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Oko w poezji Marii Konopnickiej
– między konwencjonalnością obrazowania

a gwałtownością przeżyć

Próby odnalezienia w  poezji Marii Konopnickiej elementów wskazu-
jących na inklinacje do nowoczesności pojawiają się już od dłuższego 
czasu w  badaniach literaturoznawczych. Dążenia do zniesienia ste-
reotypów dotyczących jej twórczości owocują między innymi próbami 
wskazania elementów impresjonizmu1 czy na innym zupełnie gruncie ‒
ekspresjonizmu2.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się przede wszystkim cią-
żenie w  twórczości Konopnickiej ku estetyce ostrego wyrazu3, raczej 

1 A. Nowakowski, W  stronę modernizmu. O  estetycznych poglądach Marii Konopnickiej, 
„Ruch Literacki” 1991, z. 4. Jak wskazuje badacz, rozważania o umiejscowieniu Konop-
nickiej na mapie historyczno-literackiej zmierzają ku przesunięciu jej pozycji w stronę 
momentu bankructwa pozytywistycznych ideałów (H. Markiewicz, Literatura pozyty-
wizmu, Warszawa 1986, s. 173), przyporządkowania do generacji 1850 (S. Lichański, 
Wstęp, w: A. Asnyk, Poezje, Warszawa 1973, s. XIX–XX; M. Janion, Druga i trzecia genera-
cja romantyków, w: Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 112–140), formacji 1880 
(M. Grzędzielska, Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej, w: Problemy polskiego 
romantyzmu, Seria 3, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1981, s. 233). Nowakowski znajduje 
formułę spajającą na postawę ideologiczno-estetyczną poetki w eklektyzmie; por. idem, 
W stronę modernizmu..., s. 336–340.
2 Por. artykuł popularnonaukowy: W. Trzeciakowski, Maria Konopnicka prekursorką pol-
skiego ekspresjonizmu?, „Przegląd Artystyczno-Literacki” 2000, nr 1/2.
3 O ekspresjonizmie zob. między innymi E. Kuźma, Z problemów świadomości literackiej 
i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce, Wrocław 1976; J.J. Lipski, Pozycja „Hymnów” Jana 
Kasprowicza na tle kierunków literackich okresu Młodej Polski, „Pamiętnik Literacki” 1966, 
z. 4; idem, Symbolizm ‒ ekspresjonizm; Ekspresjonizm polski jako zjawisko polsko-niemiec-
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o proweniencji romantycznej4 niż zapowiadającej młodopolski ekspre-
sjonizm, a tym bardziej ten z międzywojnia. Oczywiście nie zmierzam 
do umiejscowienia poezji Konopnickiej w  roli swoistego brakującego 
ogniwa między romantyzmem a ekspresjonizmem młodopolskim. Tym 
bardziej nie zmierzam do przypisania jej twórczości funkcji prekur-
sorskiej. Taka próba byłaby nie tylko nieprzekonująca, ale i ‒ przede 
wszystkim ‒ zbędna, zwłaszcza że ów łącznik można uznać za de fac-
to niepotrzebny5. A sama estetyka ostrego wyrazu u Konopnickiej jest 
ściśle intertekstualnie uzależniona od dzieł romantycznych i raczej nie 
wybiega w przyszłość. Moim zamiarem jest więc wskazanie pewnych 
predylekcji wyobraźniowych, zaakcentowanie dążenia do budowania 
obrazów przenikniętych dynamizmem.

Te predylekcje można zauważyć na przykładzie funkcjonowania 
obrazów oczu w poezji Marii Konopnickiej, które okazują się jednym 
z bardziej wyrazistych wyróżników ludzkiego wyglądu. Są elementem 
twarzy, pozwalającym na rozpoznanie, mówiąc na razie najogólniej, 
wewnętrznych predyspozycji. Takie pojmowanie oczu nie jest oczywi-
ście szczególnie oryginalne, interesuje mnie jednak przede wszystkim 
swoista zmienność obrazów i ich symboliki.

Sporo znajdziemy w poezji Konopnickiej bardzo mocno skonwen-
cjonalizowanych obrazów oka. Symbolika ogranicza się wtedy niemal 
zawsze do znaku zdolności poznawczych, wiąże się niejednokrotnie ze 
zdolnością widzenia innego wymiaru, możliwościami posiadania wie-
dzy6, dostąpienia prawdy itd. 

kiego pogranicza kulturowego ‒ rozdziały w  książce idem, Twórczość Jana Kasprowicza 
w latach 1891–1906, Warszawa 1975; E. Balcerzan, Ekspresjonizm jako poetyka, w: Kręgi 
wtajemniczenia, Kraków 1982; Ekspresjonizm w literaturze Młodej Polski na tle literatury 
polskiej i obcej XX wieku, red. E. Łoch, Lublin 1988; M. Podraza-Kwiatkowska, Wzniosłość, 
Słowacki i  młodopolski ekspresjonizm, w: eadem Wolność i  transcendencja. Studia i  eseje 
o Młodej Polsce, Kraków 2001.
4 O intertekstualnych zależnościach między twórczością Konopnickiej a romantyzmem 
pisano bardzo wiele, by wspomnieć przynajmniej: A. Brodzka, Maria Konopnicka, War-
szawa 1975, tu rozdział Folklor i tradycja romantyczna: liryki ludowe, „Imagina”; a także 
B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997; T. Budrewicz, Sło-
wacki w oczach autorki „Roty”, w: idem, Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Kraków 
2000, s. 29–47. 
5 Inspiracje czerpane były przecież bezpośrednio. Por. chociażby Maria Podraza-Kwiat-
kowska, Wzniosłość..., w: eadem, Wolność i transcendencja...
6 Między innymi o roli wzroku w poznaniu zob. na przykład: G. Simmel, Most i drzwi. 
Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006, s. 184–203; zob. też C. Paglia, 
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Najbardziej znamienny pod tym względem okazuje się utwór Ludz-
kie oko z cyklu Z ksiąg Ducha:

Ludzkie oko, słabe oko
Gwiazd miljony widzi w dali...
Widzi, jak się gdzieś w bezmiarach
Nieskończoność światów pali.

Przecz mi wątpić, że w mym duchu
Jest zamknięte oko boże,
Którem ujrzę słońce prawdy,
Gdy za grobem je otworzę [VI, 253]7

Epistemologiczna symbolika oka jest tu zupełnie jednoznacznie 
wskazana. Konstrukcja utworu opiera się na rozróżnieniu pomiędzy 
okiem cielesnym, niedoskonałym, widzącym niepełny obraz świa-
ta, a  okiem duszy pozwalającym na pośmiertne poznanie „twarzą 
w twarz”8.

Seksualne persony. Sztuka i dekadencja od Nefretiti do Emily Dickinson, przeł. M. Kuźniak, 
M. Zapędowska, Poznań 2006 (tu chociażby rozdział Narodziny zachodniego oka, s. 37–
–67). Zob. również E. Rewers, Od doświadczania po doświadczenie: „niewinny” dotyk no-
woczesności, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, 
Kraków 2006, s. 61–64. Zob. też M. Merleau-Ponty, Oko i  umysł. Szkice o  malarstwie, 
wybór, oprac. i wstęp S. Cichowicz, Gdańsk 1996; jak również (przede wszystkim o spot-
kaniu spojrzeń): J. Starobinski, Racine i poetyka spojrzenia, w: Antologia współczesnej kry-
tyki literackiej we Francji, oprac. W. Karpiński, Warszawa 1974. O oku jako symbolu po-
znania w Królu-Duchu pisze M. Cieśla-Korytowska, Metaforyka poznania u Słowackiego, 
w: O Mickiewiczu i Słowackim, Kraków 1999, s. 25. Por. również U.M. Pilch, Kto jestem? 
O podmiocie w poetyckim dwugłosie Słowacki – Miciński, Kraków 2010, rozdz. Oczy i wzrok. 
Zob. też M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, 
Warszawa 1994, s. 250; por. także Symbolika oka w literaturze i sztuce. Od religii do pop-
kultury, red. A. Borkowski, E. Borkowska, J. Sawicka-Jurek, Siedlce 2009; K. Termińska, 
Sensualizm i składnia w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Hermenteutyka i składnia, Katowi-
ce 1988; oraz eadem, „Rozmowa oczu” w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, „Język artystycz-
ny”, t. 6, red. A. Wilkoń, Katowice 1989. Podane przykłady stanowią, oczywiście, wybór 
ogromnej i  bardzo rozległej bibliografi i poświęconej wzrokowi, wzrokocentryzmowi, 
poznaniu wzrokowemu w ogóle. Te kwestie raczej mnie tu nie interesują, skupiam się 
bowiem przede wszystkim na symbolicznej funkcji oka jako narządu.
7 M. Konopnicka, Poezye, oprac. J. Czubek, wstęp H. Sienkiewicz, Warszawa 1915–
–1925, t. 6, s. 253.
8 O tym utworze pisze także G. Borkowska, „Późna” poezja Konopnickiej: dopełnienie mo-
tywów, w: Miejsca Konopnickiej. Przeżycie – pejzaż – pamięć, red. T. Budrewicz, M. Zięba, 
Kraków 2002, s. 181.
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Taki sposób pojmowania oczu da się także zauważyć we wczesnym 
utworze Wstęp, gdzie oko konotuje uwznioślenie postaci bohatera li-
rycznego. Nie jest w tym momencie istotne samo spojrzenie, choć epi-
tet „źrenica rozwarta” sugeruje silną potrzebę patrzenia, ale istotny 
jest świat, który dziecko dostrzega. Świat natychmiast stający się zna-
kiem natchnienia budzącego w „pacholęciu” artystę:

‒ Cóż to za pacholę,
Z głową wzniesioną w niebo, źrenicą rozwartą
Szeroko, patrząc na błękit ten, czysty, jak fala
Egejska, gdy w niej jutrznia łuny swe rozpala,
Stoi w cichym zachwycie?
[...] Głosem czystym, jak kryształ, wołał: „Lutni... lutni...”
‒ Jak to, wielcy bogowie! ‒ czyż znowu poeta!? [7]9

Siła aspiracji lub jakiejkolwiek przynajmniej potrzeby duchowej 
czy nawet same przeczucia tego rodzaju potrzeb ujawniają się właśnie 
w oczach:

Od zgrzytającej zębami maszyny
Powstał znużony, z osłupiałym okiem,
W którym się palił płomyk jakiś siny,
I przeszedł izbę w milczeniu głębokiem. [98]

Monotonia pracy, ogłuszenie przez hałas ‒ efekt ten jest dodatko-
wo spotęgowany przez użycie onomatopei „zgrzytającej” ‒ stają się 
źródłem obezwładniającego zmęczenia i znużenia bohatera. Jego oczy 
z jednej strony najmocniej właśnie wskazują na wyczerpanie, uwydat-
niają apatię, z drugiej to one równocześnie ujawniają zasób niepokoją-
cej energii. Te inicjalne wersy wiersza Sobotni wieczór skontrastowane 
są w dobitnie ironiczny sposób z pointą: Postał, podumał i poszedł ‒ do 
szynku [100].

Z równie intensywną częstotliwością, z  jaką ogień, iskra, światło 
w  oczach symbolizują duchową witalność, zamglenie, zmatowienie 
oczu wskazywać ma na marazm i stagnację.

Czy marzą kiedy te czoła schylone,
Które dźwigają cierniową koronę 

9 Jeśli nie podano inaczej, cytaty za: M. Konopnicka, Poezje, oprac. A. Brodzka, Warsza-
wa 1967. Cyfra w nawiasie oznacza numer strony.
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Codziennej troski nad zbladłą w łzach twarzą... 
 Czy one marzą? 
Czy w tych źrenicach zamglonych rozbłyska 
Niekiedy iskra wielkiego ogniska, 
Przy którym duchy od wieków się grzeją 
 Wspólną nadzieją? [39]

W tym przesyconym ukrytymi aluzjami patriotycznymi fragmen-
cie oczy stają się najbardziej wyrazistym znamieniem odczuwanych 
nastrojów. Synekdochicznie nazywanie oczu źrenicami jest, skądinąd, 
u Konopnickiej częste. Ta skłonność do stosowania synekdoch ujaw-
nia się także w  ukazywaniu zamyślenia za pomocą metafory marzą-
cych czół. Rozczłonkowanie ludzkiej twarzy na poszczególne elementy, 
z których czoła określone są epitetem schylone, twarz ‒ epitetem zblad-
ła we łzach powoduje zaakcentowanie potencjalnej odmienności oczu. 
To właśnie oczy stają się tym miejscem, w  którym ujawnić się może 
symboliczne światło. Pytanie pozostaje jednak tylko sugestią takiej 
możliwości.

Zamglone oczy stanowiące znak duchowej stagnacji lub przynaj-
mniej swego rodzaju otępienia pojawiają się w  powszechnie znanym 
wierszu Przed sądem:

Chłopiec wzniósł zgasłe, błękitne źrenice 
[...] blask tych oczu zmącony i szklany [105]

Nieszczęście, bieda przekładają się natychmiast na cierpienie, które 
znajduje swe uzewnętrznienie właśnie w braku jasności spojrzenia.

Podobna sytuacja, aczkolwiek nieco bardziej skomplikowana, ma 
miejsce w utworze Do granicy:

Ale najmłodszy nie spał, a był siny,
Oczy otwarte miał i jakby szklane
I po powietrzu rączkami się chwytał,
Do domu wołał i o coś się pytał... [131]

Zauważalne w tym wierszu wrażenie choroby, gorączki, ale też za-
gubienia chłopca zostaje oddane za pomocą sinej barwy, otwartych 
oczu, bezcelowości chaotycznych ruchów, niezrozumiałości jego wo-
łań. Epitet szklane, określający oczy, wskazuje w pierwszym rzędzie na 
nieprzytomność dziecka, ale otwiera także inną perspektywę interpre-
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tacyjną. Wskazuje bowiem na zdolność do dostrzegania innego wymia-
ru, na zdolności poznawcze wykraczające poza doczesną rzeczywistość. 
Taki plan nie zostaje pogłębiony w utworze, ujawnia natomiast bardzo 
silną obecność kontekstów romantycznych10. Można właściwie uznać, 
abstrahując od samej odmienności tematyki, że fragment ten brzmi 
niemal jak wyjęty z Króla-Ducha. 

Na innej zasadzie, choć zapewne bez porównania bardziej skonwen-
cjonalizowanej, funkcjonuje ślepota w tak znanym, że niemal szlagie-
rowym wierszu Contra spem ‒ spero, gdzie czytamy:

Tak pieśniarz ślepy, gdy go noc otoczy, 
Choć wie, że rankiem nie wzejdzie mu słońce, 
Podnosi w niebo obłąkane oczy 
I dłonie drżące 
I mroki pije źrenicą zagasłą, 
Wierząc w dnia hasło.
[...]
Oczyma szukam dnia blasków i słońca 
Contra spem ‒ spero... [62–63]

Topos niewidomego pieśniarza stanowić ma oczywistą aluzję do wi-
dzenia tego, co niewidzialne, i jednocześnie do pielęgnowania nadziei 
wbrew nadziei. Mocniej wybija się nacechowana sensualnie, granicząca 
z synestezją, metafora mroki pije źrenicą zagasłą. W określeniu pije da 
się zauważyć zachłanność ślepca, zachłanność, która przynosi jedynie 
efekt sprzężenia zwrotnego otaczającej go ciemności. Źrenica pozba-
wiona światła rozumianego jako zdolność widzenia w ogóle jest zdolna 
do przyjmowania tylko mroku. Takie ograniczenie nie przekłada się 
jednak w żaden sposób na zamknięcie drogi do prawdy. 

Inaczej wybrzmiewa symboliczne ograniczenie zdolności postrze-
gania w utworze Szekinah. W tym wyraźnie ironicznym przetworzeniu 
przymierza Boga z narodem wybranym zaakcentowane zostały przede 
wszystkim najbardziej negatywne aspekty losu potomków Mojżesza. 

10 O tych inspiracjach Konopnickiej romantyzmem pisano bardzo dużo, uwzględniając 
zarówno twórczość literacką, jak i jej rozważania poświęcone dziełom romantycznym. 
O mistycyzmie Konopnickiej zob. G. Borkowska, „Późna” poezja Konopnickiej... Zob. tak-
że Z. Przybyła, Poetycka pneumatologia Marii Konopnickiej, w: Asnyk i Konopnicka. Szkice 
historycznoliterackie, Częstochowa 1997. Tu także o predylekcjach w kierunku moderni-
zmu, s. 83–84.
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Nawet moment przekazania tablic z dekalogiem staje się na swój spo-
sób jeszcze jednym elementem przymierza, które okazuje się przekleń-
stwem, anatemą:

Aż skamienieją źrenice twe senne,
Wpatrzone w wielkie tablice kamienne. [422]

Pozornie obojętna cecha tablic z dziesięciorgiem przykazań, a mia-
nowicie kamienność, przeniesiona zostaje na oczy. Ich senność jest de 
facto pierwszym przejawem znieruchomienia ‒ wpatrzenie w  tablice 
powoduje absolutną stagnację, będącą symptomem całkowitego mara-
zmu.

Zatracenie czy utrata w ogóle możliwości widzenia staje się najbar-
dziej dojmującą formą ograniczenia. Podobną funkcję pełni we wcześ-
niejszym wierszu zatytułowanym Augury, gdzie między innymi czy-
tamy:

I byłem ciekaw, jak mnie w słuch 
Ów znany śmiech zaskoczy, 
Gdy się augurów zejdzie dwóch 
I spojrzy sobie w oczy.

Lecz oni, kiedy zeszli się, 
Podnieśli zwiędłe głowy 
I oblókł razem twarze dwie 
Cień smętny i surowy. 

W źrenicach jeden koral miał,
Drugie świeciły się perłą,
A każdy siwą głową chwiał,
Oparty o swe berło. [249]

Bardzo wyraźna jest tu rola zmysłów. Otóż podmiot liryczny ocze-
kuje dźwięku, który ma zaistnieć w  chwili spotkania się spojrzeń 
wieszczków. Ale tak jak słuch nie otrzymuje oczekiwanego bodźca, tak 
samo nie następuje najważniejsze: wzrokowe porozumienie tytuło-
wych augurów. Albo inaczej ‒ porozumienie może do pewnego stopnia 
zaistnieć, ale przybiera zupełnie inny wymiar: nie jest to mianowicie 
spotkanie spojrzeń, by tak powiedzieć, wiedzących, lecz spotkanie 
niosące rozczarowanie, a przede wszystkim świadomość własnej i za-
razem wzajemnej niemocy. Blokada wzroku ujęta została w metafory 
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drogocennych kamieni: koralu i perły. Choć możliwe jest skojarzenie 
z przekrwionymi i zaszłymi bielmem oczami, to najważniejszy okazuje 
się niewątpliwie fakt, niezależnie od jego przyczyn, utraty zdolności 
poznania. Nie tyle znów poznania empirycznego, ile pozazmysłowego. 
Utrata ta jest zupełna i rodzi cierpienie całego uniwersum, ponieważ 
staje się znamieniem jego końca11:

A wiatr z Epiru zerwał się 
Szeroką, polną ciszą, 
Jak dzwon zahuczał w miedzie te, 
Co na świątyni wiszą. 

I nad Dodoną w trwożny lot 
Porwały się gołębie, 
I głuchy burz dalekich grzmot 
Dom Zeusa zatrząsł w zrębie.

I z Delfów, gdzie Apollo ma 
Swój chram na góry stoku, 
Ogromna, sina padła mgła 
I świat zakryła oku. 

A w grzmocie tym i w sinej mgle, 
Coś gasi dzień na niebie, 
Dwie nędzne czaszki chwiały się 
Milcząco przeciw siebie... 

I łza po łzie padała wzdłuż 
Zoranych lic spiekoty; 
I trząsł się smętnie wieniec z róż 
I trząsł się obręcz złoty... [250]

11 W dosyć interesujący sposób powraca obraz oczu ranionych przez skwar w wierszu 
Faun śpiący: Postać śpiącego Fauna. Ta mi się została / W oku... [...] I zdaje mi się jeszcze, 
że tam przed nim stoję, / Że widzę go, tych ramion odrzuconych dwoje / I tę głowę bolesną, 
zwróconą w błękity, / Głowę oskarżającą, choć ma wzrok nakryty. // Nad starą rzymską willą 
noc cicha się czyni. / Zagasł świat dla tych oczu spalonych pustyni, / Zagasł żar, co te żyły na-
prężał i tętna... / Nad starą rzymską willą noc czyni się smętna [289]. Gra się tu znaczeniami 
oka jako tego, co widzi i zapamiętuje, tego niewidzącego, ale wciąż pamiętającego, które 
zaświadcza, i wreszcie okaleczonego, a zatem wciąż, a właściwie tym mocniej oskarżają-
cego. Wspomniana gra ujawnia się także pomiędzy obrazem patrzącego podmiotu i wi-
zerunkiem niewidzącego Fauna.
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Schyłek tego świata czy jego epoki opisany zostaje za pomocą mgły 
ograniczającej znów wzrok. Epitety „ogromna”, „sina” uwydatniają 
nadchodzącą martwotę, nieodwołalność końca. Niemożność oglądania 
uniwersum staje się znakiem ostatecznego odizolowania.

To, jak silna jest potrzeba nieograniczanego niczym poznania wzro-
kowego, da się zauważyć w późniejszym wierszu Si quis dixerit..., gdzie 
pada deklaracja podmiotu:

Nie chcę dla źrenic ułudnej opaski,
Choćby mi oczy wytlały w dnia blaski. [425]

Nie chodzi tu oczywiście tylko o  potrzebę widzenia jako takiego, 
lecz o pełną zdolność poznawczą. Potencjalne zagrożenie tkwiące w po-
rażeniu światłem zostaje zniesione przez korzyść poznania rzeczy, ja-
kimi są. Symbolika światła wyrażona została całkowicie jawnie, dalsze 
słowa brzmią bowiem:

Światło chcę zdobyć, nie z cudzej mieć łaski,
Na dzieła boże!
Cześć Stwórcy oddam nie ślepym podziwem
[...]
Ale natchnieniem ogromnem i żywem,
Lecz hołdem własnej, swobodnej mej woli.
Prawdę chcę ująć rękoma obiema!...
  ‒ Est anathema. ‒ [425–426]

Jeszcze na innej zasadzie, niewątpliwie pokrewnej, funkcjonuje oko 
w tych tekstach, w których staje się swoistym miejscem przenikania się 
natury i „ja” lirycznego12:

Rozbłysły oczy moje wśród zieleni
Lasów szumiących... 

I napiły się błękitu strumieni
Srebrem ciekących... 

Jako jaskółki nad łąką latały 
Za błyskiem kosy... 

I tak się mgliły, jak obłok ten biały,
Kroplami rosy [...] [152]

12 Przy okazji tego wiersza Maria Dłuska zauważa, że przyroda najczęściej w  poezji 
Konopnickiej stanowi punkt dojścia. M. Dłuska, O poezji Konopnickiej, „Ruch Literacki” 
1963, z. 1, s. 14.
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Panteistyczne zespolenie ze światem ukazane zostało za pomocą 
specyfi cznego wyizolowania oczu, które zostają włączone w to, co po-
strzegają. Stają się one koherentnym elementem natury, co najmocniej 
wybrzmiewa w inicjalnym wersie utworu. Zespolenie ze światem zosta-
ło równie silnie zaakcentowane w synestezyjnym określeniu napiły się 
błękitu. Wyliczenie rozmaitych form identyfi kacji z naturą (nie cytuję 
tu całego tekstu) przynosi efekt nie tylko zupełnie immanentnego po-
łączenia, ale też bardzo intensywnego zachwytu, który zniesiony zo-
staje przez, jak to często u Konopnickiej bywa, smutek, współczucie dla 
nieszczęśliwego ludu.

Połączenie z naturą ukazane zostało w sposób bardziej dynamiczny 
w  sonecie ‒ inspirowanym do pewnego stopnia Rozłączeniem Słowa-
ckiego, jeśli wziąć pod uwagę próbę konstruowania pejzażu, i Sonetami 
krymskimi Mickiewicza, jeśli skoncentrować się na sposobie budowy 
pointy ‒ zatytułowanym Widzenie morza13. W  utworze Konopnickiej 

13 Istotny jest tu niewątpliwie także kontekst romantycznych wyobrażeń morza. War-
to przynajmniej wspomnieć wybrane pozycje z  ogromnej bibliografi i na ten temat: 
J. Bachórz, „Złączyć się z burzą...”. Tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach 
morza i  egzotyki, Gdańsk 2005; L. Zwierzyński, Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza, 
Katowice 1998, M. Siwiec, Od podmiotu żeglującego do podmiotowości płynącej w lirykach 
Mickiewicza, w: Romantyzm i zatrzymany czas, Kraków 2009; U.M. Łebkowska, Łagod-
ność i wzniosłość ‒ oscylacje nastroju w obrazach wody, w: Język czterech żywiołów. Kreacje 
obrazów w liryce Juliusza Słowackiego, Kraków 2006.

Zob. także uwagi Anny Rossy o impresjonistycznych elementach w poezji Konop-
nickiej. A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska kreacja pejzażu. 
Studium wybranych motywów, Kraków 2003, tu zob. cały rozdział (poświęcony przede 
wszystkim modernistycznym tekstom kultury) Pejzaże akwatyczne, czyli impresjonistycz-
na gra światła, barwy, odbicia. Autorka analizuje tu także cykl Morze, z którego pochodzi 
interesujący mnie wiersz Widzenie morza. O  tym utworze pisze, akcentując skądinąd 
inne niż wskazane wyżej kwestie: Konopnicka w wierszu „Widzenie morza” stworzyła jakąś 
majestatyczną wizję narodzin morskiego przestworza, a ukazując źródło genezy tej kreacji ‒ 
błękitne niebo, potwierdziła również słuszność królowania błękitu w akwatycznych pejzażach 
poetyckich, s. 129. Por. także z uwagami A. Brzuski-Kępy o morzu w liryce Konopnickiej, 
zwłaszcza o wierszu Na morzu w ciszę, A. Brzuska-Kępa, Życie ‒ śmierć ‒ życie wieczne. 
Refl eksje Marii Konopnickiej w  poezji przełomu wieków, „Prace Polonistyczne”, seria LV, 
2000, s. 121–122. Por. także uwagi w artykule: A. Grela, „A kiedy kto od ojczyzny żyje 
w oddaleniu, jest chory na duszy...”. O „Listach znad morza” Marii Konopnickiej, w: Miejsca 
Konopnickiej...  Tu zwłaszcza podrozdział Morze i Absolut. Por. również J. Sztachelska, 
Pejzaż tęsknoty. Wiersze Marii Konopnickiej z okresu „emigracyjnego”, w: Miejsca Konopni-
ckiej... Autorka wspomina także wiersz Widzenie morza, s. 129. Por. również: T. Budre-
wicz, Uwagi o  pejzażu w  poezji Konopnickiej, w: Konopnicka. Szkice historycznoliterackie; 
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zbudowana zostaje wizja krajobrazu, w  którym uaktywniony niebo-
skłon dynamicznie przekształca się w morze:

Szmat nieba się oderwał z kraju widnokręga,
Zadrgał, zalśnił, zamaraszczył łusk świetnych tysiące,
Wklęsnął, zamodrzał, ziemię opasał jak wstęga
I w głębokie mgły wnurzył obadwa jej końce. [306]

Wszystkie ewentualne czytelnicze wątpliwości, co powstaje z tego 
ruchu na wielką skalę, zupełnie jednoznacznie rozstrzyga pointa:

Już porwał oczy. Oczy moje we mgłach giną...
Już myśl porwał. Myśl w otchłań zapada szczeliną
I pierwszą perłą z głębiny wybłyska. ‒ To morze! [306]

Wspomniana dynamika, zagarniająca cały pejzaż i  budująca efekt 
zupełnej analogii nieba i morza, przekłada się zatem także na sposób 
zaangażowania podmiotu lirycznego w zachodzące zmiany. Nie jest to 
bowiem tylko zwyczajna obserwacja, ale raczej całkowite, niezależne 
właściwie od „ja” włączenie go w pejzaż. To zespolenie również nabie-
ra cech panteistycznych: od zagarnięcia przez niebo-morze oczu po 
(analogię tych procesów podkreślają powtórzenia) wchłonięcie myśli. 
Zupełna i już całkiem ewidentna identyfi kacja następuje w metaforze 
myśli stającej się obserwowanym przez podmiot elementem przynależ-
nym morzu14.

Takiego nastroju czy uczucia radosnego zachwytu charakterystycz-
nego dla Widzenia morza brakuje w sonecie o incipicie Z głazu na głaz..., 
w którego końcowej tercynie czytamy:

I nagle ptaszym piórkiem uczułam się małem,
Daleko uniesionym od cichej przystani,
I drżąc, zakryłam oczy... Byłam tylko ‒ ciałem. [350]

E. Fonfara, Przyroda przedmiotem opisu i tłem zdarzeń fabularnych w utworach Marii Ko-
nopnickiej, w: Wokół Marii Konopnickiej, red. Ł. Dawid, Cieszyn 1998.
14 Jeszcze inaczej silna więź podmiotu z  naturą wybrzmiewa we wczesnym tekście 
Dunajec: Lecz tam, gdzie w  drobne zwija się krążki, / Niby przepaska z  błękitnej wstążki, 
/ Gdzieś łuną wschodu krasi oblicze / W jakieś rumieńce nagłe, dziewicze, / Gdzie ciemnym 
okiem patrzy głęboko / W moje tęsknotą omglone oko, / Gdzie rąbkiem piany piersi zakry-
wa ‒ / Tak mi Dunajec inną pieśń śpiewa [26]. Tu na plan pierwszy wybija się wzajemne 
porozumienie wzrokowe.
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W utworze mamy do czynienia nie tylko z oglądaniem Renu, ale ra-
czej z próbą swoistego przekroczenia granic rzeki i własnego jestestwa. 
Bodźcem do tych przeżyć jest bliski kontakt z wodą ‒ przemieszczanie 
się przez nurt po głazach. Podmiot jest zupełnie opanowany przez gro-
zę, wzniosłość rzeki, co natychmiast przekłada się na nagłe uświado-
mienie sobie własnej małości. Gest zakrywania oczu wynika, jak wolno 
sądzić, z jednej strony ze strachu, z drugiej z dosłownej próby odizo-
lowania się od rzeki. Próby, oczywiście, niemożliwej, która jedynie hi-
perbolizuje ogrom Renu i  tym samym (w odwrotnym chwycie litoty) 
akcentuje nicość „ja”. W obliczu majestatu zostaje ono odarte zarówno 
z własnej jednostkowości, jak i ‒ a raczej przede wszystkim ‒ z wymia-
ru duchowego. Zagrożenie uwypukla bowiem rangę ciała. 

Jak można zauważyć, we wszystkich dotychczasowych przykła-
dach oczy wykorzystywane są do wskazywania obecności innej, poza-
materialnej sfery poznania lub przynajmniej doświadczania. Pojawia-
ją się jednak w twórczości Konopnickiej także obrazy oka akcentujące 
w pierwszym rzędzie cielesność narządu i dopiero w dalszej kolej ności 
wydobywające jego rolę jako medium pośredniczącego w  poznaniu 
transcendentnym albo właśnie za pomocą cech cielesnych stwarzające 
efekt wzniosłości15.

Wspomniana wzniosłość daje się zauważyć w jednym z wczesnych 
poematów, gdzie oczy zyskują rangę niemal boską:

A latające nade mną orkany 
Jak sępy, które krążą dookoła 
Trupów, potęgę kradną z mego czoła,
A z źrenic moich kradną krwawe blaski, 

15 Wzniosłości jako kategorii estetycznej poświęcono ogromną ilość prac ‒ warto więc 
przytoczyć te wręcz klasyczne: J.-F. Lyotard, Po wzniosłości: stanowisko estetyki, przeł. 
A. Kluta, „Teksty Drugie” 1998, z. 4; idem, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, 
„Teksty Drugie” 1996, nr 2/3; M. Cieśla-Korytowska, O wzniosłości „Dziadów”, „Teksty 
Drugie” 1996, nr 2/3; T. Kostkiewiczowa, Odległe źródła wzniosłości: co się stało między 
Boileau a Burke’em, „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3; L. Lonnroth, Odkrycie nordyckiej wznios-
łości, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, 
J. Płuciennik, Kraków 2002; M. Podraza-Kwiatkowska, Wzniosłość, Słowacki i młodopol-
ski ekspresjonizm, w: eadem, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kra-
ków 2001; J. Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Kraków 2000; idem, 
Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Kraków 2002. 
Siłą rzeczy ‒ ze względów oczywistych ‒ z orbity zainteresowań badaczy wypada epoka 
pozytywizmu i twórczość Konopnickiej.
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A z piersi moich kradną jęk i łkanie 
I przepalają mi kości pożogą 
Gniewu twojego! [...]
Tej ziemi, którą czuję w mej źrenicy, 
We mgłach tych sinych, co tam błękitnieją
Nad Chanaanu wodami srebrnymi, 
Wielkiego celu mych prac i tęsknicy 
Nigdy nie ujrzę oczyma własnymi!...
[...]
Oto oczyma ducha widzę, Panie, 
Szereg posępny, długi, nieskończony
[...]
Pójdź teraz burzo! Oto moje włosy 
Powstały na mej czaszce rozwichrzone, 
A na mym czole stoją krople słone 
Krwawego potu! A w moich źrenicach 
Więcej płomieni niż w twych błyskawicach! 
Ja jestem burzą sam!... Wstrząsam niebiosy 

Potężnym piersi oddechem... 
A pod mym wzrokiem gaśnie tęcza blada...
[...]
Oto pod mymi oczyma 
W krew się mienią zdroje wodne... [69–72]

Kompozycja tekstu Mojżesz zorganizowana jest między innymi 
w oparciu o motyw oka, które pojmowane jest na różne sposoby, nie-
mniej jednak zawsze służy efektowi patosu. Po pierwsze zatem obraz 
oczu wykorzystany jest w dosyć przewidywalnym aspekcie: utarty ję-
zykowo frazeologizm ujrzeć na własne oczy wskazuje tu na tragiczne 
niespełnienie Mojżeszowego marzenia o dotarciu do Ziemi Obiecanej. 
Ten aspekt oglądania czy raczej widzenia zostaje przetransponowa-
ny na poziom metafory w chwili, gdy padają słowa czuję w mej źrenicy 
akcentujące synestezyjne zespolenie, a przede wszystkim odczuwanie 
wytęsknionego miejsca i jego specyfi czną immanentyzację.

Po drugie oczy podmiotu okazują się elementem ujawniającym jego, 
graniczącą z boską, moc. W samym obrazowaniu da się tu, jak sądzę, 
zauważyć ciążenie ku ekspresjonizmowi, albo, mówiąc nieco inaczej, ku 
jakościom estetycznym ostrym. Znakiem wspomnianej mocy bohatera 
lirycznego jest przyporządkowanie oczom krwawych blasków. Odarcie 
z  tego swoistego atrybutu jest wyliczone na jednym poziomie z ode-
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braniem potęgi przypisanej czołu oraz jęku i łkania przypisanych pier-
siom. Kontynuację tego rodzaju pojmowania oczu widzimy w dalszych 
wersach, w  których opisana zostaje moc bohatera. Stoi on w  pozycji 
konkurencyjnej względem atakującej burzy: A w moich źrenicach / Wię-
cej płomieni niż w twych błyskawicach. Odzyskanie potęgi ujęte zostaje 
w metaforę zidentyfi kowania się z burzą. 

Wspomniane elementy estetyki ostrego wyrazu dają się zauważyć 
także w wierszu Tęsknota:

Pierś jej ‒ to wulkan, jej oczy ‒ 
  To zorza krwawa; 
Przez śmierć do życia, grzmiąc, kroczy,
 Przez gwałt ‒ do prawa.
[...]
Wre, milcząc, i tajemnicze 
 Roznieca żary, 
A gdy odsłoni oblicze,
 Świat trzeszczy stary.
[...]
W wygasłe wpatrzona światy, 
 W gwiazdy strącone, 
Na piersiach zeschłe ma kwiaty, 
 Z dumań zasłonę.
[...]
Co ziemskie, rzuciła ziemi;
 Dziś sercem zgasłem,
Oczyma patrzy cichemi 
 Za wiecznym hasłem.
[...]
Czar wspomnień, ból rozłączenia
 To jej istota... 
Życie jak powój ocienia ‒ 
 Cisza-tęsknota. [34–35]

Cytowany fragment poprzedzony jest dosyć rozbudowanym opisem 
sprawczej mocy tytułowej Tęsknoty. Personifi kowana tęsknota pełni co 
najmniej dwojaką funkcję: z jednej strony daje intensywną inspirację, 
kształtuje pozytywny głód potrzeby zmian, z drugiej natomiast łagod-
nie rozbudza wspomnienia, staje się tożsama z rzewnością. I właśnie 
z tęsknotą rozumianą jako rzewność kontrastuje potencjalna energia, 
którą może wyzwolić. Energia ta ujawnia się już w  samym sposobie 
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obrazowania: hiperbolizujące metafory przyczyniają się do postawie-
nia znaku równości najpierw między piersią i wulkanem, dalej ‒ oczami 
i krwawą zorzą. Dynamizm wizji przybiera zatem wymiar ewidentnie 
kosmiczny, by następnie ustąpić fi nalnemu wyciszeniu.

Na innej zasadzie funkcjonuje motyw oka w utworze Z dni smutku, 
tutaj mamy bowiem do czynienia z opisem oczu adresata lirycznego, 
którym jest Bóg. Podmiot zwracający się do Niego stawia ‒ taki zabieg 
pojawia się często w  poezji Konopnickiej ‒ zarzut, że Bóg przyzwala 
na ludzkie cierpienie. Odwieczne pytanie Unde sit malum? ujęte zostaje 
między innymi w wizję podrażnionego oka, jako uzasadnienia zła:

O, dajcie usta wszystkim krzywdom ziemi
[...]
I niech się niebo drzwiami błękitnemi
Otworzy i Bóg niech słucha!
[...]
Czy ziemia w chwili gniewu nawałnicy
 Iskrą Ci prysła z źrenicy?
Czy, jeśli bóstwo boleść uczuć może,
 Łzą z oczu padła Ci, Boże? [36]

Główną przesłanką podmiotu mówiącego jest potrzeba zaświadcze-
nia o cierpieniu człowieka. Wyliczane pytania retoryczne oscylują wo-
kół możliwości wyjaśnienia zła jako elementu tożsamości Boga. Z tego 
przecież powodu pojawiają się takie stwierdzenia, jak: Czy Tobie, Boże, 
imię „Grom i Burza”, / Że świat Twój w ogniach się nurza? [...] Czy Tobie 
imię „Śmierć i Wytępienie”, / Że się krwi leją strumienie? [36]. Inną próbę 
uzasadnienia stanowi wskazanie konfl iktu Bóg–ziemia i rodzącego się 
z tego konfl iktu cierpienia. Tak można chyba rozumieć obraz, w którym 
ziemia w czasie burzy pryska ze źrenicy iskrą. Odczuwanie ‒ podmiot 
wyraźnie wątpi w możliwość w ogóle czucia przez bóstwo ‒ bólu i spada-
jąca łza Boga stanowiłyby kolejne, nacechowane bardziej empatycznie, 
uzasadnienie istnienia ludzkiej krzywdy. 

Utwór Z dni smutku nieco odbiega od pozostałych tekstów, w któ-
rych pojawia się motyw oka. Niemniej jednak także tu da się zauważyć, 
że oko stanowi nie tylko kanał porozumienia, ale także swoisty sposób 
wyrażania czy raczej uzewnętrzniania uczuć. Niemal za każdym razem, 
gdy oczy stanowić mają miejsce przejawiania się siły, wykorzystana zo-
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staje symbolika krwi16, albo w postaci nieco utartych epitetów wskazu-
jących na intensywność czerwieni ‒ konotujących jednak natychmiast 
obraz przekrwionych oczu ‒ albo jako całkiem rzeczywisty efekt ran, 
okaleczania, rozkładu. 

Obrazy zakrwawionych oczu stają się niejednokrotnie nie tyle zna-
kiem własnego cierpienia, ile znakiem altruistycznej empatii i potrze-
by wyrażania krzywdy:

Ty zasię mierzysz czasy, a Twoje źrenice
Na powietrze wzniesione i na wysokości...
[...]
Lecz teraz w rozdzieleniu czasów żywot pędzę
I na rozstajnych drogach sądów Twoich stoję;
Przeto wołam i ludu wyznawam Ci nędzę,
Co jak robak w źrenicy zakrwawia łzy moje... [79–80]

W Modlitwie Ezdraszowej powstaje kontrast pomiędzy oczami Boga, 
ewidentnie nacechowanymi pozytywnie, a oczami podmiotu mówiące-
go. Oko de facto pojawia się tu tylko jako element comparandum. Do 
krwawej źrenicy zainfekowanej przez robaka, a  właściwie do samego 
robaka, przyrównywana jest bowiem nędza ludu, o której Bogu mówi 
tytułowy bohater.

Znacznie bardziej turpistyczny obraz pojawia się we fragmencie 
Z teki Grottgera17:

A ja szłam, taj szłam. Zbielały mi włosy,
Oczy pływały we krwi, chusty zgniły.
A co ślad w piasku odcisnął się bosy,
To muchy krwawe siadały i piły. ‒ [126]

16 Między innymi o  uwznioślającej roli krwi zob. M. Kurkiewicz, Szkarłatne wizje mi-
stycznego poematu. O motywie krwi w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, w: Wyobraźnia 
Juliusza Słowackiego. Materiały konferencji naukowej. Bydgoszcz, 21 kwietnia 2004 roku, 
red. D.T. Lebioda, Bydgoszcz 2006. W szerszym kontekście zob. J.P. Roux, Krew. Mity, 
symbole, rzeczywistość, przeł. M. Perek, Kraków 1994. 
17 O utworze Z teki Grottgera zob. chociażby: J. Leo, Wstęp, w: M. Konopnicka, Z teki 
Grottgera, oprac. J. Leo, Warszawa 1992; W. Olkusz, Grottgerowskie cykle plastyczne w in-
terpretacji Marii Konopnickiej, w: Z pozytywistycznych zbliżeń literatury i malarstwa. Studia 
i szkice, Opole 1998; E. Paczoska, Postacie pamięci ‒ „Z teki Grottgera” Marii Konopnickiej, 
w: Miejsca Konopnickiej... a także szkic I. Puchalskiej w niniejszym tomie.
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W cytowanych czterech wersach mamy do czynienia ze swoistą 
gradacją ‒ od pozornie obojętnych określeń, po przytłaczające cierpie-
niem ‒ od dalekiej wędrówki (wydobytej w dwukrotnym powtórzeniu 
szłam), przez ewidentną aluzję do upływu czasu, ale też doświadczenia 
zgryzoty (posiwiałe włosy), wreszcie po obraz nieszczęścia, bólu, upad-
ku, rozkładu. Cierpienie bohaterki lirycznej ukazane zostało za pomo-
cą metafory oczu pływających we krwi. Metaforę tę można rozumieć na 
dwa sposoby; z jednej strony chodzi zapewne o wyolbrzymienie płaczu, 
ale też o hiperbolizację ogarniającego ciało i całe jestestwo bólu, z dru-
giej natomiast strony ‒ takiej ewentualności nie można wykluczyć ‒ 
o patrzenie na cierpienie w ogóle. Dojmująca nędza połączona z powol-
nym rozkładem przejawia się w  obrazie gnijących chust. Najbardziej 
odstręczający ma być zapewne specyfi czny powrót, na zasadzie fi gury 
etymologicznej, krwi w  obrazie „krwawych much”. Ten wzbudzający 
odrazę tragiczny los zostaje zaprzeczony w  doświadczeniu przeżycia 
mistycznego i powrotu do domu. 

Na innych zasadach funkcjonuje obraz oczu w poemacie Na Libanie, 
choć estetyczna konwencja jest niewątpliwie podobna:

Więc mógłbym leżeć tak ślepy i głuchy,
Jak pogodzeni z swą hańbą i niemi.
[...]
I z cedrowego dźwignięta wiorzyska,
Czaszka ma oczy umarłe otworzy
I będzie jak gad, co syczy i błyska,
Roić się w próchnach trumiennych do zorzy,
Przeklinająca z daleka i z bliska
Klątwą, co skazi grobowy mir boży. [441]

Tutaj, w  przeciwieństwie do fragmentów Z  teki Grottgera, nie ko-
rzysta się z symboliki ‒ obłożonej tabu ‒ zgnilizny i rozkładu. Mamy 
bowiem do czynienia z sakralizowanymi w kulturze kośćmi, a dokład-
niej, z czaszką.

Znów silnie uobecnia się tu intertekstualne nawiązanie do Króla-
-Ducha, nie tylko w samej stylistyce, ale nawet przecież w formie jede-
nastozgłoskowca. Inna sprawa, że im mocniej Konopnicka nawiązuje 
do języka Słowackiego, im bardziej pisze tym językiem, tym lepsze są 
jej teksty. Zyskują znacznie większy dynamizm i siłę wyrazu. 

Oko w poezji Marii Konopnickiej – między konwencjonalnością obrazowania...
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Wracając jednak do utworu Na Libanie, można tu zauważyć bardzo 
silne emocjonalne nacechowanie cytowanego fragmentu. Podmiot mó-
wiący wskazuje na swą czaszkę jako znak mającej nadejść zmiany. Prze-
budzenie zostaje ukazane za pomocą symbolicznego otwarcia mar-
twych oczu. To otwarcie pustych przecież oczu okazuje się znamiennym 
aktem inicjującym pełne odwagi świadczenie o klęsce narodu. 

Na podobnej zasadzie i z  wykorzystaniem analogicznej motywiki 
skonstruowany jest utwór Od hetmańskiej trumny:

...Ha, głowa odrąbana 
Piorunem jatagana, 
Rozpala błyskawice, 
Bijące w lot orlice,
Hetmańskie oczy moje, 
Hetmańskie me źrenice...

Oto wstaję pozgonny 
Wielki kanclerz koronny.
[...]
... Mówcie! Wszak ja tutaj stoję 
I oczami za was świecę, 
I świadkuję krwi szkarłatem
[...]

... Niech głowa odrąbana
[...]
Krwi leje zdrój czerwony... 
Niech z oczodołów leje 
Łzy na to, co się dzieje, 
Łzy na to, co się stało 
Z narodem, z ziemią całą! [476–479]

Napełniający przerażeniem i  wstrętem gest ucinania głowy, tu 
opisany w  sposób bardzo dosłowny za pomocą określenia odrąbana, 
skontrastowany zostaje z  patetycznym wydźwiękiem całości utworu. 
Otóż, tak jak miało to niejednokrotnie miejsce we wcześniej cytowa-
nych wierszach, oczy konotują niezwykłą wręcz potęgę, której nie jest 
w stanie zniwelować ani śmierć, ani rozkład ciała. Te oczy z jednej stro-
ny ciskają bowiem błyskawice, z drugiej krwawymi łzami zaświadczają 
o  tragicznym losie. Z  kolei w  utartej w  języku potocznym metaforze 
I oczami za was świecę można zauważyć podwójną funkcję patrzenia: nie 
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tylko zatem jako widzenia, ale także jako spojrzenia znaczącego, oskar-
życielskiego. To właśnie takie patrzenie, patrzenie świadome, ukazują-
ce śmiało krzywdę, staje się świadectwem.

Zmierzając do końca rozważań, warto jeszcze sięgnąć do fragmentu 
utworu W  błyskawicznym pociągu18, gdzie patos poprzednich tekstów 
ustępuje dążeniu do oddania nastroju przeżycia prywatnego dobitnie 
kontrastującego z  opisem świata, w  którym umiejscowiony jest pod-
miot. Albo na nieco innej zasadzie: kontrast wiąże się z potrzebą zdy-
stansowania wobec świata i zarazem wobec własnego smutku:

Gonitwa dzika, 
Świat gdzieś umyka 
Potworną żmiją 
Barw, świateł, kształtów, 
Natarć i gwałtów... 
Nim promień oka 
Padnie z wysoka 
W kwietną równinę,
Już się w jej głębi 
Piekłem rozkłębi 
Ognisko sine... 
‒ Jakieś olbrzymy 
Tłoczą się, cisną... 
Aż na nich dymy 
Mrokiem zawisną.
Wyżrą źrenice, 
Zaczernią lice... 
W huku, w tętencie, 
W komet warkoczu, 
Buchając skrami 
Z wyżartych oczu, 
Ślepe olbrzymy 
Pędzą za nami 
Pędzą zawzięcie... 
‒ My lecim, lecim, lecimy!
Dalej! Daleko 
Od smutku mego! [359–360]

18 Krótko ten utwór wspomina Maria Szypowska, Konopnicka jakiej nie znamy, Warsza-
wa 1963, s. 355.
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Wspomnianą prywatność przeżycia da się, jak to często bywa u Ko-
nopnickiej, przełożyć na kategorie ogólne. Mnie interesuje jednak 
przede wszystkim próba oddania pędu pociągu nie tylko za pomocą 
dynamiki tekstu, przejawiającej się chociażby w nagromadzeniu wyra-
zów dźwiękonaśladowczych, powtórzeń, zwłaszcza powtórzeń czasow-
ników, mnożeniu krótkich wyrazów, ale przede wszystkim za pomocą 
obrazu budzących strach pustych oczodołów. Można zauważyć tu dosyć 
wyrazisty kontrast pomiędzy pozytywnie nacechowanym promieniem 
oka, którego umiejscowienie sugeruje boskość, a piekłem tego, co dzie-
je się na dole. Wizja wyżerających źrenice dymów, ogień, huk sugerują 
jakąś kosmiczną walkę, przerażającą gonitwę. Dwukrotne powtórzenie 
określenia „wyżreć” wskazuje także na drapieżne okrucieństwo i grozę. 
Okaleczone, oślepione olbrzymy stają się obiektem destrukcji i  zara-
zem same tę destrukcję rozprzestrzeniają w  świecie. Puste oczodoły 
funkcjonują tu zatem jako znak i swoisty bodziec całego zniszczenia. 

Jak można zauważyć, symbolika oka w poezji Marii Konopnickiej 
oscyluje od zupełnie skonwencjonalizowanych i  zarazem silnie ide-
alistycznych desygnatów zdolności poznawczych, aspiracji, dążeń, 
przeczuć transcendencji, do silnie zdynamizowanych obrazów oczu 
zakrwawionych, okaleczanych, a więc związanych z wyrażeniem, przy-
bierających funkcję ekspresywną. Mówię o oscylacji, ponieważ te często 
biegunowo różne obrazy nie układają się w chronologiczną linię zmian. 
Sygnały uobecniania się jakości estetycznych ostrych przeplatają się 
ze zdecydowanie utylitarystycznym wydźwiękiem niektórych tekstów. 
Ciążenie ku ekspresjonizmowi współgra przecież z niemal nieustannie 
obecnym u Konopnickiej wymiarem altruistycznym.

Istotne okazuje się zarazem wykorzystywanie oka jako swoistego 
sposobu ukazywania emocji, ale także jako sposobu wyrażania poczu-
cia krzywdy i wreszcie jako znaku zaświadczania o prawdzie. Oko za-
tem z jednej strony funkcjonuje jako medium poznania, z drugiej samo 
staje się świadectwem i ekwiwalentem prawdy. 


