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Ponieważ trud mój, 
z którego już nieraz się wywiązywałem, 

jako i teraz wywiązać się zamierzam, 
ma jedynie na celu troski od was odpędzić i do śmiechu 

a radości was pobudzić, opowiem wam tedy( ... ) pewną historię. 
Chocia materia w niej się zawierająca 

przystojnością zbytnią się nie odznacza, 
przecie sposobna będzie do przysporzenia wam uciechy. 

Giovanni Boccaccio 

ŚMIECHEM PRZEPOJONE ARCYDZIEŁO 

S am mistrz Boccaccio kazał czytelnikom brać ze swego dzieła, co 
im się tylko podoba. Janowi Wilkowskiemu spodobały się t rzy nowele: 
Słowik, Zgodny mąż i Podwójne oszustwo. Dwie pierwsze zaczerpnął 

z dn ia p i ątego Dekameronu, poświęconego opowieściom o miłości 

z przeszkodami, trzecią zaś kwiat florenckiej młodzieży bawił się 
siódmego dnia, kiedy to opowiadano o knowaniach żon przeciw mężom . 

Tym sposobem dowolnie (jak zachęcał Boccaccio) wybrane nowele 
z genialnego zbioru zmieniły formę i przystosowały się do potrzeb teat ru . 
I to teatru lalkowego, gdzie fenomenalna galeria boccacciowskich typów, 
przeniesiona w świat przedmiotów, nabrała większej jeszcze wyrazistości. 

Lalka bowiem, będąc przedmiotem. znakiem plastycznym , ma większe 

n iż aktor w żywym planie możliwości uosobienia Everymana. A przecież 
chyba właśn ie o to chodzi. O pokazanie typowości, rzeczywistości, ale 
w jej najzabawniej szych aspektach. Boccaccio na wsze lkie ludzkie 
dolegliwości znajduje wszechpotężne remedium - śmiech. Oczyszczaj ący, 

katarktyczny, zrodzony z kontrastu między traged ią i komedią. Śmiejmy 
się więc z odrobinę już zwietrzałej pikante rii słynnych nowel, które 
posłużyły za kanwę naszemu przedstawieniu. Ich rubaszna frywolność 
dziś j uż nie powoduje rumieńca, przywołuj e jedynie uśmiech. Śmiejmy 
się więc , jak chci ał niezrównany Boccaccio, bo śmiech przynosi katharsis. 



Można zapytać, 

co zapewniło dziełu Boccaccia nieśmiertelność. 
Czy śmiech, żartobliwy, satyryczny charakter opowieści 

snutych dla zabicia oraz uprzyjemnienia czasu 
w gronie dystyngowanych, ale i dość swawolnie 
nastawionych do życia pań i panów florenckich? 

Słusznie ktoś napisał, 

że Boccaccio w okresie " jesieni średniowiecza" 
nauczył nas śmiać się pełnym gardłem. 

W tym śmiechu jest coś z katharsis, 
ale i coś z wyzwania rzuconego czarnej śmierci - dżumie. 

Albo jeszcze inaczej - coś z wyzwania życia, 
którego najwspanialszym przejawem jest miłość, 

rzuconego śmierci i piekłu. A więc może zmysłowa miłość, 
erotyka, jest tym, co przyciąga kolejne generacje czytelników 

do dzieła Boccaccia? 

Krzysztof Pysiak 

JAKA PIĘKNA KATAST ROFA 

W ielokrotnie klęska zarazy dotykała europe jskie miasta . 
Zmasowany atak bakcyli wyludniał małe i wielkie ośrodki średniowiecznej 

i renesansowej Europy. Tym, co niewątpliwie wyróżnia pomór. jaki 
w 1348 roku owładnął wie lką połać kontynentu , zbierając także ponure 
żniwo we Florencji, jest fakt, że straszliwa ta klęska wpisała się w historię 

jako klamra dla śmiechem przepojonego arcydzieła Boccaccia. 
Dekameron otwiera niezwykle sugestywny, precyzyjnie naszkicowany 

obraz dotkniętego zarazą miasta . Opis ten, wyraźnie zdradzaj ący 

naukowe tendencje Boccaccia do szczegółowego opisu zjawisk , 
przedstawia z niezachwianym realizmem psychiczne reakcje zagrożonych 
ludzi. 

I właśnie po'ród szalejące j zarazy Boccaccio tworzy swoim 
bohaterom spokojną, niemal nierealną (acz precyzyjnie opisaną) oazę. 
rajskie niemalże schronienie, w którym dziesięcioro młodych ludzi 
odcinając się od rzeczywistej klęsk i, czeka jej końca bawiąc się 
opowieściami . Przeważa zatem instynkt samozachowawczy. Katastrofę 
bowiem trzeba przeżyć, klęskę należy zwalczać radością . 

Siedem młodych flore nckich dam , w t owarzystwie trzech 
młodzieńców, przez dziesięć dni bawi się opowiadaniem uciesznych 
historyjek, którym mistrzowskie pi.óro Boccaccia nadało formę arcydzieł 
nowelistyki . 

Każdego dnia szacowne grono wysłuchuje opowieści rozwijaj ących 

z góry ustalony temat. Pierwszego dnia opowiadający sami wybierają 
przedmiot opowieści . Dzień drugi poświęcony jest tym, których spotkało 
jakie ' niepowodzenie. lecz niespodziewanie udało im się os i ągnąć 

szczęśliwe zakończenie przygody. W dniu trzecim bohaterami opowieści 

byli ci. którym udało się dzięki własnemu sprytowi, nabyć rzecz 
upragnioną lub odzyskać straconą . Tematem na czwarty dzień była miłość 
nieszczęśliwa. na piąty - miłość z przeszkodami. Dzień szósty poświęcono 
na opowiadanie o tych, co dzięki przytomności umysłu umieli wybrnąć 
z trudnych sytuacji . Dnia s iódmego mówiono o knowaniach żon przeciw 
mężom, a ósmego - o knowaniach męźów przeciw żonom . W dniu 
dz i ewiątym tematy były dowo lne, w dziesiątym - mówiono 
o wielkoduszności. 

Przed oczyma czytelnika przetacza s ię galeria najprzeróżniej szych 

postac i, skrajn ie odmiennych, różnymi miotanych namiętnośc i ami 

i uczuciami. Jednakże ich wspólnym żywiołem jest śmiech. śmiech 
zrodzony z kontrastu między życiem i śmiercią . Śmiech katarktyczny. 



Opowieść I 

PODWÓJNE OSZUSTWO 

Oo willi Izabeli , w czasie gdy u niej Leonetto bawi, 
przyjeżdża niespodzianie miłujący ją rycerz Lambretuccio . 

Wkrótce powraca także i mąż lzabeli . Wówczas Lambretucciowi 
każe ona wybiec z domu z mieczem w ręku. 

po czyn1 mąż Izabeli Leonetta do Florencji odwozi . 

OBSADA: 

Mąż - Bogusław Michałel{ 
lzab lla, dama - Kaja Tondera 

Leonetto. młodzian - Andrze j Piecuch 
Lambretuccio , rycerz - Piotr Napieraj 

Służąca - Danuta Malinowska 



Opowieść II 

SŁOWIK 

Riccardo Monardi , spoczywając w obję iach Giacominy, 
przez jej rodzica. pana Lizio da Valbona, pochwycony zostaje 

i żeni się z Giacominą, 

a z panem Liziem w dobrej zgodzie żyć poczyna. 

OBS DA: 

Lizio de Valbona - P iotr Napieraj 
Katarzyna de Vałbona. jego żona - Danuta Malinowska 

Giacomina de Val bona, ich córka - Jadwiga Domka 
Riccardo z rodu Monardich di Brettinoro - Bogusław Michałek 





( . 

Opowieść III 

ZGODNY MĄŻ 

Pietro di Viniciolo udaje się na wieczerzę do przyjaciół. 
Żona jego zaprasza wówczas do siebie pewnego młodzieńca . 

Gdy Pietro do domu powraca, dama ukrywa swego miłośnika pod kojcem. 
Pietro opowiada że Ercolano , u którego bawił . 

znalazł w swym domu młodzieńca . ukrytego przez żonę . 

Żona Pietra gani surowo tamtą białogł wę . li, ci na nieszczęście , 
osioł nastąpił na rękę młodzieńca ukrytego pod kojcem. 

Na krzyk Pietro wpada do sieni i poznaje widomie wiarołomstwo 
swojej żony, z którą jednak godzi się na koniec, 

jako człek nikczemny. 

OBSADA: 

Zona - Elżbieta Winiarska 
Pietro di Viniciolo - Piotr Napieraj 

Werdiana, rajfurka - Jadwiga Domka 
Lubownik - Andrzej Piecuch 



Dekameron: śmiech przemieniony w obraz literacki, 
uwięziony, zatrzymany na zawsze. To Boccaccio 

nauczył Europejczyków patrzeć na świat i widzieć ludzi; 
opisywać ich i - śmiać się. 

Jerzy Adamski 

CZŁOWIEK ODRODZONY 

Renesans narodził się w Italii kwitnącej na gruzach rzymskiego imperium , 
w Italii pełnej słońca i radośc i, pielęgnującej pamięć o starożytności , 

przechowującej rzymskie prawo i rzymską literaturę . Owo zapatrzenie 
w starożytność stało się jednym z ważniej zych bodźców stymulujących rozwój 
renesansowej kultury i światopoglądu . Myśliciele i artyści odrodzenia z wielką 
zachłannością rzucili się na staroŻYtne wzory nie bacząc . że przechowało je dla 
nich właśnie pogardzane średniowiecze , nazywane wówczas za Petrarką 
„wiekami ciemnoty". 

Ta zre ztą pogardliwa nazwa jest symptomatyczna. albowiem świadczy 
o wysokiej samoświadomości ludzi renesansu przekonanych, że współtworzą 
zupełnie nową epokę . Epokę humanistyczną, przyznającą człowiekowi centralne 
miejsce we wszechświecie, miejsce lHóre utracił w czasach dominacji idei 
teocentrycznych. 

Humanizm narodził się zatem V." zeświecczonym państwie . w odrodzonym 
społeczeństwie, tam gdzie najbardziej zaawansowana była teoria państwa 
i prawa. gdzie powstawały świeckie uniwersytety. 

Zwrócono ię wówczas ku naturze , ku wrodzonym cechom człowieka . który 
u kresu drogi, jaką przebyły kształtujące się idee humanistyczne. uzyskał pełną 
autonomię na polu publicznym i społecznym . Odrodzona została jednostka i to 
z całym bagażem naturalnych obciążeń . z całą paletą wad i zalet . Reaktywowano 
nie tylko staroŻYtne wzorce pięknośc i, nie tylko zweryfikowano poglądy 
estetyczne. Do wzorów starożytnych sięgnięto też i po to. by stworzyć nowoczesne 
społeczeństwo wraz z funkcj nującym w nim obywatelem . 

I taki właśnie „odrodzony" człowiek. mniej łub bardziej „grzeszny" obywatel 
funkcjonujący w z ekularyzowanym społeczeń twie . uwieczniony został przez 
Boccaccia na kartach jego wspaniałego zbioru nowel. W Dekameronie 
potykamy więc renesansowego człowieka. obdarzonego autonomią. cieszącego 

ię życiem , czerpiącego zeń przyjemności. Bohaterami stu nowel są ludzie , 
nigdy przedmioty. To o ludziach . ludziach prawdziwych, zywych . pełnych cnót 
i słabości pisał Boccaccio. ie otaczał ich nadmiarem przedmiotów, choć zręczne 
opisy wskazują na wnikliwość obserwacji nie tylko o charakterze socjologiczno 
-psychologicznym . Dekameron stał się afirmacją ludzkiego ŻYCia , pełnego 

blasków i cieni, afirmacją ŻYcia takiego, jakim jest ono w istocie , stał ię hołdem 

złożonym ludziom , ludziom z krwi i kości . 



JOHANNES TRANQUILLITATUM 

Giovanni Boccaccio był nieślubnym synem toksańskiego kupca z Certałdo 
i Francuzki imieniem Gianna . Urodził się w 1313 roku i fakt ten nie ulega 
raczej wątpliwości. Natomiast ciągłe istnieją spory co do mie jsca urodzenia 
pisarza. Bardzo popularna jest wersja , według której na świat przyszedł on 
w Paryżu . Z tym właśnie „cudzoziemskim" pochodzeniem wiążą niektórzy obce 
włoskiej literaturze mistrzostwo w nowelistyce . Bez względu jednak na to czy 
urodził się we Francji czy w Toskanii , wychowała go Florencja , bo tam dorastał . 

Rósł zresztą w otoczeniu Włochów. bo francuska matka {po której miał 
odziedziczyć cięty język) wcześnie go odumarła . 

Ojciec Boccaccia, czerpiący zyski z handlu , z syna także chciał uczynić 
kupca . Vv tym celu posłał go do Neapolu. gdzie w domu handlowym miał uczyć 
się zawodu . Młody człowiek jednakże do kupieckiej działalności pociągu żadnego 
nie czuł. Ojciec widząc jego mizerne w dziedzinie handlu postępy, a wielki do 
nauki pociąg, po sześci u latach zezwolił mu na studia . Wybrał jednakże dla 
syna stud ia prawnicze . Znów więc przez sześć łat zmagał się Boccaccio z obcą 
sobie dziedziną . Studia j ednakże pozwo!Hy mu zetknąć się z \vybitnymi 
naukowcami i dały szansę samodzielnego kształcenia kultury literackiej . 

W Neapolu otaczała Boccaccia atmosfera lekkomyślności i zmysłowości 
andegawer'lskiego dworu . Życie jego upływało wśród licznych miłostek. Tu właśnie 
spotkał swoją wielką miłość . Jal;: Petrarca Laurę , Dante Beatrycze , tali Boccaccio 
spotkał swoją Marię (d' Aquino) , naturalną córkę króla . Przez trzy lata darzyła 
ona pisarza wielkimi względami . wypracowując sobie tym samym miejsce w jego 
utworach, w których umieścił ją nazywając plomiennie fiamettą. 

W czasie , gdy Boccaccio rozkoszował się dworskim życiem i miłością, gdy 
sławił urodę neapolitańskich dam , nad florenckim jego domem nagromadziły 
się ciemne chmury. Upadek banku Bardich sprowadził kłopoty finansowe na 
wielką liczbę florentyńczyków, w tym i na Boccaccia seniora. Wezwał· on w 1340 
roku syna do Florencji . 

Po powrocie do rodzinnego miasta pełnił pisarz rozliczne funkcje publiczne . 
Cieszącemu się już niejaką sławą uczonemu humaniście powierzano chętnie 
misje dyplomatyczne . Był zatem ambasadorem w Rawennie, Tyrolu , Awinionie . 
Posyłano go do Ludwika Brandenburskiego i do papieży. We Florencji też doszło 
do bardzo ważnego dla Boccaccia spotkania z uwielbianym Petrarcą . 

W roku 1362 , dobiegający pięćdziesiątki Johannes tranquilłitatum - Jaś 
beztroskiego ducha - przeżył chwile załamania . Odwiedził go bowiem tajemniczy 
mnich , wzywając do wyrzeczenia się płochej literatury. Przytoczona przezeń 
wizja tali mocno zadziałała na pisarza . że tylko rozsądne i życzliwe tłumaczenia 
Petrarki uratowały dzieła Boccaccia przed ni zczącą siłą płomieni . 

frywolne , ale pełne wdzięku pisma ocalały, jednak po tej tajemniczej wizycie 
pisarz porzucił beletrystykę i poświęcił się pracy naukowej , wierząc że uczone 
dzieła o encyklopedycznym charakterze zrównoważą literackie grzechy młodości . 

Zmarł w 1362 roku , pozostawiwszy po sobie znaczny dorobek literacki . 
ieśmiertelność zapewnił mu jedna};: przede wszystkim Delcameron . 

DZIEŁA BOCCACCIA 

Fi/oco/o (Trudy miłości) 
Filostrato (Zwyciężony przez miłość) 

Teseida 
Ninfale d:4meto (O nimfach z Ameto) 

Amorosa visione (Wizje miłosne) 
Fiametta (Elegia di Madonna fiammetta) 

Ninfale fiesolano (O nimfach z Fiesole) 
Dekameron 

Corbaccio (Labirinto d'amore) 
De casibus virorum illustrium (O przypadkach sławnych mężów) 

De claris mulieribus (O sławnych niewiastach) 
De genealogiis deorum ge11tilium (O genealogiach bogów pogańskich) 

De montibus ... (O górach ... ) 
komentarz do /1.omedii Dantego 

Trattatello in laude di Dante (Żywot Dantego) 



Ze zb10 w 
Działu Dokumentacji 

ZGZASP 

Mówiąc o wyczuciu piękna 
i wyrobieniu estetycznym Boccaccia, nie można pominąć 

piękna języka, którym to wszystko wyraził . 

Pod piórem Boccaccia dialekt toskański 
( ... )skrzy się dowcipem, mieni się kolorami 

„tysiąca kwiatów wśród zieleni"; 
jest ciężki od smutku lub skoczny od tańca, 

doskonale brzmi w ustach książąt i wytwornych dam. 

Ludmiła Grygiel 
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