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Човеку је у природи да има сажаљења према онима који су 
несрећни; и, премда то добро приличи свакоме, највише се из-
искује од оних којима је била нужна утеха и који су је налази-
ли у других; али, ако је она људима икада била потребна или 
ако су је они ценили или у њој уживали, ја сам један од њих.

Јер од своје ране младости па до данашњег дана, ја сам био 
преко мере разбуктан узвишеном и племенитом љубави, 
можда много више него што би то пристајало моме ниском 
сталежу! Премда су неразумни људи, који су то дознали, због 
тога хвалили и уважавали, ипак сан ја од те љубави морао 
да веома патим, додуше не зато што је дама коју сам волео 
наспрам мене била немилосрдна, него због слабо угушиваног 
жара жудње, разбукталог у моме срцу који ми је, никако ни 
не дајући мира, доста пута задавао патњу више него што је 
било потребно. У тој патњи, лепи савети појединих пријате-
ља и њихова похвале достојна тешења крепили су ме толико 
да сам био чврсто уверен да су ми они одржали живот. Али, 
како се то свиђало ономе који је у својој бескрајности дао за-
кон да свему земаљскоме мора бити краја, моја љубав (која 
је пламтала силније неголи ишта друго и коју не могаше скр-
хати или пресавити никаква намера или какав савет, нити 
пак каква јавна срамота или нека опасност, која би потекла 
отуда) у току времена беше се сама од себе умањила тако да 
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ми у срцу није оставила ништа друго доли ону веселост што 
је она обично даје онима који пловећи не залазе исувише далеко 
у њене дубоке пучине; те тако ја осећам да ми је од ње, која 
ми је стално наносила патњу, сада, када је нестало свих не-
прилика, остала слатка пријатност. Али, мада је та патња 
престала, ипак није ишчезло сећање на добра што су ми их 
чинили они који су, уделујући у мојим мукама, патили са 
мном заједно; и то сећање ће, држим, моћи да угаси једино 
смрт.

И пошто захвалност, по моме мишљењу, између других 
врлина заслужује особиту награду, а незахвалност напротив 
највећу покуду, ја сам, да се не бих показао незахвалним, 
сада, кад себе могу да назовем слободним човеком, наумио да, 
у накнаду за оно што ми је учињено, пружим какву утеху 
ако не онима који су ме помагали, јер она њима због њихове 
памети или добре среће није од потребе, а оно онима за које 
би била оправдана.

И премда моја помоћ или моја утеха, да то тако назовемо, 
за потребите особе може значити и значи веома мало, мени 
се чини да ту утеху треба пружати онде где је за њу потре-
ба, где ће она бити потребнија, и где ће уз то да буде жељно 
прихваћена.

И ко ће опорећи то (па ма какав да је) да њу треба ку-
дикамо више пружати умилним женама него ли људима? 
Стрепећи и стидећи се, жене љубавне пламенове скривају у 
својим нежним грудима; и да оне имају више снаге него ли 
отворене природе, то знају они који су их огледали; и осим 
тога, приморане вољом, жељом и захтевима отаца, матера, 
браће и мужева, оне већи део времена проводе у својим малим 
затвореним собама и, седећи готово беспослене, хтеле или не 
хтеле, баве се разним мислима, које не могу увек бити веселе. 
Иако у њихово срце наиђе сета, изазвана ватреном чежњом, 
она мора, а да и не спомињемо то да су жене кудикамо слаби-
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је у издржавању патњи, да у њему остане и мучи га, ако је не 
истисне какво ново расуђивање.

Код заљубљених људи не дешава се то, као што јасно види-
мо. Када њих обузме сета или сколе суморне мисли, они има-
ју много начина да се утеше или преко таког чега пређу; а то 
стога што имају прилике да се разоноде: да много штошта 
виде и чују, да хватају птице, иду у лов, јашу коње, играју 
или се баве трговином. Свако од тих занимања може да чове-
ков дух веже за себе, сасвим или деломице, и да га одврати од 
непријатних мисли, бар за неко време; тада се, на један или 
други начин, дође до утехе или  постигне то да непријатност 
попусти.

Дакле, да бих донекле поправио погрешку судбине, која је 
тамо где је снага слабија, као што смо то видели код нежних 
жена, била мање издашна у давању помоћи, ја сам наумио да 
уз припомоћ дама које су испуњене љубављу (онима другим 
довољни су игла вретено и витао) испричам стотину пове-
сти, или басана, или парабола, или прича, као што ћемо да 
их назовемо, што их је за десет дана испричала једна честита 
дружина од седам жена и три младића, за време минуле куге, 
уз неколико песмица, које су споменуте жене отпевале ради 
свога уживања. У тим причама видеће се весели и озбиљни 
љубавни доживљаји и други пустоловни догађаји, који су се 
збили у ново и у старо време. Из њих ће речене даме, које их 
читају, исто тако моћи црпет уживање што им га пружају 
пријатне ствари, а и стећи користан савет, дознавши чега се 
треба клонити, а чега придржавати: а тако што, како ми-
слим, не може да буде а да не не стане јада. Наступи ли то 
(а бог би дао да наступи), нека захвале Амору, који је мени, 
ослободивши ме својих окова, дао ту моћ да се старам о њи-
ховим уживањима.





ОТПОЧИЊЕ

ПРВИ ДАН ДЕКАМЕРОНА

ГДЕ СЕ, НАКОН ПИШЧЕВОГ ИЗЛАГАЊА КАКО ЈЕ 
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ВИНОМ ПАМПИНЕЈЕ, ГОВОРИ О ОНОМЕ ШТО СЕ 
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Кад год, умиљате даме, премишљајући посматрам како 
сте све ви по природи сажаљиве, ја видим да ће ова књига, по 
вашем мишљењу, имати мучан и тужан почетак, пошто 
она на своме зачетку носи болну успомену на минули помор, 
који проклиње свако ко га је преживео или за њега чуо. Али, 
ја нисам рад да се њеког даљег читања плашите, мислећи 
да ћете је готово непрекидно морати да читате уза сузе и 
уздахе.

Овај језовити почетак вам је само оно исто што је за пут-
ника кршевита и стрма планина, иза које се протеже веома 
лепа и љупка раван, и која вам се допада утолико већма уко-
лико је теже уз њу се пети и низ њу слазити. И као год што 
се крајња радост завршава болом, тако се и туга која наиђе 
најзад окончава веселошћу. Иза овога кратког јадовања (крат-
ког кажем зато што оно заузима мало редака) наступа уско-
ро слатко уживање, које сам вам обећао и које ви можда, да 
није било оваквог почетка, не бисте очекивали без изричитог 
наговештања.

И одиста, — да сам могао да вас лепо, с које друге стране, 
а не овако врлетном стазом, доведем тамо где желим. — ја 
бих то био учинио. Али, како без овога подсећања не би било 
могућно изложити вам зашто се збило оно што ће се овде 
касније прочитати, потреба ме гони да то овде опишем.
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Кажем, дакле, да од спасоносног оваплоћења сина божјег 
беше протекло хиљаду три стотине и четрдесет година, 
— када је у дивни град Фиренцу, један од најлепших ита-
лијанских градова, наишла смртоноска куга, која је услед 
утицаја небеских тела или због наших грехова—од стране 
праведног божјег гнева, ради наше поправке послата на смрт-
не) на неколико година раније отпочела у источним земља-
ма, лишила их големог броја људи и, неодољиво продирући 
из места у место, грозно се проширила на запад. Узалудно је 
било свеколино људско знање или старање, помоћу којих је 
град преко нарочитих службеника од многих прљавштина 
чишћен, сваком болеснику забрањиван улаз у њега и давати 
многи савети о одржавању здравља, и узалудне су биле смерне 
молитве што су их, не једном него безбројно пута, побожне 
душе не само у приређиваним литијама, него и на друге на-
чине, упућивале господу: готово почетком пролећа поменуте 
године отпоче она језовита, грозно, чудесна показивати своја 
болна дејства. 

И то не онако како је чинила на истоку, где је за свакога 
онога коме би крв јурнула на уста то био очевидан знак неи-
збежне смрти, него су се у почетку, и код мушкараца и код 
женскиња, појављивали на препонама и испод пазуха некакви 
отоци који су код једних имали величину обичне јабуке, а код 
других јајета и које је народ називао кужним мицинама. И са 
та два речена места отпочињале су поменуте мицине искр-
савати свугде без разлике, на целом телу, а потом се слика 
болести стала прометати у црне или модре пеге које су код 
многих избијале на миишицама и слабинама, али и на дру-
гим местима, код једних крупне и у малом броју, код других 
пак ситне и многобројне. И као год што су најпре мицине 
биле и остајале поуздан знак смрти која ће да наступи, исто 
тако то беху и те пеге за свакога ко их добије.
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За лечење од те болести, како је изгледало, не беше од вред-
ности нити помоћи никакав лекарски савет или лек; да ли 
то природа заразе није допуштала или лекари  (којих је број, 
осим учених људи, био претерано велики и који немађаху ни 
појма о лекарству) нису у своме незнању увиђали откуда она 
долази, те према томе ни примењивали права средства, — 
главно је да је веома мали број болесника оздрављавао, управо 
да су готово сви они умирали трећег дана по појављивању 
наведених знакова, једни брже, други спорије, и већина без 
икакве грознице или каквог другог спољашњег изражаја.

И још ужаснија је та куга била стога што је она с оних 
који се од ње разболе на здраве, као што се то збива са ватром 
и сухим стварима, када се ове њој исувише приближе. Али, 
било је нешто још горе: јер не само што су се разговором или 
дружењем са оболелима зараза и клица смрти са њих прено-
силе на здраве, него се увидело да је и само додиривање хаљина 
или ма каквих предмета, којих су се болесници дотицали 
или их употребљавали, болешћу заражавало особе које их до-
дирну.

Чудновато је оно што морам да кажем; и да очи многих 
људи и моје нису то виделе, мучно да бих се усудио да тако 
што верујем, а камоли да напишем, па ма колико да су ве-
ровања достојни били они од којих сам те ствари слушао. 
Кажем да је поменута куга, у своме прелажењу, имала такву 
снагу, да се појављивала не само између човека и човека, него 
да је, шта више, и то чинећи тако што често, и друге жи-
вотиње ван људског рода, када оне дођу у додир са понечим 
што је припадало људима који су од куге оболели или умрли, 
за веома кратко време не само заражавала него и убијала. 
Тако сам ја, између осталога, једнога дана, као што рекох, 
својим очима видео овај случај: На улицу избаце дроњке неког 
сиромашка, умрлог од те заразе, а две свиње на њих наиђу и 
стану, по свом обичају, да их претурају њушкама и зубима; 


