 
po cichu drzwi otwierając: „Obaczmyż, czy słowik swoją pieśnią 
spać dziś Katarzynie pozwolił". 

Podszedł do łoża, odsunął zasłonę i spostrzegł córkę obnażoną 
i w ramionach Ricciarda śpiącą. Poznawszy Ricciarda nie rzekł 
ani słowa, nie czyniąc hałasu do swojej komnaty powrócił, udał 
się do żony i tymi słowy ją zbudził: 
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- Wstawaj prędko, miła źono, jeśli chcesz obaczyć, jak córka 
twoja, która w słowiku sobie upodobała~ schwytała go i dotąd 
go w ręku trzyma. . 

Do dziewki 
Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa, 
Z twoją rumianą twarzą moja broda siwa 
Zgodzi się znamienicie; patrz, gdy wieniec wiją, 
Że pospolicie sadzą przy różej leliją. 
Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa, 
Serce jeszcze niestare, chocia broda siwa; 
Choć u mnie broda siwa, jeszczem niezganiony, 
Czosnek ma głowę białą, a ogon zielony. 
Nie uciekaj, ma rada; wszak wiesz: im kot starszy, 
Tym, pospolicie mówią, ogon jego twarszy; 
I dąb, choć mieścy przeschnie, choć list na nim płowy 
Przedsię stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy. 

""''''''''''~'''''''''''''~'''''~~,,~ 
STANISŁAW JERZY LEC 

Czy nagie kobiety są inteligentne? 
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