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Giovanni Boccaccio 

ok 1348 był dla Florencji rokiem klęski i żałoby. Wyludniło się 

miasto rażone zarazą. Pomór, co prawda, nie należał w owych czasach 
do zjawisk wyjątkowych . Ale ten właśnie, obj ąwszy ogromną połać 

Europy miał ię zapi ać w ludzkiej parnię i, uttwałony opi em 
wielkiego a ty ty słowa , który przekazał potomnym wizję 

katastrofy ( ... ). Rzecz przy tym o obliwa: epizod tak p nury stał się 
ostateczną klamrą książki która miała być źródł m we oł ści dla 
wielu pokoi ń i naj zer zą pod tawą ławy woj go autora. Sławy 
mocn dwuznacznej . ( ... ) 

Niepewne było zaw ze, gdzie i w jakich okoliczna ' ciach poj rzał on 
po raz pietw z;y na świat. Najczęściej jednak powtarzano, że - chociaż 
potomek florenckiego kupca- urodził się w Paryżu w 1313 roku( ... ). Po 
matce francuskiej szlach iance, wziął ponoć imię, p dejrzewano że 
odziedziczył p niej również obr tno' ć języka. ( ... ) Joanna umrzeć 
miała rychło, w opu zczeniu. Przedsię i rczy jej ad rator oż nił się 
tymcza em wśród swoich, ni p zbawion w z lako entym ntów 
oj owskich sprowadził ouieroconeg malca d FI rencji. ( ... )Historię 
o porzuconej J annie uznano jednak za wymy ł potomnych, nie 
znajdujący potwi rdzenia w najdawniej zych źródła h. Miej ca 
urodzenia pi arza szukać więc raczej wypadnie w Tu kanii, a może po 
prostu w gnieździe jego przodków, w mi , cinie Certaldo, słynnej 
z urodzaju cebuli( ... ). 

Pewniejsze je t, ż mim wsz lkich wy iłk, w trz 'ŹWo patrzącego 
rodzica chłopiec nie mógł wzbudzi , w sobie pociągu do rejestru 
dłużników. Z woli ojca, który pozostawał w łużbie wielkiego domu 
bankowego Bardich, jak piętnastoletn i wyro tek wysłany został do 
Neapolu, gdzie florenccy finansi' ci utrzymywali ważne placówki. Ale 
zarówno prawy pieniądza jak rozpoczęt pod naciski m studia 
prawnicze wydały mu i ę żało ną stratą zasu. Lata neapolitań kie nie 
poszły jednak na marne. Idąc za budzonymi w nim upodobaniami 
humanisty, zaprzyjaźnia się Boccaccio z tamtejszymi miło 'nikami 

starożytności, poczyna się uczyć greki, wchodzi do koła wielbicieli 
starszego o dziesięć lat, ale już głośnego Petrarki ( ... ). Równocześnie 

niedoszły bankier poznaje odurzające, zmysłowe życie andegaweń
skiego dworu, który blask wój zawdzięczał w niemałym stopniu floren
ckiemu złotu . ( ... ) Ten świat stał się uprzywilejowanym kręgiem j go 
wyobraźni, lubującej się w bogatej dekoratywno ' ci wygodnego, 
dostatniego żywota, jaka cechuje również troskliwie inscenizowane 
wczasy przyjacielskiego gr na w Deka,meronie. 



Zabawy dworskie nie mogły obyć się bez miłosnego wątku ( ... ). 
Maria d'Aąuino, nieślubna córka króla Roberta, ( ... ) umiała 

w Boccacciu pobudzić ambicje pisarza i jako Fiammetta (Płomyk) 
zajęła w jego twórczości tron naczelnej muzy. 

Tak mówiono o tym do niedawna - i tego chlubnego miejsca nie 
sposób będzie Marię pozbawić, przynajmniej w zasięgu fikcji 
literackiej, chociaż krytyk-rewizjonista zachwiał mocno również 

wiarygodnością słynnego od wieków romansu. W oczach najnowszych 
badaczy historia miłosna Boccaccia jest tylko powieścią, stylizowaną 
według obowiązujących wzorów przez literata dbałego o dobre imię 
także wśród pamiętnych kochanków ( ... ). 

Niewypłacalność króla angielskiego spowodowała ruinę dwu 
potężnych kampanii florenckich - Bardich i Peruzzich, które zbyt 
pochopnie okazały gotowość do finansowania wyprawy brytyjskiej na 
kontynent - prologu wojny stuletniej ( ... ). Katastrofa poderw ła 

podstawy dobrobytu starego Boccaccia, który zubożaw zy i owdo
wiawszy wezwał syna do Florencji (1340). Coraz szerzej znany 
i ceniony młody pi arz nie znajduje jednak odpowiedniego pola 
działania, więc w latach następny h wędruje tu i tam po półwyspie, 
zukaj ąc oparcia. Mia to n d Am mnie zdołało się je zcze dźwignąć 

po wstrząsie, jakim b ło dla niego załamanie się filarów jego 
finan owej potęgi , gdy mór pozbawił go wielu z tych, co mieli straty 
odrobić. Nie mniej j dnak pogrzebawszy ojca, o iedla się tutaj 
Boccaccio na stałe. We Florencji też podejmuje Petrarkę jadącego do 
Rzymu: nare zcie m że u I cisnąć dłoń złowi eka z dawna 
podziwianego i zawrzeć dozgonną przyjaźń, która w najtrudniejszych 
chwilach będzie mu niezawodną o toją ( ... ). 

Przezwyciężająca kryzy Florencja ofiarowuj zaszczyty i powierza 
misje dyplomatyczne pisarz wi i humaniście, który uznał ją za swoj ą 

ojczyznę, ale nie umie uwolnić go od trosk powszednich, z biegiem lat 
coraz bardziej dokuczliwych izmu wjących nieraz do oglądania się za 
materialną pomocą. Pozbawiony bojowego zacięcia trzyma się 

Boccaccio z dala od gry politycznej stronnictw, tak gwałtownej we 
Włoszech ówczesnych, jest jednak pełen oddania dla spraw republiki. 
Szczerym uczuciem związany z ludźmi sobie bliskimi, a wśród nich 
z własną, nielegalną rodziną, skromny i pozbawiony zawiści, jak na 
mistrza spoglądając na Pertrarkę, który umierając, jako dowód 
serdecznej troski, zapisze mu swą suknię futrem podbitą, by chroniła 
przyjaciela przede chłodem nocy spędzanych nad książką. 

Z uwielbieniem wczytuje się w Dantego i jego poemat w ostatnich 
latach życia objaśnia publicznie ze stworzonej specjalnie katedry. Lecz 
zmarszczka Dantejska nie przystałaby jego czołu i nie pogodziłaby się 
Z podbródkiem, jaki oglądamy na jego wizerunkach. Pogodny mimo 
doznawanych braków, rozsmakowany w dostępnych zmysłom urokach 
życia, 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 ludzkich, zespolił w sobie epikureizm Południa z ciętością jeśli 
nie Paryża, to Florencji. ( ... ) Nie uchronił się jednak od chwili 
załamania i zwątpienia we własne dzieła. Dochodził właśnie 

pięćdziesiątki, gdy odwiedził go tajemniczy mnich wzywając do 
opamiętania się póki czas, do wyrzeczenia się płochej literatury, a jako 
ostrzeżenie opowiedział wizję, którą przed zgonem miał zmarły 
niedawno w aureoli świętości kartuz sieneński. ( ... ) To patetyczne 
wystąpienie ni · odegrałoby zapewne roli decydującej, gdyby posępne 
memento nie padło na podatny grunt, 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 literackie grzechy młodości 
i wieku dojrzałego. Ale nic 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 swoim mistrzu i przyjacielu w 1375 roku, jako ostatni z trzech 
wielkich twórców narodow j literatury włoskiej, kształtującej się 

właśnie na przełomie dwóch epok. 
Ściśle odmierzona połowa XIV wieku to lata powstania Deka

meronu. Ogłasza Boccaccio najpietw trzy dni( ... ), aż wreszcie w 1353 
roku, a może nieco wcześniej, pojawia się cały zbiór, którego zawartość 
narastała jednak od dawna. W spuściźnie autora zajmuje on miejsce 
stanowisko centraln . Jest szczytem i syntezą działalności literackiej 
Boccaccia, nim pisarz i artysta zagrzebie się w erudycji. Jest zarazem 
soczewką, w któr j skupia si cały dotychczasowy dorobek włoskiej 

i europejskiej nowelistyki tamtego okresu. 

Powyższy frai:,rmenl pochodzi z przedmowy Mieczy la> a Brahmera do Dekomeronu io an nie' 
Boce< ccia. Piw, Warszawa 1971 
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FEDERICO 

W roku 1963 powstało we Włoszech arcydzieło. Na ekranach kin 
pojawił się film Osiem i pół- przedziwna opowieść o rozterkach twórcy, 
stojącego na rozdrożu i rozpaczliwie poszukującego inspiracji. Jest 
w tym filmie sporo wątków autotematycznych, gdyż - jak 'Wielokrotnie 
podkreślał sam reżyser - Osiem i pół jest zapisem jego stanu duszy, 
wyjałowienia, które towarzyszyło Felliniemu po sukce ie Słodkiego 
życia. Jego bohater Guido o twarzy Marcella Mastroianniego, staje się 
więc swoistym alter ego reżysera, który przekłada na język filmu swoje 
myśli, odczucia, rozczarowania i nadzieje. Współczesny artysta, 
którego portretuje Fellini, jest jednak tylko pustym wewnętrznie 
kabotynem, który mając w ręku pieniądze i technikę chciałb 

przynależeć jeszcze do dawnej, odchodzącej już epoki kina. Nadszedł 
jednak nowy czas, skarykaturowany wcześni j w Słodkim życiu. 

Czas komercji i naskórkowego odczuwania świata. 
Włosi zarzucili Felliniemu odejście od neorealistycznej prostoty, 

widocznej jeszcze w pierwszych jego filmach, na rzecz nadmiernej 
symboliki, wyraźnej fascynacji psychoanalizą, przerostem formy. 
Zainteresowanie Fellinim rozkwitało bowi m poza jego ojczyzną. Dla 
przeciętnego Europejczyka jego filmy repr zentują wszystko to, 
co potocznie nazywamy włoskością, z całym bagażem tradycji, historii 
i sztuki tego kraju. Ich pozorna spójnoś ' i harmonia z bliska 
przypomina walkę renesansu z barokiem, bywa, że sztukateria 
dominuje tu nad głębią a estetyzm nad refleksją, lecz tylko po to b 
w kolejnej sekwencji oddać pole walki głębokiej zadumie. Wida' 
w nich wyraźnie rozdarci między dionizyjską afirmacją życia 

a katolicką obawą przed wiekuistym pot pieniem, między fascynacją 
fizycznością (czy raczej zmysłowością ) a niechęcią do grzechu, 
między umiłowaniem uroków ziemskiego życia a ciągłą tęsknotą za 
czystością, duchowością i równowagą umysłu. , 

Sztuka jest dla Felliniego widowi kiem, jarmarczną zabawą, 

cyrkowym popisem, ale i obrzędem, cząstką udow j mitologii, magią. 

Stąd przewijają się przez jego filmy kugl' rzc, klowni, inoskoczkowie, 
magowie i hipnotyzerzy - najwyżsi kapłani błahej zabawy, raz 
wpływający na los bohat rów, to zn ' w nio ący im ukoj nie lub 
symbolizujący ałą poezję ich egz.y ten ji. Niepokojący i ascynujący 

jednocześnie żyją tak jak chcą, barwnie i całą pełnią. Fellin i ożywia 
zapomnianych artystów wło kiej prowincji, z erzając ich i tnienie 
z narodzinami nowej jarmarczności - ztuki ma owej. Blichtr, kicz 
i brzydota r za· ą więc w finałowym korowodzie filmu Osiem i pół. 



Rozpoczyna się misterium, magiczny ceremoniał połączenia iluzji, snu 
i realności. Świat zdaje się wirować, a widz ma wrażenie, iż przygląda 
się cyrkowej arenie. 

Bohaterowie Felliniego mają w sobie romantyczną nostalgię, cza
sem smutek, czasem zadumę. Jak Gelsomina z La Strady wędrują przez 
prowincjonalne gościńce, szukając szczęścia i odrobiny uczucia. 
Owi kloszardzi - marzyciele znani kinu z twórczości samego Charliego 
Chaplina, którzy nigdy nie znajdą szczęścia, którzy skazani są na 
wieczną tułaczkę. Niejednokrotnie krytycy i historycy filmu zaglądali 
w smutne oczy Gelsominy i widzieli w nich wzrok skrzywdzonego, 
całkowicie nieświadomego dziecka, w którym kołacze gdzieś odrobina 
nadziei. Gelsomina ma w sobie naiwną wiarę, w dobro świata, czułość 

i wrażliwość, prostotę i łatwość wzruszeń. Gdy bohaterowie są 

artystami - a bywają nimi nader często - reżyser bezlitośnie zdziera z ich 
twarzy kolejne maski, ukazując miałkość ich egzystencji, kpiąc 

z gwiazdorstwa, wytykając tandetę ich otoczenia. Fellini wieści 

zmierzch muzy cygańskiej i narodziny jałowej, bezsilnej i bezużytecznej 
sztuczki przeznaczonej dla mas. Reżyser nie bał się ukazywać brzydoty, 
. tarości, zniedołężnienia, nawet wynaturzenia. Z drugiej strony ohyda 
zawsze mieszała się w jego filmach z pięknem. Jego bohat rki (jak 
Sylvia w Słodkim życiu) stają się żywiołem kobiecości - bujnej 
zmysłowej zwierzęcej - która będzie towarzy zyła reży erowi aż do 
o tatniego jego filmu. 

FeJliru tęskni do dawno zapomnianego świata marzycieli. Ma 
'wiadomość, że ów świat nigdy nie wróci, ale chce choć na chwilę 

ożywić go w woich filmach. 

J.M. 
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