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2. Poezja Polski niepodległej: 
              klasycyzm i nowoczesność

Odzyskanie niepodległości. 11 listopada 1918 r. 
to dla Polski data wyjątkowa. Wraz z ustaniem 
działań wojennych na europejskich frontach, po 
123 latach zaborów powstawało nowe, niepodle-
głe państwo: II Rzeczpospolita. Listopadowa da
ta jest także wyjątkowa dla polskiej literatury, 
która właśnie tego dnia niepodległością zajmo-
wać się przestała. Do tej pory kluczem do zbio
rowej świadomości Polaków było słowo „wol-
ność”. Teraz, w czasach wolności zrealizowanej, 
pisarze chętnie zamieniali je na „nowoczesność” 
(a czasem „postęp” i „rewolucję”). Pytając zarów
no o kształt nowego państwa, jak i samej litera-
tury, włączali się w wielki proces modernizacji, 
który po I wojnie światowej ogarnął całą Europę.

Demokratyzacja polskiej poezji. Proces or-
ganizowania życia w nowej Polsce okazał się 
przedmiotem zainteresowania powieściopisarzy. 
Poeci, zwłaszcza debiutanci, zajęli się przede 
wszystkim reformą słowa, które miało brzmieć 

inaczej i wyrażać zupełnie nowe treści. Poezja 
polska demokratyzowała się i wychodziła na uli-
cę. Czasem zupełnie dosłownie! Młodzi artyści 
swoje „gorące” jeszcze utwory recytowali w ka-
wiarniach na modnych ówcześnie literackich 
„mitingach”. Przede wszystkim jednak zwykłym, 
potocznym językiem mówili o sprawach tak pro-
zaicznych, jak podróż tramwajem czy randka 
w parku. Debiutujący poeci pozbywali się ról na-
rzucanych im przez tradycję: spiskowca, boha
tera, kapłana, wyniosłego arystokraty ducha. 
W nowych wierszach pojawił się nowy podmiot 
– szary przechodzień, obserwator, miejski włó-
częga, poeta beztrosko przemierzający zatłoczo-
ne ulice (jak w wierszu Lewa kieszeń Kazimierza 
Wierzyńskiego), i nowy bohater – miasto wy
pełnione tłumem ludzi. Ich spotkanie, poetycka 
konfrontacja, zaowocuje rozmaitością nieznanych 
polskiej poezji tematów i sytuacji lirycznych. 

Fascynacja miastem. Wchodząc do śródmieś
cia, poeci włączali się w porywający rytm życia, 
toczącego się w tempie pędzącego samochodu, 
szybującego aeroplanu czy pracującej maszyny. 
Wielokształtne i wielobarwne miasto było prze-
strzenią poetyckiej wolności, miejscem nad
realnych zjawisk, sceną wydarzeń politycznych, 
obiektem nie tylko obserwacji, ale niekiedy na-
wet – sakralizacji. To na ulicy, w tłumie tań
czących nędzarzy z przedmieścia zjawiał się 
w wierszu jednego z najsławniejszych poetów 
dwudziestolecia, Juliana Tuwima, sam Zbawi-
ciel. Fascynacja miastem zbliżała do siebie arty-
stów różnych nurtów, szkół i kierunków, którzy 
wspólnie wyrażali w swoich wierszach mit no-
woczesności.

Dwudziestolecie międzywojenne

Dwudziestoleciem międzywojennym na
zwano epokę literacką, której początek wy
znacza powstanie II Rzeczypospolitej, a ko
niec wybuch II wojny światowej. W tym 
czasie debiutowały dwie generacje pisarzy. 
Pokolenie trzecie, do którego należą twórcy 
urodzeni już w wolnej Polsce, wchodziło 
w życie literackie podczas II wojny świato
wej. Ze względu na kontynuację niektórych 
nurtów literatury lat 30. w czasie okupacji, 
mówi się niekiedy o „trzydziestoleciu” (licząc 
od wybuchu I wojny światowej), a koniec epo
ki przesuwa na rok 1944 – datę końca Polski 
niepodległej przed nastaniem komunizmu.
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Skamander. W 1920 r. powstał w Warszawie 
miesięcznik literacki „Skamander”, zespołowo 
redagowany przez pięciu poetów: Jarosława 
Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Antoniego Sło
nimskiego, Kazimierza Wierzyńskiego i Jana 
Lechonia (właśc. Leszka Serafinowicza). „Chce-
my być poetami dnia dzisiejszego i w tym nasza 
wiara i cały nasz program” – pisali w pierwszym 

numerze swojego pisma. W czasach mnożących 
się manifestów literackich, w których młodzi ar-
tyści szczegółowo przedstawiali założenia swo-
jej poezji, wypowiedź skamandrytów była jawną 
prowokacją. Od programów przedstawiciele no
wo powstałej grupy poetyckiej wyżej cenili in-
dywidualny talent, a że żadnemu z nich talentu 
nie brakowało, szybko zajęli najwyższe miejsce na 
poetyckim parnasie młodych. 

Miejscem spotkań młodych poetów była ka
wiarnia „Pod Pikadorem”, gdzie podczas wie-
czorów literackich recytowano wiersze, a także 
urządzano zawody liryczne. Właśnie tam ska
mandryci ogłaszali, jak ma brzmieć nowa poezja 
i o czym ma traktować. Przede wszystkim odsy-
łali do lamusa narodowe obowiązki romanty-
ków i wyśmiewali wzniosły styl poetów młodo
polskich. W Czarnej wiośnie (1919), głośnym 
poemacie Antoniego Słonimskiego, podmiot li-
ryczny – młody poeta – „zrzucał z ramion płaszcz 
Konrada” gestem, który zapamiętają pokolenia, 
przekreślając romantyczny model poezji. Cha-
rakterystyczne jednak, że gdy w latach 20. mło-
dzi twórcy zechcą być sędziami narodowych wad, 
w ich wierszach odezwą się romantyczne nuty. 
Najwyraźniej słychać je w znanym tomie Jana Le
chonia Karmazynowy poemat (1921). Debiutując, 
skamandryci wyrzekali się obowiązków wzglę
dem zbiorowości, ale to właśnie oni napisali naj-
bardziej zaangażowane wiersze swojego czasu 
(np. Pogrzeb prezydenta Narutowicza Tuwima).

 

W swojej poezji skamandryci mówili języ-
kiem współczesnej inteligencji, często inkrustu-
jąc go proletariackim żargonem. Byli mistrzami 
wzruszeń lirycznych, ale nie stronili od żartu, 

Piewcy mitu nowoczesności 

Twórcami mitu nowoczesności w poezji pol
skiej po roku 1918 byli zarówno skamandry
ci: Julian Tuwim, Antoni Słonimski i Kazimierz 
Wierzyński, futuryści: Jerzy Jankowski, Bruno 
Jasieński, Anatol Stern, jak i artyści spod zna
ku Awangardy Krakowskiej: Tadeusz Peiper, 
Julian Przyboś, Jan Brzękowski. Różniły ich 
upodobania artystyczne, programy literackie 
i style poetyckie, jednoczyła zaś fascynacja 
nową epoką, której symbolem stało się wiel-
kie miasto. Wolność, równość, demokracja, 
wiara w nieograniczone możliwości ludz
kiego rozumu, postęp społeczny, rewolucyj
ne zmiany polityczne oraz cywilizacyjne przy
spieszenie to najważniejsze składniki mitu 
nowoczesności. 

„Wiadomości Literackie”

Oprócz elitarnego „Skamandra” od stycznia 1924 do 
września 1939 r. ukazywały się w Warszawie „Wiado
mości Literackie” – najważniejszy w dwudziestoleciu 
tygodnik kulturalnospołeczny, redagowany przez 
Mieczysława Grydzewskiego. Gazeta docierała do 
szerokiej publiczności i szybko zyskała swoich stałych 
czytelników. „Wiadomości Literackie” były pismem 
otwartym, choć nie ukrywały niechętnego stosunku 
do zbyt nowatorskich kierunków w sztuce współ
czesnej. Stały felieton zatytułowany Kroniki tygo
dniowe miał w gazecie Antoni Słonimski. Wśród au
torów pojawiali się tłumacz literatury francuskiej 
Tadeusz Żeleński (Boy) i reportażysta Ksawery Pru
szyński. „Wiadomości Literackie” były pismem ideo
wo związanym z liberalną i postępową inteligencją. 

Kawiarnie literatów

Kawiarnia stała się w XX w. salonem literackim. Tutaj 
poeci czytali swoje wiersze, poddając je natychmia
stowej ocenie kolegów i publiczności. W kawiarniach 
prowadzono rankingi najlepszych utworów i ustala
no hierarchie literackie. Często też pisano, a z impro
wizowanych występów rodziły się czasem kawiarnia
ne kabarety. Uznani pisarze miewali własne stoliki, 
do których przysiadali się debiutanci, by toczyć litera
ckie dyskusje. Legendarną kawiarnią dwudziestolecia 
była „Mała Ziemiańska” w Warszawie przy ulicy Ma
zowieckiej, gdzie spotykali się nie tylko artyści, ale też 
przedsiębiorcy, politycy i oficerowie. Mile widziane 
było towarzystwo pięknych kobiet.



26 W i e k  X X

gry słownej, cierpkiej ironii. Ich bezpośredni, ży
wy styl zjednywał im tysiące czytelników, którym 
zaszczepiali młodzieńczy entuzjazm i wielko-
miejski kult nowoczesności. Choć stanowili gru-
pę, bardzo się różnili. Kiedy Tuwim wysławiał 
poetycką anarchię (nazywając siebie „pierwszym 
futurystą”!), jego kolega Iwaszkiewicz układał 

misterne oktostychy, od początku swojej twór-
czości skłaniając się ku poezji o klasycznym ro-
dowodzie. Skamandryci chętnie pisali satyry, 
kabaretowe monologi i dialogi (skecze), piosenki 
czy zwykłe dowcipy. Obdarzeni absolutnym słu-
chem językowym, brawurowo naśladowali roz-
maite style i formy wypowiedzi. Parodiowali też 
znanych pisarzy i – siebie nawzajem.

W kręgu wpływów estetyki Skamandra zna-
lazło się wielu wybitnych poetów: Kazimiera 
Iłłakowiczówna (zob. s. 112), Konstanty Ildefons 
Gałczyński (zob. s. 97), Józef Wittlin (1896–
1976), Jerzy Liebert (zob. s. 233) czy Maria Paw
likowskaJasnorzewska – pierwsza dama młodej 
poezji. W latach 30. XX w. drogi pięciu przyjaciół 
tworzących grupę zaczęły się rozchodzić, a poe-
tyka ich utworów zmieniać.

Polscy futuryści. Żywioł zabawy nieobcy był 
także przedstawicielom innych kierunków i grup 
poetyckich. Szczególnie cenili go futuryści. Same 
tytuły futurystycznych tomów wiele mówią o cha
rakterze tego ruchu. Anatol Stern: Futuryzje, Na
gi człowiek w śródmieściu, Aleksander Wat: Ja z jed
nej strony i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego 
piecyka, Bruno Jasieński: But w butonierce, Jerzy 
Jankowski: Tram wpopszek ulicy. Ducha futury-
zmu określił bunt przeciwko ustalonym wartoś-
ciom artystycznym, sztubackie upodobanie do 
literackich i towarzyskich prowokacji, ale także 
głębokie przeświadczenie o niezwykle ważnej 
roli, jaką w epoce nowoczesności ma do odegra-
nia sztuka wyzwolona z więzów tradycji. War-
szawscy futuryści swoje wiersze ogłaszali też 
w tzw. jednodniówkach, czyli broszurach poety-
ckich: „to są niebieskie pięty, które trzeba poma-
lować”, „GGA”. Pisząc, występując na poetyckich 
„mitingach”, ogłaszając manifesty (najsłynniej-
szy z nich to Nuż w bżuhu, 1921), pełnymi garścia
mi czerpali z doświadczeń futurystów włoskich, 
a zwłaszcza rosyjskich, z którymi zazwyczaj dzie
lili też lewicowe poglądy polityczne. 

Charakterystyczna w polskim futuryzmie jest 
niechęć do samego artysty, który powinien roz-
topić swój indywidualny głos w anonimowej 
„mowie miasta”. Futuryści wierzyli w cywiliza-
cyjną utopię, choć miasto, w którym utopia ta 
miała się realizować, niekiedy przerażało ich 

Władysław Roguski, Dancing (ok. 1930). Obraz Władysława 
Roguskiego jest przykładem sztuki powstającej w kręgu 
awangardowej grupy formistów (1917–1924). Ci tworzący pod 
wpływem ekspresjonizmu, kubizmu i futuryzmu artyści głosili 
postulat zerwania z odtwórczym stosunkiem do rzeczywistości.

Kabarety

Lata międzywojenne to okres rozkwitu kabaretów. 
Obok typowo rozrywkowych, gdzie królowały piosen
ka i taniec, powstawały kabarety literackoartystycz
ne, których programy wypełniały wiersze, monologi 
satyryczne i scenki o charakterze fabularnym. Jeszcze 
w czasie wojny powstał w Warszawie Czarny Kot, 
gdzie wykonywano teksty Juliana Tuwima i Brunona 
Winawera. W 1918 r. trzech młodych poetów: Tu
wim, Lechoń i Słonimski stworzyło kabaret Pikador. 
W latach 1919–1932 najpopularniejszym kabaretem 
w Warszawie był kabaret Qui Pro Quo. Występowały 
w nim takie gwiazdy estrady, filmu i teatru, jak Hanka 
Ordonówna i Adolf Dymsza, tekstów dostarczali Ju
lian Tuwim, Antoni Słonimski i Jerzy Jurandot, a kon
feransjerkę prowadził Fryderyk Járosy. Tuwim, Járosy 
i Marian Hemar stworzyli w latach 30. ambitny teatr 
kabaretowy o nazwie Cyrulik Warszawski.
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obcą naturze ludzkiej techniką. Sami siebie chęt-
nie nazywali „dzikusami” czy „barbarzyńcami”, 
usprawiedliwiając swoje literackie wybryki, ale 
też świadomie odwołując się do modnej w Euro-
pie sztuki plemion murzyńskich. 

Awangarda Krakowska. O tym, że sztuka 
nie jest karnawałowym szaleństwem słów, ale 
radykalnym wyborem (środków poetyckich), in-
telektualną pracą (nad językiem) i precyzyjną 
konstrukcją (obrazu świata) przekonywał Tade-
usz Peiper, ojciec poetyckiej awangardy w Pol-
sce. Ten poeta, krytyk i wybitny teoretyk sztuki 
założył w Krakowie pismo „Zwrotnica” (1923), 
prezentujące różne nurty współczesnej awangar-
dy, nie tylko literackiej. Na łamach „Zwrotnicy” 
malarz Leon Chwistek projektował „teatr przy-
szłości”, a Stanisław Ignacy Witkiewicz – malarz, 
pisarz i teatralny wizjoner (zob. s. 67 i 84) – dru-
kował swoje pierwsze dramaty groteskowe. Naj-
ważniejsze były jednak wystąpienia poetów 
tworzących grupę, którą nazwano Awangardą 
Krakowską: Juliana Przybosia, Tadeusza Pei
pera, Jan Brzękowskiego (1903–1983) i Jalu Kur
ka (1904–1983). 

Program grupy zamykał się w słynnej formule 
Peipera: „proza nazywa, poezja pseudonimuje”. 
Podobnie jak skamandryci, poeci Awangardy 
Krakowskiej odrzucali tradycję i głosili pochwa-
łę współczesnej cywilizacji. Sprzeciwiali się jed-
nak romantycznej z ducha koncepcji poezji jako 
ekspresji uczuć. Uważali, że poeta nie powinien 
mówić wprost o swoich przeżyciach, ale zastę-
pować je obrazami. Julian Przyboś, najwybitniej-
szy spośród krakowskich awangardystów, po-
równywał nowoczesną poezję do laboratorium, 
poetę zaś do eksperymentatora czy wynalazcy, 
którego zadaniem jest odkrywanie „coraz spraw-
niejszych sposobów ekspresji językowej”. Sam 
język był dla niego czymś w rodzaju składowi-
ska gotowych form (Przyboś nazywał je „two-
rzydłami”). Poeta awangardowy czuje się zobo-
wiązany do ich rozbijania i budowania nowych, 
oryginalnych form wypowiedzi. Odkrywcza 
metafora, dobrze zastosowana elipsa – przeko-
nywali poeci awangardowi – wytrąca czytelnika 
z jego językowych przyzwyczajeń i pozwala mu 
w nowy sposób spojrzeć na rzeczywistość. 

O ile poezję skamandrytów przenikał żywioł 
zabawy, o tyle utwory awangardystów cechowa-
ła powaga, a niekiedy wzniosłość. Swoje poszu-
kiwania estetyczne z zakresu poetyki czy „teorii 
widzenia” poeci z Krakowa wiązali bowiem z pla
nem społecznej, politycznej i cywilizacyjnej prze-
budowy świata. Najdobitniej plan ten wyłożył 
Tadeusz Peiper w manifestach i pismach kry-
tycznych, wśród których ważne miejsce zajmuje 
słynny artykuł Miasto. Masa. Maszyna z 1922 r.

Skamandrytów, futurystów i poetów Awan-
gardy Krakowskiej zdecydowanie różniły styl 
i poetyka wierszy, zbliżał natomiast antytradyc
jonalizm i wielki temat, jakim było miasto. Pi-
sząc o nim, poeci odrodzonej Polski układali 
wspólną, choć różnie brzmiącą opowieść o no-
woczesności – utrwalali w polszczyźnie jej mit. 
Zgodnie także występowali jako krytycy poetyc
kiej tradycji, niekiedy bezpardonowo rozprawia-
jąc się ze swoimi poprzednikami. W głośnym 
wierszu But w butonierce Bruno Jasieński ogłosił 
artystyczną śmierć Tetmajera i Staffa, choć poeci 
ci nadal byli aktywni i cenieni, a droga twórcza 
Leopolda Staffa miała się zakończyć dopiero za 
kilkadziesiąt lat!

Klasycyzm w dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Antytradycjonalizm młodych poetów 
odnosił się przede wszystkim do romantyzmu, 
tymczasem reprezentant starszego pokolenia, 
Leopold Staff, odwoływał się w swojej poezji do 
tradycji dawniejszej – renesansowej i antycznej. 
Po 1918 r. wydał kilka znakomitych tomów 

Jak pracuje poeta awangardowy

Autor nowatorskiego wiersza uważnie przygląda się 
wyrazom i odkrywa, że mają one znaczenie dosłow
ne i symboliczne, dawne i dzisiejsze, że od jednych 
słów pochodzą, innym zaś dają początek, że chętnie 
tworzą związki wyrazowe. W jego wyobraźni wokół 
każdego z wyrazów powstaje konstelacja znaczeń, 
które może przywołać i wykorzystać w wierszu. 
Punktem wyjścia pracy poety awangardowego jest 
zazwyczaj frazeologizm czy konwencjonalna meta
fora. Autor poddaje je śmiałym przekształceniom. 
Jego ulubionym chwytem jest konstruowanie serii 
zaskakujących metafor, nie tylko burzących językowe 
przyzwyczajenia czytelników, ale też atakujących ich 
wyobraźnię niespodziewanym skojarzeniem czasem 
bardzo odległych obrazów, przedmiotów czy pojęć 
abstrakcyjnych. 
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poetyckich (m.in. Wysokie drzewa, Barwa miodu), 
wynosząc na szczyty XXwieczną poezję polską 
nurtu klasycznego. W pierwszej połowie stule-
cia poezja ta stanowiła najbardziej interesującą 
alternatywę dla poszukiwań awangardowych, 
a jej twórcami byli tak wybitni artyści, jak Ame-
rykanin Thomas Stearns Eliot (zob. s. 204) czy Ro
sjanin Osip Mandelsztam (zob. s. 204). W przy-
padku Staffa poezję tę charakteryzowała jasność 
i zwięzłość wypowiedzi poetyckiej oraz wiara 
w uniwersalny system wartości, wyrażana za po
mocą znanych od starożytności motywów poetyc
kich zwanych toposami. Motywy te w przewa-
żającej większości odwołują się do świata natury, 
tworząc taki kod poetycki, który jest przeciwień-
stwem języka nowoczesności. Dla Tuwima, Ja-
sieńskiego, Przybosia źródłem zachwytu oraz 
impulsem do refleksji były pędzące tramwaje, 
piętrzące się kamienice i gwarny tłum na ulicach 
wielkiego miasta, dla Staffa natomiast – wysokie 
drzewa o zachodzie słońca w zupełnie pustym, 
cichym ogrodzie albo widok nieba nad taflą tur-
kusowego morza u wybrzeży Italii. „Zdemokra-
tyzowany” język młodej poezji wyrażał chaos co
dziennego życia w zmieniającej się rzeczywistości, 
kunsztowny język poezji Staffa – niezmienny po-
rządek świata, dostrzeżony przez poetę w rytmie 
pór roku, kształcie drzew, pejzażu. 

Klasycyzm Staffa kłócił się z duchem nowo-
czesności, z czasem jednak stał się atrakcyjny dla 
poetów młodszej generacji – Tuwima czy Wie-
rzyńskiego. Osiągając osobistą dojrzałość, ska-
mandryci coraz bardziej doceniali poezję, której 

piękno i mądrość mogły stanowić antidotum na 
niepokoje współczesności i przemijalność ludz-
kiego życia. Najwyraźniej zwrot ku klasycznej 
tradycji zaznaczył się w twórczości Juliana Tu
wima, który w latach 30. porzucił styl poety 
anarchisty. W jego tomie Rzecz czarnoleska z 1929 r. 
obrazy wielkiego gwarnego miasta ustępują ci-
chym wiejskim pejzażom, sprzyjającym wytchnie-
niu, refleksji nad istotą życia i wewnętrznemu 
skupieniu. Ścieżką poezji klasycznej od początku 
podążał Jarosław Iwaszkiewicz (1894–1980), 
łagodząc niepokój egzystencjalny wyrażany 
w wierszach ich kunsztowną formą poetycką 
(Oktostychy, 1919; Dionizje, 1922; Lato 1932, 1933).

Rzecz czarnoleska

Klasycyzmowi skamandrytów patronuje Jan 
Kochanowski. To od niego Julian Tuwim 
w dojrzałej fazie swojej twórczości przejął 
ideał poezji rozumianej jako panowanie 
nad materią języka. Zgodnie z antycznymi 
założeniami, poeta osiąga doskonałość, 
przekształcając językowe tworzywo, a miarą 
jego kunsztu jest jedność mistrzowsko skom
ponowanego słowa i nazywanej w wierszu 
rzeczy. Poeci starożytni wierzyli, że w ten 
sposób odnawiają duchową harmonię czło
wieka i kosmosu. Właśnie do tej koncepcji 
filozoficznej nawiązywał Cyprian Norwid, 
pisząc w Mojej piosnce (I): „Czarnoleskiej 
ja rzeczy/Chcę – ta serce uleczy!”. W XX w. 
przypomniał ją Julian Tuwim w tomie Rzecz 
czarnoleska. 

T E K S T Y

Leopold Staff
Wysokie drzewa 

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, 
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, 
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, 
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.
 

Leopold Staff

Leopold Staff (1878–1957) w dwudziestoleciu między
wojennym był uważany za odnowiciela poezji klasycznej. 
Opublikował w tym czasie sześć tomów poetyckich, 
wśród których najbardziej znane to: Ścieżki polne (1919), 
Wysokie drzewa (1932) i Barwa miodu (1936). Był także 
tłumaczem pism filozofów starożytnych (Epikura, Demo
kryta, Heraklita), łacińskich wierszy Jana Kochanowskie
go, dzieł mistrzów europejskiego renesansu (m.in. Micha
ła Anioła i Pierre’a Ronsarda). W młodości wielokrotnie 
podróżował do Włoch, od 1918 r. mieszkał w Warszawie. 
Jego poezja wpływała na twórczość artystów kilku poko
leń (m.in. Juliana Tuwima i Tadeusza Różewicza). 
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Zapach wody, zielony w cieniu, złoty w słońcu, 
W bezwietrzu sennym ledwo miesza się, kołysze, 
Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu 
Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę.

Z wolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza 
I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa, 
Z których widmami rośnie wyzwolona dusza... 
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa! 

(Wysokie drzewa)

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Wypisz określenia opisujące tytułowe wysokie drzewa. 
2. Na jakie zmysły oddziałuje użyte w wierszu słownictwo? 

Wskaż metafory odwołujące się do synestezji, czyli 
jednoczesnego odczuwania bodźców przez różne zmysły.

3. Jaka jest rola pytania retorycznego rozpoczynającego 
i kończącego utwór?

4. Jaką refleksję dotyczącą człowieka i natury wyraził Staff 
w tym wierszu?

Bonaccia1
 

Władysławowi Kozickiemu2

Morze ogromne, nieprzejrzane morze,
Rozlane ciężko bez kresu i granic,
Śpi nieruchome w upalnym przestworze,
Głuche na wszystko i nieczułe na nic.

Ponad bezwładem modrozłotej szyby
Błękit przeczysty jedna tylko plami
Brzemienna chmura sykstyńska, jak gdyby
Duch się unosił boży nad wodami.

A ja, olśniony blaskiem tej godziny
Poprzez zasłony opuszczonych powiek,
Leżę jak szczęsna gruda złotej gliny,
Zanim z niej został ulepiony człowiek.

(Wysokie drzewa)

1 bonaccia (wł.) [bonaczczia] – cisza morska
2 Władysław Kozicki (1879–1936) – pisarz, krytyk 
i historyk sztuki

Wskazówki do analizy 
i interpretacji

Poetycka synestezja. Tematem wiersza 
Leopolda Staffa jest bardzo silne przeżycie 
podmiotu lirycznego, które można nazwać 
epifanią piękna (gr. epifaneia – ‘objawie
nie’). Źródłem tego przeżycia był widok 
drzew rosnących nad stawem w parku czy 
ogrodzie. W poetyckim opisie poeta chciał 
zawrzeć zmysłową intensywność i ducho
wą głębię swojej epifanii. Dlatego posłużył 
się szczególnym rodzajem metafor, w któ
rych określone doznania zmysłowe (np. 
wzroku) wyrażane są w sposób właściwy in
nym zmysłom (np. powonienia czy słuchu). 
Kiedy patrzymy na staw oświetlony moc
nym słońcem, wydaje się nam, że pachnie 
on inaczej niż staw pogrążony w głębokim 
cieniu. Tego typu mechanizm zmysłowego 
odczuwania nazywany jest synestezją. n

Wskazówki do analizy 
i interpretacji

Topos, czyli miejsce wspólne. XXwiecz
ni nowatorzy zarzucali poetom o klasycz
nej wrażliwości wtórność, epigonizm, upo
dobanie do stale powracających tematów 
i motywów (np. „świat na opak”, „dusza 
jako ogród”, „świat jako teatr”, „koło fortu
ny”, „miejsce przeklęte”). Klasycy tłumaczy
li jednak, że odwołując się do tradycyjnych 
toposów – czyli „miejsc wspólnych” – na
dają swoim doświadczeniom powszechny 
wymiar. 

Dla klasyków jednym z takich miejsc 
jest wybrzeże Morza Śródziemnego, gdzie 
narodziła się kultura europejska. Współ
czesny poeta może nad nie zawędrować 
lub tylko przywołać je w swoim wierszu, 
ale za każdym razem będzie to kontakt 
z tym, co odwieczne, niezmienne i większe 
od człowieka. W wierszu Bonaccia widok 
bezkresnego morza i słonecznego nieba 
cofa niejako czas i przenosi poetę ku mi-
tycznym dniom stworzenia. Wydaje się, 
że moment olśniewającego szczęścia, prze
żywany przez poetę, wynika z chwilowego 
uwolnienia się od ciężaru jego doczesnej 
egzystencji.

V
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,	 Czytamy i interpretujemy

1. Jak myślisz, dlaczego Staff wykorzystał 
w tytule włoski wyraz, a nie nazwał wiersza 
po prostu: „Cisza morska”? 

2. Do jakiego wydarzenia przedstawionego 
w Biblii odwołuje się poeta i w jaki sposób 
to czyni? Co znaczą w wierszu Staffa obrazy 
morza i nieba?

3. Objaśnij, jakiego rodzaju doświadczenie 
zostało opisane w wierszu Staffa. Jaką rolę 
w przeżyciach podmiotu odegrała sztuka?

Wskazówki do analizy i interpretacji

Wspólny kod klasyków. Staff przywołuje w swo
im wierszu tradycyjną symbolikę pór roku i pór dnia, 
która zakorzeniona jest w pierwotnej, kosmicznej 
i naturalnej wyobraźni Europejczyków (kształtowa
nej ruchem planet, następstwem pór roku, wscho
dem i zachodem słońca) i obecna w największych 
dziełach poetów starożytnych, począwszy od Iliady. 
Poeta, tak jak Homer, mówi o „lecie życia” i „jesieni 
życia”, tak jak grecki aojda (śpiewak) dostrzega 
w nim zmierzch. Używając takich właśnie metafor, 
czyni się właścicielem języka, który służy poetom 
od najdawniejszych czasów – stanowi ich wspólną 
własność. Sięgając do tego wspólnego kodu poe-
tyckiego, Staff sytuuje swoje indywidualne istnie
nie w tym, co naturalne, powszechne i odwieczne. 
Najważniejszą porą roku jest dla klasyka jesień, 
która w ludzkim życiu oznacza dojrzałość.

Otium i negotium. Toposy tworzą często pary prze
ciwieństw, które wyrażają antynomiczny charakter 
ludzkiego życia. Jedną z takich powracających par 
jest opozycja między otium (łac. ‘czas wolny’) i nego
tium (łac. ‘obowiązki’). Otium wyraża spoczynek, bier
ność, życie prywatne, czas i miejsce, w którym arty
sta – i każdy człowiek – może się skupić na marzeniu, 
kontemplacji świata i twórczości. Takim miejscem 
w wierszu Staffa jest morskie wybrzeże. Negotium 
zaś to zajęcie, aktywność, życie publiczne wypełnio
ne troskami i kłopotami, zaangażowanie w sprawy 
państwa, a nawet wojnę. n 

Harmonia

Miałem wielkie pogody i chmurne niewczasy,
Krok mój, zdobywczy niegdyś, zmienia się w obrończy,
Nie wróżą mi zwycięstwa me z czasem zapasy.
Zostaje prosta prawda, że wszystko się kończy.

Lecz chociaż zgasło lato i jesień wnet minie,
Zmierzch mi się nie uśmiecha w rozdźwięku udręce.
W sobie zestrajam sprzeczny ten świat, Apollinie,
Boś chyba po to tylko dał mi lutnię w ręce.
  (Barwa miodu)

Kod muzyczny Staffa. Staff wprowadza do swo
jego utworu motywy muzyczne – niezwykle cenio
ne przez XXwiecznych klasyków. Życiową udrękę 
powoduje w jego wierszu „rozdźwięk”, czyli dźwię
kowy dysonans, którego „zestrajaniem” pragnie 
się zająć w jesieni życia. Klasyk dostrzega, że ludz
kie życie ma charakter antynomiczny: zło pojawia 
się w nim obok dobroci, cierpienie obok szczęścia, 
przemoc obok łagodności, nienawiść obok miło
ści, głupota obok mądrości, brzydota obok piękna. 
Nie próbuje jednak likwidować zaobserwowanych 
sprzeczności, konstruując np. projekt jakiejś no
wej utopii. Nie walczy – skupia się raczej na budo
waniu takiej wewnętrznej dyspozycji (umysłu i ser
ca), która pozwoli mu zachować spokój, pogodę 
ducha i dystans wobec „rozdźwięków” otaczającej 
go rzeczywistości. n
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,	 Czytamy i interpretujemy

1. Określ znaczenie słowa „harmonia”. Wypisz z wiersza Staffa te wyrazy i ich związki, 
które współbrzmią z tytułem, oraz takie, które tworzą znaczeniowy dysonans.

2. O jakich zagrożeniach harmonii ludzkiego życia mowa jest w wierszu?
3. Jak, twoim zdaniem, podmiot liryczny rozumie swoje powołanie? Po co otrzymał 

z rąk mitycznego Apollina lutnię? 

Julian Tuwim
Chrystus miasta 

Tańczyli na moście,
Tańczyli noc całą.

Zbiry, katy, wyrzutki,
Wisielce, prostytutki,
Syfilitycy, nożownicy, 
Łotry, złodzieje, chlacze wódki.

Tańczyli na moście,
Tańczyli do rana.

Żebracy, ladacznice,
Wariaci, chytre szpicle,
Tańczyły tan ulice,
Latarnie, szubienice,
Hycle.

Tańczyli na moście 
Dostojni goście:
Psubraty!

Starcy rozpustni, stręczyciele,
Wstydliwi samogwałciciele.
Wzięli się za ręce,
Przytupywali,
Grały harmonie, harmoniki,
Do świtu grali,
Tańczyli tan swój dziki:
Dalej! Dalej!
Żarli. Pili. Tańczyli.

A był jeden obcy,
Był jeden nieznany,
Patrzyli nań spode łba,
Ramionami wzruszali,
Spluwali.

Julian Tuwim

Julian Tuwim (1994–1953) – największy 
mistrz słowa wśród skamandrytów – 
niepodległość witał tomem Czyhanie na 
Boga (1918), głosząc żywiołową po
chwałę młodości i zmysłowości. Napi
sanym w konwencji ekstatycznego dy
tyrambu (czyli greckiej pieśni na cześć 
boga Dionizosa) wierszem Wiosna wy
wołał nawet skandal. Patronem swojej 
wczesnej, „anarchistycznej” poezji uczy
nił boga Dionizosa, późniejszej, utrzy
manej w konwencji klasycznej – Apol
lina. W latach 30. oskarżycielskim Balem 
w Operze zaatakował elity polityczne 
i kulturalne. II wojnę światową spędził 
na emigracji. Po powrocie do Polski wy
dał poemat dygresyjny Kwiaty polskie 
(1949). 

Julian Tuwim, portret 
autorstwa Stanisława 

Ignacego Witkiewicza (1929)

Wskazówki do analizy i interpretacji

Barbarzyńcy w wielkim mieście. Wizja roztańczonych tłu
mów na ulicach miasta pojawia się zarówno w wierszach ska
mandrytów, jak i futurystów. Ekstaza, erotyka, dziki okrzyk – to 
motywy, którymi młodzi poeci reagują na wielką, rewolucyjną 
zmianę, jaka dokonuje się w świecie współczesnym. Fascyna
cja barbarzyństwem przeciwstawionym dekadenckiej kultu
rze Zachodu pojawiła się już przed I wojną światową (np. 
w twórczości futurystów włoskich). Uwydatniła ją moda na 
jazz i sztukę egzotyczną, przede wszystkim afrykańską. Prze
jawem tej fascynacji w twórczości młodego Tuwima był pro
wokacyjny obyczajowo wiersz Wiosna utrzymany w poetyce 
dytyrambu. W wierszu Chrystus miasta ów poetycki wita-
lizm (energia życiowa) Tuwima także jest obecny, pełni jed
nak nieco inną funkcję: jest elementem poetyckiej przypo-
wieści. Poeta w charakterystyczny dla siebie sposób opisuje 
tańczący na moście tłum: wprowadza groteskowe wylicze-
nia nazw, stosuje ekspresyjne okrzyki, wykorzystuje potocz-
ne słownictwo, brutalizuje język, stylizuje wiersz na pieśń 
podwórzową czy dziadowską. Potem jednak zderza obraz roz
krzyczanej, dokazującej, trochę niebezpiecznej gromady z obra
zem cichego, łagodnego, zasmuconego Chrystusa i w ten spo
sób wydobywa najważniejszą treść Ewangelii. n
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Wzięli go na stronę:
Mówili, mówili, pytali,
Milczał.

Podszedł Rudy, czerwony:
– Coś za jeden?

Milczał.

Podszedł drugi, bez nosa,
Krościasty:
– Coś za jeden?

Milczał.

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Jak poeta eksponuje rytm tańca? Zastanów się, co może oznaczać „tańczący tan”. 
2. Jakie oblicze miasta i jego mieszkańców odsłania Tuwim? Odpowiedź zilustruj 

cytatami z wiersza.
3. Jaka jest reakcja „swoich” na „obcego”? Dlaczego Magdalena nie musiała pytać, by 

poznać Chrystusa? Wskaż ewangeliczne źródło tej sceny.
4. Płaczący Chrystus i płaczący grzesznicy – skomentuj ten obraz. Porównaj go ze 

znanymi malarskimi ujęciami motywu Chrystusa wśród ludzi. 

Podszedł pijus, wycedził:
– Coś za jeden?

Milczał.

Podeszła Magdalena:
Poznała, powiedziała...

Płakał...

Ucichło. Coś szeptali.
Na ziemię padli. Płakali. 

(Czyhanie na Boga)

Do krytyków

A w maju 
Zwykłem jeździć, szanowni panowie, 
Na przedniej platformie tramwaju! 
Miasto na wskroś mnie przeszywa! 
Co się tam dzieje w mej głowie: 
Pędy, zapędy, ognie, ogniwa, 
Wesoło w czubie i w piętach, 
A najweselej na skrętach! 
Na skrętach – koliście 
Zagarniam zachwytem ramienia, 
A drzewa w porywie natchnienia 
Szaleją wiosenną wonią, 
Z radości pęka pąkowie, 
Ulice na alarm dzwonią, 
Maju, maju! – – 
Tak to jadę na przedniej platformie tramwaju, 
Wielce szanowni panowie!...

(Sokrates tańczący, 1920)

Zamienię siekierkę 
na kijek. Oferty sub. 
„Stryjek”.

*

Dzieci amerykańskie 
w darze dla Polski
WASZYNGTON. (FIAT) Podobno każdy Polak 
ma dostać jedno dziecko amerykańskie.

Wybryk natury
Od pewnego czasu zwróciła uwagę nielicznych 
przechodniów kobieta dziwnej powierzchowno-
ści. Ma ona dużą czarną brodę i pięknie zakrę-
cone wąsy. Ubrana w męskie wizytowe ubranie, 
spaceruje po ulicach, paląc cygaro i wydaje się 
najzupełniej niezmieszana.

(Antoni Słonimski, Julian Tuwim,
 W oparach absurdu)

Poszukuję człowieka z do-
brą dykcją, który wymawia 
wyraźnie literę „r” i „e” dla 
wspólnej deklamacji. Obo-
wiązek polegać będzie na 
wymawianiu za mnie liter 
w odpowiednich momentach 
zarówno na występach, jak 
i prywatnie. Pożądana szyb-
kość orientacji, mały wzrost. 
Koszykowa 28. Wilczur.

Sprzedam bramę 
domu przy ul. Wil-
czej razem z ulicz-
kami i z dzwonkiem. 
Sublokator.

*
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Wskazówki do analizy i interpretacji

Poeta i miasto. Wiersz Juliana Tuwima Do kryty
ków utrzymany jest w konwencji lirycznego żar-
tu. Mówiący w nim poeta zwraca się do znawców 
literatury, by im opowiedzieć o tym, co zwykł robić 
w maju... Choć maj jest miesiącem zakochanych, 
a poeci – zwłaszcza młodzi – lubią pisać o miłości, 
wiersz Tuwima musiał brzmieć dość prowokacyj
nie. Krytycy czytali go jednak uważnie, do tej pory 
bowiem żaden z twórców nie czerpał natchnienia 

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Określ podmiot liryczny wiersza. Kim jest? Jak się zachowuje? O czym mówi?
2. Podaj pięć cech charakteryzujących nastrój utworu. Jakimi środkami artystycznymi 

poeta osiągnął ten efekt?
3. Jaka jest intencja wypowiedzi podmiotu lirycznego? Uzasadnij swoje zdanie.

Sitowie

Wonna mięta nad wodą pachniała, 
kołysały się kępki sitowia, 
brzask różowiał i woda wiała, 
wiew sitowie i miętę owiał.

Nie wiedziałem wtedy, że te zioła 
będą w wierszach słowami po latach 
i że kwiaty z daleka po imieniu przywołam, 
zamiast leżeć zwyczajnie nad wodą na kwiatach. 

Nie wiedziałem, że się będę tak męczył, 
słów szukając dla żywego świata, 
nie wiedziałem, że gdy się tak nad wodą klęczy, 
to potem trzeba cierpieć długie lata.

Wiedziałem tylko, że w sitowiu 
są prężne, wiotkie i długie włókienka, 
że z nich splotę siatkę leciutką i cienką, 
którą nic nie będę łowił.

Boże dobry moich lat chłopięcych, 
moich jasnych świtów Boże święty! 
Czy już w życiu nie będzie więcej 
pachnącej nad stawem mięty? 

Wskazówki do analizy 
i interpretacji

Moc słowa. Nawiązując do biblijnego ro
zumienia słowa jako imienia (nazwy) rze
czy, Tuwim odsłania w Sitowiu jeden z naj
większych paradoksów języka, a zarazem 
ludzkiego życia. Niczym Adam w raju, czło
wiek jest zdolny do nazywania rozmaitych 
rzeczy, zjawisk czy doświadczeń. Dzięki 
użytemu słowu stają się one dla niego nie 
tylko zrozumiałe, ale także w każdej chwi
li dostępne – nawet wtedy, gdy dana rzecz 
już nie istnieje lub nie ma jej pod ręką, zja
wisko odeszło w przeszłość, a doświadcze
nie ustało. Słowo utrwala w ludzkiej pa
mięci ich obraz, kształt, sens, znaczenie, 
które ma dla człowieka nieocenioną war
tość w zdobywaniu wiedzy o świecie ze
wnętrznym i w międzyludzkiej komunikacji. 
Jest jednak tylko abstrakcyjnym znakiem 
i jako takie oddala człowieka od bezpo
średnio doświadczanej rzeczywistości.

Rytmy i dźwięki. W jednym z artykułów 
poświęconych istocie poezji Tuwim prze
konywał, że w wierszu „sam dźwięk upa
ja”. Według poety „warstwa treściowa” 

poetyckiego z takiej czynności, jak jazda tramwa
jem! To doświadczenie wywołuje w poecie praw
dziwą euforię, która udziela się całemu światu – 
nagle miasto i zanurzony w nim poeta stanowią 
jedność. Metafora zawarta w wyznaniuokrzyku: 
„Miasto na wskroś mnie przeszywa” dobitnie wy
raża istotę wczesnej twórczości Tuwima. Jest nią 
poetycka ekstaza, której źródeł należy szukać w dy
namice wielkiego miasta. n

V
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Czy to już tak zawsze ze wszystkiego 
będę słowa wyrywał w rozpaczy, 
i sitowia, sitowia zwyczajnego 
nigdy już zwyczajnie nie zobaczę? 

(Słowa we krwi, 1926)

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Kim jest podmiot liryczny wiersza Sitowie?
2. Co jest tematem tego wiersza? Podaj przykłady 

utworów z innych epok, podejmujących ten temat.
3. Do jakiego czasu w życiu odwołuje się podmiot 

liryczny? Czym różni się on od jego obecnej 
sytuacji?

4. Jakie uczucia na stałe towarzyszą pracy poety 
w wierszu Tuwima? Wytłumacz, dlaczego.

Zmęczenie

Zapomnisz o tej chwili, gdy do domu wrócisz
I przymkniesz okiennice w sosnowym pokoju.
Zmęczony, jakbyś orał, na łóżko się rzucisz
I będziesz w cieniu drzemał po blasku i znoju.

Przez serce w okiennicy wpadnie promyk wąski,
Na ciemnej fotografii rozszczepi się w tęczę.
Spostrzeżesz przytrzaśnięte przez okno gałązki,
Włochaty bąk natrętnie do snu ci zabrzęczy.

I oddasz się ciężkiemu uśpieniu w niewolę,
Pod tumanem dzieciństwa, co w oczy napłynie,
A tam łubinem wonnym szaleć będzie pole
I niebo obłokami pluskać się w głębinie.

(Rzecz czarnoleska)

Wskazówki do analizy i interpretacji

Tuwim klasyk. W dojrzałej fazie twórczości 
Julian Tuwim sięgał po klasyczne motywy, za
wsze jednak oryginalnie je przetwarzał. Skiero
waną do lirycznego „ty” zapowiedź powrotu do 
domu w wierszu Zmęczenie można czytać jak 
dalszy ciąg przygody duchowej podmiotu lirycz
nego z wiersza Bonaccia Staffa – a zarazem jej 
odwrotność. Dom w wierszu Tuwima da powra
cającemu cień, pozwoli mu odgrodzić się od 
ogromnego świata, przyniesie ukojenie. W Zmę
czeniu następuje więc odwrócenie tradycyjnego 
motywu. Miejscem, gdzie wraca się z rozkoszą, 
nie jest słoneczny rajski pejzaż, w którym czło
wiek odrywa się od siebie i w niemal mistycz-
nej ekstazie trafia do rąk Stwórcy. Miejscem 
tym jest ocieniony niewielki pokój, gdzie wśród 
natury człowiek zapada się w siebie i w sennym 
letargu powraca do czasów dzieciństwa. n

utworu lirycznego jest istotna, ale nie decydu
jąca, ważniejsze są od niej rytm wiersza oraz 
jego brzmienie. Poeta bardzo je eksponował. 
Już w pierwszym wersie wiersza Sitowie poja
wia się wyrazista instrumentacja głoskowa: 
„Wonna mięta nad wodą pachniała”.

Słowiarz. W poezji Tuwima słowa są często 
przedmiotem namysłu i przeżywania. Poeta pyta 
o kształt słowa, jego przeszłość, proces prze
kształceń, jakiemu podlegało, wreszcie – możli
wości ekspresji poetyckiej. Właśnie dlatego na
zywano go poetą-słowiarzem. n

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Na jakie podwójne dziedzictwo powołuje się Tuwim w tytule tomu Rzecz czarnoleska, 
z którego pochodzi ten wiersz?

2. Jak rozumiesz opozycję między „blaskiem” i „promykiem wąskim”? Sprawdź, jaki 
obraz tworzy poeta, wykorzystując ten drugi motyw. Określ funkcję tego obrazu. 

3. Co pozwala człowiekowi na uzyskanie stanu spokojnej, kojącej harmonii? Co musi 
uczynić? Wskazówki wypisz z wiersza.

4.  Wskaż w utworze zabiegi formalne, które pomagają poecie wytworzyć nastrój 
odosobnienia, ukojenia, snu. 

5. Czemu przeciwstawione są w wierszu spokój, błogość i harmonia? 
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Kazimierz Wierzyński
Lewa kieszeń

Chodzę i gapię się ludziom na pięty,
Jak ich coś naprzód po ulicach niesie,
I, zda się, jestem też bardzo zajęty
I też gdzieś idę w jakimś interesie.

Tyle spraw ważnych, niecierpiących zwłoki
Muszę załatwić i tak nie mam czasu,
Że w wszystkie strony robię wielkie kroki
I pełny jestem ciżby i hałasu.

Jadę dorożką, w tramwaju się śpieszę,
I tak cudownie wszystko mi się klei!
Jeszcze na poczcie muszę dać depeszę
I być o piątej na rogu alei. 

Ach kioski, szyldy, kupcy, listonosze,
Skwery, cykliści, kinoprzedstawienia!
O ludzie, ludzie! Ja świat cały noszę
W lewej kieszeni mego uniesienia! 

(Wróble na dachu, 1921)

Kazimierz Wierzyński

Kazimierz Wierzyński (1894–1969) debiutował beztro
skim i radosnym tomem Wiosna i wino (1919). Z okresu 
I wojny światowej zachowały się jednak inne wiersze 
poety. W 1914 r. Wierzyński wstąpił do Legionów Piłsud
skiego, walczył z Rosjanami i na prawie trzy lata trafił do 
obozu jenieckiego. Właśnie tam powstały jego pierwsze, 
przepełnione goryczą utwory. W Polsce niepodległej zwy
ciężył optymizm – Wierzyński emanował nim podczas wy
stępów w kawiarni „Pod Pikadorem”. Kolejna zmiana 
tonacji jego poezji wiąże się z katastroficznymi nastroja
mi lat 30. i wybuchem II wojny światowej. Od 1941 r. 
przebywał na emigracji (zob. s. 170). Pamflet polityczny 
Wierzyńskiego Czarny polonez, skierowany przeciwko wła
dzy komunistycznej, został w PRL zakazany przez cenzurę.

Kazimierz 
Wierzyński 

(1928) 

Wskazówki do analizy i interpretacji

Poeta-przechodzień. Na progu niepodległości 
polska poezja „demokratyzuje się”. Jej twórca nie 
chce być kimś wyjątkowym – przeciwnie, pragnie 
przeciętności, która staje się dla niego obietnicą 
życia w samym centrum świata, jakim jest wielko
miejski plac, a także kino, kawiarnia czy klub. 
Stamtąd zwraca się do swoich odbiorców językiem 
zwykłym, potocznym, wręcz dosadnym, pełnym 

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Określ funkcję czasowników w wierszu. Jakie znaczenie ma anaforyczne powtarza-
nie spójnika „i”?

2. Oceń na tle języka liryki młodopolskiej wartość stylistyczną zdań: „jestem [...] bardzo 
zajęty”, „idę w jakimś interesie”. Odszukaj w tekście inne przykłady sformułowań 
tego typu.

3. Wskaż w wierszu metafory. Jaką funkcję pełnią w nich nazwy powszednich zjawisk 
czy przedmiotów?

4. Jak mówiący postrzega miasto? Jak się czuje w miejskiej przestrzeni? 

rozmaitych domieszek, tak charakterystycznych dla 
żywej mowy ulicy. Podmiotem lirycznym jego wier
szy staje się młodzieniec beztrosko wędrujący po 
mieście, zachwycony wszystkim, co go otacza, prze
żywający prawdziwe poetyckie uniesienie na wi
dok pędzących aut, cyklistów, spacerujących ludzi, 
pięknych dziewcząt w parkach – to poetałazik, 
przechodzień. n
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Maria PawlikowskaJasnorzewska
Kurze łapki

I już kurze łapki na skroni?
Ach, czas jak gdacząca kura
o zabłoconych pazurach
przebiegł po białych płatkach okwitłej jabłoni! 

(Pocałunki)

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891–1945) po
chodziła z artystycznej rodziny Kossaków. Była córką 
malarza Wojciecha Kossaka, siostrą pisarki Magdaleny 
Samozwaniec. Zmysłowa, zalotna i niezależna – swo
imi wierszami z tomów Różowa magia (1924) czy Po
całunki (1926) stworzyła wzorzec nowoczesnej poezji 
kobiecej.

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Co w języku potocznym oznacza frazeologizm „kurze łapki”? Jakie skojarzenie 
wpłynęło na jego powstanie? 

2. Wskaż porównania i metafory, które poetka wywiodła z frazeologizmu „kurze 
łapki”. Co one oznaczają? 

3. Jakie doświadczenie egzystencjalne zawarła Jasnorzewska w poetyckim wyznaniu: 
„Ach, czas jak gdacząca kura/o zabłoconych pazurach/przebiegł po białych płatkach 
okwitłej jabłoni”?

Stara kobieta

Zmęczona, ledwie idzie,
na kiju się opiera, 

przejechana przez życie
jak przez złego szofera.

Oblicze jej, pocięte
jak gdyby ostrym mieczem, 

wśród naszych młodych twarzy
zawiewa średniowieczem.

Jest złamana, pogięta,
pocięta, poorana, 

i tylko jej kobiecość 
to zagojona rana. 

(Cisza leśna, 1928)

Maria 
Pawlikowska 

Jasnorzewska, 
portret 

autorstwa 
Wojciecha 

Kossaka (1939)

Wskazówki do analizy i interpretacji

Mistrzowska miniatura. Wiersze Pawlikow
skiejJasnorzewskiej odznaczają się kunsztow
ną formą. Poetka uchodziła za mistrzynię poe
tyckich miniatur. W czterech wersach potrafiła 
zamknąć historię nadzwyczajnej miłości czy 
dramat rozstania. Zwięzłość jej utworów za
chwycała nawet najbardziej awangardowych 
poetów. n

Wskazówki do analizy i interpretacji

Pamiętnik liryczny. Najważniejszym tematem wierszy Marii 
PawlikowskiejJasnorzewskiej jest kobiecość, a więc wszystko, 
co w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej odróżnia kobietę 
od mężczyzny i stanowi o jej wyjątkowości. W wierszach z lat 20. 
i 30. Jasnorzewska pisała swój liryczny pamiętnik, ale także z wiel
ką uwagą i wrażliwością przygląda się innym, różnym od siebie 
kobietom. Zajmowała ją ich starość – stan nieznany tej młodej 
wówczas i pięknej kobiecie, ale właśnie dlatego interesujący 
i w swojej nieuchronności bardzo niepokojący. Jasnorzewska uni
kała przy tym sentymentalizmu i wszelkich stereotypowych wy
obrażeń na temat swojej płci. Budowany przez nią obraz damsko 
męskich relacji, a także odważne skojarzenia (często odwołujące 
się do kobiecej fizjologii) zbliżają poetkę do feminizmu. n
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,	 Czytamy i interpretujemy

1. Jakie skojarzenia wywołują epitety, których poetka używa do opisania starej kobiety? 
Czy można traktować je dosłownie? Jaki obraz życia kobiety wyłania się z tego opisu?

2. Czyj portret przywołuje poetka za pomocą sformułowania: „Oblicze, jej pocięte/jak 
gdyby ostrym mieczem”? Zastanów się nad funkcją tej poetyckiej aluzji.

Płyty Carusa1 (fragmenty cyklu)

  Marii Morskiej 2
* * *
Kołuje żałobny dysk
w trumiennem pudle odkrytem. 
Caruso śpiewem wytryska,
a śmierć wtóruje mu zgrzytem...

Caruso – żywy aksamit,
życie ze szczęściem zżyte,
najżywszy ton między nami!
A śmierć zatrzymuje płytę.
    

* * *
Wypuśćcie mnie, czy słyszycie,
z tego metalu i drzewa!
Zwróćcie mi życie,
albo nie każcie mi śpiewać!

A jeśli muszę was słuchać,
zaklęty w dysku i sztyfcie,
to się chociaż przestraszcie, jak na widok ducha,
to krzyczcie, to się choć dziwcie!
    

Mamma mia che vo’sapé ³
Milczenie grobu przebijam
namiętnym śpiewem zmarłego.
Jak krew kapie z mej płyty piosnka Nutilego,
o mamma mia!

Mgłą się na płycie owijam,
lecz mnie nie zbawi muzyka,
i jestem mniej niż mucha, co żyje i bzyka,
o mamma mia!

(Profil białej damy, 1930)

1 Enrico Caruso 
 (1873–1921) – słynny

 włoski tenor
2 Poetka dedykowała cykl 

swojej zmarłej przyjaciółce.
3 Mamma mia che vo’sapé 

(wł.) – O matko, co chcesz 
wiedzieć, tytuł wykonywanej 

przez Carusa piosenki 
 włoskiego kompozytora 

Emanuela Nutilego

Gramofon elektryczny, 
Niemcy, lata 30.
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,	Czytamy i interpretujemy

1. Wybierz z pierwszego fragmentu 
słownictwo związane z życiem 
i słownictwo związane ze śmiercią. 
Czy odnosi się ono jedynie do życia 
i śmierci Carusa?

2. Na czym polega – w świetle wiersza 
– magiczna siła medium, jakim jest 
gramofon.

3. Czego próbuje dokonać osoba 
słuchająca płyt Carusa? Rozważ, 
czy w trzecim wierszu pozostaje 
ona nadal tą, która słucha „z ze-
wnątrz”. 

4. Czy jakieś utwory muzyczne 
sprowokowały cię do postawienia 
ważnych pytań filozoficznych? 
Podaj przykłady.

Wskazówki do analizy i interpretacji

Nowoczesne dziady. W latach 20. XX w. do poezji (i w ogóle 
do sztuki wysokiej) przenikają elementy kultury masowej. 
Powstają wiersze inspirowane filmem, radiem czy takimi wyna
lazkami jak gramofon elektryczny. Ze zdobyczy nowoczesnej 
techniki poeci czynili elementy nowych, niekiedy bardzo odkryw
czych metafor, które tworzyły w wierszu perspektywę metafi
zyczną. W wierszach Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej z cyklu 
Płyty Carusa gramofon porównany został do „trumiennego pud
ła”, z którego wydobywa się głos zmarłego śpiewaka. Nowo
czesne medium elektryczne w tym cyklu odgrywa rolę dawnego 
medium spirytystycznego (wywołującego ducha zmarłej osoby), 
a odtwarzanie gramofonowych płyt przypomina seans spiryty
styczny i przywodzi na myśl przypomniany przez Mickiewicza 
obrzęd dziadów – patos tej na poły teatralnej sceny zostaje prze
łamany ironią. Przemawiający w wierszu śpiewak porównuje się 
do bzyczącej muchy. Tajemnica spotkania żywych z umarłymi wca
le jednak nie znika. n

1 windhorst – damski słom
kowy kapelusz o szerokim 
rondzie
2 krokietnia – boisko do 
gry w krokieta
3 jour-fixe [żur fiks] (fr.) – 
stały dzień przyjęć towarzy
skich

Bruno Jasieński 

Bruno Jasieński (1901–1938) wczesną młodość spę
dził w Moskwie, gdzie przeżył rewolucję i poznał 
awangardę artystyczną. Do Polski wrócił jako zwo
lennik komunizmu i futuryzmu. Był współautorem 
głośnych jednodniówek futurystycznych. Debiuto
wał tomem But w butonierce (1921), następnie wy
dał Pieśń o głodzie (1922) i Ziemię na lewo (razem 
z Anatolem Sternem, 1924). Swój futurystyczny anar
chizm łączył początkowo z poetyką Skamandra; 
z czasem do jego poezji zaczął przenikać styl repor
tażu, wiecowego przemówienia, politycznej agitacji. 
W 1925 r. Jasieński wyemigrował do Francji; dzia
łał tam w partii komunistycznej i napisał powieść 
Palę Paryż. Wydalony w 1929 r., znalazł się w ZSRR. 

Jako zaangażowany ko
munista stał się ofiarą 
stalinowskiej czystki.

Bruno Jasieński, 
portret autorstwa 
Tytusa Czyżewskiego

Bruno Jasieński 
But w butonierce 

Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach,
Teraz jestem słoneczny, siebiepewny i rad.
Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach,
Stawiam kroki milowe, zamaszyste, jak świat.

Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach, na wiorstach,
Bo mnie niesie coś wiecznie, motorycznie i przed.
Mijam strachy na wróble w eleganckich windhorstach¹,
Wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im pled.

W parkocieniu krokietni² – jakiś meeting panieński.
Dyskutują o sztuce, objawiając swój traf.
One jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński,
Bezpowrotnie umarli i Tetmajer i Staff.

One jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą.
Poezyjność, futuryzm – niewiadoma i X.
Chodźmy biegać, panienki, niech się główki oświeżą – 
Będzie lepiej smakować poobiedni jourfixe³.

Przeleciało gdzieś auto w białych kłębach benzyny,
Zafurkotał na wietrze trzepocący gdzieś szal.
Pojechała mi bajka poza góry doliny
I nic jakoś mi nie żal, a powinno być żal...
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Tak mi dobrze, tak mojo, aż rechoce się serce.
Same nogi mnie niosą gdzieś – i po co mi, gdzie?
Idę młody, genialny, niosę BUT W BUTONIERCE,
Tym co za mną nie zdążą echopowiem: – Adieu! – 

(But w butonierce. Poezje futurystyczne)

Wskazówki do analizy i interpretacji

Futuryzowanie poezji. Gdyby nie kilka dziw
nych słów („siebiepewny”, „parkocień”, „echopo
wiem”) oraz wyróżnione wielkimi literami wyrazy 
BUT W BUTONIERCE, wiersz Jasieńskiego mógłby 
się znaleźć w debiutanckim tomie Wierzyńskiego 
czy Tuwima (którzy także upajali się własną młodoś
cią, nowoczesnym miastem, globalną cywilizacją). 
Ale właśnie te dwa odstępstwa od poetyki mło
dych skamandrytów są najciekawsze i stanowią 
o charakterze poezji młodych futurystów. Awan-
gardowe neologizmy powstawały z nieocze
kiwanego połączenia słów i służyły kondensacji 
wypowiedzi (niekiedy przypominając nazwę jakie
goś nowoczesnego urządzenia). Wyrażenia non-
sensowne, wykorzystujące współbrzmienia słów, 
a nie ich znaczenie, zaburzały odbiór wiersza. Do 
zestawu podstawowych chwytów futurystycznych 
należy dodać prowokacyjne odstępstwa od re-
guł ortografii oraz eksperymenty fonetyczne 
i słowotwórcze. W wierszu Na rzece Jasieńskiego 

czytamy: „o trafy tarów żyrafy raf/ren cerę chore 
o ręce/na stawie ta wie na pawie staw/o trące tren 
terence”. 

Antytradycjonaliści. Futuryści zrywali z wszelką 
tradycją, a ich antytradycjonalizm objawiał się na 
wiele sposobów: poprzez manifestacyjne stosowa
nie wyrażeń potocznych, zderzanie ich z obcymi 
wyrazami, lekceważenie zasad słownika i gramaty
ki. Futuryści uwielbiali także prowokować poetów 
starszej generacji, a zawiadomienie o śmierci dwóch 
z nich w wierszu Jasieńskiego nie było niczym wy
jątkowym. Trzeba pamiętać, że obaj poeci w roku 
opublikowania wiersza But w butonierce ciągle 
byli aktywni: Tetmajer został obrany prezesem To
warzystwa Literatów i Dziennikarzy, Staff zaś wy
dał tom Szumiąca muszla, po którym nadeszły ko
lejne zbiory poetyckie, bardzo wysoko oceniane 
zarówno przez młodych poetów grupy Skaman
der, jak i twórców następnych pokoleń. n 

,	 Czytamy i interpretujemy 

1. Przeczytaj głośno wiersz Jasieńskiego, starając się podkreślić jego rytm (uwzględnij 
m.in. średniówkę). W jaki nastrój wprowadza rytm utworu?

2. Co bohater liryczny wiersza mówi o sobie? Które fragmenty przekonują o tym, że 
mówiący to poeta Jasieński?

3. Zanalizuj język wiersza. Zastanów się zwłaszcza nad sensem użycia wyrazów 
obcego pochodzenia, neologizmów oraz słownictwa potocznego.

4. Jak można określić przesłanie wierszamanifestu Brunona Jasieńskiego? 

Tadeusz Peiper
Miasto. Masa. Maszyna (fragment)

Miasto może nie tylko przestać być brzydkim, ale 
może zacząć być pięknym. Może wywrzeć silny wpływ 
na twórczość artystyczną. Trzeba tylko dojrzeć w nim re
alizację nowego piękna, wcielenie w życie nowych praw 
estetycznych. Nie wystarczy obierać miasto jako temat 

Tadeusz Peiper

Tadeusz Peiper (1891–1969), nazywany papieżem 
awangardy, był autorem wierszy i wypowiedzi pro
gramowych Awangardy Krakowskiej, redaktorem 
naczelnym pisma „Zwrotnica”, krytykiem i eseistą. 
W dwudziestoleciu międzywojennym zajmował się 
również teatrem i filmem, a pracę krytyka kontynu
ował po II wojnie światowej. W nowatorskich to
mach: A (1924) i Żywe linie (1924) dał próbkę poezji 
jako metaforycznego szyfru, który trzeba złamać, by 
uaktywnić zapisaną w wierszu wizję.
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artystyczny, jak to dzisiaj praktykuje wielu poetów, nie zmieniając przy 
tym negatywnego stosunku do swojego nowego tematu. Chodzi o przy-
takiwanie miastu, jego najgłębszej istocie, temu, co jest specyficzną włas-
nością jego natury, co go odróżnia od wszystkiego innego i co skutkiem 
tego nie powinno być oceniane miarami estetycznymi, zapożyczonymi 
z innych dziedzin. Ulice dzisiejszego Berlina, będące jednym z najwspa-
nialszych widowisk świata, budzą antypatię we wszystkich tych, którzy 
bezmyślnie i z pozorami znawstwa powtarzają wyczytane lub podsłucha-
ne formułki, a nie umieją spojrzeć na ten kamienny pomnik nowego życia 
spojrzeniem sięgającym w głąb rzeczy i wyprowadzającym z nowych wa-
runków życia prawidła nowego piękna. A o to właśnie chodzi. Dojrzeć 
piękno w prostych, długich, potrzebami życia wykreślonych bulwarach, 
wyciągniętych jak struny, na których koła wozów i obcasy ludzi grają 
pieśń niesłyszaną gdzie indziej. Dojrzeć piękno w murach pokrytych 

barwnymi afiszami i radować się tą niezwykłą epopeją, która stale o tydzień na-
przód opiewa życie miasta. Dojrzeć w wystawach sklepowych piękno równe 
pięknu kaplic katedralnych.

(„Zwrotnica” 1922, nr 2) 

Okładka „Zwrotnicy”

Kraków początku lat 20., gdzie Tadeusz Peiper pisał manifesty 
o mieście – „kamiennym pomniku nowego życia”,

 w niczym nie przypominał ówczesnego Berlina.

Wskazówki do analizy i interpretacji

Estetyka nowej epoki. „Chodzi o przytaki
wanie miastu” – napisał Tadeusz Peiper w mani
feście Miasto. Masa. Maszyna. Myśl ta zadecydo
wała o programie Awangardy Krakowskiej. Jej 
twórcy uczynili miasto centralnym motywem 
swojej poezji. Uznali bowiem, że dla człowieka 
nowoczesnego stało się ono przestrzenią na-
turalną (w znaczeniu geograficznym, socjolo
gicznym, kulturowym). Niegdyś wpływ na wy
obraźnię artystów i styl ich dzieł miała wieś, 
dwór szlachecki czy pałac królewski – dziś kształ
tuje je miasto. Dlatego należy zrezygnować 
z dawnych konwencji artystycznych i wynaleźć 
nowe, adekwatne do świadomości mieszkańca 
wielkiej metropolii. Dla opisania języka nowej 
sztuki potrzebna jest także nowa estetyka, 
która kluczową dla odbioru dzieł sztuki katego
rię piękna zharmonizuje z epoką. Próbą takiej 
nowej estetyki był właśnie manifest Peipera, 
w którym poeta postulował, by dojrzeć piękno 
„w prostych, długich, potrzebami życia wy
kreślonych bulwarach”, „w murach pokrytych 
barwnymi afiszami” i „wystawach sklepowych”. 
Manifest Miasto. Masa. Maszyna był jednym 
z pierwszych i najważniejszych manifestów sztu
ki nowoczesnej w Polsce. n

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Co charakteryzuje spojrzenie Tadeusza Peipera na 
miasto? Wyraź opinię, dopisując do słów: „Miasto 
jako...” odpowiednie określenia w taki sposób, aby 
całe sformułowanie nadawało się na tytuł fragmentu.

2. Wyjaśnij sens metafory: „Chodzi o przytakiwanie 
miastu”. Zapisz wyjaśnienie, uwzględniając znacze-
nie całego zdania, z którego pochodzi ta metafora.

3. Jak autor redefiniuje pojęcie „epopeja”, wprowadza-
jąc je w nowy kontekst znaczeniowy?

4. Jakie cechy języka Peipera wskazują na perswazyjną 
funkcję jego tekstu? Sformułuj wnioski na podstawie 
analizy trzech ostatnich zdań.

5. Wymień znane ci manifesty literackie. Spróbuj 
określić najważniejsze cechy tego typu wypowiedzi. 
Jaką postawę wobec świata, ludzi i sztuki przyjmują 
zazwyczaj autorzy manifestów artystycznych?
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Julian Przyboś
Na kołach

Jak swój dzień wywieść z obiegu?

Miasto kołami woła,
turkot zajeżdża do uszu robotników, którzy
zarobiony dzień niosą na plecach.
Stacje ruszyły z miejsca
wyprzedzając spóźnionych podróżnych,
trotuar staje z jezdnią do biegu.
Kable wiją ramionami u wyłomu
dnia, którego za mało!
Z placów, porosłych kołami, lecą
gościńce, które inżynier przedłuża
o rozpęd nóg zadyszanych przechodniów.
Ulicę – od rogu do rogu zalewają domy, 
domów – po dachy przybrało,
nadmiar dzieło pod dach wyprowadza co dnia.

Jak zatoczyć poemat na kołach? 
(Sponad)

Julian Przyboś

Najwybitniejszy poeta Awangardy Krakowskiej Julian 
Przyboś (1901–1970) pochodził z rodziny chłopskiej. Za
nim ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagielloń
skim, brał udział w kampanii 1920 r. Debiutował tomem 
Śruby (1925), następnie wydał Oburącz (1926), Sponad 
(1930), W głąb las (1932). Pisał też manifesty, drukowa
ne w „Zwrotnicy” i „Linii”. Wzoru dla nowej poetyki: 
zwięzłej i funkcjonalnej, opartej na metaforze i elipsie, 
szukał w technice. W jego późniejszych wierszach fascy
nacja cywilizacją słabnie, pejzaż miejski ustępuje wiej
skiemu, a liryka staje się coraz bardziej osobista. Był 
„poetą oka”, jego nowatorskie utwory są zwykle zapi
sem wyjątkowej obserwacji rzeczy, ludzi i zjawisk. Po woj
nie jego twórczość będzie inspirować awangardowych 
poetów następnych pokoleń. 

Julian Przyboś 
(1935)

Wskazówki do analizy i interpretacji

Dynamika miasta. Poetę awangardowego fascy
nuje dynamika metropolii, wywołana nie tylko 
ruchem pojazdów i przechodniów, ale także samą 
konstrukcją miejskiej przestrzeni, począwszy od 
chodników, jezdni, szyn, przez kable oplatające ka
mienice, a skończywszy na wielokształtnych da
chach kamienic. Przyboś patrzy na miasto jak no
woczesny malarz: w nieruchomych płaszczyznach, 
bryłach i liniach dostrzega niespokojną, twórczą 
myśl inżyniera, a potem reaktywuje ją w swoim 
wierszu przez równie niespokojne i twórcze meta

fory. Żeby oddać dynamikę przestrzennego projektu 
miasta, w wierszu Na kołach odwołuje się do meta
fory wyścigu: „Z placów, porosłych kołami, lecą/
gościńce, które inżynier przedłuża/o rozpęd nóg za
dyszanych przechodniów”. Żeby oddać dynamikę 
architektury, używa metafory powodzi: „Ulicę – od 
rogu do rogu zalewają domy,/domów – po dachy 
przybrało”. Stosuje także dość niekonwencjonalny 
punkt widzenia: obserwowane okiem podróżnego 
stacje ruszają z miejsca, a „trotuar staje z jezdnią do 
biegu”. n

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Co dominuje w obrazie miasta przedstawionym w wierszu? Podaj przykłady 
wyrażające zaobserwowaną przez ciebie dominantę treściową. 

2. Wyraź własnymi słowami treść rozbudowanej metafory: „gościńce, które inżynier 
przedłuża/o rozpęd nóg zadyszanych przechodniów”.

3. Na podstawie wiersza wyjaśnij, z którym znaczeniem słowa „wywieść” mamy do 
czynienia w pierwszym wersie:

 – „wywieść” w znaczeniu myślowego wynikania (poetycki, logiczny wywód),
 – „wywieść” w znaczeniu wyprowadzenia czegoś lub kogoś poza obręb czegoś.
4. Wypisz fragmenty autotematyczne (odnoszące się do sposobu tworzenia przez poetę 

utworu). Jaką funkcję pełnią w tekście?
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Wieczór 

Te same gwiazdy 
wyszeptały wieczór jak zwierzenie.

Latarnie wyszły z ciemnych bram na ulicę
i w powietrzu cicho stanęły.

Zmrok łagodnie przemienia przestrzenie.

Ogrody opuściły swoje drzewa,
szare domki znad rzeki – spłynęły.

W niskich brzegach śród olch płynie żal.

Tylko horyzont uchyla nieba
księżycem
i droga długo wiedzie we wspomnienie.

I twoje dłonie sieją między nami dal.
(Sponad)

,	 Czytamy i interpretujemy

1. Jakie skojarzenia w wierszu Przybosia wywo-
łują słowa: wieczór, zmierzch?

2. Co się dzieje w lirycznym pejzażu? Zwróć 
uwagę m.in. na walory dźwiękowe wiersza i na 
funkcję pojawiających się w nim czasowników. 
Wskaż przykłady antropomorfizacji.

3. Uzasadnij, że dla wyrażenia uczuć Przyboś 
znalazł ekwiwalenty obrazowe.

Wskazówki do analizy i interpretacji

Filmowa wyobraźnia Przybosia. Świat w wierszach 
Juliana Przybosia poznajemy często tak, jakby przed
stawiał go reżyser filmowy. Oglądając film, zazwyczaj 
przyjmujemy proponowany nam punkt widzenia i – 
podążając za okiem kamery – wchodzimy niejako do 
filmowego świata. W rzeczywistości jednak to sfilmo
wany świat przychodzi do nas. Jeżeli przyjmiemy filmo
wy punkt widzenia, bardzo łatwo wyobrazimy sobie 
kadr, w którym domy (fotografowane z góry) unoszą się 
na falach przepływającej dołem rzeki. O wiele trudniej 
wyobrazić sobie taki kadr dla obrazu wcześniejszego. 
Dochodzi w nim do zaskakującego odwrócenia: to nie 
drzewa (w jakimś filmowym ujęciu) „opuszczają” ogro
dy, ale ogrody „opuszczają” drzewa. Tak jakby ogród 
był metafizyczną esencją grupy drzew. Zaskakujący 
punkt widzenia uruchamia w wierszach Przybosia 
fantastyczne – i bardzo nastrojowe – ciągi obrazów, te 
zaś stają się impulsem do ciekawych skojarzeń.

Zaskakująca metafora. Najważniejszą funkcją meta
fory w wierszach poetów Drugiej Awangardy jest prze
łamanie myślowych schematów czytelnika. Udana me
tafora nie może opierać się na skojarzeniach osadzonych 
w jego wyobraźni czy języku, przeciwnie, powinna być 
dla niego niespodzianką. Efekt niespodzianki najczęś
ciej pojawia się za sprawą spiętrzenia wyrażeń meta-
forycznych, z których jedne są bardziej konwencjonal
ne, inne mniej. Personifikacja gwiazd, które „szepczą” 
jak ludzie, nie jest w poezji niczym nowym. Metafora 
taka pojawia się np. w kołysankach dla dzieci i służy 
zbudowaniu odpowiedniego nastroju. Natomiast „szep
tanie” przez gwiazdy nie słów, ale „wieczoru” jest już 
czymś zaskakującym. Metafora bowiem ogarnia w ten 
sposób całą sytuację liryczną, nadając opisywanemu 
wieczorowi oniryczny (jak ze snu) charakter. n

K o m E n Ta r z

Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem

Michał Głowiński, Janusz Sławiński
[Miasto w poezji]

[1] Obniżeniu tonu w liryce lat dwudziestych towarzyszyła [...] dokonująca 
się w niej poetycka nobilitacja, albo mówiąc inaczej: poetyzacja, nowych dziedzin 
przedmiotowych i przeżyć z nimi związanych. Trzy zwłaszcza były usilnie eks-
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ploatowane przez owoczesnych poetów i odcisnęły wyraźne piętno na twórczości 
okresu. [...] Owe trzy dziedziny to: miasto, nowoczesna cywilizacja, geografia. [...]

[2] Miasto fascynowało przede wszystkim jako przestrzeń codziennych do-
świadczeń, w której rozgrywać się mogą najzupełniej niecodzienne, atakujące 
wrażliwość i wyobraźnię zdarzenia. Dynamika miejskiego życia, kalejdoskopo-
wa zmienność jego przejawów, równoczesność wielu różnopłaszczyznowych 
sytuacji, w których można uczestniczyć – wszystko to stawało się tworzywem 
poetyckich obrazów i zarazem zasadą ich organizacji. Punkt widzenia poety był 
najczęściej umieszczany wewnątrz miejskiej scenerii: jako punkt widzenia prze-
chodnia, czynnego obserwatora hałaśliwego życia toczącego się wśród murów, 
szlifibruka¹ przemierzającego ulice, place i zaułki, uczestnika wiecowego tłumu, 
widza cyrkowego spektaklu czy zawodów sportowych. 

[3] Realia nowoczesnej cywilizacji – tramwaj, auto, telefon, radio, samolot, 
kino, technika produkcyjna – były przedmiotem lirycznej ekscytacji nie tylko 
jako nowe rzeczy otaczające człowieka i jemu posłuszne, ale też jako swego ro-
dzaju znaki świata prawdziwie teraźniejszego, który wydawał się lepszy od 
światów, którym kres położyła miniona wojna. 

[4] W świecie tym gasło przywiązanie do lokalności; świadomość technicznej 
łatwości szybkiego przenoszenia się z miejsca na miejsce i komunikowania się 
z najbardziej odległymi rejonami kuli ziemskiej kształtowała w poezji nowe po-
czucie przestrzeni geograficznej. Wszystko wydawało się w niej bliskie i dostęp-
ne: egzotyzm na odległość wyciągniętej ręki. Stąd owa charakterystyczna dla lat 
dwudziestych postawa poety – obywatela globu.

[5] Te trzy uprzywilejowane dziedziny tematyczne pozostawały w wyraźnej 
– zresztą na różne sposoby podkreślanej – opozycji wobec tradycyjnego słownika 
motywów polskiej poezji. Tematyka urbanistyczna była polemicznie skierowana 
przeciw motywom sielskim: jej rozpowszechnianiu się towarzyszyło zauważal-
ne – choć jedynie chwilowe – wycofywanie się form liryki krajobrazowej; moty-
wy cywilizacyjne wypierały z poezji symbole i obrazy o treściach narodowych 
i patriotycznych (w ich XIXwiecznym rozumieniu); nowa geografia poetycka, 
ostentacyjnie kosmopolityczna, stanowiła odpowiedź na kult rodzimości i swoj-
skości – miała psuć humor jego współczesnym kapłanom. 

  (Wstęp do antologii Poezja polska okresu międzywojennego, 1987)

Postaraj się odpowiadać zwięźle, unikając cytowania.

1. Wymień trzy tematy szczególnie często podejmowane przez poetów lat 20.  
(1. akapit).

2. Jakie zjawisko poetyckie towarzyszyło zainteresowaniu poetów nowymi tematami 
(1. akapit)?

3. Wymień cztery cechy życia w mieście, które fascynowały poetów (2. akapit).
4. Na podstawie 2. akapitu powiedz, jaki wpływ na poezję miała fascynacja miastem.
5. Jaki był stosunek poetów do realiów nowoczesnej cywilizacji (3. akapit)?
6. Na czym polegało nowe poczucie przestrzeni geograficznej (4. akapit)?
7. Określ stosunek nowej tematyki poezji do tradycyjnego rejestru motywów poetyc

kich (5. akapit).
8. Na podstawie całego fragmentu wymień charakterystyczne cechy liryki lat 20., 

uwzględniając zwłaszcza podejmowane tematy, słownictwo i zasadę organizacji 
wierszy.

Michał Głowiński 
(ur. 1934) – historyk i teo
retyk literatury, m.in. au
tor książek o poezji Bole
sława Leśmiana i Juliana 
Tuwima, wybitny badacz 
komunistycznej nowomo
wy w jej polskim wyda
niu. 

Janusz Sławiński 
(ur. 1934) – historyk i teo
retyk literatury, autor kla
sycznej rozprawy o języ
ku poetyckim Awangardy 
Krakowskiej.

1 szlifibruk – człowiek 
wałęsający się po ulicach 

miasta
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P r z Y K ł a d o wa  i n T E r P r E Ta c j a

„Na kołach” Juliana Przybosia

Przybosia nazywa się poetą oka, ale potrafi on też słuchać. Świadczą o tym 
dwa pierwsze wersy jego lirycznego opisu miasta, który zaczyna się przecież od 
nasłuchiwania. Odgłosy są bardzo konkretne – to dźwięki kół pociągu. Najpierw 
rejestruje je sam mówiący, potem wpadają do uszu przechodzących peronem ro-
botników. Nie tylko ich widzimy, ale też przez chwilę zdajemy się jakby na ich 
odbiór świata. Ten bardzo charakterystyczny zabieg powtórzy Przyboś w kolej-
nych wersach, przewodnikami po obserwowanym mieście czyniąc tych, którzy 
patrzą z różnych punktów i perspektyw. „Stacje ruszyły z miejsca” w oczach 
pasażerów, „trotuar staje z jezdnią do biegu” – dla podróżnych, którzy gonią 
uciekający pociąg. 

Ale poeta nie opowiada w tym wierszu o patrzących – opowiada o mieście, 
które w pewnym momencie samo staje się działającą w wielu różnych miejscach 
istotą. Trotuar i jezdnia zachowują się jak biegacze, kable przypominają ośmior
nice, gościńce „lecą” z placów niczym ptaki. Za sprawą całego ciągu animizują-
cych i personifikujących metafor miasto ożywa, obserwacja zaś w tej samej chwi-
li zamienia się w poetycką wizję.

Miasto, którego wizję roztacza poeta, wzbiera energią kinetyczną niczym rze-
ka wodą. Żeby uniknąć powodzi (wybuchu), jej nadmiar musi być stale przemie-
niany w materię – i tak miasto „co dnia” rośnie o kolejny dom, budowany przez 
robotników (właśnie wracających z pracy). Ten dom jest dziełem ich rąk, a zara-
zem efektem ruchu miasta, który Przyboś nazwał „obiegiem”. 

Poeta, zafascynowany miejską energią, chciałby „wywieść” z tego „obiegu” 
(tj. wyprowadzić) także swój dzień, by następnie przemienić go we własne dzie-
ło o miejskim rodowodzie: poemat. Dlatego pisze wiersz, w którym dynamikę 
miasta oddaje dynamika poetyckich metafor, cały opis łącząc klamrą dwóch pa-
ralelnych pytań. Dzięki takiej konstrukcji wiersz Przybosia zatacza w trakcie na-
szej lektury wielkie koło.

,	 Rozważamy, podsumowujemy, piszemy...

1. Napisz wypracowanie na temat: Jak poeci różnych epok kreowali własny wizerunek 
artysty?

2. Przypomnij sobie te utwory poetów romantycznych i młodopolskich, w których 
pojawiają się obrazy miasta. Porównaj je z wyobrażeniami miasta obecnymi w wier-
szach skamandrytów, futurystów i poetów Awangardy Krakowskiej. Uzasadnij, 
dlaczego przestrzeń miejska stała się tak ważna w poezji początku XX w.

3. Wskaż znane ci dzieła epok wcześniejszych, w których ważną rolę odgrywają 
motywy muzyczne. Określ znaczenie tych motywów i sprawdź, jaką funkcję pełnią 
one w świecie przedstawionym. Przygotuj wypowiedź na ten temat, wykorzystując 
fragmenty konkretnych utworów muzycznych.

4. Zastanów się, dlaczego poeci początku XX w. tak bardzo cenili radio. Jakie możliwo-
ści stwarza radio dla poezji?
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5. Ze słów, które nic nie znaczą, spróbuj ułożyć wiersz o równej liczbie sylab w wersie 
i wersów w strofie oraz o regularnym rymie. Zwróć uwagę na instrumentację 
głoskową w swoim utworze. Postaraj się odnaleźć ukrytą melodię wiersza.

6. Jaką funkcję przypisywali poezji twórcy romantyczni? Porównaj stanowiska roman-
tyków, skamandrytów i poetów Awangardy Krakowskiej w tej sprawie. Która 
z koncepcji jest ci bliższa? Przygotuj na ten temat dłuższą wypowiedź.

Wiadomości z nauki o języku

Język potoczny. W wierszu Colloquium niedziel
ne na ulicy Julian Tuwim pisze: „Nie lubię, gdy nie
wiasta jest niesubtelna... Są guściki i gusta,/A pani 
to w sam raz... Przepraszam, po kim ta żałoba?/
Szanowny tatuś pani powiększył grono aniołków!/
Co za nieszczęście!”. Frazeologizmy: „są guściki i gu
sta”, „powiększyć grono aniołków”, krótkie, elip
tyczne zdania („a pani to w sam raz...”) występują
ce w tym utworze są elementem stylu potocznego, 
często wykorzystywanego przez skamandrytów. 
Przez styl rozumie się sposób ukształtowania teks
tu pełniącego daną funkcję (np. naukowego, pub
licystycznego, urzędowego) za pomocą określonych 
środków językowych. Ze względu na funkcję wyróż
nia się m.in.: styl potoczny, styl urzędowy, styl 
naukowy, styl publicystyczny, styl artystyczny.  

Za pomocą stylu potocznego porozumiewamy 
się na co dzień w sytuacjach nieoficjalnych (pod
czas rozmowy z kolegami, rodzicami, na ulicy). 
Stylu potocznego nie należy jednak utożsamiać 
z językiem mówionym, gdyż jest wykorzystywany 
zarówno w komunikacji ustnej, jak i w tekstach pi
sanych (listach, dziennikach, blogach, reportażach, 
artykułach prasowych itp.).

Polszczyzna potoczna może być definiowana 
szeroko, jako język zawierający dwa rejestry: neu
tralny i emocjonalny lub węziej – jako styl charak
teryzujący się słownictwem nacechowanym. Rejestr 
neutralny obejmuje najbardziej podstawowe słow
nictwo używane w codziennej komunikacji, typu 
matka, ojciec, dom, chleb, dobry, zły itp. Rejestr emo
cjonalny obejmuje słownictwo, które zawiera in
formacje o postawie nadawcy. Wyrazy należące do 
tego rejestru mają nacechowanie kolokwialne, żar
tobliwe, pospolite czy wulgarne. Zwykle słownictwo 
to wartościuje człowieka, jego wygląd i cechy psy
chiczne i fizyczne w sposób negatywny, np. o człowie
ku mało zaradnym mówi się: ciamajda, fajtłapa.

Cechy stylu potocznego. Styl potoczny jest 
konkretny, czyli przeważa w nim słownictwo nie
abstrakcyjne: nazwy ludzi, zwierząt, przedmiotów, 
codziennych czynności człowieka. Zwykle wyrazy 
potoczne znajdują się na podstawowym poziomie 

ogólności, np. ptak, jabłko, drzewo, fiołek, a nie 
na poziomie bardziej ogólnym, np. zwierzę, owoc, 
roślina, kwiat lub bardziej szczegółowym, np. 
szpak, antonówka, buk, fiołek alpejski. Styl po
toczny charakteryzuje słownictwo wyraźnie na-
cechowane emocjonalnie (np. bachor, łeb, cwa
niak), wiele wyrazów synonimicznych (np. nogę 
można określić jako: girę, kulas), duża liczba związ-
ków frazeologicznych (np. wciskać ciemnotę, 
spadać na bambus), mniej staranna wymowa, 
potoczna wymowa (np. [garki] zamiast [garnki]), 
uproszczona, bardziej swobodna składnia (np. 
krótkie, często niedokończone zdania). Odznacza 
się on także mniejszą dbałością o poprawność wy
powiedzi, a większą – o skuteczność przekazu. 

Konkretność i antropocentryczność języka 
potocznego. Styl potoczny to jednak nie tylko 
określone słownictwo czy konstrukcje składniowe. 
Ze stylem potocznym związany jest także antropo
centryczny i konkretny sposób widzenia świata. 

Antropocentryzm w języku oznacza, że rze
czywistość zostaje opisana z punktu widzenia czło
wieka, jego codziennego doświadczenia. Najwięk
sza grupa słownictwa potocznego odnosi się do 
człowieka: jego wyglądu, cech charakteru, działań, 
związków społecznych itp. 

Konkretność języka wyraża się w tym, że na
dawcy często używają metafor, które są ściśle 
związane z ludzkim ciałem i zmysłami. Na przykład 
fakt, że większość ludzi ma sprawniejszą prawą 
rękę, znalazł odbicie w przekonaniu, że prawy to 
dobry, np. prawa ręka (pomocnik), prawy człowiek 
(uczciwy), iść prawą drogą (postępować uczciwie), 
lewy zaś to zły, np. załatwić coś na lewo (nie
uczciwie), lewe papiery (fałszywe), mieć dwie le
we ręce (robić coś nieudolnie). Nawet o pojęciach 
abstrakcyjnych mówi się w języku potocznym za po
mocą konkretów. Emocje są na przykład wyobra
żane jako substancja: wypełnia mnie radość, rozpie
ra go duma, kipi w nim gniew, natomiast czas jako 
rzecz/rzeka/coś cennego, np.: kawał czasu, szmat 
czasu, z biegiem czasu, czas upływa/tracić czas, 
szkoda czasu. n
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,	 Ćwiczymy swój język

1. W wierszu Lewa kieszeń Kazimierza Wierzyńskiego wskaż elementy stylu potoczne-
go. Zwróć uwagę na cechy językowe i określony sposób widzenia świata.

2. Wyjaśnij, na czym polega konkretność języka potocznego.
3. Zdrowie i życie jest w języku określane pozytywnie („ku górze”), a choroba i śmierć 

– negatywnie („do dołu”), np. być u szczytu formy, powaliła kogoś choroba. Podaj trzy 
przykłady metafor, które o tym świadczą.

4. Do podanych wyrazów dopisz możliwie jak najwięcej synonimów ze stylu potocz
nego:

głowa – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ręka –  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .


