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LAURA PETRARKI. W LABIRYNCIE SPOJRZEŃ

„Rok tysiąc trzysta dwadzieścia i siedem, / Dzień szósty kwietnia o rannej
godzinie / Wszedłem w labirynt, dotąd nie wyszedłem” [211]1. Takie wy-
znanie czyni Petrarka w jednym z utworów. Informuje czytelnika o fakcie,
który stał się inspiracją do napisania Canzoniere; o spotkaniu z Laurą.

Od tego momentu w Ŝyciu poety zaczęło się „długie błądzenie w śle-
pym labiryncie” [224], w którym rozsnuwa nić swojego oka, pozwalającego
powrócić do ukochanej. I wciąŜ do niej powraca, podobnie jak Dante do swo-
jej Beatrycze. JednakŜe autor Boskiej komedii zamienił Ŝywą kobietę (o ile
w ogóle istniała dama o tym imieniu, w której rzekomo miał się kochać)
w przenośnię, opisując światło promieniujące od jej postaci, i czyniąc ją uoso-
bieniem wiary. O Laurze wiemy trochę więcej niŜ o Beatrycze, ale mimo to
cały czas poruszamy się po niepewnym terenie, błądząc wśród domysłów
i przypuszczeń. Czy jest to jedna osoba, czy raczej ideał skomponowany z kil-
ku postaci? Czy spotkali się raz, czy moŜe więcej razy? Są to dyskusyjne,
nierozstrzygnięte kwestie. Lecz nie to jest istotne. WaŜne staje się pytanie, jak
poeta uporał się z potęgą pierwszego spojrzenia? Jak patrzy na swoją panią i w ja-
ki sposób przedstawia swe zmagania?

                                                          
1/ Cytując utwory Petrarki korzystam z przekładów Jalu Kurka, które jednak porównywałem z tek-
stem oryginalnym oraz róŜnymi polskimi tłumaczeniami, zwłaszcza z najnowszym przekładem
autorstwa Agnieszki Kuciak (F. Pe t r a rka, Sonety do Laury, Kraków 2002). Cyfry w nawiasach
kwadratowych oznaczają numery poszczególnych utworów. Zainteresowanych historią przekła-
dów odsyłam do ksiąŜki zbiorowego autorstwa M. Gurgu l, A. K l imk iew icz, J. M i sz a l s k i e j,
M. Woźn iak, Polskie przekłady włoskiej poezji lirycznej od czasów najdawniejszych do roku 2002, Kraków
2003.
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Sześć wieków po Petrarce inny poeta, wschodnioeuropejski śyd, napisał
po niemiecku:

Wąwozie błękitu, w tobie
dobywam złoto. Z nim takŜe, z tym złotem
roztrwonionym u kurw i dziewek,
przychodzę, wciąŜ przychodzę. Do ciebie,
najdroŜsza.

TakŜe z modlitwą, z klątwą. TakŜe z kaŜdą
ze świszczących nade mną i ku mnie
pałek: takŜe z nimi, w jedno
stopionymi, z nimi
fallicznie związanymi w pęk, do ciebie,
mój snopie, słowo moje.2

[Wykoronowany…]

Zu dir Geliebte… Paul Celan powraca: „z imieniem, napojony/
kaŜdym wygnaniem”, a jego wygnania są dramatyczne i niejasne. Pod ko-
niec cytowanego wyŜej utworu znajdujemy wzięte w nawias wyznanie:
„(I śpiewaliśmy Warszawiankę./ Przez wargi trzciną zarosłe, Petrarko./
W uszy tundry, Petrarko)”. Ten fragment pojawia się w zbiorze Die Nie-
mandsrose, wydanym w 1963 r., i dedykowanym pamięci Osipa Mandelszta-
ma.

Celan łączy się z Petrarką; nie chodzi mi tylko o przywołany cytat.
Jest on bowiem, podobnie jak Petrarka, poetą oka. W centrum zaintereso-
wania obu twórców znajduje się spojrzenie. W jednym z wierszy Celana
pojawia się określenie „zamieć metafor”. W tej zamieci krąŜy oko, wydzie-
lone, odseparowane od ciała, osobne w sposób najbardziej skrajny i rady-
kalny. Zredukowane do liczby najbardziej pojedynczej, co zaznacza się na-
wet w formie gramatycznej, gdzie „Auge” bardzo wcześniej przechodzi
w „Aug”, co po polsku trzeba oddać jako „ok”, a nie „oko”. Ta bolesna,
zadziwiająca obsesja jest źródłem energii Celanowskiej poezji.

Petrarka równieŜ skupia się na spojrzeniu, chcąc wciąŜ na nowo oglą-
dać Laurę. Patrzy na nią zachłannym okiem złodzieja, marząc równocześnie
o tym, aby samemu być przez nią oglądanym. Dla włoskiego poety kod ero-

                                                          
2/ Wiersze Paula Celana cytuję za dwujęzycznym wydaniem: P. Ce l an, Utwory wybrane, Kraków
2003, s. 153.
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tyczny jest bardzo istotny; kocha swoją donnę i pragnie, aby to uczucie było
odwzajemniane. Wie jednak, Ŝe jego marzenia nie mogą się spełnić, dlatego
wylewa swoje Ŝale w samotności. Canzoniere jest wielkim labiryntem, w którym
krąŜy zakochany. Poeta jest więźniem uczucia, które „wtargnęło w serce drogą
poprzez oczy” [3]. Mówi o momencie wejścia w przestrzeń wielkiej miłości,
o uczuciu do kobiety, której nie moŜe zdobyć. Laura staje się przyczyną zguby
człowieka, który został spętany blaskiem jej oczu: „Ona mnie trzyma
w więzieniu, nędznego,/ Nie chce mnie, jednak odejść nie pozwala,/ Nie
zabija, lecz z kajdan nie wyzwala” [134]. Domaga się jej uwagi mówiąc: „Ona,
wzruszona, milczy, chwyta Ŝal ją,/ Wzdycha, znów na mnie spogląda uparcie,/
Nareszcie po jej twarzy łzy spływają” [356]. Zaborcza wyobraźnia poety usidla
Laurę swoim spojrzeniem, czyniąc ją równieŜ więźniem labiryntu. Pamiętamy
przecieŜ, Ŝe labirynt wywodzi się od greckiego labros, oznaczającego topór
o dwóch ostrzach.

Przyjrzyjmy się tej grze krzyŜujących się spojrzeń, przyjrzyjmy się
perspektywie i oku, jego gwałtowności i namiętności. Myślę, Ŝe trzeba przy
tym dokonać wyraźnego rozgraniczenia między „okiem”, „oczyma” od
dawna rozumianymi jako jeden z rekwizytów poezji, a okiem które pojawia
się u Petrarki. Bo przecieŜ „oko” jest przedmiotem metafor od wieków.
Wspomina o tym Curtius w swoim dziele Literatura europejska i łacińskie
średniowiecze w rozdziale zatytułowanym Metafory cielesne: „Za pomocą dość
ryzykownego obrazu Plato głosił pogląd, Ŝe metoda dialektyczna łagodnie
wznosi „oczy duszy, utkwione w prostackim błocie” (Resp., 5333d). Odtąd
„oczy duszy” stały się ulubioną metaforą, którą znajdujemy zarówno u po-
gańskich, jak teŜ  u chrześcijańskich pisarzy. W takim uŜyciu tego obrazu
sprawność postrzegania przez oko fizyczne została przeniesiona na zdol-
ność przyswajania przez umysł. Zmysły wewnętrzne powiązano z ze-
wnętrznymi. Intelekt moŜe więc posiadać i uszy, tak samo jak oczy. […] Po
oczach i uszach kolej teraz na inne narządy ciała”3.

Petrarka przekracza tę granicę, oko nie jest juŜ w jego sonetach je-
dynie metaforą cielesną. Petrarka jest poetą spojrzenia, gdyŜ jego wyobraźnia jest
oparta na oku. Ta wyobraźnia, jak sądzę, powstaje niejako na przecięciu dwóch
sfer; z jednej strony anatomicznej, cielesnej, z drugiej językowej, metaforycznej.

                                                          
3/ E. R. Cu r t iu s, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowsk i, Kraków 1997,
s. 149.
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Ta „l’imagination occulaire”4, jak nazywają to zjawisko badacze francuscy, nie
jest jedynie prostą wizyjnością, ani metaforą jakiegoś wewnętrznego wzroku.
Oko Petrarki jest osobną przestrzenią, jest wyemancypowane; znajduje się
w punkcie granicznym, na styku mikro i makrokosmosu, między tym, co
wewnętrzne a tym, co zewnętrzne. Oko u Petrarki nie tylko patrzy, jest ono
problemem samym w sobie.

Wydaje się, Ŝe wiemy, w co celuje oko artysty; oczywiście w Laurę.
Jednak mimo tego, Ŝe spotykamy ją w tych utworach na kaŜdym kroku, czytel-
nik tak naprawdę niewiele się o niej dowiaduje, stanowi ona raczej lustro,
w którym przegląda się dusza poety. Laura ściąga na siebie spojrzenie
mówiącego, które odbite powraca ku niemu z jeszcze większą intensywnością.
Zatem, w co tak naprawdę celuje oko poety, uwięzione w owym labiryncie
zmysłów? Relacja oglądający – oglądana jest niesymetryczna, bowiem podmiot
zawsze widzi więcej niŜ ta, na którą spogląda, „Idźcie, najtkliwsze myśli, by
wyrazić/ To, czego wzrok jej nie umie zobaczyć” [153] mówi w jednym
z utworów. A przecieŜ doskonałość opisu postaci, jaką udało się osiągnąć
Petrarce, jest uderzająca. Myślę, Ŝe było to moŜliwe dzięki temu, iŜ oko poety
znajduje się w stanie ciągłej akomodacji. Ono nie tyle patrzy, ile raczej przysto-
sowuje się wciąŜ do oglądania obiektu swej miłości i tęsknoty w róŜnych
odległościach i w róŜnym świetle. To patrzenie jest dynamiczne. Doskonałe
połączenie synchronii i diachronii, szczegółu i całości tworzy niezrównany
efekt:

„Ten dzień, jak zawsze gorzki, lecz szczęśliwy,
Odcisnął w sercu jej Ŝywe oblicze,
Którego nigdy nie oddam prawdziwie;
Jak często dzień ten wspominam, nie zliczę
[…]
Twarz – śnieg gorący, włosy – czyste złoto,
Rzęsy jak heban, oczy zaś – dwie gwiazdy,
Skąd miłość wszystkich celnie rani oto.

                                                          
4/ UŜywam terminu francuskiego, bowiem o ile mi wiadomo, brak jeszcze odpowiednika w języku
polskim. Dosłowne tłumaczenie brzmiałoby: „wyobraźnia wzrokowa”, ewentualnie „wyobraźnia
okularna”. Są to jednak tylko propozycje takiego nazwania wyobraźni ufundowanej na oku, spoj-
rzeniu.
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Perły – zęby, a róŜe purpurowe –
Wargi, w których brzmi bólem wyraz kaŜdy;
Westchnienie – płomień, łzy – kryształ u powiek”.
[157]

Wraca zatem do Laury, ale równieŜ, a moŜe przede wszystkim, do
momentu, w którym ujrzał ją po raz pierwszy w kościele, podczas uroczy-
stości Wielkiego Piątku. Ona była juŜ wówczas męŜatką, on złoŜył pierw-
sze śluby kapłańskie.

Czy cały zbiór Canzoniere nie jest próbą opisania, uchwycenia tego
momentu epifanii? Poeta przygląda mu się, krąŜąc z namiętnym uporem wokół
fenomenu pierwszego poraŜenia. Stara się opisać świeŜość tego spojrzenia,
jego bezwzględność i przenikliwość, takŜe jego mitotwórczą siłę. Ów moment
objawienia jest tu nieustannie obecny. Na przestrzeni całego zbioru poeta
wielokrotnie podkreśla upływ czasu5 i zarazem mówi właściwie o tej jednej
chwili, o spotkaniu Laury. Jesteśmy więc ciągle w kościele, na uroczystości
Wielkiego Piątku.

ChociaŜ tęsknota i słodki lament są nieustannie obecne w wyznaniach
poety, potem w jego wiersze wkracza ton inny; w drugiej części Canzoniere
informuje czytelnika o śmierci ukochanej, po której jego Ŝycie stało się jeszcze
bardziej bolesne: „O oczy piękne, których nic nie zbudzi!/ Ciało wspaniałe,
godne lepszych rymów!/ […]/ Z waszej ja płonę i oddycham woli,/ Wasz
bowiem byłem. Śmierć was wzięła chciwa/ I Ŝaden inny ból juŜ mnie nie boli”.
[267]. Petrarka zaczyna mówić o Laurze umarłej, przenosząc ją w sferę
mistyczną:

O nędzny świecie! Zmienny i zuchwały!
Ślepy, kto w ciebie wierzy mknąc ku zdradzie.
Serce mi wzięto, a wziął mi je całe
Ktoś, kto jest ziemią i trupem w rozkładzie.

                                                          
5/ Przytaczam kilka najbardziej wyrazistych przykładów: „IleŜ za sobą mam gorzkich dni klęski!/
JuŜ się nie łudzę, wiek mi nadto ciąŜy./ […] Mądrość walczyła u mnie z namiętnością/ Dwa razy
po lat siedem – co zwycięŜy?” [101]; „Właśnie się kończy rok szesnasty męki,/ Do kresu Ŝycia
biegnie serce strute,/ A mnie się zdaje w utrapieniu wielkim,/ śe co dopiero zaczął się mój smu-
tek”. [118]; „Lat siedemnaście zbiegło od tej chwili,/ Gdy zapłonąłem, i do dziś dnia płonę” [122];
„Kiedy wspominam i miejsce, i porę,/ Gdzie zatraciłem siebie/ […]/ Tak mi jest jasno, tak mi w pier-
siach gore,/ śe pamięć moja, czuła na ból serca,/ Znów mi wskazuje to miejsce i porę”. [175].
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Ale jej dusza nie zamknięta w grobie,
śywa, oddana niebieskim przestrzeniom,
Coraz mnie bardziej rozkochuje w sobie.
[319]

Śmierć Laury nie kończy historii tej miłości, zalane łzami oko po-
ety nadal śledzi jej piękno i cierpienia własnej duszy. Pozostając wiernym
swojemu spojrzeniu, Petrarka kieruje teraz wzrok ku górze, tam gdzie
„Wszystko to w podziwie/ Ogląda dziś Król nieba i anieli”, o sobie mó-
wiąc: „Ja tu zostałem ślepy i nieŜywy.” [348]. Mimo tego nie rezygnuje
z patrzenia, które zarówno teraz, jak i przedtem, wymaga tyle wysiłku.
„Zapłaczcie, oczy! Towarzyszcie łzami/ Sercu, co przez was człowieka
uśmierca.” [84], „Oczy me! JuŜ nie oczy – źródła płaczu!” [161], „Łzy
przeŜerają siłę mego wzroku” [216], skarŜy się wielokrotnie, dając nam do
zrozumienia jak bolesne jest owo patrzenie, ile wysiłku lecz takŜe i radości
wymaga ciągłe oglądanie:

„Nieraz do światła przywykły wśród lata
Motyl biedaczek, na oślep, samochcąc,
Przed okiem ludzkim jak przed światłem lata,
Z czego sam ginie, drugim ból przynosząc.

Tak ja wciąŜ latam dookoła słońca
Fatalnych oczu, skąd tyle słodyczy”.
[141]

Słowo „oczy” pojawia się w całym zbiorze dwieście pięćdziesiąt dwa
razy, „oko” zaś jedenaście. RóŜne warianty słowa guardare (patrzeć, oglądać)
trzydzieści jeden razy, sguardo (spojrzenie, wzrok) piętnaście, a vedere (patrzeć,
widzieć) sześć6. To nagromadzenie wyraŜeń związanych z aktem patrzenia jest
symptomatyczne. Musimy pamiętać o tym, Ŝe znajdujemy się w renesansie,
w epoce, która „odkryła” perspektywę oraz człowieka. Konsekwencje tego są
widoczne w liryce Petrarki, gdzie zewnętrzny wygląd kobiety staje się tematem
intymnych wynurzeń. Oczywiście ta liryka jest w jakimś stopniu kontynuacją
poezji dworskiej, poezji trubadurów i minnesangerów, spadkobierczynią wy-

                                                          
6/ Te dane uzyskałem przeglądając F. Pet r a rc a, Canzoniere, red. M. San t aga t a, Milano 1996,
tekst wg: Liz 3.0 Letteratura Italiana Zanichelli In Cd – Rom, A cura di P. S toppe l l i  ed E. P i c -
ch i, 2. Roma [b.d.].
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pracowanych wcześniej form. TakŜe i tutaj mamy do czynienia z pewną kon-
wencją opisu, pisząc na przykład o oczach Laury opatruje je zazwyczaj
epitetem „piękne”, „słodkie”. Nieszczęśliwa miłość, niezaspokojone pragnie-
nie posiadania ukochanej, poŜądanie sprawiające ból i radość to przecieŜ
składniki poezji poprzedzającej twórczość Petrarki, jednak od tamtych ar-
tystów odróŜnia go śmiałość i bezkompromisowość spojrzenia. Bez tego
miłosne skargi poety, który przecieŜ był równieŜ wykształconym filologiem,
straciłyby całą swoją głębię i autentyczność.

Ten rodzaj „wyobraźni wzrokowej” konstytuuje wewnętrzną organi-
zację Canzoniere, zbioru w którym pojawiają się takŜe wiersze niezwiązane z La-
urą, traktujące o innych sprawach. Jednak to spojrzenie skierowane na kobietę,
która stała się panią duszy poety, jest czynnikiem najwaŜniejszym. „Czy nie
widzicie serca w moim oku?” [203] zapytuje Petrarka. Odpowiedź, którą da-
jemy sześćset lat później, musi brzmieć: widzimy.

Summary

The author of the article Petrarch's Laura. In the labyrinth of glances raises the problem of
seeing and the manner it is treated in the sonnets devoted to Laura. The eye of the one
in love – the eye of the beloved; this dichotomy is the source of energy vibrating in
Petrarch's poems. We touch upon the visual imagination, which seems in Petrarcan
sonnets to be founded on constantly recurring to the moment of the first meeting.
Recognition, epiphany, when the glance falls into the precipice of love, is the point of
reference for the later descriptions of Laura. Petrarcan eye is in continual accomoda-
tion, incessantly adapting to viewing the beloved woman. In his article, the author
examines the interplay of the crossing glances, which takes place exclusively on the
poet's inner territory. Followed by this eye, Laura undergoes an anamorphosis, as
Petrarcan glance comes back and wanders inside his soul.


