Zazdrość (Do uczennicy), Safona - interpretacja i analiza
Safona często w swoich utworach wyrażała żal i tęsknotę za uczennicami ze szkoły, którą dla
nich założyła na wyspie Lesbos. Wiersz pt. „Zazdrość” jest przykładem jednego z nich.
Podmiot liryczny to kobieta, która wyraża swój żal, gdy patrzy na inną kobietę, rozmawiającą z
mężczyzną. Budzi się w niej wtedy tytułowa zazdrość.
Zazdrość spotęgowana jest tym, że mężczyzna wydaje się być idealny. W celu zobrazowania
jego piękna, zostaje zastosowane porównanie go do boga:
Podobny do boga wydaje mi się
Ten mężczyzna, który siadł naprzeciwko
Poprzez tego typu porównanie, podmiot liryczny dokonuje sakralizacji mężczyzny, tym samym
uświadamiając sobie, że jest na przegranej pozycji, jako postać zbyt ludzka. Kobieta, na którą
patrzy zaczyna stawać się dla niej nieosiągalna.
Podmiot liryczny, obserwujący całe zdarzenie, mówi wprost o swych emocjach. Oprócz
zazdrości czuje niepokój, lęk, niemoc. Uczucia wyrażane są za pomocą metafor, które obrazują
stan, w jakim znalazła się kobieta mówiąca w wierszu:
A gdy na ciebie patrzę, głosu z krtani
Dobyć nie mogę
Plącze mi się język, zamiera słowo,
Powolny płomień przenika me ciało,
Oczy tracą blask, to znów słyszę w uszach
Przejmujący szum.
Zazdrość, która towarzyszy kobiecie jest tak mocna, że prowadzi ją do jeszcze silniejszych
uczuć: wrażenia omdlenia i utraty życia. Ma jednak świadomość, że musi się pogodzić z tym, że
kobieta odjedzie do mężczyzny.
Do opisu uczuć zastosowany zostaje pleonazm w postaci porównania: „bardziej zielona od
zielonej trawy”.
Wiersz można zatem potraktować jako wyraz miłości i pożądania jednej kobiety do drugiej,
która zaczyna stawać się nieosiągalna, ze względu na to, że odchodzi do mężczyzny. Kobieta,
będąca podmiotem lirycznym, obserwuje całe to zdarzenie i nie może poradzić sobie z
emocjami i psychofizycznymi odczuciami, jakie jej w tej chwili towarzyszą.
Utwór składa się z 4 zwrotek, które pisane są tzw., strofą saficką. Składa się ona z czterech
wersów, z których trzy pierwsze pisane są jedenastozgłoskowcem, a ostatnia jest
pięciozgłoskowa i stanowi rodzaj puenty.

