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Kazimiera Szczuka 

ONA 

Tematem Krainy kłamczuchów Macieja Wojtyszki jest rozkosz 
pisania. Czytania również, ale pisania przede wszystkim. Rozkosz 
ta dostępna jest jedynie mężczyznom, bo w czasach gdy rzecz się 
dzieje, to oni jedynie nauczani byli sztuki używania pióra, atra
mentu i papieru. Dla wybrańców, takich jak Boccaccio i Petrarka 
umiejętność ta jest znakiem szczególnego wybraństwa, przenosi ich 
w tytułową krainę kłamczuchów, „jedyną krainę, którą poeci mogą 
odwiedzać". Dla kopisty Pancalda mechaniczna zaledwie umiejęt
ność pisania stanowi ukryte źródło udręki. Nie mogąc spełnić się 
i zaspokoić jako twórca, kopista odtwórca deprawuje swe popędy 
i zostaje hazardzistą. Ale poniżej jego pozycji jest jeszcze miejsce 
dla kobiet i dzieci. Istoty owe ani czytać, ani pisać nie potrafią i fakt 
ten wspiera i utwierdza wywyższenie należne piszącym. Na chłopca 
jednak wciąż czeka miejsce we wspólnocie papieru i atramentu, ko
nieczna jest tylko wytrwała praktyka. Kunszt przekazywany jest po 
linii męskiej, z mistrza na ucznia, z ojca na syna. Boccaccio tak 
przemawia do syna swojego nauczyciela Petrarki: „Powiadam ci, 
Giovanni, co to za przyjemność czytać! A jeszcze większa - pisać! 

Siedzisz sobie z piórem w garści, myślisz i zapisujesz". Przybiera 
to postać szczególnego męskiego autoerotyzmu, skoro pióro w gar
ści trzymane za Freudem odczytywać musimy jako symbol falliczny. 
To insygnium męskiej władzy, utwierdzonej przez wykluczenie 
kobiet i z polis, i z poesis. 

Wojtyszko zgrabnie demaskuje dualizm czyniący z kobiet 
istoty cielesne, oddolne i przyziemne a z mężczyzn byty twór
cze, racjonalne i duchowe. W Krainie kłamczuchów pojawia się Ona. 

Kobieta, której nie ma. Realna ponoć towarzyszka życia Petrarki, 
matka jego dzieci, nigdy - w przeciwieństwie do mitycznej Laury, 
adresatki sonetów - nie zasłużyła na wzmiankę w jego dziele. Ona 
mówi o sobie Ja. Ona jest obecna na scenie. Ona poszukuje prawdy 
o istnieniu lub nie istnieniu tej drugiej, Laury, rywalki. Ona prze
chowuje w garnku mężowskie rękopisy, studiuje je za pośrednic
twem wykształconego syna. Ona domaga się bycia napisaną i prze
czytaną, skoro sama pisać i czytać nie może. Jest zatem czy jej nie 
ma? Pod koniec sztuki Petrarka zadaje dramatyczne pytanie „Na 
której zależy mi bardziej - na tej, która śni mi się w nocy, czy na 
tej, z którą śpię w nocy?" To zjadanie, unicestwianie żywej kobiety 
przez fantazmat, nieobecność poety-mężczyzny we własnym życiu, 
utożsamienia fizycznego istnienia z fizjologią, a duchowości z ko
biecym widmem znamy choćby od hrabiego Henryka z Nie-Boskiej 
komedii Krasińskiego. Znamy wyobrażenie kobiety anielicy, muzy 
czy samej Poezji, która okazuje się marą. Ten sposób adoracji ko
biety bezcielesnej, aseksualnej, najchętniej martwej, gdyż wówczas 
ostatecznie unieruchomionej i całkowicie uległej wobec elegijnych 
konwencji - według Wojtyszki nieodwołalnie narażony jest na 
śmieszność. Nie sposób się z tym nie zgodzić. 

Upominanie się o kobiety wymazane z historii kultury to szla
chetna praktyka. Jej patronką jest w naszych czasach Wirginia 
Woolf. W roku I 929 w słynnym eseju Własny pokój pisarka 
stworzyła figurę hipotetycznej „siostry Szekspira" i za jej pomocą 
ujawniała marnotrawstwo kobiecego geniuszu, jakie przez wieki 
było udziałem naszej cywilizacji. Młoda dziewczyna, „nazwijmy ją 
Judytą" - pisała Woolf - równie genialna jak brat, w epoce elżbie
tańskiej nie miałaby prawa ani pisać ani grać. „Posiadała niezwykły, 
dorównujący braterskiemu dar słowa. I podobne zamiłowanie do 
teatru. Stanęła u drzwi prowadzących za kulisy i powiedziała, Że 
pragnie występować na scenie. Mężczyźni zaczęli się z niej na
śmiewać". Kierownik trupy „wykrzykiwał coś o tańczących pudlach 
i kobietach grających na scenie co miało znaczyć, Że żadna kobieta 



nigdy nie zostanie aktorką". W końcu „ulitował się nad nią" pewien 
aktor i przedsiębiorca teatralny. Uczynił ją brzemienną. W rezulta
cie Judyta odebrała sobie życie „a jej ciało - pisze Woolf - po
chowano na rozstaju dróg, w miejscu, gdzie dzisiaj zatrzymują się 
omnibusy". 

Kłamstwo literatury jest nie tyle poetyckim zmyśleniem, po
wołującym do widmowego istnienia fikcyjne byty, co grzechem wy
kluczania, marginalizowania i degradowania tego co Inne. Jak ko

chać poezję, skoro przez wieki była ona krainą kłamczuchów? Poeci 
u Wojtyszki mówią tylko sami do siebie, do własnego zwierciad
lanego odbicia. Śmierdzący nocnik, wyciągany spod łóżka w pierw
szej scenie to znak, Że Wojtyszko domaga się od literatury ucieleś
nienia. Wzniosła sublimacja zawsze, chcąc nie chcąc, wlecze za sobą 

groteskę, Ów „dół cielesny'', którego obrazem jest również „nos 
w tyłku", wtykany tam poetom przez ciekawskich czytelników po
ezji. Kiedy miejscem dla kobiety w świecie języka i kultury staje się 
miejsce nie-bytu, jej obrazem bezcielesny duch o imieniu Laura, 
wówczas tekst przestaje być miejscem spotkania, staje się miejscem 
wyobcowania. Co ze mną? - zdają się pytać wszystkie bezimienne 
siostry Szekspira, córy Miltona, Żony Petrarki. Czy poezja powin
na rzeczywiście być tylko rozkoszną zabawą zarezerwowaną dla 
połowy ludzkości? 

W krainie kłamczuchów wszystko jest poezją, wszystko litera
turą. Tematy ludzkiego istnienia są z góry zadane, wystarczy je roz
poznać jako teksty Apulejusza, Kafki, Szekspira, Camusa. Czytać 
i pisać to tyle co istnieć i to istnieć wiecznie. Wszak Petrarka na
pisał, Że „ pragnienie sławy przekracza granice życia i kieruje się 
ku potomności". Czyli ku nam, czytelnikom. Widzom. Wojtyszko 
nie potępia samej zasady kreacji, samego życia „gdzie indziej". 
Przeciwnie. Słusznie dostrzega, Że oddanie głosu i uobecnienie 
Onej odbyć się może i powinno właśnie w tekście i na scenie, tam 
skąd została wymazana. 

Kazimiera Szczuka 

Francesco Petrarka. genialny poeta włoski, uro
dził się w I 3 04 r. w Arezzo (Toskania). 
Jego ojciec był florenckim notariu-

. . 
szem, wygnanym ze SWOJego miasta 
z powodów politycznych. W I 312 r. 
przeniósł się on wraz z rodziną do 
południowej Francji, do Awinionu, 
gdzie poszedł na służbę papieską. 

Młody Francesco studiował prawo na 
uniwersytecie w Montpellier. i w Bo
lonii. Z tego okresu pochodzą jego 
pierwsze kontakty z poezją prowan
salską i włoską, które skłoniły go do 
chwycenia za pióro. Wtedy też po
znał Giacomo Colonnę z potężnej 
rodziny rzymskich patrycjuszy, któ
ry polecił go swemu bratu, Giovan
niemu, kardynałowi na dworze pa
pieskim w Awinionie. Francesco przy
jął niższe święcenia duchowne i zos
tał kapelanem kardynała. Przedtem 

maLAndreadel!Casragno,ok. 1450r. jeszcze, w r. 1327, spotkał w jed
nym z awiniońskich kościołów Laurę, 

młodą i piękną kobietę, której osoby dotychczas nie udało się z pewno
ścią zidentyfikować, a która stała się bohaterką jego poezji. 

Szaty duchowne nie przeszkodziły Petrarce prowadzić w młodości 
dość swobodnego życia; z nieznanej matki - lub matek - urodziło mu 
się dwoje nieślubnych dzieci, którymi się bezprzykładnie opiekował. 

Dużo podróżował po Francji i po Włoszech, zwiedził też Niemcy, Flan
drię, być może Anglię i Hiszpanię. Od r. 13 3 7 chętnie chronił się w za
cisze malowniczej doliny Vaucluse w pobliżu Awinionu, gdzie powstała 
część jego utworów. W roku 1341 spotkało go najwyższe wyróżnienie -
uwieńczenie laurem na rzymskim Kapitolu, po trzydniowym egzaminie 
przed uczonym królem neapolitańskim Robertem Andegaweńskim. 



Jako papieski dyplomara uczesmiczył w życiu polirycznym swych 

czasów; łączyła go przyjaźń z rzymskim trybunem ludowym Colą di 
Rienzo. Po śmierci kardynała Colonny przeniósł się ostatecznie do Włoch 

w r. I 3 5 3. Szereg lat spędził w Mediolanie, potem przebywał w Padwie 

i w Wenecji . Zmarł w I 3 74 roku w Arqua, niedaleko Padwy, gdzie za

mieszkał w towarzystwie zamężnej córki; ram też zos tał pochowany. 

Petrarka umiłował nade wszystko kulturę starożytnego Rzymu; za 

mistrzów swych uważa ł Wergiliusza, Cycerona, Senekę i Liwiusza. Był 

zapalonym badaczem dzieł autorów klasycznych, odkrył wiele cennych 

rękopisów. Sławę poetycką pragnął osiągnąć - i za życia osiągnął - dzięki 

utworom łacińskim, pisanym dla ludzi uczonych. Są wśród nich roz

ważania moralne, pisma polemiczne, kompilacje erudycyjne, a także napi

sany w larach 1338-1342 poemat epicki Africa, oddający hołd wielkości 
starożytnego Rzymu. Jego imię humanisty przesłoniła jednak sława poety, 

autora pisanych po włosku wierszy miłosnych sławiących ukochaną. 

Liryki włoskie zaczął pisać już we wczesnej młodości. Z czasem 

postanowił uporządkować te , jak je nazywał, błahostki . Nadał im ty tuł 

Fragmenty w }tzyku pospolitym. Potomni nazwali go Zbiorem pieśni (Il Canzo
niere). W ten sposób powstał jeden z najpiękniejszych zbiorów nowo

czesnej liryki miłosnej . Obejmuje on łącznie 366 utworów powstałych 

prawdopodobnie w latac h 1330-1365 . Autor dobrał utwory niezwykle 

starannie szeregując je według stanów duchowych, do których się od

noszą. De facto powstał dziennik duszy poety, poczynając od dnia kiedy 

zrodziła się w niej miłość do Laury. Kobieta ta, o której niewiele wiado

mo - była podobno Żoną szlachcica Hugona de Sade (jak twierd zą niek
tórzy - babką markiza de Sade) , miała z nim jedenaścioro dzieci i zmarła 

na dżumę w r. 1348, wzbudziła w sercu Petrarki przemożne uczucie, 

które po jej śmierci zamieniło się w pełne melancholii wspomnienie. 

za : Dzieje literatur e·i,,-opejskich. 

Krzyszcof Żaboklicki - Literatura wioska , 

PWN, \Varszawa 1977 

Francesco Petrarka 

III 
Był to dzień, gdy słońcu pociemniały ... 
(Era il giorno ch'al sol si scoloraro .. . ) 

Był to dzień, gdy sło11cu pociemniały, 

od jego Stwórcy cierpienia, promienie, 

kiedy mnie zmogło coś: niepostrzeżenie 

twoje spojrzenia, Pani, mnie zwiqzały. 

Czas nie po temu zdał si[, aby wały 

na Amorowe wznosić uderzenie, 

wi[C ufny szedłem, gdy ból i cierpienie 

w bólu powszechnym si[ rozpoczynały. 

Znalazł mnie Amor całkiem niezbrojnego, 

z oczu do serca wolnq drag[ całq, 

tak aby łzy tam drzwi i przesmyk miały, 

wi[C nie jest, sqdą, to dla niego chwałq, 

Że tak gł[boko zranił mnie słabego, 

a do niej nawet nie wypuścił strzały. 

PrzekLid: Agnieszka Kuciak 

z: Sonety do Lawy, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2002 



Maesta Giotta z florenckiego kościoła Ognissanri, ok. I 3 IO r. 

Francesco Petrarka 

CXXXll 
Jeśli nie miłość, co mi jest, na Boga? .„ 

(S'amor non e, che dunque e quel ch'io sento?„.) 

Jeśli nie miłość, co mi jest, na Boga?„. 

A jeśli miłość, jaka jest właściwie? 

Jeżeli dobra, skqd jej ból, sit dziwi[? 

Jeśli zła, czemu mtka taka błoga? 

Jeśli z mej woli płon[, skqd ta trwoga? 

I na co skargi, jeśli sit przeciwit? 

O żywa śmierci, niegodziwy dziwie, 

co czynisz ze mnq, jeśliś jest mi wroga? 

A jeśli mila, źle to, Że bolejr 

Bez steru, w wichrze wielkim, bez drużyny, 

w kruchej łódeczce mknt na morze słone, 

lekkiej mqdrościq, citżkiej od mej winy, 

tak Że już nie wiem, na co mam nadziej[, 

i drżt śród lata i śród zimy plonr 

Przekład: Agnieszb Kuciak 

z: Sonety do Laury, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2002 



Giovanni Boccaccio urodził się w 1313 roku. 

mal. Andrea dell Castagno, ok. 1450 r. 

najprawdopodobniej w toskańskim 

miasteczku Certaldo, skąd pochodził 

jego ojciec, kupiec związany z floren

ckim domem bankowym Bardich. Wiek 

młodzieńczy spędził w Neapolu, gdzie 

miał się uczyć zawodu w miejscowej 

filii potężnego banku Bardich. Inte

resowało go jednak przede wszyst

kim pisarstwo, któremu reż z czasem 

całkowicie się poświęcił. W Neapolu 

obracał się w sferach dworskich, a da

mą jego serca była wówczas szlachet

nie urodzona Fiammetta, utożsamio

na później z Marią d' Aquino, nie

ślubną córką króla Roberca Andega

weńskiego. Ten bynajmniej nie pla

toniczny związek skończył się jakoby 

porzuceniem pisarza przez frywolną 

kochankę; wiadomo o rym jednak 

wyłącznie z relacji samego Boccaccia. 

W 1340 roku w związku bankructwem 

domu Bardich, obaj Boccacciowie zna

leźli się w krytycznej sytuacji finansowej. Giovanni opuścił wtedy Neapol, 

osiedlił się we Florencji, wstępując w służbę tamtejszych władz. Jako po

seł florencki wypełnił szereg misji dyplomatycznych na dworach książąt 

włoskich i na dworze papieskim. W 13 50 roku poznał osobiście Petrarkę, 

z którym złączyły go więzi serdecznej przyjaźni . Pod jego też wpływem 

przystąpił do studiów o charakterze erudycyjnym. Dekameron i inne 

utwory włoskie zyskały mu już wtedy powszechne uznanie czytelników 

- lecz i dezaprobatę kół duchownych. W 13 62 roku odwiedził go pewien 

mnich, który w imieniu innego, zmarłego właśnie in odore sanctitatis za

konnika, przepowiedział mu rychłą śmierć i skłaniał do oddania się roz

myślaniom o Bogu. Przerażony Boccaccio gotów był zniszczyć wszystkie 

swoje utwory, na szczęście odwiódł go od tego zamiaru rozsądny Petrarka. 

Ostatnie lara pisarza upłynęły wśród niedostatku; próbował przenieść się 

do drogiego mu z czasów młodości Neapolu, szukał pomocy u Petrarki 

w Wenecji. W 13 73 roku zlecono mu publiczną lekturę i komentowanie 

Boskiej Komedii w jednym z florenckich kościołów. Zmarł w 13 7 5 roku 

w rodzinnym Certaldo. 

Boccaccio był w dużej mierze samoukiem. Obok autorów klasy

cznych (Owidiusz, Seneka Młodszy, Liwiusz) interesowała go żywo 

współczesna literatura romańska: liryka prowansalska i włoska, proza 

francuska i włoska we wszystkich postaciach, łącznie z utworami o cha

rakterze ludowym, którym nadał formę szlachetniejszą, zbliżoną do 

klasycznych wzorów (łowy Diany, Tezeida). Około roku 13 3 6 powstaje 

Filocolo (Trudy miłości) obszerny romans prozą poświęcony przygodom 

pary wiernych kochanków Floria i Biancofiore (popularnych bohaterów 

pieśniarzy średniowiecza). Uczonej dyskusji na temat miłości, która 

zdaje się zapowiadać strukturę Dekameronu, przewodniczy jego ukochana 

Fiammetta. Powstały w latach 1344-1346 poemat mitologiczny Nimfy 
z Fiesole nawiązuje do Metamorfoz Owidiusza. Gwałtowną satyrą na prze

wrotność kobiet o wyraźnym podłożu autobiograficznym jest Bicz napi

sany dość późno, w 13 6 5 roku. 

Zbiór nowel zwany Dekameronem powstał najprawdopodobniej w la

tach 1349-13 51, a więc tuż po roku morowej zarazy (1348) , która 

zdziesiątkowała ludność Florencji i całych Włoch. Jest on zbiorem 100 

nowel, które w ciągu IO dni opowiada dziesięcioro zamożnych i wyksz

tałconych florentczyków - trzech mężczyzn i siedem kobiet - którzy 

schronili się przed zarazą w podmiejskiej willi umilając sobie wśród 

zabaw, śpiewów i tańców przymusowe wygnanie. Kontrastuje to silnie ze 

wstrząsającym obrazem spustoszonego przez zarazę miasta , który 

Boccaccio odmalował nadzwyczaj realistycznie we Wstrpie i Prologu. Po

równywany do Boskiej Komedii Dantego Dekameron jest ukoronowaniem 

prozy Średniowiecznej, stanowiąc wzór włoskiej prozy literackiej przez 

kilka następnych stuleci. 

za: Dzie;e literatiir et1-ropejskich. 

Krzyszwf Żabokli c ki - Literatt<ra wioska, 

PWN, Warszawa 1977 



Giovanni Boccaccio 

/ 

PRZYKRY ZAWOD 
Żył kiedyś w Mediolanie pewien Niemiec, parający się jako naje~nik 

żołnierką, imieniem Gulfardo. Uchodził on za wielce odważnego człowieka 

i odznaczał się wielką wiernością wobec pana, któremu służył, co nie jest 

rzeczą zwykłą u ludzi należących do tej nacji. Ponieważ miał zwyczaj zaciąg
nięte długi spłacać rzetelnie, znajdował więc bez trudności za skromnym 

procentem pieniądze, ilekroć mu ich tylko było potrzeba.. . . . . 
Dzielny ten żołnierz zakochał się w pewnej urodznve) damie, imieniem 

Ambruogia, Żonie Gasparruola Cagastraccio, bogatego mediolańskiego kup

ca, z którym żył w poufałych i przyjaznych stosunkach. Afekt swój tak zręcz~ 

nie skrywać umiał, że mąż ani nikt w ogóle namiętności jego do piękne) 

damy nie spostrzegł . Po niejakim czasie odważył się wy.razić jej swoj~ uc~u
cie i błagać ją o wzajemność, dodając, Że dla pozyskania Je) łask gotow iest 

wszystko uczynić. Piękna pani, po długich ceregielach, przych.yliła .się wr~sz
cie do próśb jego pod warunkiem, Że zachowa najgłębszą tajemnicę, a pko 

człek bogaty da jej dwieście dukatów, których jej właśnie potrzeba. . . . 
Niemile dotknęła Gulfarda ta niska chciwość damy, o którą nigdy Je) 

nie podejrzewał. Niewiele już brakowałc, aby miłość jego .we wstręt się 

zamieniła ; namyślił się jednak, nie dał nic poznać po sobie, a w duchu 

postanowił damę w pole wywieść. . . . . .. 
Dlatego też kazał jej oznajmić, Że chętnie na warunki je) przystaje i ze 

wszystkie jej życzenia wypełni, prosi jeno, aby uwiadomiła go'. kiedy ~a 

przybyć. Przyniesie wówczas żądaną sumę. Nikt o nic.zym w1edz'.ał ~ie 

będzie krom jednego z jego przyjaciół, na którym całkowicie polega 1 ktory 
zawsze mu towarzyszy, dokądkolwiek by się nie udawał. 

Niegodziwa dama z wielkim ukontentowaniem te jego słowa przyjęła, 

po czym przez służkę dała mu znać, Że mąż jej, Gasparruolo, wkrótce dla 

załatwienia kilku ważkich spraw do Genui się udaje , a wtedy ona go uprze
dzi i do siebie zawezwie. 

Wówczas Gulfardo, wybrawszy stosowną porę, udał się do Gasparruola 
i rzekł doń: 

- Potrzeba mi dwustu złotych dukatów. Mniemam, Że pożyczycie mi 

te pieniądze na takie same procenty, jakie płaciłem wam przy dawniejszych 

pożyczkach. . . 
Gasparruolo odliczył mu natychmiast żądaną sumę, a po pływie ki~ku 

dni do Genui wyjechał. Po jego wyjeździe dama posłała do Gulfarda słuzkę 

z uwiadomieniem, że może przybyć dla wręczenia jej dwustu dukatów. Gul

fardo, w towarzystwie przyjaciela, udał się do domu oczekującej go damy. 

Przede wszystkim w obecności świadka wyliczył jej na rękę dwieście du-

katów, po czym rzekł: . . . 
- Weźcie, pani, te pieniądze i wręczcie je swemu męzowi po Jego 

powrocie. 

Dama przyjęła pieniądze nie domyślając się, dlaczego Gulfardo słowa 

te wyrzekł. Mniemała, Że Gulfardo chce w ten sposób oczy swemu przyp
cielowi zamydlić. 

- Ochotnie je wręczę - odrzekła - trzeba je tylko przeliczyć. 

Rzekłszy to położyła pieniądze na stół, przeliczyła je i widząc, Że a.ni 

jednego dukata nie brak, poszła schować złoto; po czym wprowadziła 

Gulfarda do sypialnej komnaty. Gulfardo do czasu powrotu Gasparruola 

niejedną miłą noc z jego Żoną spędził. 
Gdy Gasparruolo powrócił, Gulfardo odwiedził go i rzekł doń w przy

tomności damy: 

- Nie zużyłem na nic tych pieniędzy, któreś mi niedawno pożyczył. 

Zaraz po twoim wyjeździe odniosłem je Żonie twojej, dlatego też nic ci już 
winien me iestem. 

Gasparruolo, obróciwszy się do Żony, zapytał zali ~ieniądze. otrzy
mała? Dama mając w pamięci, Że pieniądze przyjęła przy świadku, poJęła, ze 

zaprzeczyć nie sposób. Dlatego też odparła: . . 
- Tak jest w samej rzeczy. Pieniądze znajdują się u mnie, zapommałam 

ci jeno powiedzieć o rym. . 
- Dobrze zatem - rzekł Gasparruolo - idź z Bogiem, Gulfardo, a Ja 

skreślę twój rachunek. . . 
Po odejściu Gulfarda wykpiona białogłowa oddała swemu męzowi 

dwieście dukatów, cenę swej niegodziwości. W ten sposób chytry miłośnik 

podszedł chciwą damę, nie straciwszy ani grosza. 

Giovanni Boccaccio - Dekameron - Dzień ósmy, Opowieść pierwsza (fragment), 

przekład Edwarda Boye, PIW, Warszawa 1983 
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