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1.    Wszystkie reprodukowane obrazy Claude’a Moneta przedstawiają tę samą budowlę. Jak myślisz,  
co artysta osiągnął dzięki wielokrotnemu opracowaniu tego samego tematu?

2.    Czym różnią się między sobą te obrazy? Jakimi środkami malarskimi posłużył się Monet, aby pod
kreślić różnice w wyglądzie tej samej budowli?

3.    Przypomnij najważniejsze cechy architektoniczne katedr gotyckich. Które z tych cech rozpoznajesz na 
reprodukcjach?

p  Claude Monet, Katedra 
w Rouen. Zachodnia 
fasada w słońcu (1894), 
National Gallery of Art, 
Washington, DC

p  Claude Monet, Katedra w Rouen (1892–1894), Musée d’Orsay, Paryż

Modernizm to prąd w kulturze, nurt filozofii, ale też epoka w historii literatury i sztuki, dla 
których charakterystyczne są idee nowoczesności i postępu (fr. moderne – nowoczesny, 

współczesny, aktualny). Żadna definicja modernizmu nie obejmuje jednak wszystkich zjawisk 
opisywanych za pomocą tego terminu. Dlatego, gdy używa się pojęcia modernizmu, warto 
doprecyzować, co się ma na myśli.

Claude Monet [klod 
mone] (1840–1926) – 
francuski malarz, jeden 
z twórców i głównych 
przedstawicieli 
impresjonizmu.
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4.    Sprawdź w odpowiednim słowniku, co znaczy słowo impresja. Dopisz do niego wyrazy pokrewne 
i wyjaśnij ich znaczenia. 

5.    Wysłuchaj Preludium do Popołudnia Fauna Claude’a Debussy’ego. Opisz nastrój, jaki ci towarzyszył 
podczas słuchania tego utworu.

6.    Za pomocą jakich środków ten nastrój został wyrażony?

7.    Wskaż różnice muzyczne między dziełem Debussy’ego a znanymi ci utworami kompozytorów 
z wcześniejszych epok.

p  Claude Monet, Katedra w Rouen (1892–1893), Musée 
d’Orsay, Paryż

  Claude Monet, Katedra w Rouen o poranku. Główne 
wejście i wieża Saint-Romain (1894), Museum of Fine 
Arts, Boston
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refleksje  
egzystencjalne

Koniec wieku XIX w wielu ludziach budził lęk 
i niepokój. Optymizm i nadzieja, z jakimi 

spoglądano w przyszłość w ciągu mijającego stulecia, 
znacznie osłabły. Postęp, rozkwit nauki i techniki 
ujawniły swoją ciemną stronę. Pojawienie się 
społeczeństwa masowego, rozwój wielkich miast, 
rozluźnienie tradycyjnych więzi międzyludzkich 
skutkowały zmianą hierarchii wartości. Coraz większą 
rolę odgrywały indywidualizm i poczucie wolności 

wyboru. Wszystko to skłaniało ludzi końca wieku do 
postawienia na nowo pytań o to, kim jest istota ludzka; 
skąd się wywodzi; jak są umotywowane wartości, 
którym hołduje; do czego zmierza; jaki sens ma świat. 
Twórcy poszukiwali środków artystycznych, za 
pomocą których mogliby wyrazić niepokoje nowej 
epoki. Wielość postaw estetycznych i światopoglądo
wych, znamiennych dla tego czasu, sprzyjała 
narodzinom nowatorskich zjawisk artystycznych.

To już znasz

1.   Przypomnij, jakie tematy i problemy poruszał Adam Mickiewicz w znanych ci 
sonetach. Podaj tytuły tych utworów.

2.   Jakie refleksje o życiu ten romantyczny twórca zawarł w swojej poezji? Które z nich uznajesz za 
ponadczasowe, a które, twoim zdaniem, straciły aktualność?

3.   Jakie krajobrazy i w jaki sposób przedstawiali romantycy w poezji i malarstwie? Omów znaczenia 
i emocje, które możemy z nich odczytać. 

Dialogi z TeksTem, Dialogi TeksTów 

Claude Monet
Impresja, wschód słońca (1872) 
Musée Marmottan Monet, Paryż

1.   Jakie wrażenia zostały uchwycone na obrazie Impresja, wschód słońca? Określ,  
co jest ich źródłem. Zapisz skojarzenia, jakie wywołuje u ciebie dzieło Moneta. 
Skomentuj, czego one dotyczą.

2.   Powiedz, jak malarz przedstawił poszczególne elementy rzeczywistości. W tym 
celu określ kolorystykę obrazu, opisz kształty przedmiotów na nim ukazanych 
i ustal, jak zostały namalowane.
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3.   Porównaj Impresję, wschód słońca ze znanymi ci wersjami obrazu Katedra w Rouen tego 
samego malarza. Wskaż na tej podstawie charakterystyczne cechy malarstwa Moneta. 

4.   Omów kompozycję dzieła Impresja, wschód słońca. Co artysta przedstawił na 
pierwszym planie obrazu, co – w centrum, a co – w tle? Za pomocą jakich środków 
malarskich wyeksponował centrum kompozycji?

5.   Który element kompozycji dzieła przykuwa twoją uwagę? Wyjaśnij dlaczego.

6.   Obraz przestawia dwie przestrzenie: nieba i wody. W jaki sposób łączą się one ze 
sobą na płótnie Moneta? 

7.   Opisz grę światła i cienia na obrazie Impresja, wschód słońca. Jakie konsekwencje 
wynikają z tego zabiegu?

8.   Porównaj obraz Claude’a Moneta z dziełami Caspara Davida Friedricha (zob. klasa 
I, część 2, s. 66). W czym dostrzegasz odmienność techniki malarskiej obu arty
stów? Co w malarstwie romantycznym mogło inspirować Moneta?

p  Obraz Moneta został pokazany na pierwszej wystawie impresjonistów w 1874 r. Od tytułu tego dzieła wywodzi się nazwa nowego 
kierunku malarskiego – impresjonizmu. 
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Jan Kasprowicz
Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach1

I
W ciemnosmreczyńskich skał zwaliska,
Gdzie pawiookie drzemią stawy,
Krzak dzikiej róży pąs swój krwawy
Na plamy szarych złomów ciska.

U stóp mu bujne rosną trawy,
Bokiem się piętrzy turnia śliska,
Kosodrzewiny wężowiska
Poobszywały głaźne ławy…

Samotny, senny, zadumany,
Skronie do zimnej tuli ściany,
Jakby się lękał tchnienia burzy.

Cisza… O liście wiatr nie trąca,
A tylko limba próchniejąca
Spoczywa obok krzaku róży.

1.   Jaki krajobraz jest przedmiotem opisu w wierszu Kasprowicza? Wskaż w utworze 
obrazy poetyckie pozwalające określić, jaką przestrzeń ukazał w nim poeta oraz 
w jakim momencie doby jest ona oglądana. 

2.   Zacytuj fragmenty, które mogą wskazywać na poetyckie naśladowanie kreacji ma
larskiej. Jaka jest, twoim zdaniem, funkcja takiego obrazowania? Na czym polega 
„malowanie” krajobrazu za pomocą słów? 

3.   W jaki sposób Kasprowicz przedstawił tytułowy krzak róży? Wskaż wszystkie po
etyckie sformułowania, którymi się posłużył. Jaki nastrój one budują? 

4.   Omów symboliczne znaczenia krzaku róży i limby. Jakie relacje między tymi ele
mentami świata przedstawionego zostały ukazane w wierszu?

5.  Zaproponuj interpretację utworu, w której uwzględnisz swoje odczytanie symboli
ki obu motywów.

II
Słońce w niebieskim lśni krysztale,
Światłością stały się granity,
Ciemnosmreczyński las spowity
W bladobłękitne, wiewne fale.

Szumna siklawa mknie po skale,
Pas rozwijając srebrnolity,
A przez mgły idą, przez błękity,
Jakby wzdychania, jakby żale.

Jan Kasprowicz (1860–
1926) – poeta, dramaturg, 
krytyk literacki. Jego 
twórczość wyrasta 
z fascynacji przyrodą 
Kujaw (skąd pochodził) 
i Tatr.

p  Leon Wyczółkowski, 
Portret Jana 
Kasprowicza (1898), 
Muzeum Narodowe, 
Kraków

1 Ciemne Smreczyny – 
las w Koprowej Dolinie 
w Tatrach Zachodnich; od 
niego pochodzą nazwy: 
Ciemnosmreczyńskiej 
Doliny, Siklawy, Stawu 
i Turni

  Leon Wyczółkowski, Morskie Oko 
z Czarnego Stawu (1905), Muzeum 
Narodowe, Poznań

Wojciech Gerson, Zwał     
skalisty w Dolinie Białej  
Wody w Tatrach (1892), 
Muzeum Narodowe,  
Warszawa
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W skrytych załomach, w cichym schronie,
Między graniami w słońcu płonie,
Zatopion w szum, krzak dzikiej róży…

Do ścian się tuli, jakby we śnie,
A obok limbę toczą pleśnie,
Limbę, zwaloną tchnieniem burzy.

1.   Jak zmienia się krajobraz przedstawiony w drugim sonecie? Które jego elementy są wspólne z ukaza
nymi w sonecie pierwszym, a które – od nich się różnią?

2.   Za pomocą jakich zmysłów są odbierane wrażenia? Wskaż w wierszu metafory, które o tym świad
czą. Jaką funkcję pełnią one w budowaniu obrazu poetyckiego?

3.   Jaką porę dnia, twoim zdaniem, poeta utrwalił w wierszu? Wskaż środki poetyckie decydujące o na
stroju tej wypowiedzi lirycznej.

                       III
Lęki! wzdychania! rozżalenia,
Przenikające nieświadomy
Bezmiar powietrza!… Hen! na złomy,
Na blaski turnic, na ich cienia

Stado się kozic rozprzestrzenia;
Nadziemskich lotów ptak łakomy
Rozwija skrzydeł swych ogromy,
Świstak gdzieś świszcze spod kamienia.

A między zielska i wykroty,
Jak lęk, jak żal, jak dech tęsknoty,
Wtulił się krzak tej dzikiej róży.

Przy nim, ofiara, ach! zamieci,
Czerwonym próchnem limba świeci,
Na wznak rzucona świstem burzy…

1.   Jak, w porównaniu z pierwszym i drugim sonetem, zmienia się sposób opisywania przestrzeni w so
necie trzecim? Wskaż elementy, które są stałe we wszystkich trzech utworach.

2.   Na czym polega zabieg animizacji przestrzeni ukazanej w utworze i jaką, według ciebie, pełni on 
funkcję?

3.   Jak w tym sonecie zmienia się symbolika krzaku róży i limby w porównaniu  
ze znaczeniami tych motywów w sonetach pierwszym i drugim?

                      IV
O rozżalenia! o wzdychania!
O tajemnicze, dziwne lęki!…
Ziół zapachniały świeże pęki,
Od niw liptowskich1, od Krywania2.

  Aleksander Mroczkowski, Morskie Oko (1891), Muzeum Narodowe, 
Kraków

1 niwy liptowskie – pola 
liptowskie; Liptów – górna 
dolina Wagu po słowackiej 
stronie Tatr
2 Krywań – jeden z naj
słynniejszych szczytów 
w słowackiej części Tatr 
Wysokich (2496 m)
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W dali echowe słychać grania:
Jakby nie z tego świata dźwięki
Płyną po rosie, co hal miękki
Aksamit w wilgną biel osłania.

W seledyn stroją się niebiosy,
Wilgotna biel wieczornej rosy
Błyszczy na kwieciu dzikiej róży.

A cichy powiew krople strąca
Na limbę, co tam próchniejąca
Leży, zwalona wiewem burzy…

           (Krzak dzikiej róży. Poezje, 1898)

jak inTerpreTują inni

1.   Porównaj, jakie pory dnia zostały ukazane w każdym z czterech sonetów. Wskaż środki poetyckie, 
które pomogły ci określić momenty dnia utrwalone w tych utworach. 

2.   Określ osobę wypowiadającą się w czterech sonetach. Jakie wnioski na temat jej sytuacji egzysten
cjalnej i cech indywidualnych można wysnuć na podstawie tych wypowiedzi lirycznych? 

3.   Kasprowicz skorzystał z dwu technik przedstawiania świata: impresjonistycznej oraz symbolicznej. 
Zbierz wszystkie dotychczasowe obserwacje i wyjaśnij, na czym polega obrazowanie impresjoni
styczne i symboliczne w wierszu Kasprowicza. 

4.   Zinterpretuj symbole krzaku dzikiej róży i próchniejącej limby w kontekście całego cyklu wierszy. 
Porównaj swoją propozycję interpretacyjną z propozycjami koleżanek i kolegów. Przedyskutujcie, 
które odczytania są najbardziej przekonujące.

Impresja
Za pośrednictwem środków poetyc
kich pozwalających oddać grę świa

teł i dźwięków Kasprowicz ukazał w utworze dwa mo
menty dnia szczególnie atrakcyjne dla poetów 
korzystających z impresjonistycznego obrazowania 
– wschód i zachód słońca. Rano: „szumna siklawa 
mknie po skale / pas rozwijając srebrnolity”; natomiast 
wieczorem: „dźwięki, płyną po rosie, co hal miękki / 
aksamit w wilgną biel osłania”. Poetę interesowało 
jednak nie tyle wierne odwzorowanie rzeczywistości, 
ile emocje wywołane przez krajobraz. Swoistą jedność 
z naturą najpełniej wyraża personifikacja wybranych 
elementów pejzażu: stawy „drzemią”, krzak dzikiej róży 

jest „senny, zadumany”, „skronie tuli” do skalnej ścia
ny. Oddaniu wewnętrznych odczuć obserwatora służy 
połączenie w jednym poetyckim obrazie wrażeń docie
rających do niego za pomocą wzroku i słuchu, a cza
sem także – dotyku i węchu. Jako że nie da się jedno
znacznie nazwać ulotnego doświadczenia, w którym 
stapiają się w całość zewnętrzny obraz świata i we
wnętrzne emocje człowieka, opisowi impresjonistycz
nemu towarzyszą w wierszu Kasprowicza symbole. 
Pozwalają one zbliżyć się do istoty tego przeżycia – 
kontemplacji tajemnic natury, ale nigdy nie nazywają 
go jednoznacznie. Poeta przypisuje elementom przy
rody znaczenia symboliczne, by w impresyjnym obra
zie wyrazić niepokój człowieka.

Synestezja – rodzaj metafory, w której łączy się wrażenia odbierane 
za pomocą różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku.
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Znaczenia symboliczne
W Krzaku dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach kraj
obraz uchwycony w czterech różnych momentach dnia 
jest symbolicznym wyrazem emocji i przeżyć człowie
ka końca XIX w. Krzak róży może oznaczać zarówno 
zdrowie, dobro, życie, jak i – kruchość, słabość bytu 
wciąż zagrożonego niebezpieczeństwem. Natomiast 
obraz próchniejącej limby przywodzi na myśl przemija
nie i śmierć, każe jednak również pamiętać o sile 
tkwiącej w korzeniach przytwierdzających drzewo do 
skał. Zestawienie tych symboli w wierszu Kasprowicza 
uruchamia różnorodne skojarzenia związane z ludzkim 
życiem i losem. Symbole krzaku róży i limby sugerują 
sytuację człowieka, który choć czuje zagrożenie i jest 
bezsilny wobec potęg od niego mocniejszych, to jed
nak ciągle na nowo budzi w sobie nadzieję. Sytuacja 
egzystencjalna człowieka została więc przedstawiona 
za pomocą symboli, których istota na tym polega, że 
są wieloznaczne.

p  Stanisław Witkiewicz, Wiatr halny (1895), Muzeum 
Narodowe, Kraków

To Trzeba wieDzieć

Modernizm
Słowem „modernizm” najpierw określano nurt 
w teologii katolickiej, który zrodził się pod koniec 
XIX w. Moderniści dążyli do reinterpretacji tradycyjnej 
doktryny. Ich koncepcje zostały potępione przez 
papieża Piusa X.
Z czasem słowem tym zaczęto nazywać zjawiska 
w kulturze zainicjowane na przełomie XIX i XX w. Nie
kiedy terminem „modernizm” posługiwano się do opi
su zjawisk artystycznych lat 90. XIX w., kiedy indziej 
używano go w odniesieniu do epoki, mającej swój 
początek w latach 90. XIX w., a zakończonej I wojną 
światową. Współcześnie coraz częściej mianem mo
dernizmu określa się ogół zjawisk kulturalnych między 
początkiem lat 90. XIX stulecia a latami 60. XX w. 
Za cechy kultury modernistycznej uważa się po
wszechnie: kult nowości, współistnienie artystycznego 
eksperymentu i tradycji, przenikanie się twórczości 
wysokiej (elitarnej) i popularnej (masowej), uznanie 
autonomii artysty za szczególną wartość, a zarazem 
zaangażowanie kultury w tworzenie nowoczesnego 
społeczeństwa.

Inne określenia epoki
Epokę w historii polskiej literatury i sztuki przypadającą 
na ostatnie dziesięciolecie XIX w. i dwie pierwsze de

kady XX w. zwykło się nazywać Mło‑
dą Polską, choć spotykamy także 
inne jej określenia. Termin neoroman‑
tyzm informuje o tym, jak ważne były w tym czasie 
nawiązania do tradycji romantycznej. Częściej stoso
wane określenie modernizm wskazuje zaś na nowa
torstwo podejmowanych wówczas działań artystycz
nych (w zakresie estetyki i poetyki). Wśród tych 
nowatorskich dokonań czołowe miejsce zajmują takie 
zjawiska, jak symbolizm oraz impresjonizm (więcej 
informacji znajdziesz na s. 78). Epoka przypadająca na 
koniec wieku bywa także określana jako fin de siècle 
([fę de sjekl], fr. koniec wieku). Ostatnie dekady XIX w. 
i początek XX w. (do wybuchu I wojny światowej) nazy
wa się również la belle époque ([la bel epok], fr. pięk
na epoka), ponieważ w Europie był to czas długotrwa
łego pokoju, postępu cywilizacyjnego i bujnego 
rozwoju twórczości artystycznej.

Symbolizm
Symbolizm to prąd w literaturze i sztuce przełomu XIX 
i XX w., który zrodził się jako przeciwstawienie naturali
zmu. Naturaliści, zainteresowani jedynie światem em
pirycznie poznawalnym, sądzili, że literatura może stać 
się „fotografią” rzeczywistości, że za pomocą języka 
da się opisać stany psychiczne człowieka. Symboliści 
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zaś zwrócili się w stronę idealizmu, 
a więc głosili pogląd, że świata nie 
da się poznać wyłącznie za pomocą 
zmysłów, bo kryje on tajemnice nie
dostępne człowiekowi. Konsekwen
cją takiego spojrzenia na rzeczywi
stość było przekonanie, że owych 
tajemnic świata i ludzkiego wnętrza 
nie da się wyrazić wprost. Dlatego by 
oddać niewyrażalne, opisać skompli
kowane wewnętrzne uczucia czło
wieka, a także złożone relacje mię
dzyludzkie, zaczęto posługiwać się 
symbolem. Symbol to znak wywołu
jący różne, zależne od kontekstu 
skojarzenia; nie jest on jednak nigdy 
tożsamy ze zjawiskiem, które opisuje. 
Symbol jest ze swej istoty wielo
znaczny, a często również ambiwa
lentny, czyli skupia w sobie znacze
nia przeciwstawne (np. róża może 
oznaczać miłość, delikatność, ale 
także – wieczność, śmierć i zmar
twychwstanie, przemijanie, kru
chość). Tym właśnie różni się on od 
alegorii, która ma zawsze ograniczo
ną liczbę znaczeń. 

Impresjonizm
Impresjonizm był nurtem w sztuce zapoczątkowanym 
przez grupę malarzy francuskich. Nie chcieli oni 
odtwarzać tego, co wiedzą o rzeczywistości, ale 
malować to, co widzą. Ich dzieła nie przedstawiały 
więc obiektywnego obrazu świata, ale pokazywały 
rzeczywistość utrwaloną w chwilowym, ulotnym, 
indywidualnym wrażeniu. Znaczący wpływ na technikę 
malarską impresjonistów miało wyjście z pracowni 
w plener – wiele obrazów powstało w naturalnym 
świetle, zmieniającym się w zależności od pory dnia. 
Impresjoniści posługiwali się czystymi kolorami, które 
kładzione jedne obok drugich, małymi plamkami, 
„mieszały się” ze sobą dopiero w oku widza. Nową 

p  Józef Mehoffer, Dziwny ogród (1902–1903), Muzeum Narodowe, Warszawa. 
Józef Mehoffer (1869–1946) – malarz, grafik i twórca witraży. Dziwny ogród jest 
przykładem symbolizmu w malarstwie polskim. Atmosfera letniego słonecznego 
dnia i radości życia przenika się w tym przedstawieniu z nastrojem tajemnicy. 
Wprowadza go m.in. nadnaturalnych rozmiarów ważka, która unosi się nad 
ogrodem. Namalowana bez zachowania zasad perspektywy przypomina 
dekoracyjny ornament czy fragment witrażu.

  Józef Pankiewicz, Targ na kwiaty 
przed kościołem św. Magdaleny 
w Paryżu (1890), Muzeum Narodowe, 
Poznań. Józef Pankiewicz (1866–
1940) – polski malarz, na przełomie 
lat 80. i 90. XIX w. kształcił się 
w Paryżu.
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rangę w malarstwie impresjonistów zyskały tematy 
uważane do tej pory za drugorzędne, czyli pejzaże 
i sceny rodzajowe.
Impresjonizm w literaturze korzystał z inspiracji malar
skich. Charakterystyczne są dla niego metafory o fine
zyjnej budowie, często – synestezyjne, czyli takie, któ

re łączą wrażenia pochodzące z różnych zmysłów (np. 
wzroku i słuchu, dotyku i smaku). Sygnałem impresjo
nistycznego obrazowania jest także operowanie epite
tem kolorystycznym, który oddaje migotliwość barw, 
wydobywa świetlistość pejzażu oglądanego w różnych 
porach dnia.

To warTo wieDzieć

Tatry romantyczne i młodopolskie 
Tatry stały się dla artystów młodopolskich 
odkryciem, do którego drogę utorowali 

romantycy. Tak bowiem, jak Mickiewicz odkrywał  
uroki Krymu czy Słowacki – Alp, tak inni twórcy 
w początkach XIX w. dostrzegli niepospolite piękno 
polskich gór, w tym Tatr. Romantyk Seweryn 
Goszczyński jest autorem Dziennika podróży do Tatrów 
(1832), w którym przedstawił dziką i wspaniałą naturę 
oraz mieszkańców tej krainy – górali – godnych, 
zahartowanych przez życie i wolnych. 
Krajobrazy tatrzańskie i górale to atrakcyjny temat 

także dla pokolenia końca wieku. Artyści młodopolscy 
za pośrednictwem opisów górskiego pejzażu  
oddawali nastroje swojej epoki. Góry mogą bowiem 
symbolizować lęki i zagrożenia odczuwane przez ludzi 
żyjących u schyłku wieku, ale jednocześnie być 
znakiem siły, wielkości, niezłomności. Pod koniec 
XIX w. Tatry przyciągały licznych artystów szukających 
wrażeń i spragnionych kontaktu z groźnym pięknem 
natury. Zakopane stało się, obok Krakowa, 
najważniejszym ośrodkiem artystycznym Młodej 
Polski. Związana z tym regionem sztuka góralska 
inspirowała malarzy, pisarzy, muzyków, architektów.

p  Willa Pod Jedlami (1897). Willa w stylu zakopiańskim, zaprojektowana przez Stanisława 
Witkiewicza (1851–1915). Witkiewicz w latach 90. XIX w. stworzył styl nazwany zakopiańskim, 
inspirowany sztuką Podhala. W stylu zakopiańskim budowano domy (oprócz słynnej Willi Pod 
Jedlami dziełem Witkiewicza jest np. Willa Koliba, 1892–1893, w której mieści się obecnie 
Muzeum Stylu Zakopiańskiego), a także tworzono meble i sprzęty gospodarcze.
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estetyka
i erotyka

Lekarstwem na lęki końca wieku wydawała się sztu
ka i związane z nią przeżycia estetyczne. Wobec 

utraty bezgranicznego zaufania do nauki i religii stała 
się ona drogą docierania do prawdy o świecie. Sądzo
no, że dzięki kontaktowi z pięknem można ukoić cier

pienie, a nadto dotknąć tajemnicy metafizycznej. Arty
sta zaczął być postrzegany jako kapłan sztuki. Ona 
zaś sama w sobie stanowiła wartość, nie obciążały jej 
żadne pozaartystyczne cele. Te modernistyczne prze
konania wyrażano hasłem: „sztuka dla sztuki”. 

To już znasz

1.   Przypomnij znane ci koncepcje sztuki. Jak różni artyści, poeci i filozofowie uzasad
niali sens sztuki?

2.   Jakim wartościom służyła twórczość artystyczna w różnych epokach?

3.   Przedstaw poetów i artystów będących bohaterami znanych ci dzieł literackich. Co tych bohaterów 
literackich łączy, a co – dzieli? Stwórz ich typologię.

4.   Jaki wpływ na odbiorców mogą mieć utwory literackie i dzieła sztuki? Wskaż przykłady znane ci z kultury.

5.   Odwołaj się do konkretnych utworów i omów zagadnienie wolności i wielkości poety.

6.   Przywołaj utwory literackie, których bohaterami są poeci. Na czym polega cierpienie tych bohate
rów? Jak je przezwyciężają?

Dialogi z TeksTem, Dialogi TeksTów

Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Koniec wieku XIX

Przekleństwo?… Tylko dziki, kiedy się skaleczy,
złorzeczy swemu bogu, skrytemu w przestworze.
Ironia?… Lecz największe z szyderstw czyż się może
równać z ironią biegu najzwyklejszych rzeczy?

p  Leon Wyczółkowski, Portret 
Kazimierza Przerwy- 
-Tetmajera (1908)

Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865–
1940) – poeta, autor dramatów i cyklów 
prozatorskich. Jego twórczość cieszyła 
się dużą popularnością na przełomie 
wieków, gdyż celnie wyrażał nastroje 
epoki, a także filozoficzne i światopoglą
dowe rozterki swojego pokolenia. Znany 
jest również jako twórca erotyków oraz 
utworów nawiązujących do folkloru 
góralskiego (np. Na skalnym Podhalu).
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Wzgarda… lecz tylko głupiec gardzi tym ciężarem,
którego wziąć na słabe nie zdoła ramiona.
Rozpacz?… Więc za przykładem trzeba iść skorpiona,
co się zabija, kiedy otoczą go żarem?

Walka?… Ale czyż mrówka rzucona na szyny
może walczyć z pociągiem nadchodzącym w pędzie?
Rezygnacja?… Czyż przez to mniej się cierpieć będzie,
gdy się z poddaniem schyli pod nóż gilotyny?

Byt przyszły?… Gwiazd tajniki któż z ludzi ogląda,
kto zliczy zgasłe słońca i kres światu zgadnie?
Użycie?… Ależ w duszy jest zawsze coś na dnie,
co wśród użycia pragnie, wśród rozkoszy żąda.

Cóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy,
dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza?
Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,
człowiecze z końca wieku?… Głowę zwiesił niemy.

                                                                      (Poezje. Seria II, 1894)

1.   W wierszu pojawia się wiele pytań. Czego one dotyczą? Kto je zadaje, a kto udziela na nie odpowie
dzi? 

2.   Na czym polega pomysł kompozycyjny wykorzystany w utworze Kazimierza PrzerwyTetmajera?  
Jak taka konstrukcja wpływa na twój odbiór tekstu?

3.   Jaki obraz pokolenia z końca XIX w. wyłania się z wiersza?

4.   W czym jesteśmy podobni do ludzi z przełomu XIX i XX w., a co nas od nich odróżnia?

5.   Człowiek z końca wieku po usłyszeniu ostatniego pytania „głowę zwiesił niemy”. Jak brzmiałaby two
ja odpowiedź na to pytanie?

Evviva l’arte!1

Evviva l’arte! Człowiek zginąć musi –
cóż, kto pieniędzy nie ma, jest pariasem2,
nędza porywa za gardło i dusi –
zginąć, to zginąć jak pies, a tymczasem,
choć życie nasze splunięcia niewarte:
evviva l’arte!

Evviva l’arte! Niechaj pasie brzuchy
nędzny filistrów3 naród! My, artyści,
my, którym często na chleb braknie suchy,
my, do jesiennych tak podobni liści,
i tak wykrzykniem: gdy wszystko nic warte,
evviva l’arte!

p  Wojciech Weiss, Melancholik (Totenmesse) 
(1898), Muzeum Narodowe, Kraków

1 Evviva l’arte! (wł.) – 
Niech żyje sztuka! 
2 parias – tu: nędzarz; 
w Indiach człowiek 
nienależący do żadnej 
kasty, pozbawiony praw 
3 filister – człowiek 
ograniczony, bez 
wyższych aspiracji, 
o zakłamanej moralności
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Evviva l’arte! Duma naszym bogiem,
sława nam słońcem, nam, królom bez ziemi,
możemy z głodu skonać gdzieś pod progiem,
ale jak orły z skrzydły złamanemi –
więc naprzód! Cóż jest prócz sławy co warte?
evviva l’arte!

Evviva l’arte! W piersiach naszych płoną
ognie przez boga samego włożone:
więc patrzym na tłum z głową podniesioną,
laurów za złotą nie damy koronę,
i chociaż życie nasze nic niewarte:
evviva l’arte!

                                                                (Poezje. Seria II)

  Jacek Malczewski, Natchnienie malarza (1908),  
Muzeum Narodowe, Kraków

1.   Kompozycja wiersza Kazimierza PrzerwyTetmajera podporządkowana została zasadzie kontrastu. 
Jakie elementy poeta skontrastował w utworze?

2.   Wskaż i skomentuj wersy lub ich fragmenty, na podstawie których można odtworzyć portret artysty 
z wiersza Tetmajera. 

3.   Przypomnij, co o roli artysty w świecie mówili romantycy. Jakie myśli Kazimierz PrzerwaTetmajer 
powtarza za romantykami? 

4.   Na czym polega różnica między postawą poety romantycznego a tą, która została przedstawiona 
w utworze Evviva l’arte!?

5.   Wypisz z wiersza słowa, które można skojarzyć z rzeczownikami życie i sztuka. Na tej podstawie 
określ, jaką rolę poeta przypisuje sztuce.

6.   Odwołaj się do wiersza Evviva l’arte!, by sformułować odpowiedź na pytanie: „Cóż więc jest?”, zadane 
w wierszu Koniec wieku XIX.

Pod wrażeniem
Kiedy na oczy srebrnoszafirowe
spuści powieki i na wznak upadnie,
i leży miękko, sennie i bezwładnie,
lekko schylając ku ramieniu głowę – 

a płomień gazu, co nad nami płonie, 
półnagą stroi ją w światła i cienie,
i ledwo znać jej białej piersi tchnienie,
widnej1 w przejrzystych koronek osłonie:

1 widnej – tu: widocznej
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wówczas ma w sobie taki urok boski
i takie dziwne piękności i czary,
że, zda się, jakiś malował ją stary
anioły w duszy noszący mistrz włoski.

                                                     (Poezje. Seria II)

 Stanisław Wyspiański, Portret Elizy Pareńskiej (1902),      
własność prywatna

1.   Powiedz, jakie były twoje pierwsze spostrzeżenia i emocje po lekturze wiersza Kazimierza Przerwy
 Tetmajera.

2.   Określ sytuację liryczną w pierwszej i drugiej strofie utworu. Jakie środki poetyckie posłużyły do wy
kreowania tej sytuacji oraz wizerunku kobiety ukazanej w wierszu? Jaka funkcja języka została dzięki 
nim wykorzystana?

3.   Zwróć uwagę na konstrukcję: „kiedy – wówczas” i jej znaczenie dla kompozycji utworu. W jakiej roli 
występuje kobieta w wierszu Tetmajera? Przedyskutujcie ten problem w klasie.

4.   Kim staje się mężczyzna wypowiadający słowa zachwytu? Pod jakim wrażeniem się on znajduje? Kto 
lub co jest źródłem tego wrażenia?

5.   Wyjaśnij dwa ostatnie wersy utworu. Dlaczego mistrz jest: „stary”, „włoski”, „nosi w duszy anioły”?

jak inTerpreTują inni

Obawy człowieka końca wieku
Poezja Kazimierza PrzerwyTetmajera współtworzyła 
literacki wizerunek człowieka epoki modernizmu. Jego 
wiersz Koniec wieku XIX może skłaniać do zastanowie
nia się nad źródłami głęboko pesymistycznej refleksji 
zapisanej w utworze. Człowiek ukazany w tym wierszu 
nie poszukuje przyczyny swoich obaw, poprzestaje na 
wyrażeniu własnej bezsilności. Jakakolwiek reakcja na 
zło świata – na przykład przekleństwo, ironia, wzgarda 
– okazują się niewystarczające lub bezsensowne. Nie 
łagodzą bólu, wprost przeciwnie, potęgują nastrój pe
symizmu. Postawa dekadencka wynika przede wszyst
kim z podważenia wszelkich wartości. Brak odpowie
dzi na fundamentalne pytania o egzystencję jest 
wyrazem lęku przed przyszłością. Człowiek pokazany 
w wierszu Koniec wieku XIX to istota krucha, pozbawio
na jakichkolwiek punktów odniesienia, rzucona w byt 

– życie – i wystawiona na niebezpie
czeństwa, przed którymi nie jest 
w stanie się obronić. Paradoksalnie 
jednak ten bezsilny wobec życia człowiek znajduje 
jedno oparcie, które przynosi mu nadzieję – jest to 
sztuka.

„Niech żyje sztuka!”
W wierszu Evviva l’arte! została ukazana sytuacja arty
sty z końca XIX w. Nie potrafi się on odnaleźć w społe
czeństwie oceniającym ludzi według ich stanu posia
dania. Żyjący w biedzie artysta czuje się odrzucony 
i niezrozumiany. Z gorzką ironią powiada: „życie nasze 
nic niewarte”. Opinię taką poeta przypisuje społeczeń
stwu, które określa jako „nędzny filistrów naród”. Fili
strom przeciwstawia artystów, których ukazuje jako 
wyższych duchem, dumnych i przez samego Boga 
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obdarzonych talentami. Zawołanie Evviva l’arte!, czyli 
„Niech żyje sztuka!”, jest wyrazem głębokiej wiary 
w sens twórczości, piękna i przeżycia estetycznego. 
Sztuka staje się swego rodzaju religią, a artysta – jej 
kapłanem, który stoi ponad tłumem. 

Ucieczka od egzystencjalnego cierpienia 
Zagłuszeniu cierpienia egzystencjalnego służyła albo 
ucieczka w świat użycia, hedonistycznych przyjemno
ści i sztucznych pociech, albo – w elitarny świat sztuki. 
Poezja Tetmajera pokazuje oba te sposoby obrony 
przed bólem. W wierszu Pod wrażeniem ukojenia bólu 
egzystencjalnego poszukuje się najpierw w rozkoszy 
fizycznej. Ta jednak, ponieważ szybko przemija, może 
dać tylko chwilowe zapomnienie. Skuteczniejszym 
lekarstwem okazuje się sztuka. Doświadczenie ero
tyczne zostaje więc przemienione w przeżycie  
estetyczne.

Zmysłowość kobiecego ciała i fascynacja nim są 
sugerowane w utworze Tetmajera za pośrednictwem 
wrażeń wzrokowych. Celem poety nie jest jednak 
wyłącznie opis przeżycia miłosnego, lecz także – 
estetycznego. Wskazuje na to chociażby konstrukcja 
wiersza, który ma postać wielokrotnie złożonego 
zdania wynikowego: „kiedy… wówczas”. Zawiera się 
w nim sugestia, że „kiedy” coś się staje, „wówczas” 
pojawia się jakaś tego konsekwencja. Dzięki grze 
świateł, migotliwości płomienia obiekt erotycznego 
pożądania staje się obiektem estetycznej kontemplacji. 
Owo przekształcenie uwzniośla akt miłosny. 
Wiersz Tetmajera jest przykładem poezji miłosnej, łą
czącej w kunsztownej formie zmysłowość erotycznego 
doświadczenia (zmysłowość dość odważną jak na 
ówczesne konwencje poetyckie) z wyszukaną formą 
artystyczną.

p  Gustaw Klimt, Adele Bloch-Bauer I (1907), Neue Galerie, Nowy Jork

p  Alfons Mucha, Sztuki piękne. Taniec (1898), własność 
prywatna

Postacie kobiece – smukłe, o bujnych, falistych włosach, były 
jednym z ulubionych motywów secesji (we Francji znanej pod 
nazwą Art Nouveau [ar nuwo], w Niemczech – Jugendstil 
[jugendsztil] lub Sezessionsstil [zecesjonsztil]), ważnego nurtu 
w sztuce ostatniego dziesięciolecia XIX w. i pierwszego – XX w. 
Styl secesyjny był obecny przede wszystkim w architekturze, 
sztuce użytkowej i dekoracyjnej.
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To Trzeba wieDzieć

Dekadentyzm, nihilizm, hedonizm
W ostatnich latach XIX w. w kręgach artystycznych 
dominowała postawa światopoglądowoemocjonalna 
określana jako dekadentyzm. Wynikała ona 
z poczucia końca, schyłkowości, wyczerpania kultury. 
Postrzeganie społeczeństwa jako organizmu, 
odziedziczone po scjentyzmie poprzedniej epoki,  
stało się pod koniec wieku źródłem pesymizmu.  
Każdy organizm ma czas rozkwitu, dojrzałości 
i starości, każdy – w końcu umiera. W ówczesnej 
cywilizacji europejskiej dostrzegano symptomy 
uwiądu, dlatego oczekiwano na bliżej niesprecyzo
waną katastrofę. Poczucie niemocy prowadziło do 
bierności, rezygnacji z działania. Konsekwencją 
postawy dekadenckiej bywał nihilizm, czyli 
przeświadczenie o nieistnieniu obiektywnych 
i niezmiennych praw moralnych, o braku sensu i celu 
życia. Niekiedy oznaczał on odrzucenie podstawo wych 
zasad filozoficznych, poznawczych i etycznych  
(np. tezy o istnieniu obiektywnej prawdy i wartości). 
Rodził on pesymizm, rozpacz, ale też prowadził  
do hedonizmu, czyli dążenia do przyjemności 
niepoddanemu ograniczeniom moralnym. 

„Sztuka dla sztuki”
Ratunkiem przed całkowitym zwątpieniem była dla 
modernistów sztuka. Przeżycie piękna miało dawać 
pocieszenie, ale też – prowadzić do zetknięcia z abso
lutem. Sztuka stanowiła cel sama dla siebie, jej zada
niem było dostarczanie odbiorcy (widzowi, słuchaczo
wi, czytelnikowi) czystego przeżycia estetycznego, 
które miało mu umożliwić dotknięcie metafizycznej 
tajemnicy istnienia. Stąd wynikało hasło epoki: „sztu‑
ka dla sztuki”. Zostało ono sformułowane w opozycji  
do pozytywistycznych założeń sztuki użytecznej,  
podporządkowanej ideologii. Zawiera się w nim prze
świadczenie o elitarnym charakterze sztuki, która nie 
chce ulegać oczekiwaniom społeczeństwa masowego 
rodzącego się w XIX w.

Artysta
Artysta miał być obdarzony nadzwyczajnym 
przywilejem pośrednictwa między pięknem, 
metafizyczną tajemnicą a światem przyziemnych 
doznań, w którym uwięziony jest zwykły człowiek. 
Wedle tego poglądu twórca posiada prawo do niczym 

nieograniczonej wolności 
i niezależności; nie obowiązują go te 
same reguły moralne, którym podporządkowani są inni 
ludzie. Jest on kimś wyjątkowym i przez to – godnym 
uznania i szacunku. Ponieważ jednak społeczeństwo 
najczęściej nie docenia jego roli, artysta gardzi 
przeciętnym człowiekiem, który nie potrafi przekroczyć 
ograniczeń swojego umysłu. 

p  Edward Okuń, Noc, winieta na okładce „Chimery” (1904).
„Chimera” była czasopismem literacko artystycznym 
wydawanym (z przerwami) w latach 1901–1907 przez 
Zenona Przesmyckiego (Miriama) – krytyka literatury 
i sztuki, poetę i tłumacza, jednego z najważniejszych 
w Młodej Polsce zwolenników hasła „sztuka dla sztuki”. 
„Chimera” wśród innych czasopism epoki poświęconych 
literaturze i sztuce wyróżniała się bardzo wysokim 
poziomem graficznym.
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To warTo wieDzieć

Filozofia jako przeżycie 
pokoleniowe
W większej części Europy w ostat

nich dziesięcioleciach XIX w. i na początku XX w. pa
nował pokój. Również Polacy od czasu upadku po
wstania styczniowego w 1864 r. nie doświadczali 
żadnych politycznych burz. Dlatego dla twórców Mło
dej Polski przeżyciem pokoleniowym nie było wyda
rzenie historyczne, lecz wspólnota lektur, inspiracji 
intelektualnych i artystycznych. Szczególną rolę w doj
rzewaniu duchowym intelektualistów epoki odgrywała 
filozofia. Wśród myślicieli najmocniej wpływających na 
ich światopogląd był Artur Schopenhauer, filozof nie
miecki urodzony w Gdańsku w 1788 r., zmarły we 
Frankfurcie nad Menem w 1860 r. 

Świat jako wyobrażenie
Najważniejsze dzieło Schopenhauera nosi tytuł Świat 
jako wola i wyobrażenie (1819). Zdaniem filozofa świat 
nie istnieje obiektywnie, lecz jako wytwór naszej wy
obraźni, złuda. Człowiek projektuje swoje wyobrażenia 
na przedmiot poznania, dlatego każda rzecz postrze
gana jest zależnie od poznającego. Tylko jedną rzecz 
można poznać dogłębnie, „rzecz samą w sobie” –  
czyli siebie samego.

p  Jacek Malczewski, Melancholia (1890–1894), Muzeum Narodowe, Poznań

p Edward Munch, Krzyk (1893), Nasjanalgallersjet, Oslo
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Wola
Istotę naszej natury stanowi wola. Jest ona popędem, 
który kieruje ludzkim działaniem i poznaniem. Sama 
jest bezrozumna, nigdy nie przynosi poczucia spełnie
nia. Niemożność zaspokojenia pragnień prowadzi do 
nieustannego cierpienia i bólu egzystencjalnego. Dą
żymy do szczęścia, ale nie możemy go osiągnąć;  
do utrzymania życia, a przecież zawsze zmierzamy do 
kresu, czyli śmierci. Nasze życie wypełnione jest po
trzebą działania, a zarazem – niespełnieniem i lękiem.
Wola określa nie tylko życie człowieka, lecz stanowi 
także istotę świata, którym rządzi działanie polegające 
na niezaspokojonym dążeniu do wyeliminowania  
cierpienia.

Współczucie i kontemplacja
Istnieją dwie drogi prowadzące do uwolnienia od cier
pień. Pierwszą z nich jest współczucie. Człowiek po
winien przekroczyć swoje ograniczenia i dostrzec cier
pienie innych ludzi. W ten sposób może oderwać się 
od własnej męki i włączyć we wspólne odczuwanie 
świata z wszystkimi cierpiącymi. Druga – prowadzi do 
wnętrza człowieka, który powinien zajrzeć w siebie 

samego. Może mu w tym pomóc sztuka i bezintere
sowna, wyzbyta pożądań kontemplacja piękna. 
W ten sposób przekracza się granicę złudy i dociera 
do prawd niezmiennych. Zarazem odkrywa się wspól
notę z całym światem.

Nirwana
Schopenhauer w swojej filozofii inspirował się myślą 
Wschodu (hinduską i buddyjską). Stamtąd zaczerpnął 
koncepcje rzeczywistości jako złudy, cierpienia wypeł
niającego świat, współczucia dla innych ludzi oraz 
wyzwolenia przez kontemplację. Jedną z idei filozofii 
Wschodu, która na przełomie XIX i XX w. zyskała po
pularność w kulturze zachodniej, była nirwana. Nirwa
na miała być celem dążeń każdego człowieka; ozna
czała pełnię, doskonałość, ale zarazem nicość, 
rozpłynięcie się w niebycie, wyzwolenie od cierpienia 
i wszystkich jego przyczyn oraz uwarunkowań. Dla 
Schopenhauera oraz podążających za nim artystów 
i intelektualistów nie był to jednak stan religijnego wy
zwolenia, lecz doskonała (a więc pożądana, ale nie
osiągalna) obojętność na zło świata.

 Odilon Redon, Budda (1905), Luwr, Paryż. Odilon Redon       
[odilą redą] (1840–1916) – francuski grafik i malarz  
symbolista; przez Jeana Cassou, znawcę jego dzieła,  
nazwany „malarzem tego, co imaginacyjne i fantastyczne”.
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Powroty 
do harmonii

Z nastaniem XX w. w poezji Młodej Polski pojawiają 
się nowe tendencje estetyczne i filozoficzne, coraz 

dalsze od dekadenckich nastrojów ostatniego 
dziesięciolecia XIX w. Twórczość literacka podejmuje 

temat ludzkiej siły i wielkości, ujawnia tęsknotę za 
aktywnością i potęgą. Artyści pragnęli takiego 
pogłębienia życia duchowego, które umożliwiłoby 
człowiekowi zdobycie pełnej władzy nad samym sobą. 

To już znasz

1.   Przypomnij tematykę pieśni Jana Kochanowskiego. Przygotuj recytację jednej 
z nich. Zwróć uwagę na efekty, które możesz osiągnąć za pomocą tonu, tempa  
i natężenia głosu.

2.   O jakich postawach życiowych mówił Kochanowski w pieśniach? Jakie wartości uważał za istotne?

3.   Do jakich założeń filozoficznych odwoływał się poeta z Czarnolasu? Przedstaw je i wskaż w wybra
nych tekstach fragmenty, w których widzisz nawiązania do tych koncepcji filozoficznych.

4.   W czym Kochanowski odnajdywał sens ludzkiego życia? Jaki jest twój stosunek do poglądów poety?

Dialogi z TeksTem, Dialogi TeksTów

Leopold Staff 
Poczucie pełni

Wszystko, co we mnie trwożne, poddańcze, pokorne,
Zgniotłem brutalną, dziką pięścią wielkoluda,
Bom ubóstwił potęgi szalejącej cuda,
Orkany rozkiełznane, butne i niesforne!

I rozdzwoniłem serce swe w rozgrane tętno,
Rozbujałem swą duszę niezłomną i hardą
W pieśń mocy wielką, prostą, surową i twardą,
W pieśń burzy i swobody zuchwałą, namiętną.

Leopold Staff (1878–
1957) – poeta i tłumacz. 
Nazywany „poetą trzech 
pokoleń” – tworzył od 
czasów Młodej Polski do 
połowy XX w. Kojarzony 
był przede wszystkim 
z klasycyzmem w poezji.

p  Fryderyk Pautsch, Portret Leopolda Staffa 
(1908), Muzeum Narodowe, Wrocław
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Znalazłem siebie w wichrów rozuzdaniu ślepem,
W ryku gromu, co wstrząsa oceanów łożem,
W błyskawicy, co pomrocz rozdziera północną!

Teraz jestem bezbrzeżnym, wolnym, dzikim stepem!
Teraz jestem huczącym, rozpętanym morzem
I burzą gwiezdnych wirów potężną, wszechmocną!
                                                                            (Sny o potędze, 1901)

1.   Wskaż kolejne etapy przedstawionej w wierszu przemiany człowieka.

2.   Jakim człowiekiem był, a jakim – stał się bohater wiersza? Gdzie „znalazł siebie”? Co jest dla niego 
ważne, a co – odrzucił? Jak oceniasz jego wybory?

3.   Jakie elementy natury zostały przywołane w utworze? Jak są przedstawione? Czemu służą te przywołania? 

4.   Jak sądzisz, co stanowi tytułową „pełnię”?

5.   Potraktuj wiersze Koniec wieku XIX i Poczucie pełni jako głosy w poetyckim dialogu. Czego dotyczy 
ten dialog? Jakie postawy prezentują obaj poeci? 

6.   Za sprawą jakich środków językowych ujawnia się w obu utworach funkcja ekspresywna?

Przedśpiew

Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów,
Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,
Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:
Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,
Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia,
A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia – 
Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach.
Pamięcią swe dni chmurne i dni w słońca krasach
Przechodzę, jakby jakieś wielkie, dziwne miasta,
Z myślą ciężką, jak z dzbanem na głowie niewiasta,
A dzban wino ukrywa i łzy w swojej cieśni.
Kochałem i wiem teraz, skąd się rodzą pieśni;
Widziałem konających w nadziejnej otusze
I kobiety przy studniach brzemienne, jak grusze;
Szedłem przez pola żniwne i mogilne kopce,
Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.
Przeto myśli me, które stoją przy mnie w radzie,
Choć smutne, są pogodne jako starcy w sadzie.
I uczę miłowania, radości w uśmiechu,
W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w grzechu,
I pochwalam tajń życia w pieśni i w milczeniu,
Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu.
                                                                                    (Gałąź kwitnąca, 1908)

 Jacek Malczewski, W tumanie (1893), Muzeum Narodowe,       
Poznań

p  Jan Stanisławski, Ule na Ukrainie (1895), Muzeum Narodowe, 
Kraków
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1.   Jaki pogląd na życie został wyrażony w utworze Staffa? Sformułuj swoje pierwsze refleksje po lektu
rze wiersza. 

2.   Zacytuj wers, w którym autor mówi o podstawowej zasadzie życia. Wskaż i wyjaśnij metafory, za 
pomocą których uzasadnia tę zasadę. 

3.   Przeczytaj wyjaśnienie terminu para-
fraza. Wskaż parafrazę w wierszu Staf
fa i powiedz, do jakiego tekstu poeta 
nawiązuje. Do jakich poglądów filozo
ficznych odsyła? 

4.   Co, według poety, jest celem życia i działań człowieka? Jak budowa wiersza służy wyrażeniu tych 
poglądów?

5.   Porównaj postawę życiową ukazaną w Poczuciu pełni i w Przedśpiewie. Na czym polega jej ewolucja?

***

Czemu patrzycie, oczy moje, zza mgły łez
Na ostatniego słońca zachodnie konanie?
Czemu was tak przykuwa jego krew i kres,
Chociaż w źrenicach boli jak ostry jad w ranie?
Czy wam nie dość, że długi słoneczny był dzień, 
Nie dość skryć go radośnie wśród pamięci schronu,
Zasłonić dłonią oczy nim zapadnie cień?
Czy wszelką radość płaci się smutkiem jej zgonu?

Nie całujcie, me wargi, na rozstanie ust,
Z których nigdy ostatnich nie piło się miodów.
Dreszcz rozkoszy się stanie dwojgiem cierpkich bruzd
I ciepłą pamięć czoła zetnie w smutek chłodów.
Czy tak bezdennie wielką jest tęsknoty głąb,
Aby niedosyt życia pełnić z śmierci plonu?
Iść ścieżką, aż zawiedzie nad przepaści zrąb?
Czy wszelką radość płaci się smutkiem jej zgonu?

Między pieśnią przerwaną a zbudzonym echem,
Falą i nagą stopą, co wnet się zanurzy,
Przyjściem listu i zdjęciem pieczęci z pośpiechem,
Pomiędzy zaproszeniem i rankiem podróży,
Między wzniesioną dłonią a owocem drzew
Śpi szczęście, co najdroższe dreszcze daje łonu,
Między wargą a czarą, gdzie wina lśni krew…
Lecz wszelką radość płaci się smutkiem jej zgonu.

                                                                            (Gałąź kwitnąca)

Parafraza – swobodna przeróbka utworu lub jego 
fragmentu, zachowująca podstawowy sens oryginału. 
Odbiorca dzieła może rozpoznać parafrazę pod warunkiem, 
że zna tekst, do którego autor nawiązuje.
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1.   Wskaż apostrofy w pierwszej i drugiej strofie wiersza. Jaką funkcję pełnią one w utworze? Jaki cha
rakter nadają wypowiedzi, której są częścią? Czego dotyczą?

2.   Uporządkuj wyrazy i zwroty z wiersza związane treściowo z rzeczownikami radość i smutek. Określ, 
jakimi relacjami połączono pola znaczeniowe tych dwu wyrazów.

3.   Na podstawie wiersza Staffa powiedz, czym jest szczęście. Gdzie należy go szukać? Zwróć uwagę na 
znaczenie powtórzonego kilkakrotnie słowa „między”.

4.   Jaki stosunek do świata ujawnia się w tej wypowiedzi lirycznej? Porównaj go z postawą wyrażoną 
w utworze Przedśpiew. Przedstaw wnioski wynikające z tego zestawienia. 

5.   Poeta nie zatytułował swojego wiersza. Zaproponuj własny tytuł dla utworu Staffa. Uzasadnij swoją 
propozycję.

Kochać i tracić…
Kochać i tracić, pragnąć i żałować,
Padać boleśnie i znów się podnosić,
Krzyczeć tęsknocie „precz!” i błagać „prowadź!”
Oto jest życie: nic, a jakże dosyć…

Zbiegać za jednym klejnotem pustynie,
Iść w toń za perłą o cudu urodzie,
Ażeby po nas zostały jedynie
Ślady na piasku i kręgi na wodzie.

                                                                (Łabędź i lira, 1914)

1.   Według jakiej zasady konstrukcyjnej poeta zbudował pierwszą strofę wiersza? Na co w ten sposób 
zwraca uwagę odbiorcy?

2.   Na czym polega paradoks życia? Omów ten problem w kontekście wiersza Leopolda Staffa i innych 
znanych ci utworów. 

3.   Czym mogą być „klejnot” i „perła” w sensie przenośnym? Odczytaj ich znaczenia w wierszu Staffa.

4.   W czym, według poety, tkwi sens życia człowieka, skoro zostają po nas jedynie „ślady na piasku i krę
gi na wodzie”?

jak inTerpreTują inni

Odnalezienie się poety
Tom poetycki Sny o potędze, z którego pochodzi 
wiersz Poczucie pełni, można odczytywać jako symbo
liczny rozrachunek z postawą dekadencką. Bohaterem 
wielu utworów z tego zbioru jest człowiek, który walczy 
o przezwyciężenie niemocy. Wiersz Poczucie pełni 
rozpoczyna się wyraźną deklaracją zwycięstwa nad 

niepokojem i trwogą, odrzuceniem 
postawy pokory, a kończy – równie 
jednoznaczną manifestacją wolności. Metafora: „Roz
dzwoniłem serce […] Rozbujałem swą duszę […] 
W pieśń mocy wielką, prostą, surową i twardą, / 
W pieśń burzy i swobody zuchwałą, namiętną” pozwa
la domyślać się, iż słowa te wypowiada poeta, twórca 
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  Aleksander Gierymski, Pinie 
przy Villa Borghese w Rzymie 
(ok. 1900), Muzeum 
Narodowe, Kraków

ogłaszający niezależność od wzorów poetyckich,  
wobec których kiedyś stawał „pokornie, poddańczo 
i trwożnie”.
Słabości i dekadencji artysta przeciwstawia siłę, jaką 
daje wolność od zastanych wzorów postępowania 
i pisania. Znakami tej nieograniczonej wolności są 
w wierszu Staffa step, morze i kosmos. Poczucie pełni 
jest zatem wyrazem pogodzenia się z samym sobą 
i światem, który przestaje być obcy, groźny, zniewala
jący.

Pogodna mądrość
Przedśpiew jest wypowiedzią dojrzałego człowieka, 
mędrca, który uczy „miłowania, radości w uśmiechu, / 
W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą 
w grzechu”. Powtarza on za Terencjuszem, że żadna 
z „rzeczy ludzkich” nie jest mu obca. Przyjmuje stoicką 
postawę pogodnej akceptacji życia. Tytuł utworu 
(z przedrostkiem „przed”) sugeruje, iż chodzi o wstęp, 
uwerturę do śpiewu, który z całą mocą zabrzmi  
później. 
Zgoda na smutek przemijania została wyrażona 
w wierszu Czemu patrzycie, oczy moje. Pierwsza jego 
strofa to poetycka wykładnia myśli Artura Schopen
hauera    Artur Schopenhauer, s. 86  o cierpieniu, które 
wynika z nieustannego poczucia niedosytu oraz z fak
tu, że człowiek pragnie tego, co nie może być trwałe 
(„zachodniego słońca ostatnie konanie”). Wszelkie 
pragnienie staje się przyczyną cierpienia, które jest 

tym większe, im większa była uprzednia radość.
Poeta z jednej strony pokazuje bolesne doświadczenie 
tęsknoty za czymś, co przemijające i niestałe, z drugiej 
jednak – formułuje końcową refleksję w duchu stoic
kim. Pokazuje, że radość i smutek to dwie strony tego 
samego doświadczenia, początku i końca, marzenia 
o czymś i spełnienia. Radość jest po stronie marzenia, 
początku, oczekiwania, smutek – po stronie realizacji 
pragnień, która jednak nie może dać poczucia dosytu. 
Owo „między” – chwila oczekiwania – powinno trwać 
w nieskończoność, bo jest jedynym dostępnym czło
wiekowi doświadczeniem szczęścia, ale moment ten 
jest zawsze naznaczony piętnem smutku, który rodzi 
się ze świadomości przemijania i śmierci.

Życie jako wartość
Wyzwalanie Staffa od nastrojów dekadenckich trwało 
od chwili jego debiutu w 1901 r. tomem Sny o potędze. 
W wierszu Kochać i tracić… z tomu Łabędź i lira, napi
sanym kilkanaście lat później, można widzieć przykład 
ewolucji postawy poetyckiej Staffa. Wyraźnym sygna
łem odejścia od dekadentyzmu jest w jego poezji 
zwrot ku klasycyzującej formie utworów, poszukiwanie 
inspiracji w tradycji. 
W wierszu Kochać i tracić… ludzkie życie określane 
jest jako pełne sprzeczności. Człowiek doświadcza 
w nim zarówno miłości, jak i utraty, radości, jak i bólu; 
cierpi z powodu upadków i szuka sił, by się z nich po
dźwignąć. Wiedza na temat istoty ludzkiego życia pro

wadzi do pogodzenia ze 
światem, do uznania, że 
trud i dążenie do wyższych 
wartości („zbiegać za jed
nym klejnotem pustynie, / 
iść w toń za perłą o cudu 
urodzie”) nadają życiu sens. 
Tej świadomości nie prze
szkadza refleksja, że owoce 
tego dążenia będą znikome 
i przemijające („ślady na 
piasku i kręgi na wodzie”). 
Wartością są bowiem:  
życie, trud, działanie. 



93Powroty do harmonii

To Trzeba wieDzieć

Sztuka apollińska i dionizyjska
Na sposób myślenia twórców przełomu 
wieków wpłynęła filozofia Friedricha 
Nietzschego (1844–1900), z wykształ
cenia filologa klasycznego, autora  
m.in. dzieła Narodziny tragedii (1872), 
w którym ujawniają się jego zainte
resowania kulturą starożytnej Grecji. 
Nietzsche przeciwstawia w nim dwie 
postawy wobec życia i sztuki – apol‑
lińską oraz dionizyjską. Pierwszej 
patronuje Apollo – opiekun poezji, 
przewodnik muz, kojarzony z pięknem, 
światłem, harmonią. Sztuka apollińska 
ceni więc to, co jasne, harmonijne i do
skonałe. Patronem sztuki dionizyjskiej 
jest natomiast Dionizos – bóg winnej la

torośli, wina, sił natury. Sym
bolizuje on pełnię, płod

ność, pęd życia, który 
znosi wszystkie granice i wszelkie re

guły. Z postawy dionizyjskiej filozof 
wywodził wszystko, co w życiu i sztu
ce wielkie, potężne i twórcze, co wią
że się z aktyw nością, działaniem 
i postępem. Z niej na przykład zro
dziła się tragedia grecka. 

Nietzsche wychodzi poza pesymizm 
myśli Schopenhauera – wskazuje, że 

jedynym celem życia jest twórcze dzia
łanie, nieustanne przekraczanie siebie, 
wyzwalanie się z ograniczeń. Echa jego 
filozofii odnajdujemy w twórczości  
Leopolda Staffa. 

p Friedrich Nietzsche

To warTo wieDzieć

Moralność panów i moralność niewolników
Fryderyk Nietzsche swoje poglądy wywiódł z diagno
zy, jaką postawił współczesnemu światu. Wskazał, że 
nauka i filozofia scjentystyczna doprowadziły do 
„śmierci Boga”, a więc do unieważnienia powszechnej 
moralności posiadającej sankcję nadprzyrodzoną. 
Zarazem obnażył naiwność XIXwiecznego scjentyzmu 
przekonanego o możliwości dotarcia do obiektywnej 
prawdy o świecie. Zdaniem filozofa ani obiektywna 
moralność, ani obiektywna prawda nie istnieją. Moral
ność wynika z różnorodności natury ludzkiej. Każdy 
człowiek, gdy dokonuje w swoim życiu wyborów, tym 
samym opowiada się za określonymi wartościami. 
Moralność nie jest zatem czymś danym człowiekowi 
z zewnątrz, ona rodzi się w ludzkim doświadczeniu. 
Tych, którzy mają twórcze podejście do życia i do mo
ralności, filozof nazwał „panami”. Są to ludzie silni, 
ceniący godność, aktywni w przezwyciężaniu przeci
wieństw. Mają oni poczucie własnej wartości, co wię
cej – sami nadają wartość innym bytom. Natomiast 
ludzi widzących w świecie przede wszystkim cierpie

nie, kierujących się resentymentem, 
czyli uczuciem niechęci wobec tych, 
których obwiniają o swoje nieszczę
ścia, a także wobec rzeczywistości, niezdolnej zaspo
koić ich pragnienia, filozof określił mianem „niewolni
ków”. W postawie „niewolników” najważniejszymi 
wartościami są miłość, litość, altruizm.
W rozważaniach Nietzschego na temat wartości ważną 
rolę odgrywała kategoria „nadczłowieka” (niem. Über-
mensch). „Nadczłowiek” miał być jednostką twórczą 
obdarzoną wolą mocy (interpretuje się ją jako źródło 
życiowej energii, siłę umożliwiającą nieustanne prze
kraczanie siebie). Nietzscheański „nadczłowiek” dzięki 
ciągłemu dążeniu do wzrostu i wydobywaniu się po
nad ludzką kondycję stawał się twórcą swojego życia, 
wartości i kultury. Jego przeciwieństwem był „ostatni 
człowiek”, słaby, mały duchem, który jednak może 
zdominować świat, gdyż mnoży się w ludzką masę. 
Swoje poglądy Nietsche wyłożył m.in. w dziełach Tako 
rzecze Zaratustra (1883–1885) oraz Poza dobrem 
i złem (1886).



94 I chociaż życie nasze nic niewarte: evviva l’arte! Spotkanie z kulturą modernizmu: liryka

Miłość, 
cIerpIenIe, Bóg

Kryzys światopoglądowy lat 90. XIX w. przyniósł nie 
tylko załamanie wiary w scjentyzm i przeświadcze

nie o schyłku kultury, lecz także dał impuls do odradza
nia się zainteresowań metafizyką, tym, co niedostępne 

w poznaniu naukowym. Interesującym i oryginalnym 
świadectwem tych poszukiwań jest poezja Bolesława 
Leśmiana. Stawia ona pytania o podstawowe kwestie 
egzystencjalne: Boga, miłość, cierpienie i śmierć.

To już znasz

1.   Przypomnij znane ci ballady Adama Mickiewicza. Jak został w nich ukazany pro
blem prawdy dostępnej człowiekowi?

2.   Jak Mickiewicz przedstawiał kwestie dobra i zła? Wskaż utwory, w których mówi o ścieraniu się róż
nych wartości. Co poeta uznaje za najważniejszą instancję gwarantującą ład moralny?

3.   Odwołaj się do wybranych utworów Kochanowskiego oraz Mickiewicza i powiedz, jaka była wizja 
Boga w twórczości obu poetów.

4.   Na podstawie znanych ci utworów Mickiewicza przypomnij, w jaki sposób podejmuje się w nich 
temat erotyzmu.

5.   Jaką rolę w życiu człowieka Mickiewicz przypisuje naturze? 

6.   Podaj wyrazy, od których pochodzą słowa: kociak, obezwładnić, poprzestać, uzysk, przepiękny. W jaki 
sposób powstały te słowa? Które ich części wpływają na modyfikację znaczeń podstawowych?

7.   Zabaw się w tworzenie nowych wyrazów, za pomocą których nazwiesz wymyślone przez ciebie 
przedmioty, zjawiska lub czynności.

Dialogi z TeksTem, Dialogi TeksTów

Bolesław Leśmian
***

W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem
Zapodziani po głowy, przez długie godziny
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. p  Bolesław Leśmian

Bolesław Leśmian (1878?–1937) – 
poeta; prozaik, krytyk literacki, autor 
m.in. zbiorów baśni i legend Przygody 
Sindbada Żeglarza (1912) czy Klechdy 
sezamowe (1913). Debiutował w okre
sie Młodej Polski i kontynuował swoją 
twórczość w następnej epoce.
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Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
Złachmianiałych pajęczyn skrzyły się wisiory,
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.

Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni
Owoce, przepojone wonią twego ciała.

I stały się maliny narzędziem pieszczoty
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.

I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu,
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,
Porwałem twoje dłonie – oddałaś w skupieniu,
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

                                                                                (Łąka, 1920)

  Wojciech Weiss, Pocałunek na trawie (1899), 
Muzeum Narodowe. Poznań

1 witak (dialekt.) – płot 
z gałęzi lub chrustu, 
wplatany między pionowe 
paliki 
2 boginiak (dialekt.) – 
dziecko podrzucone przez 
istoty nieziemskie; 
odmieniec

1.   Opisz sytuację przedstawioną w wierszu. Co się dzieje w malinowym chruśniaku?

2.   Kim są bohaterowie utworu Leśmiana? W jaki sposób zostali zaprezentowani?

3.   Jaką rolę w wierszu odgrywa natura? Za pomocą jakich środków poetyckich Leśmian ją ukazał?

4.   W jaki sposób oddano w utworze atmosferę erotyzmu? Porównaj znane ci erotyki Bolesława 
Leśmiana i Kazimierza PrzerwyTetmajera. Na czym polega odmienność tych poetyckich ujęć 
tematu miłości?

5.   Jak rozumiesz metaforę: „Duszno było od malin”?

6.   Przyjrzyj się rymom w wierszu Leśmiana. Określ ich układ. Wskaż miejsce w utworze, w którym 
regularność rymów została zaburzona. Jak myślisz, dlaczego?

7.   Zinterpretuj ostatnią strofę utworu. Na czym polega paradoks zawarty w puencie?

8.   Jaka relacja między erotyką a światem natury została ukazana w wierszu?

Mak

Za chruścianym stanęła witakiem1,
A boginiak2 już czyhał za krzakiem – 
Pogiął kibić, zagarnął twarz białą
I mięśniami pościskał jej ciało!

A ty śpiewaj, śpiewulo – 
A ty zgaduj, zgadulo!

I mięśniami pościskał jej ciało.
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Tchem się swoim do tchu jej przedostał,
Dreszczem nagłym dreszczowi jej sprostał,
Sponiewierał wargami w ustroniu,
Obezdolił pieszczotą na błoniu!

A ty śpiewaj, śpiewulo – 
A ty zgaduj, zgadulo!

Obezdolił pieszczotą na błoniu.

I wykochał jej nogi i ręce,
I wykochał oddechy dziewczęce,
I z chichotem odrzucił na siano
Tę dziewczynę, przez niego ospaną!3

A ty śpiewaj, śpiewulo – 
A ty zgaduj, zgadulo!

Tę dziewczynę, przez niego ospaną.

„Dokąd pójdę – na które cmentarze?
Jak się Bogu na oczy pokażę?
Ni mi klęknąć na grzeszne kolano,
Ni przeżegnać się dłonią zbrukaną!”

A ty śpiewaj, śpiewulo – 
A ty zgaduj, zgadulo!

„Ni przeżegnać się dłonią zbrukaną!”

Wspominając jego wargi ssące,
Mak czerwony zerwała na łące.
Pełna lęku i wstydu i zmazy
Przeżegnała się makiem trzy razy!

A ty śpiewaj, śpiewulo – 
A ty zgaduj, zgadulo!

Przeżegnała się makiem trzy razy.

Rozewrzyjcie na nieba rozstaju
Wszystkie wrota do mego wyraju4,
Bo ja w niebie dziewczynę mieć muszę
Tę, co makiem przeżegnała duszę!

A ty śpiewaj, śpiewulo – 
A ty zgaduj, zgadulo!

Tę, co makiem przeżegnała duszę.

                  (Łąka)

3 ospana (dialekt.) – 
brzemienna; ospać – 
uczynić brzemienną; 
w wierszu użyte 
w znaczeniu przenośnym 
4 wyraj (dialekt.) – 
cieplejsze kraje 
południowe; bajeczna 
kraina za morzami

  Wojciech Weiss, Maki (1902), Muzeum Narodowe, Kraków

1.   Odczytaj na głos wiersz Leśmiana tak, by wydobyć jego sens. Możesz wykonać utwór z akompania
mentem instrumentu.

2.   Porównaj swoją recytację wiersza Leśmiana z interpretacjami innych osób w klasie. W czym wasze 
interpretacje były do siebie podobne, a czym się różniły? Jaki wpływ na to mogła mieć budowa utworu?

3.   Przyjrzyj się budowie wyrazów pochodzenia gwarowego wyjaśnionych w przypisach do wiersza oraz 
neologizmom. Wyjaśnij, jak powstały te wyrazy. Jaką funkcję pełnią one w utworze? 

4.   Co na podstawie języka utworu można powiedzieć o głównych postaciach wiersza? Z jakiej tradycji 
literackiej wyrasta taki sposób przedstawiania bohaterów? Podaj przykłady.
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5.   Do jakiego gatunku zaliczysz ten utwór? Uzasadnij swoją odpowiedź.

6.   Porównaj dwa sposoby przedstawiania doświadczenia erotycznego w wierszu Mak. Jak ukazane jest 
ono z perspektywy męskiej, a jak – z kobiecej? Jakie emocje towarzyszą boginiakowi, a jakie – dziew
czynie? 

7.   Jak sądzisz, kto się wypowiada w ostatniej strofie utworu? Znajdź w tekście dowody, które mogą po
służyć do uzasadnienia twojej hipotezy.

8.   Odszukaj w Słowniku symboli Władysława Kopalińskiego lub w innych źródłach objaśnienia symbo
licznych znaczeń maku. Zinterpretuj w kontekście zdobytej wiedzy motyw maku w utworze Leśmiana. 

9.   Weź pod uwagę symbolikę przypisywaną makowi i zinterpretuj ukazaną w wierszu Leśmiana relację 
między erotyzmem a przeżyciem religijnym. 

Dusiołek

Szedł po świecie Bajdała,
Co go wiosna zagrzała – 

Oprócz siebie – wiódł szkapę, oprócz szkapy – wołu,
Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu.

Zachciało się Bajdale
Przespać upał w upale,

Wypatrzył zezem ściółkę ze mchu popod lasem,
Czy dogodna dla karku – spróbował obcasem.

Poległ cielska tobołem
Między szkapą a wołem,

Skrzywił gębę na bakier i jęzorem mlasnął
I ziewnął wniebogłosy i splunął i zasnął.

Nie wiadomo dziś wcale,
Co się śniło Bajdale?

Lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza,
Wylazł z rowu Dusiołek, jak półbabek1 z łoża.

Pysk miał z żabia ślimaczy – 
(Że też taki żyć raczy!) – 

A zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo.
Milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają!

Ogon miał ci z rzemyka,
Podogonie zaś z łyka.

Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie – 
Póty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie!

Warkło, trzasło, spotniało!
Coć się stało, Bajdało?

Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy – 
Słuchajta, wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy!

1 półbabek – kobieta 
podstarzała
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Sterał we śnie Bajdała
Pół duszy i pół ciała,

Lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził – 
Wyparskał ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził.

Rzekł Bajdała do szkapy:
Czemu zwieszasz swe chrapy?

Trzeba było kopytem Dusiołka przetrącić,
Zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić!

Rzekł Bajdała do wołu:
Czemuś skąpił mozołu?

Trzebać było rogami Dusiołka postronić2,
Gdy chciał na mnie swej duszy paskudę wyłonić!

Rzekł Bajdała do Boga:
O, rety – olaboga!

Nie dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka,
Jeszcześ musiał takiego zmajstrować Dusiołka?

                                                                                        (Łąka)

2 postronić (dialekt.) – 
skierować w bok

1.   Omów sytuację przedstawioną w wierszu. Jakich informacji zabrakło, twoim zdaniem, w opowie
dzianej historii? Jak sądzisz, co jest przyczyną tych pominięć?

2.   W jaki sposób zostały zaprezentowane postaci? Co w nich jest poważne, a co – śmieszne?

3.   Jak rozumiesz słowa: „Dusiołek”, „podogonie”, „potworzyć”? Jak one powstały? Wskaż w nich elemen
ty, które decydują o znaczeniach. Określ, jaką funkcję w wierszu pełnią te wyrazy.

4.   Jakie przeżycie psychologiczne zostało oddane w wierszu Leśmiana? Uzasadnij swoją hipotezę.

5.   Zinterpretuj ostatnią strofę utworu. Powiedz, jaką rolę w historii Bajdały odgrywa Bóg. Zwróć uwagę 
na stosunek Bajdały do Boga. 

6.   Jaką koncepcję świata i człowieka przedstawił poeta? Porównaj ją z koncepcjami zaprezentowanymi 
w innych znanych ci utworach Leśmiana.

Dziewczyna

Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony,
A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony.

I pokochali głosu dźwięk i chętny domysł o Dziewczynie,
I zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu ginie…

Mówili o niej: „Łka, więc jest!” – I nic innego nie mówili,
I przeżegnali cały świat – i świat zadumał się w tej chwili…

Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem?
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„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!” – 
Tak, waląc w mur, dwunasty brat do jedenastu innych rzecze.

Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęg i usił!
Oddali ciała swe na strwon owemu snowi, co ich kusił!

Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, twarze bledną…
I wszyscy w jednym zmarli dniu i noc wieczystą mieli jedną!

Lecz cienie zmarłych – Boże mój! – nie wypuściły młotów z dłoni!
I tylko inny płynie czas – i tylko młot inaczej dzwoni…

I dzwoni w przód! I dzwoni wspak! I wzwyż za każdym grzmi nawrotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto tu jest cieniem, a kto młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!” – 
Tak, waląc w mur, dwunasty cień do jedenastu innych rzecze.

Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera!
I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera…

I nigdy dość, i nigdy tak, jak tego pragnie ów, co kona!…
I znikła treść – i zginął ślad – i powieść o nich już skończona!

Lecz dzielne młoty – Boże mój! – mdłej nie poddały się żałobie!
I same przez się biły w mur, huczały śpiżem same w sobie!

Huczały w mrok, huczały w blask i ociekały ludzkim potem!
I nie wiedziała ślepa noc, czym bywa młot, gdy nie jest młotem?

„O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!” – 
Tak, waląc w mur, dwunasty młot do jedenastu innych rzecze.

I runął mur, tysiącem ech wstrząsając wzgórza i doliny!
Lecz poza murem – nic i nic! Ni żywej duszy, ni Dziewczyny!

Niczyich oczu ani ust! I niczyjego w kwiatach losu!
Bo to był głos i tylko – głos, i nic nie było, oprócz głosu!

Nic – tylko płacz i żal i mrok i niewiadomość i zatrata!
Takiż to świat! Niedobry świat! Czemuż innego nie ma świata?

Wobec kłamliwych jawnie snów, wobec zmarniałych w nicość cudów,
Potężne młoty legły w rząd na znak spełnionych godnie trudów.

I była zgroza nagłych cisz! I była próżnia w całym niebie!
A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?

                                                                                                       (Napój cienisty, 1936)

  Edward BurneJones, Wieczorna 
gwiazda (1870), własność prywatna

1.   Opowiedz własnymi słowami historię przedstawioną w wierszu. Czego zabrakło w twoim opowiada
niu w stosunku do pierwowzoru?

2.   Wskaż elementy rytmizujące wiersz Dziewczyna. Jaką rolę odgrywa rytm w tym utworze? 



100 I chociaż życie nasze nic niewarte: evviva l’arte! Spotkanie z kulturą modernizmu: liryka

3.   O czym mówi pierwszy wers utworu Leśmiana? Zinterpretuj go i powiedz, jakie jest jego znaczenie 
dla odczytania całości tekstu.

4.   Rozszyfruj aluzję filozoficzną zawartą w zdaniu wypowiedzianym przez braci o Dziewczynie: „Łka, 
więc jest!”. Na tej podstawie powiedz, jaką wizję ludzkiej egzystencji prezentuje wiersz Leśmiana.

5.   Zinterpretuj następujące zwrotki: 
Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera!
I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera…

I nigdy dość, i nigdy tak, jak tego pragnie ów, co kona!…
I znikła treść – i zginął ślad – i powieść o nich już skończona!
Co, twoim zdaniem, znaczy słowo „powymarły”, użyte w pierwszej zwrotce?

6.   Przeanalizuj budowę wyrazów „sprzęg”, „usił”, „strwon”. Jak zostały utworzone? Jak zmieniły się ich 
znaczenia w porównaniu ze znaczeniem wyrazów, od których powstały? Dopisz do nich wyrazy po
krewne. 

7.   Przeanalizuj wszystkie fragmenty wiersza, w których jest mowa o nocy. Jak rozumiesz obecność tego 
motywu?

8.   Gdy bracia skruszyli mur, okazało się, że niczego za nim nie ma. Słowo „nic” powtarza się kilkakrotnie 
w ostatnich strofach utworu. Przedstaw swoją interpretację nicości i próżni w wierszu Dziewczyna.

9.   Zaproponuj swoje odczytanie zwrotki:
Nic – tylko płacz i żal i mrok i niewiadomość i zatrata!
Takiż to świat! Niedobry świat! Czemuż innego nie ma świata?

10.   Kto jest adresatem pytania sformułowanego w ostatnim wersie utworu? Jak sądzisz, kto i dlaczego 
może drwić z próżni?

11.   Zaproponuj interpretację wiersza Dziewczyna. Zwróć uwagę na to, jaka wizja świata i jakie prze
świadczenia o ludzkich możliwościach poznawczych zostały w nim zawarte. 

12.   Jak sądzisz, dlaczego treści filozoficzne wyrażono za pomocą języka poetyckiego i symboli? 

[Wyruszyła dusza w drogę… Dzwonią we dzwony]

Wyruszyła dusza w drogę… Dzwonią we dzwony.
„Gdzie są teraz moje sady? Gdzie moje schrony?”

Zawołały wszystkie lasy, pełne motyli:
„Spocznij, duszo, w naszym cieniu – nie zwlekaj chwili!”

Systemy wersyfikacyjne
Budowa wersów, a w związku z tym całego utworu, oparta jest na ustalonych zasadach. Składają się one 
na system wersyfikacyjny. W polskiej wersyfikacji wyróżniamy m.in. takie systemy wersyfikacyjne, jak:

• sylabizm (zob. klasa I, część 1, s. 154)
•  sylabotonizm charakteryzujący się stałą liczbą sylab w wersie i stałym rozkładem akcentów  

(przy czym ważną rolę mogą odgrywać akcenty poboczne). 
 Bolesław Leśmian najczęściej stosował ten drugi system wersyfikacyjny. 
 Przykład (pogrubioną czcionką zaznaczone są akcenty):
 Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony, (17 sylab)
 A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony. (17 sylab)



101Miłość, cierpienie, Bóg

„Jakże mogę w waszym cieniu spocząć niezwłocznie,
Kiedy sama jestem cieniem, gdzie nikt nie spocznie!”

Zawołała wonna łąka, zalśniona rosą:
„Koś mnie sobie na użytek złocistą kosą!”

„Jakże mogę ciebie kosić, łąko zielona – 
Kiedy sama kosą śmierci jestem skoszona!”

I zawołał Bóg zjawiony: „Miłuj mnie w niebie,
Gdzie radością niecierpliwy czekam na ciebie!”

„Jakże mogę cię miłować w szczęścia pobliżu,
Gdym smutnego pokochała niegdyś na krzyżu?”

„Pozbawiłem ciebie świata i sosen z boru,
Byś nie miała, oprócz Boga, nic do wyboru!”

„Zagnałeś mnie z krasnych maków w ciemność mogiły – 
Gdzieżeś ukrył owe miecze, co mnie zabiły?”

„Nie ukryłem owych mieczy, mam je przy boku,
Jeno zechciej – nieszczęśliwa – spocząć w obłoku!”

„Jakże spocznę w twym obłoku – z ziemią w rozłące,
Kiedym lasom odmówiła i mojej łące!”

„Otrzyj oczy zapłakane szat moich bielą,
A rozkażę mym aniołom – niech cię weselą!”

„Jakże mogę się weselić z tobą w przestworze,
Kiedy śmierci twej pożądam – Boże, mój Boże!”

I zamilkli i patrzyli nawzajem w oczy – 
A ponad nim i ponad nią wieczność się toczy.

 (Dziejba leśna, 1938) 

1.   Wskaż w utworze Leśmiana dwie części. Według jakiego kryterium można je wydzielić? Omów róż
nice między nimi.

2.   Jaką rolę w wierszu odgrywa natura?

3.   Przedstaw przebieg dialogu bohaterki z lasem i łąką. Jakie motywy znane z kultury się w nim poja
wiają i jaką pełnią funkcję?

4.   Jak w wierszu został przedstawiony Bóg? Wymień Jego cechy.

5.   Nazwij uczucia, które Bóg żywi wobec duszy. Przywołaj argumenty, którymi się posługuje, by ją 
przekonać.

6.   Jak dusza odpowiada Bogu? Zinterpretuj tę odpowiedź. Wskaż aluzje literackie i kulturowe w niej 
zawarte.

7.   Określ na podstawie wiersza charakter relacji między człowiekiem (duszą) a Bogiem.

8.   Wyjaśnij, dlaczego Bóg został przez duszę odrzucony.
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jak inTerpreTują inni

Rytm
W programowym artykule Rytm jako 
światopogląd Bolesław Leśmian 

bronił wiersza regularnego, zwłaszcza sylabotoniczne
go (zob. s. 100), gdyż – jego zdaniem – pozwala on na 
ścisłe powiązanie poezji z rytmem natury. Poeta, we
dług Leśmiana, jest „człowiekiem pierwotnym”, a więc 
posiada zdolność intuicyjnego poznawania świata. 
Dzięki regularnej organizacji brzmieniowej tekstu po
etyckiego potrafi on oddać w wierszu zmienny, powta
rzalny rytm natury.
Poeta nowoczesny nie wchodzi jednak w pełni w rolę 
„człowieka pierwotnego”, gdyż nie może wyzwolić się 
od cywilizacji. Musi się posługiwać językiem i różnymi 
konwencjami kulturowymi, inaczej pozostałby na po
ziomie komunikacji pozawerbalnej, muzycznej, zupeł
nie oderwanej od intelektu. Dlatego celem poety jest 
nie tyle powrót do stanu pierwotnego, ile przybliżenie 
się do niego, możliwie najbardziej owocne. 

Neologizmy
Język okazuje się ułomny i niedoskonały, gdy chce się 
za jego pomocą oddać rzeczywistość wymykającą  
się racjonalnemu poznaniu. W poezji Leśmiana poja
wiają się więc nowe, tworzone przez niego słowa – 
neologizmy. Dzięki nim możliwe staje się nazwanie 
nowych doświadczeń czy stanów. Poeta tworzy neolo
gizmy zgodnie z zasadami polskiego słowotwórstwa 
(czasem przesuwa granicę wyznaczoną przez reguły 
gramatyki), dlatego można je zrozumieć bez większe
go trudu, zarazem jednak trudno podać ich jedno
znaczne definicje. 
Na przykład w wierszu Dusiołek Bajdała kieruje do 
Boga skargę: „Nie dość ci, żeś potworzył mnie, szka
pę i wołka, / Jeszcześ musiał takiego zmajstrować 
Dusiołka?”. Słowo „potworzyć”, użyte przez Leśmiana, 
zostało utworzone od podstawy słowotwórczej two-
rzyć, do której dodano formant przedrostkowy po. For
mant ten modyfikuje znaczenie słowa podstawowego. 
Opisywanemu działaniu nadaje status powtarzalności, 
a zarazem ukazuje je jako stosunkowo mało ważne 
(np. popisać, poczytać, pośpiewać, pojeździć, potreno-
wać). Niekiedy jednak formant po informuje o tym, że 
czynność została zakończona konkretnym rezultatem 
(np. pomalować, pouczyć, pokochać). Leśmianowskie 
„potworzyć” da się więc interpretować na co najmniej 
dwa sposoby. Po pierwsze – można uznać, że informu

je ono o powtarzalności boskiego aktu tworzenia.  
Po drugie – odnieść je do ostatecznego rezultatu tego 
aktu. Możliwe wydaje się jeszcze inne odczytanie jego 
znaczenia. O ile nie ma w języku polskim słowa  
„potworzyć”, o tyle istnieje słowo potwór. Może zatem 
„potworzyć” znaczy stworzyć potwora? Ten przykład 
pokazuje, że posługiwanie się neologizmami pozwala 
poecie na wyrażenie wieloznacznych sensów.

Ludowość
Leśmian szukał inspiracji w tradycji ludowej, nieskażo
nej wpływami cywilizacji, odczuwanej jako bliższa  
stanowi pierwotnemu. Z konwencji pieśni i opowieści 
ludowej poeta przejmował rozwiązania formalne, np. 
rytmizowanie tekstu za pomocą refrenu i innych po
wtórzeń, a także formę ballady – gatunku obecnego 
w literaturze polskiej od czasów romantyzmu. Wyko
rzystywał także wędrowne motywy fabularne, które 
jednak twórczo przekształcał, jak na przykład motyw 
ożywionej natury, głosu Dziewczyny łkającego za mu
rem, duszy wędrującej po świecie czy Boga postrze
ganego na ludzkie podobieństwo. Odwołania do tra
dycji umożliwiają poecie zachowanie dystansu wobec 
opowiadanej historii, ale zarazem pozwalają zwrócić 
uwagę na najważniejsze problemy egzystencjalne. 

p  Witold Wojtkiewicz, Swaty (1908), Muzeum Górnośląskie, 
Bytom
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Symbolizm u Leśmiana
Leśmian w swojej poezji dąży do wyrażenia niewyra
żalnego, czyli tego, co trudne do zrozumienia za po
mocą intelektu. Zbliża go to do symbolizmu zaintere
sowanego tajemnicami świata. W swoich twórczych 
poszukiwaniach był jednak Leśmian osobny i oryginal
ny. Obserwował przede wszystkim to, co w świecie 
zmienne, dynamiczne, przemijające. Interesowało go 
życie w jego wymiarze biologicznym i zmysłowym, ale 
również rzeczywistość i byty będące jedynie przeczu
ciem, marzeniem, możliwością. Poetycka refleksja 
Leśmiana koncentrowała się na erotyce i przemijaniu, 
ekstazie i śmierci, obecności lub nieobecności Boga, 
świecie ziemskim i zaświatach. Rzeczywistość opisy
wana przez poetę jest złożona i niejednoznaczna. Jej 
obraz wyrasta w znacznie większym stopniu z intuicji 
i lirycznego przeżycia niż z intelektu. Dlatego poezja 
Leśmiana otwiera się na rozmaite odczytania, a jej 
interpretacja zawsze będzie niepełna i niedokończona.

Natura
Poezja według Leśmiana ma oddawać prawdę o świe
cie, która zawiera się w ruchliwej i zmiennej naturze. 
Tylko poeta jest w stanie uchwycić jej migotliwość, 
gdyż potrafi wsłuchać się w rytm natury i oddać go 
w wierszu. Natura jest u Leśmiana nie tyle tłem, ile 
aktywnym współuczestnikiem zdarzeń. W wierszu 
W malinowym chruśniaku… chruśniak pokazany jest 
jako element gry, jaka się toczy między kochankami 
– uczestniczy on w pieszczotach kochanków, oni zaś 
stają się częścią otaczającej ich przyrody.
Natura jest także świadkiem i współuczestnikiem dra
matu miłosnego bohaterki wiersza Mak; towarzyszy 
cierpieniom Bajdały z wiersza Dusiołek; nie chce po
zwolić duszy z utworu Wyruszyła dusza w drogę… na 
odejście ze świata. Jest ona również jedną z bohaterek 
Dziewczyny – jako noc staje się obserwatorką zmagań 
braci, cieni i młotów, bezstronną, choć nieobojętną 
towarzyszką dramatu tych, którzy chcieliby przeniknąć 
do końca prawdę o świecie.

Erotyzm
Bohaterowie wierszy Leśmiana przeżywają miłosne 
uniesienia (W malinowym chruśniaku…), czują pożąda
nie (boginiak w Maku), doświadczają cierpienia spo
wodowanego wykorzystaniem i porzuceniem (kobieta 
w Maku). Odczuwają tęsknotę za nieznaną kobietą 
(Dziewczyna), zaborczą potrzebę miłości (Bóg w wier
szu Wyruszyła dusza w drogę…) czy też nienawiść do 
tego, kto do miłości przymusza (dusza w wierszu Wy-

ruszyła dusza w drogę…). Problematyka miłosna i ero
tyczna są tak ważne w twórczości Leśmiana, gdyż 
w tych doznaniach ujawnia się natura człowieka, jego 
pierwotny instynkt. Jednocześnie są to przeżycia am
biwalentne, niejednoznaczne, bo doświadczenie ero
tyczne albo przynosi szczęście, albo staje się źródłem 
cierpienia (np. gdy łączy się z przemocą). Paradoksal
nie uwydatnia ono także samotność człowieka.

Poznanie
Człowiek u Leśmiana pozostaje bezradny wobec  
zagadki bytu. Uświadamia sobie, że za pomocą  
racjonalnych metod poznawczych nie jest w stanie jej 
rozwiązać. Problem ten poruszył poeta w wierszu  
Dziewczyna. Bracia, ich cienie oraz młoty uparcie dążą 
do przeniknięcia tajemnicy głosu wydobywającego się 
zza muru. Ich wysiłek idzie jednak na marne, bo za 
murem nie ma oczekiwanej Dziewczyny, nie istnieje to, 
do czego dążyli. Zatem z jednej strony – pożądanie 
(jakkolwiek je potraktujemy – erotycznie, jako pragnie
nie spotkania z Dziewczyną, czy poznawczo, jako 
przemożną potrzebę dotarcia do prawdy, do Boga,  
do metafizycznej tajemnicy świata) pcha człowieka  
do działania, z drugiej zaś – skazuje go na klęskę,  
bo przedmiot pożądania ze swej natury pozostaje  
nieuchwytny.

Bóg
Poezja Leśmiana jest zapisem ludzkiego dążenia do 
odkrycia metafizycznych tajemnic świata. W wielu wier
szach powraca problem Boga. Poeta często ukazuje 
Go zgodnie z ludowymi wyobrażeniami. Nie jest to 
więc abstrakcyjny Bóg filozofów wymykający się defini
cjom. Stworzyciel świata w wielu wierszach Leśmiana 
nosi cechy człowieka, kieruje się emocjami – kocha 
i cierpi, jest bliski śmiertelnikowi także w jego słabości. 
Poeta ukazuje jednak i inne oblicze Boga – odległego, 
nieprzeniknionego, górującego nad człowiekiem swoją 

  Odilon Redon, Milczenie (1910–1911), Bibliothèque de l’abbaye, 
Fontfroide
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potęgą. W wierszu Mak Bóg jest surowym sędzią, 
można w Nim jednak widzieć także zazdrosnego  
kochanka oczekującego na wierną duszę. Podobnie 
niejednoznaczna wydaje się interpretacja postaci  
Boga z utworu Wyruszyła dusza w drogę…. Natomiast  
w Dusiołku Bóg okazuje się winny „potworzeniu”  
cierpienia. Jako Pan życia i śmierci odpowiada  
za ten „niedobry świat”, zwłaszcza za to, że ludzie 
umierają. Problem odpowiedzialności Boga za zło 
świata, za rządzącą w nim przemoc poruszony został 
także w wierszu Wyruszyła dusza w drogę….  
Pojawia się w nim uderzające wyznanie duszy:  
„Jakże mogę się weselić z tobą w przestworze, / Kiedy 
śmierci twej pożądam – Boże, mój Boże!”. Śmierć 
Boga to motyw obecny w kulturze przełomu XIX i XX w.   
  Friedrich Nietzsche, s. 93  W utworze Leśmiana nie 
jest ona pokazana jako fakt, lecz jako to, czego dusza 
pragnie. Poeta nieprzypadkowo sięga po cytat z Psal

mu 22 oraz Ewangelii, ale skraca go w znaczący  
sposób: dusza nie dopowiada „czemuś mnie opuścił”, 
bo doświadcza nie tyle opuszczenia, ile zaborczej 
obecności Boga. 

Nicość
W Leśmianowskim obrazie Boga ujawniają się lęki 
człowieka nowoczesnego, który nie potrafi odnaleźć 
w świecie ładu i sensu, boi się śmierci i cierpienia. 
Najistotniejsze jest jednak to, że poszukiwania Boga 
prowadzą do odkrycia Jego braku, do spotkania 
z nicością i pustką. Najdobitniej zostało to ukazane 
w Dziewczynie, gdzie heroiczny wysiłek człowieka, 
jego dążenie do zgłębienia metafizycznego sensu 
świata, kończą się tym, że staje on sam naprzeciw 
nicości. Próżnia i „zgroza nagłych cisz” przerażają,  
ale okazują się jedyną i tragiczną prawdą, do której 
człowiek może dotrzeć. 

To warTo wieDzieć

Bergson i filozofia życia
Na poglądy Bolesława Leśmiana 
duży wpływ wywarł francuski filozof 

Henri Bergson [ãri bergsą] (1859–1941). Dokonał on 
radykalnej krytyki poznania intelektualnego. Jego 
zdaniem fałszuje ono rzeczywistość i ją upraszcza. 
Poznanie rozumowe unieruchamia zmienną i płynną 
rzeczywistość, odsiewa wszystko to, co nie pasuje  
do przyjętych założeń, gotowych wzorów postrzegania 
świata. Na przykład intelekt tworzy koncepcję 
obiektywnego, mierzalnego czasu (co jest konieczne 
np. do poznawania praw przyrody i do organizacji 
życia społecznego), a przecież takie postrzeganie 
czasu jest niezgodne z ludzkim doświadczeniem. 
Subiektywne odczucie czasu bywa różne: gdy 
jesteśmy szczęśliwi, mija on bardzo szybko, gdy się 
nudzimy lub cierpimy – płynie powoli. Jeszcze inna 
właściwość czasu ujawnia się w sposobie pamiętania 
tego, co minęło. Zdarzenia z przeszłości współistnieją 
w naszej pamięci niezależnie od chronologii. Poznaniu 
intelektualnemu przeciwstawił więc Bergson poznanie 
intuicyjne. Intuicja, zdaniem filozofa, umożliwia 
bezpośrednie poznanie świata w całej jego pełni 
i zróżnicowaniu. O ile intelekt dostrzega w rzeczach 
jedynie to, co wspólne, o tyle intuicja pozwala 
uchwycić to, co indywidualne i niepowtarzalne.

Intuicja oznacza, że człowiek jest w stanie zespolić 
się ze zmienną naturą, patrzeć na nią od wewnątrz, 
głęboko ją przeżywać. Natura podlega ciągłym 
zmianom, zasadą jej istnienia jest pęd życiowy  
(franc. élan vital [elã wital]), siła nadająca materii życie 
i je stymulująca. 
Wprawdzie Bergson w swojej filozofii niewiele uwagi 
poświęcał poezji, to jednak w jego myśli twórcy mo
dernistyczni, a zwłaszcza Leśmian, znaleźli inspirację 
dla uzasadnienia symbolizmu, który odwoływał się do 
intuicji, dążącej do wyrażenia niewyrażalnego, nieufnej 
wobec intelektu. 

Henri Bergson  
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iDziemy Do kina

Film – sztuka konkretu i sztuka symbolu
Film od momentu swoich narodzin (pierwszy pokaz 
filmowy zorganizowano w Paryżu w 1895 r.) postrzega
ny bywał jako forma rejestracji widzialnego świata. 
Istotnie, dla dzieła filmowego ważny jest konkret przed
stawienia. Oglądany na ekranie stół jest realnym sto
łem, pies – psem, a przechodzień na ulicy – przechod
niem. Zarazem jednak ów konkret, realistyczny obraz 
niejednokrotnie zyskują status symbolu. Film, tak jak 
literatura, może wyrażać to, co niewyrażalne. 
Proponowane filmy (do wyboru): Żywot Mateusza,  
reż. Witold Leszczyński (1967); Sól ziemi czarnej, reż. 
Kazimierz Kutz (1969); Egzamin dojrzałości, reż. Marcel 

Łoziński (1979); Wszystko może się 
przytrafić, reż. Marcel Łoziński 
(1995); Ucieczka z kina „Wolność”, 
reż. Wojciech Marczewski (1990) – wszystkie tytuły 
w zasobach Filmoteki Szkolnej; W samo południe, reż. 
Fred Zinnemann (1952); La Strada, reż. Federico Fellini 
(1955); Powiększenie, reż. Michelangelo Antonioni 
(1967); Śmierć w Wenecji, reż. Luchino Visconti (1971); 
Piknik pod wiszącą skałą, reż. Peter Weir (1975);  
Lokator, reż. Roman Polański (1976); Purpurowa  
róża z Kairu, reż. Woody Allen (1985); Trzy kolory.  
Niebieski. Biały. Czerwony, reż. Krzysztof Kieślowski 
(1993–1994).

1.   Streść obejrzany film. Co, twoim zdaniem, wymyka się streszczeniu? Jak sądzisz, dlaczego? 

2.   Powiedz, jaka jest koncepcja plastyczna filmu. Określ jej rolę w dziele.

3.   Wskaż ujęcia, sceny lub sekwencje, które mają znaczenia metaforyczne. Uzasadnij swoją interpreta
cję. 

4.   Jaką rolę w tworzeniu znaczeń symbolicznych odgrywają: scenografia, kostiumy, muzyka i gra aktor
ska? Odwołaj się do odpowiednich przykładów.

5.   Omów relację między dosłownymi i przenośnymi znaczeniami obrazu filmowego. 

6.   Jaką funkcję pełnią skróty artystyczne i niedopowiedzenia w obejrzanym przez ciebie filmie?

7.   Zaproponuj interpretację obejrzanego filmu.

Piknik pod wiszącą skałą, reż. Peter Weir (1975). 
Historia rozgrywa się w Australii, 14 lutego 1900 r. 
Uczennice ze szkoły dla dziewcząt udają się na 
piknik walentynkowy. Trzy z nich oraz ich nauczy
cielka nie wracają z wycieczki. Rozpoczynają się 
więc poszukiwania zaginionych, które kończą  
się niepowodzeniem – znaleziono tylko zwłoki 
nauczycielki. To, co się wydarzyło podczas pik
niku, pozostaje tajemnicą. Dzięki sposobowi 
fotografowania (widoczne są inspiracje impresjo
nizmem), rytmowi wyznaczanemu przez muzykę 
graną na fletni Pana oraz montażowi wprowadza
jącemu do filmowej narracji element niepokoju, 
reżyserowi udało się stworzyć atmosferę misty
cyzmu. Rzeczywistość ukazana w dziele Weira 
nie jest jednowymiarowa. Kryje tajemnicę, która 
wymyka się racjonalnemu poznaniu.
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p  Lokator, reż. Roman Polański (1976). 
Trelkovsky, skromny urzędnik polskiego pochodzenia 
żyjący w Paryżu, wynajmuje mieszkanie, w którym 
poprzednia lokatorka popełniła samobójstwo. Początkowo 
mu to nie przeszkadza, jednak z czasem odczuwa presję 
innych mieszkańców kamienicy, którzy zaczynają stawiać 
mu nadmierne wymagania, a nawet go zadręczać. Powoli 
utożsamia się z poprzednią lokatorką – nie tylko przebiera 
się za nią, lecz także postrzega rzeczywistość tak jak ona. 
Cały świat zewnętrzny wydaje mu się wrogi. Ogarnia go 
paranoidalny lęk. Narracja w Lokatorze prowadzona jest 
z perspektywy bohatera, dlatego wiele w tym filmie 
niejasności, niedopowiedzeń, tajemnic. Rzeczywistość 
ulega deformacji, bo tak ją widzi Trelkovsky. Niektóre kadry 
zyskują symboliczną wymowę, ponieważ oddają stan 
ducha człowieka przepełnionego lękiem.

p  W samo południe, reż. Fred Zinnemann (1952). 
Szeryf małego miasteczka na Dzikim Zachodzie kończy 
swoją kadencję i chciałby wieść spokojny żywot farmera 
z nowo poślubioną żoną. Jego plany krzyżuje wiadomość 
o bandycie przybywającym do miasta, by dokonać zemsty. 
Szeryf próbuje zorganizować samoobronę mieszkańców, 
wszyscy go jednak opuszczają. W samo południe musi 
stanąć sam naprzeciw złoczyńcy. W filmie została 
wykorzystana konwencja gatunkowa westernu, ale za 
sprawą rozwiązań wizualnych oraz tego, że w konstrukcji 
fabularnej zastosowano zasadę trzech jedności, dzieło 
zyskuje charakter symbolicznej przypowieści o zmaganiu 
się Dobra ze Złem. Tak można interpretować finałową 
scenę pojedynku. Odwaga i przekonanie o moralnej racji 
pozwalają szeryfowi, uosabiającemu Dobro, zwyciężyć Zło.
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Zmysłowe postrzeganie świata to jedna z najbardziej rozpoznawalnych cech kultury 
modernistycznej. W epoce fin de siècle’u skupiano uwagę na cielesności człowieka, w jej 

wymiarze erotycznym i estetycznym. Ciało – przedmiot kontemplacji – zyskało w tym czasie 
szczególnie wysoką rangę jako temat literatury i sztuki. Od tej pory, przez cały wiek XX, 
a nawet w wieku XXI, miało ono stanowić dla twórców jedną z najważniejszych inspiracji. 

Maria Podraza- 
‑Kwiatkowska (ur. 1926) 
– znawczyni Młodej Polski, 
profesor literatury, 
związana z Uniwersytetem 
Jagiellońskim.

Maria Podraza-Kwiatkowska
[Śmierć jako kobieta]

W okresie Młodej Polski utwory poetyckie zaludnione były specjalnego rodzaju po
staciami gęściej niż kiedykolwiek. Oddziałało w tym kierunku zapewne przekonanie o du
chowej istocie świata […]. Oddziałała także pewna konwencja: koncepcja poezji opartej na 
ekspresji pośredniej, […] w której dużą rolę odgrywa sfera emocjonalna, nasuwała między 
innymi po prostu najłatwiejszy, tradycyjny sposób obrazowania: ożywienie pojęcia. Za
tem: ból kładzie białe dłonie, życie żegna dłonią drzewa, rozpacz nachyla smutną twarz 
itp. Wymieniona część ludzkiego ciała, najczęściej dłoń i twarz, sugeruje istnienie całej 
postaci, personifikującej ból, życie, rozpacz. Niekiedy animizacja zaznaczona jest tylko 
przez czynność; taką jednak czynność, którą zwykle przypisujemy człowiekowi: „Na łące 
słania się cisza złota”. 

Jedna zwłaszcza z owych młodopolskich postaci znana jest szczególnie dobrze: ko
biece uosobienie śmierci. […]

Nirwano! Pochyl ku mnie twarz matowobladą
                            (K. Tetmajer: Zamyślenia XIII)

[…] Stary topos thánatos nie jest tu ani greckim chłopięciem z wygaszoną pochodnią życia, 
ani grecką Mojrą czy rzymską Parką, ani wreszcie chrześcijańskim szkieletem z kosą. Jest to 
postać kobieca, mniej lub bardziej nierealna, niekiedy nasycona elementami erotyzmu, nio
sąca zawsze ukojenie, najczęściej przez kładzenie dłoni […]. Taka rewaloryzacja1 starego 
toposu śmierci łączy się, jak wiadomo, z schopenhauerowskohinduską ideą negacji woli 
życia i popędu do działania. Śmierć bywa traktowana wymiennie z nirwaną; w obu przypad
kach j e s t  t o  n i e  t y l e  t h á n a t o s,  c o  e u t h a n a s i a,  t j.  d o b r a,  b e z b o l e 
s n a  ś m i e r ć. Być może zresztą, że wszyscy przeceniamy wpływ Schopenhauera; podob
ne zjawiska zna przecież psychiatria: śmierć ukoicielka pojawia się mianowicie z reguły 
w stanach depresyjnych. […] Niekiedy zresztą, o czym się zapomina, śmierć bywa przedsta
wiana inaczej, bardziej tradycyjnie, nawet ze swym atrybutem: kosą. Nie jest wtedy ukoiciel
ką stanów depresyjnych, lecz koniecznością, przyjmowaną godnie, na wzór stoików. […]

Zarówno jedna, jak i druga prezentacja śmierci – i ten fakt jest dla nas najważniejszy 
– nie jest symbolem. Jest alegoryczną personifikacją ogólnie znanego pojęcia.

(Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski)

1 rewaloryzacja – tu: 
przewartościowanie
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1.  Czym autorka uzasadnia obecność „specjalnego rodzaju postaci” w tekstach literackich okresu Mło
dej Polski? 

2.  Przywołaj ze znanych ci wierszy modernistycznych przykłady takich postaci, omów je i zinterpretuj 
ich znaczenie w utworach. 

3.  Badaczka wymienia różne znane w kulturze sposoby przedstawiania motywu śmierci. Wyjaśnij, na 
czym polega „rewaloryzacja starego toposu śmierci”.

4.  Omów dwa sposoby prezentacji śmierci, o jakich jest mowa w tekście. 

5.  Jaką rolę w ukazywaniu śmierci w poezji młodopolskiej odgrywa obrazowanie zmysłowe?

6.  Dlaczego, według Marii PodrazyKwiatkowskiej, obydwa sposoby prezentacji śmierci omówione 
w przytoczonym fragmencie mają charakter alegoryczny, a nie symboliczny? 

Adam Marczukiewicz
Schody (2002)

Adam Marczukiewicz 
(ur. 1958) – artysta  
malarz, grafik. Mieszka 
i tworzy w Krakowie.

1.  Stwórz historię, w której opowiesz, gdzie znajdują się tytułowe schody. Skąd i dokąd prowadzą? Kto 
po nich chodzi? Kim jest? O czym myśli? Co jest dla niego ważne?

2.  Jaką porę roku i dnia utrwalił artysta na obrazie Schody? Co na to wskazuje?

3.  Uzasadnij tezę, że bohaterem obrazu Marczukiewicza jest światło. Jak zostało ono pokazane?

4.  Jaką rolę w tym przedstawieniu malarskim gra perspektywa? Jakie wrażenia podkreśla?

5.  Zwróć uwagę na kolorystykę obrazu. Jak barwne plamy układają się na obrazie? Jakie efekty zostały 
dzięki temu wywołane?

6.  W jaki sposób współczesny malarz nawiązuje do tradycji impresjonizmu i symbolizmu?
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Anna Świrszczyńska 
Genialne ciało jogi

Znudziło mnie już moje ciało.
Na próżno przez tyle lat
staram się je wytresować,
głodzę, polewam lodowatą wodą, 
biczuję pracowicie
ironią.

Jest tępe, 
nie ma wyższych aspiracji,
nie stanie się nigdy
genialnym ciałem jogi.

Którejś nocy
zostawię je pod opieką twoich rąk
i odejdę.

Chociaż na chwilę.

 (Jestem baba, 1972)

Anna Świrszczyńska 
(1909–1984) – poetka, 
dramatopisarka, autorka 
utworów dla dzieci.

1.  Z czyjej perspektywy i w jaki sposób przedstawione jest ciało w wierszu Świrszczyńskiej?

2.  Uzasadnij, że sposób przedstawienia kobiecego ciała w utworze XXwiecznej poetki nie przypomina 
tego z wierszy młodopolskich.

3.  Jak przedstawiona jest kobieta w utworach Tetmajera, a jak – w wierszu Świrszczyńskiej?

4.  Potraktuj wiersz Anny Świrszczyńskiej jako rodzaj dialogu z młodopolskimi utworami poetyckimi. 
Co z tego dialogu wynika? 

przemyŚl na nowo

1.  Wybierz z podręcznika utwór liryczny, który szczególnie cię zaintrygował, wzruszył, skłonił do re
fleksji. Przygotujcie w klasie poranek poetycki, na którym przedstawicie recytacje wybranych utwo
rów. Zadbajcie o odpowiednią oprawę muzyczną i scenograficzną. 

2.  Zinterpretuj wybrany wiersz w kontekście filozofii Bergsona, Nietzschego lub Schopenhauera. 
Przedstaw swoje odczytanie w formie szkicu interpretacyjnego. 

3.  Stwórz minisłownik terminów związanych z liryką jako rodzajem literackim. Zapisz w nim te termi
ny w porządku alfabetycznym, sporządź definicje, w których wyjaśnisz ich znaczenia.

4.  Z dwu podanych niżej zdań wybierz to, które jest zgodne z twoimi przekonaniami. Przedstaw argu
menty na uzasadnienie tego zdania. Uporządkuj je według zasady ważności – od najważniejszych dla 
ciebie, do najmniej istotnych.
•  Lubię czytać poezję.
•  Nie lubię czytać poezji.



110 I chociaż życie nasze nic niewarte: evviva l’arte! Spotkanie z kulturą modernizmu: liryka

Trzeba przemyŚleć, Trzeba zapamiĘTać

estetyka
• „sztuka dla sztuki”
• nowatorstwo estetyczne
• wolność i niezależność 
 artysty

Artur Schopenhauer
(1788–1860)
• obraz świata zależny od 
 postrzegającego ten świat człowieka
• możliwość prawdziwego 
 poznania tylko siebie samego
• wola kierująca ludzkim działaniem
• ból egzystencjalny spowodowany 
 niemożnością zaspokojenia pragnień
• kontemplacja piękna 
• nirwana

Friedrich Nietzsche
(1844–1900)
• sztuka apollińska i dionizyjska
• celem życia – wyzwalanie się 
 z ograniczeń
• przewartościowanie wartości
• moralność „panów” 
 i „niewolników”
• nadczłowiek

Jan Kasprowicz
(1860–1926)
• fascynacja przyrodą
• symbolika świata natury
• synestezja
• oddawanie wrażeń

Krzak dzikiej róży 
w Ciemnych Smreczynach

filozofia

Młoda Polska
(przełom XIX i XX w.)

liryka

Bolesław Leśmian
(1878?–1937)
• ballady
• fantastyka
• nastrojowość
• ludowość
• neologizmy
• symbole
• filozofia

[W malinowym chruśniaku], 
Mak, Dusiołek, Dziewczyna, 
[Wyruszyła dusza w drogę...]

Henri Bergson
(1859–1941)
• krytyka poznania intelektualnego
• poznanie intuicyjne
• „pęd życiowy”
• zespolenie człowieka z naturą

Kazimierz Przerwa-Tetmajer
(1865–1940)
• niepokój, lęk
• poczucie końca 
• sztuka ponad wszystko
• erotyki

Koniec wieku XIX, Evviva l’arte, 
Pod wrażeniem

dekadentyzm
• poczucie końca, niemocy
• bierność
• nihilizm

Leopold Staff
(1878–1957)
• klasycyzm
• stoicyzm
• zgoda ze sobą i światem
• życie jako wartość

Poczucie pełni, Przedśpiew, 
[Czemu patrzycie, oczy moje...], 
Kochać i tracić

impresjonizm
• uchwycenie chwili
• wrażenie, ulotność 
• gra światła
• plener

symbolizm
• wyrażanie niewyrażalnego
• wieloznaczność symbolu


