A wiosną – niechaj
wiosnę, nie
Polskę zobaczę.
Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne
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W

ojna 1914–1918 stanowiła bolesne
doświadczenie dla Europy i wielu
państw całego globu, dlatego została
nazwana „światową” (lub – do wybuchu
II wojny – „wielką wojną”). Ujawniła ona
mroczną stronę nowoczesnej cywilizacji.
Okazało się, że postęp cywilizacyjny
może służyć nie tylko budowaniu, lecz
także zabijaniu. Wojna podważyła
zasady etyczne, estetyczne, obyczajowe
i polityczne, na których były ufundowane
tradycyjne społeczeństwa. Rok 1918 na
nowo obudził nadzieję na zbudowanie
lepszego, sprawiedliwszego społe
czeństwa, a niektórym narodom –
w tym Polakom – przyniósł wymarzoną
wolność. W Polsce w pierwszych latach
po odzyskaniu niepodległości radość
i nadzieja mieszały się z niepokojem
i niepewnością, jak będzie urządzone
nowe państwo oraz jakie zagrożenia
przyniesie nowoczesność. Te sprzeczne
emocje doświadczane przez jednostkę
i przez całe społeczeństwo rejestrowała
poezja. Tworzyli ją poeci, którzy
w dojrzałe życie artystyczne wkraczali
wraz z powstaniem II Rzeczypospolitej.

p G
eorges Braque [żorż brak], Domy w Estaque (1908),
Kunstmuseum, Berno

1.

Przyjrzyj się przedstawionym reprodukcjom i powiedz, co na każdej z nich widzisz.

2.

Jakie emocje towarzyszą ci podczas oglądania tych obrazów? Jak tytuły dzieł pomagają w ich odbiorze?

3.

Co łączy przedstawione dzieła, a co je od siebie różni?

4.

Jakie historie można opowiedzieć na podstawie obrazów Braque’a, Picassa i Makowskiego? Który
obraz inspiruje cię najbardziej? Uzasadnij dlaczego.

5.

Wysłuchaj fragmentu Błękitnej rapsodii George’a Gershwina. Jakie różnice dostrzegasz między tym
utworem, a muzyką z wcześniejszych epok?

6.

Wysłuchaj wybranego standardu jazzowego. Jakie
widzisz związki między Błękitną rapsodią a jazzem?

7.

W jaki sposób Makowski oddał atmosferę koncertu
jazzowego?

Jazz – gatunek muzyczny, który powstał
w Stanach Zjednoczonych na początku XX w.
i połączył tradycje muzyki potomków
czarnoskórych niewolników oraz białych
osadników w Ameryce Północnej.

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

Pablo Picasso, Panny 
z Avignonu (1907),
Museum of Modern Art,
Nowy Jork

© Succession Picasso 2014

Tadeusz Makowski, Jazz (1929),
Muzeum Narodowe, Warszawa.
Tadeusz Makowski (1882–1932)
– polski malarz, rysownik i grafik.
Studiował w Krakowie, żył i tworzył
w Paryżu. Makowski upraszczał
i geometryzował kształty postaci
oraz przedmiotów ukazywanych
na obrazach. 
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Wobec

WOLNOŚCI
W

liryce powstającej na początku XX w., po odzy
skaniu niepodległości przez Polskę, pojawiają się
nowe tematy i nowy bohater literacki, który głosi potęgę
życia, potrafi się nim cieszyć i znajduje radość nawet
w codziennych doświadczeniach. Poeci międzywojnia
prowadzą także polemiki z dawnymi (np. romantyczny

mi) postawami i wartościami wciąż odżywającymi
w wolnym nowoczesnym państwie. Dla pokolenia twór
ców urodzonych w ostatniej dekadzie XIX w. wolność
nie tylko jest równoznaczna z odzyskaniem niepodleg
łości, lecz także oznacza zmianę sposobu myślenia
o życiu i wyzwolenie artystycznej wyobraźni.

To już znasz

1. 	Przypomnij tematy podejmowane w twórczości romantyków. Jakie mity stworzyła

poezja tej epoki? Nazwij je i podaj przykłady utworów, z których pochodzą.

2. 	Z którymi poglądami romantyków podjęli dialog twórcy młodopolscy? Przywołaj utwory, w których

się on toczy, i przedstaw najważniejsze kwestie powracające w tym dialogu.

3. 	Przywołaj związki frazeologiczne pochodzące z liryki

romantycznej, które utrwaliły się w języku polskim
jako skrzydlate słowa.

4. 	Odszukaj w dostępnych ci źródłach jeszcze inne

skrzydlate słowa o romantycznym rodowodzie.
Powiedz, w jakich sytuacjach można by ich użyć.

Skrzydlate słowa – rozpowszechnione
związki wyrazowe, których pochodzenie
można łatwo ustalić. Funkcjonują one
w języku na prawach cytatu włączanego
do różnych wypowiedzi, np.: „kobieto,
puchu marny” (A. Mickiewicz, IV część
Dziadów).

5. 	Jaką funkcję w języku mogą pełnić skrzydlate słowa?

Dialogi z tekstem, dialogi tekstów

Julian Tuwim
Julian Tuwim (1894–1953)
– poeta, jeden z założycieli
Skamandra, najpopularniej
szej grupy poetyckiej w dwu
dziestoleciu międzywojen
nym. Najważniejsze zbiory
wierszy wydał przed wybu
chem II wojny światowej.
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Poezja (fragment)
1
Powstał w mej duszy wprost szaleńczy plan,
Plan, który można przyrównać herezji:
Niechaj się dzisiaj dowie wszelki stan,
Co ja właściwie sądzę… o poezji.

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

 Julian Tuwim

Jakie w tej sprawie „przekonania” mam,
Jak brzmią zasady tej mojej „teorii”,
Niech słucha mędrzec i niech słucha cham
Teoretycznej mej fantasmagorii!1

fantasmagoria – tu:
wizja
2
Chipewejowie (ang.
Chippewa) – plemię
Indian z Ameryki
Północnej
3
chutna – pożądliwa
1

Będą te słowa jak taneczny krok!
Będą – jak złota do Stolicy droga!
– Poezja – jest to, proszę panów, skok,
Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga.
Jest to pierwotny, czippewajski2 krzyk
I chutna3 miłość do rodzącej ziemi,
Zadowolony barbarzyńcy ryk,
Gdy ujrzał Ogień oczy zdumionemi.
– Wtedy – podskoczył! – To – poezji Bóg!
Skoczył – i krzyknął słowo obłąkańcze!
Poświęcił Bogu chaty swojej próg,
Poświęcił tańcem. Więc i ja też tańczę.

© Succession H. Matisse

(Czyhanie na Boga, 1918)

 H
enri Matisse [ãri matis], Taniec (1910), Ermitaż,
Sankt Petersburg. Henri Matisse (1869–1954) –
malarz francuski. Początkowo tworzył pod wpływem
impresjonistów, później wypracował własny
rozpoznawalny styl polegający na operowaniu
plamami żywych barw obwiedzionych konturem.

1.

Kto jest adresatem, a kto – nadawcą tej poetyckiej wypowiedzi? Wskaż słowa, które pozwalają to ustalić.

2.

Określ ton wiersza. Które sformułowania są przesłanką dla twoich wniosków?

3.

Czym, w przekonaniu Tuwima, ma być poezja? Jakie cele stawiał przed twórczością poetycką Tuwim,
a jakie – romantycy i poeci Młodej Polski? Wskaż różnice.

4.

Kim ma być nowy poeta? Wyjaśnij, z czego może wynikać taka koncepcja artysty.
Wobec wolności
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Rwanie bzu
Narwali bzu, naszarpali,
Nadarli go, natargali,
Nanieśli świeżego, mokrego,
Białego i tego bzowego.
Liści tam – rwetes, olśnienie,
Kwiecia – gąszcz, zatrzęsienie,
Pachnie kropliste po uszy
I ptak się wśród zawieruszył.
Jak rwali zacietrzewieni
W rozgardiaszu zieleni,
To się narwany więzień
Wtrzepotał, wplątał w gałęzie.
Śmiechem się bez zanosi:
A kto cię tutaj prosił?
A on, zieleń śpiewając,
Zarośla ćwierkiem zrosił.
Głowę w bzy – na stracenie,
W szalejące więzienie,
W zapach, w perły i dreszcze!
Rwijcie, nieście mi jeszcze!
(Treść gorejąca, 1936)

 Jan Cybis, Piwonie (1936), Muzeum Narodowe, Kraków

1.

Dlaczego, twoim zdaniem, przedmiotem poetyckiego zainteresowania jest rwanie bzu?

2.

Jaką funkcję w tym wierszu pełnią motywy „więzienia” i „stracenia”? Jakie emocje one wprowadzają?

3.

Co może symbolizować rwanie bzu opisane w utworze? Uzasadnij swoją interpretację.

4.

Porównaj postawę poety w Poezji oraz w Rwaniu bzu.

5.

Zapoznaj się z innymi utworami poetyckimi Juliana Tuwima. Zwróć uwagę na ich tytuły oraz język.
Jakie wnioski dotyczące tematów i języka poetyckiego nasuwają ci się po tej lekturze?

6.

Jak w kontekście innych wierszy Tuwima rozumiesz słowa: „– Poezja – jest to […] /
Skok barbarzyńcy, który poczuł Boga”?

Z wierszy o państwie
1
Dogasa legendarna łuna
Pożarów, kurzu, krwi i walk,
Polsko, wskrzeszona od pioruna,
Wezbranych chmur i wieszczych warg!
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Sztandary twoje, przesiąknięte
Poezją i pokoleń krwią,
W muzeach drzemią – i są święte;
I dobrze jest, że święte są.
Jak walka miała lata szkolne
(I laury – jak liryczne bzy),
Tak muszą mieć narody wolne
Zadumy swoje, klechdy1, mgły.
I trzeba, żeby wargi drżały,
Czytając smutny dziejów skrypt,
I tylko bęcwał przemądrzały
Nie drgnie w grobowym mroku krypt.
2
Lecz nam w misterium przepowiedni
Rosła o państwie każda wieść,
Więc dziś wolności dzień powszedni
Trudno zrozumieć nam i znieść.
Od chorągwianych amarantów
Żądamy cudów, niczym w Lourdes2,
I uskrzydlonych policjantów
Wzywamy śród ulicznych burd.
A on nie Konrad, on nie Gustaw,
Ni Króla Ducha3 dalszy ciąg.
Jemu wystarczy „Dziennik Ustaw”,
Najmistyczniejsza z polskich ksiąg.
I żadnej w tym nie widzę racji,
By rozanielił się nasz wiek:
Żeby Anhellim4 był Zawadzki5,
A Wernyhorą wieszczym – Beck6.

1
klechda – podanie
ludowe, legenda, baśń
2
Lourdes [lurd] – miasto
w południowo-zachodniej
Francji u podnóża
Pirenejów, miejsce
słynące z cudownych
objawień Matki Boskiej
3
Król Duch – tytuł
mistycznego poematu
Juliusza Słowackiego
4
Anhelli – tytułowy
bohater poematu
Juliusza Słowackiego
5
Władysław Marian
Zawadzki – minister
skarbu w rządzie
II Rzeczypospolitej
6
Józef Beck – minister
spraw zagranicznych
w rządzie
II Rzeczypospolitej

3
Wielki to mozół i tortura
Być państwem wymodlonym przez
Poetów, co maczali pióra
W gorzkim inkauście krwi i łez.
Być państwem, które ma w obiegu,
Niczym walutę, echa słów
Z tamtego, dalekiego brzegu
Proroczych mgieł i mglistych snów.
Gdy „późny wnuk”, co w duchy wierzy,
Mistyczny rozwiązuje szyfr,
Nieubłagani buchalterzy
Przychodzą z kolumnami cyfr.
Wobec wolności
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I jeśli bilans się nie zgadza,
Gdy trzeba znów podatków, ceł,
Do sumień apeluje władza
Słownictwem romantycznych dzieł.
(Treść gorejąca)

1.

Jakie środki poetyckie dostrzegasz w pierwszej strofie wiersza? Czemu one służą?

2.

Wskaż w pierwszym wierszu i zinterpretuj sformułowania, które mówią, jak wolne narody powinny
obchodzić się z pamiątkami przeszłości.

3.

Jaki stosunek do Polski deklaruje poeta w tym utworze? Które wypowiedzenia mogą potwierdzić
twoje zdanie?

4.

Jak sądzisz, dlaczego drugi wiersz rozpoczyna się od spójnika przeciwstawnego „lecz”?

5.

Jaki zarzut stawia się w utworze „wolnemu narodowi”? Zwróć uwagę na zderzenie imion bohaterów
romantycznych z nazwiskami urzędników państwowych II Rzeczypospolitej. Jaki efekt osiągnięto
dzięki temu zabiegowi?

6.

Które wyrażenia użyte w trzech utworach z cyklu Z wierszy o państwie mają charakter skrzydlatych
słów? Określ ich funkcje.

7.

Zinterpretuj zdanie: „Do sumień apeluje władza / Słownictwem romantycznych dzieł”. Jakim mitem
romantycznym posługuje się władza?

8.

Jaki rodzaj manipulacji został obnażony w trzecim wierszu?

9.

Po lekturze utworu Tuwima określ postawę poety wobec historii, wolności i zachowań władzy.

10.

Przeczytaj cały cykl Z wierszy o państwie Juliana Tuwima i rozważ problem: Jakie są konsekwencje
wykorzystywania języka dzieł romantycznych do celów propagandowych w wolnym państwie?

Kazimierz Wierzyński
Wiosna i wino
Kazimierz Wierzyński
(1894–1969) – poeta,
współtwórca grupy
Skamander. Do czasu
wybuchu II wojny pracował
między innymi jako
dziennikarz sportowy.
W 1939 r., podobnie
jak Julian Tuwim, wyjechał
z kraju. Przebywał
w Nowym Jorku,
a po wojnie mieszkał
w Rzymie i w Londynie.
Do Polski nigdy nie wrócił.
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Wiosna i wino: dwa płuca oddechem
Młodym wezbrane i w ślepym zachwycie
Wyśpiewujące pogańskim swym śmiechem
Ziemię, panteizm, człowieka i życie.
Wiosna i wino: dwie wargi, co swymi
Pocałunkami mieszają sny w głowie,
Że się zawraca do góry i dymi!…
O, przyjaciele! Piję wasze zdrowie!
(Wiosna i wino, 1919)

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

 Kazimierz Wierzyński

1.

Co jest tematem wiersza Wiosna i wino?
Jakie emocje zostały w nim
wyrażone?

2.

Określ charakter słownictwa
wykorzystanego w utworze.
Do jakich zachowań
nawołują słowa poety?

3.

Jak w kontekście wiersza
Wiosna i wino rozumiesz
sformułowania „pogański
śmiech” i „panteizm”?

4.

Układ strof w wierszu
oparty jest na paralelizmie.
Wskaż w utworze ten
element konstrukcyjny
i wyjaśnij jego funkcję.

5.

Kim może być człowiek,
który wypowiada się
w wierszu Wiosna i wino?
Jaki on jest? Jaka filozofia
patronuje postawie
wyrażonej w utworze?

q L
eon Wyczółkowski, Wiosna w Gościeradzu (1933),
Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz

Dyskobol
Rzut mój w rozwartej zaczyna się dłoni,
Rzut mój się kończy nie wiadomo gdzie,
Dysk, niby dukat połyskliwy, dzwoni
Poza światami, za metami, w mgle.
Dysk mój upada na ziemię, i dźwięczy,
I znów się zrywa i wykreśla łuk,
To serce skute w złocistej obręczy
Tętni i bije i przyśpiesza stuk.
Z placów na place jak pstrąg się przerzuca,
Jak lotne przęsło, jak skaczący most,
Rzut, który światom wyolbrzymia płuca,
Który wymierza gwiazdom wielkim wzrost.
Rzut, który miarę wytkniętą już przerósł,
Minął granice i wzbił się, jak duch,
Rzut ten mam w dłoni – dyskobol i heros,
Ja, który wszczynam niewstrzymany ruch.
(Laur olimpijski, 1927)

 M
yron, Dyskobol, rzymska kopia
greckiej rzeźby z V w. p.n.e.

Wobec wolności
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1.

Postaw wstępną hipotezę interpretacyjną
dotyczącą znaczeń wiersza Dyskobol.

2.

Wskaż w utworze wszystkie czasowniki.
Określ, jakie czynności one nazywają,
i wyjaśnij funkcję tych czasowników
w wierszu. Zwróć uwagę, z jakimi
rzeczownikami się one łączą. Jak odczytujesz
sens tych połączeń?

3.

Zestaw dwa początkowe wersy utworu
z dwoma końcowymi. Co to zestawienie
mówi o bohaterze wiersza?

4.

Kim jest tytułowy dyskobol? Co jest
przedmiotem jego fascynacji? Zwróć
uwagę na metafory i porównania odnoszące
się do dysku oraz do rzutu.

5.

Skonfrontuj swoją wstępną hipotezę
interpretacyjną z wnioskami wynikającymi
z analizy środków poetyckich. Co analiza
formy utworu zmieniła w twojej pierwszej,
spontanicznej interpretacji, a co potwierdziła?

6.

Porównaj Dyskobola Myrona z bohaterem
wiersza Wierzyńskiego oraz z fotografią
współczesnej sportsmenki. Wydobądź istotne
cechy różniące te przedstawienia. Gdzie
widzisz źródło tych różnic?

Colosseum (Koloseum)
– słynny rzymski amfiteatr
zbudowany w latach
75–82 n.e.
2
Ricardo Zamora (1901–1978)
– hiszpański bramkarz, jeden
z najwybitniejszych w historii,
nazywany
El Divino (hiszp. boski,
wspaniały)
3
Don Juan – legendarny
hiszpański uwodziciel, bohater
licznych dzieł literatury i sztuki
4
centra – dośrodkowanie
5
wolej – uderzenie piłki,
zanim spadnie ona na ziemię.
6
Ural – góry w Rosji,
na granicy Europy i Azji
7
moździerz – niewielkie działo
1
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q Współczesna sportsmenka rzucająca dyskiem

Match footballowy
Oto tu jest największe Colosseum1 świata,
Tu serce żądz i życia bije najwymowniej,
Tu tajemny sens wiąże i entuzjazm brata
Milion ludzi na wielkiej rozsiadłych widowni.
Zamorra2 wsparty w bramce o szczyt Pirenejów,
Piękniejszy niż Don Juan3, obciśnięty w swetrze,
Jak dumny król, w chaosie center4 i wolejów5,
Śledzi kulę świetlistą, prującą powietrze.
Z Uralu6 w bój posłaną, jak z lufy moździerza7,
Trzyma w oczach i więzi, a gdy kula spada,
Jak pająk się nad dziuplą bramki rozczapierza,
Jak krzak wystrzela w niebo, człowiek-barykada.

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

Pocisk skacze kozłami od miasta do miasta,
Z jednej strony Moskwa, z drugiej Barcelona,
Już steruje ku siatce, już spod stóp wyrasta,
Trybuny tracą oddech, cały stadion kona.
I pokażcie mi teraz – gdzie, w jakich teatrach
Milion widzów wystrzeli takim wielkim głosem:
Zamorra, lecąc w górę, jak żagiel na wiatrach,
Za Atlantyk wybija piłkę jednym ciosem!
Widownia oszalała, krzyczy, bije brawo,
Półkole trybun płonie niczym aureola,
I jak wielka tęsknota za zwycięską sławą
Tętni okrzyk stadionu: gola, gola, gola!
(Laur olimpijski)

p Ricardo Zamora

1.

Obejrzyj w telewizji fragment meczu piłkarskiego lub wysłuchaj fragmentu transmisji radiowej z takiego wydarzenia sportowego. Scharakteryzuj język komentarza. Zwróć uwagę na słownictwo, metafory, porównania, sposób budowania zdań.

2.

Przygotuj własny komentarz, w którym oddasz atmosferę tego wydarzenia. Które słowa i sformułowania z wiersza Match footballowy możesz w nim wykorzystać?

3.

Jakie emocje udało się poecie utrwalić w wierszu? Wskaż porównania i metafory, które – twoim zdaniem – najwierniej oddają atmosferę meczu.

4.

Jak można zinterpretować porównanie Zamory do Don Juana? Który współczesny bramkarz mógłby
zostać bohaterem wiersza? Uzasadnij swój wybór.

5.

Jakie znaczenia może sugerować metafora „największe Colosseum świata”? Wyjaśnij, jak ją rozumiesz
w kontekście całego utworu.

6.

Jak poeta ocenia widowisko piłkarskie? Wskaż w utworze fragmenty, którymi możesz wesprzeć swoją
argumentację.

7.

Zwróć uwagę na tytuł utworu. Co się stało z formą zapożyczoną z języka angielskiego? Wyjaśnij, jak
powstała współczesna forma mecz piłki nożnej? Podaj przykłady innych zapożyczeń w dziedzinie
sportowej. Zaobserwuj, czy zaszły w nich przekształcenia w porównaniu z formami oryginalnymi,
i wyjaśnij te zmiany.

Wobec wolności
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Stanisław Barańczak
(ur. 1946) – poeta,
tłumacz, krytyk literacki,
długoletni profesor
literatury polskiej na
Uniwersytecie Harvarda
w Stanach Zjednoczonych.

Kevin McHale –
amerykański koszykarz
o wzroście 2 m 9 cm
(inaczej: 6 stóp i 10 cali),
przez cały czas sportowej
kariery (1980–1993)
związany z drużyną
Boston Celtics
1

Stanisław Barańczak
Pierwsza piątka

W oceanicznym ryku nabitej głowami hali
Boston Garden, w ekstazie od górnych galerii po parter,
wbiegają truchtem, luźni, zblazowani, cali
w niby-leniwej glorii, pięć piętrowych panter:
długoręki Kevin McHale1, sześć stóp i dziesięć cali
ofensywnego geniuszu; chmurny i uparty
wielkolud Robert Parish; piegowaty Dennis
Johnson, mistrz błyskotliwych podań; jego partner
Danny Ainge, cwany gówniarz z wyglądu, bezcenny
artysta strzałów z dystansu; aż wreszcie wstępuje na parkiet
Larry Bird (z trybun: „LA-RREE!!!”), kluchowaty, senny
blondas, w którym nikt by się nie domyślił żywej,
jedynej, wszystko dotąd zaćmiewającej legendy.
Fale wrzawy wzbierają, aż burzliwe grzywy
walą się, nagła cisza święci ewidentny
fakt: w dziejach koszykówki nie było drużyny
tak zgranej, niezrównanej. Gwizdek, pierwszy wyskok
do piłki. Parish; Johnson; McHale czterema dużymi
krokami dopada kosza, dwa punkty, ryk: znów im wyszło.
„Socjotechnika: bez meczów, lig, tabel zbyt by się dłużyły
tygodnie”, mruczę zawistnie. (Bird rzuca się w kłębowisko
ciał, zwód, łuk strzału: znowu!). Nie: tylko trochę mniej niedoskonali
niż każdy, są doskonale kochani, nienawidzeni, są wyspą
wyrosłą nad obojętność. Na mgnienie. Tak, ale na mgnienie ocali
ich to, że wystają o głowę ponad tę resztę, to wszystko.
(Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986–1988, 1988)

26

p Z
awodnicy drużyny
Boston Celtics,
fotografia z 1982 r.,
od lewej: Larry Bird,
Danny Ainge i Kevin
McHale oraz Andrew
Toney z drużyny
Philadelphia Sixers

1.

Obejrzyj zdjęcie zawodników Boston Celtics. Opisz każdego z nich, omów sytuację ukazaną
na zdjęciu.

2.

Jak Barańczak przedstawił w wierszu tych zawodników? Jaki stosunek do nich ujawnia się za sprawą
takiego opisu?

3.

Wskaż w utworze fragmenty relacjonujące przebieg meczu. Jakie jego fazy poeta ukazał w wierszu
i w jaki sposób to zrobił?

4.

Jakie emocje wyraża Pierwsza piątka? Wskaż w utworze sformułowania, którymi możesz poprzeć
swoją opinię.

5.

W których fragmentach wiersza pojawia się komentarz i za pomocą jakich środków językowych się
on ujawnia?

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

6.

Co na podstawie wiersza można powiedzieć o osobie mówiącej? Jaki jest jej stosunek do
opisywanego wydarzenia?

7.

Wyjaśnij, jak rozumiesz refleksję kończącą utwór.

8.

Porównaj sposób przedstawienia meczu w wierszu Barańczaka i w utworze Wierzyńskiego. Na jakich
elementach każdy z poetów skupia uwagę?

9.

Jaki sposób myślenia o widowisku sportowym ujawnia się w wierszu Wierzyńskiego, a jaki –
w tekście Barańczaka? Porównaj je i powiedz, który z nich jest ci bliższy. Uzasadnij dlaczego.

Jan Lechoń (właśc.
Leszek Serafinowicz,
1899–1956) był członkiem
grupy Skamander. We
wrześniu 1939 r. opuścił
Polskę i po wojnie już do
niej nie wrócił. Depresja
doprowadziła go do
samobójczej śmierci.

Jan Lechoń

Herostrates1
Czyli to będzie w Sofii, czy też w Waszyngtonie.
Od egipskich piramid do śniegów Tobolska2
Na tysiączne się wiorsty3 rozsiadła nam Polska,
Papuga wszystkich ludów – w cierniowej koronie.
Kaleka, jak beznodzy żołnierze szpitalni,
Co będą ze łzą wieczną chodzili po świecie,
Taka wyszła nam Polska z urzędu w powiecie
I taka się powlokła do robót – w kopalni.
Dziewczyna, na matczyne niepomna przestrogi,
Nieprawny dóbr sukcesor4, oranych przez dzieci,
Robaczek świętojański, co w nocy zaświeci,
Wspomnieniem dawnych bogactw żyjący ubogi.
A dzisiaj mi się w zimnym powiewie jesieni,
W szeleście rdzawych liści, lecących z kasztanów,
Wydała kościotrupem spod wszystkich kurhanów,
Co czeka trwożny chwili, gdy ciało odmieni.
O! zwalcież mi Łazienki królewskie w Warszawie5,
Bezduszne, zimnym rylcem drapane marmury,
Pokruszcie na kawałki gipsowe figury
A Ceres kłosonośną6 utopcie mi w stawie.
Czy widzisz te kolumny na wyspie w teatrze,
Co widok mi zamknęły daleki na ścieżaj?
Ja tobie rozkazuję! W te słupy uderzaj
I bij w nie, aż rozkruszysz, aż ślad się ich zatrze.
Jeżeli gdzieś na Starym pokaże się Mieście
I utkwi w was Kiliński7 swe oczy zielone,
Zabijcie go! – A trupa zawleczcie na stronę
I tylko wieść mi o tym radosną przynieście.

Herostrates – szewc
z Efezu, który chciał, by
pamięć o nim utrwaliła się
na wieki, dlatego
w IV w. p.n.e. zniszczył
świątynię Artemidy (grec
kiej bogini łowów). Za ten
czyn został skazany na
śmierć, a jego imię miało
być, wbrew jego pragnie
niu, wymazane z pamięci
wszystkich pokoleń. Stał
się symbolem niszczenia
utrwalonych wartości.
2
Tobolsk – jedno z naj
starszych miast na Syberii
3
wiorsta – dawna rosyj
ska jednostka długości
odpowiadająca 1,07 km
4
sukcesor – spadkobierca
5
Aluzja do miejsca rozpo
częcia powstania listopa
dowego oraz do dramatu
Stanisława Wyspiańskiego
Noc listopadowa poświę
conego temu wydarzeniu.
6
Ceres – w mitologii
rzymskiej bogini roślinno
ści i urodzaju, odpowied
niczka greckiej bogini
Demeter; jedna z postaci
dramatu Wyspiańskiego
Noc listopadowa
7
Jan Kiliński – szewc,
przywódca ludności
Warszawy w czasie
powstania kościuszkow
skiego w 1794 r.
1

p R
oman Kramsztyk, Portret
Jana Lechonia (1919), Muzeum
Narodowe, Warszawa

Wobec wolności

27

gędźba (dawn.) – muzyka
wyżeniem – wyeliminujemy, usuniemy z pamięci
8
9

Ja nie chcę nic innego, niech jeno mi płacze
Jesiennych wiatrów gędźba8 w półnagich badylach;
A latem niech się słońce przegląda w motylach,
A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę.
Bo w nocy spać nie mogę i we dnie się trudzę
Myślami, co mi w serce wrastają zwątpieniem,
I chciałbym raz zobaczyć, gdy przeszłość wyżeniem9,
Czy wszystko w pył rozkruszę, czy… Polskę obudzę.
(Karmazynowy poemat, 1920)

1.

Wskaż w wierszu Lechonia aluzje literackie. Jakie mity romantyczne związane z Polską są
przywołane w utworze?

2.

Wykorzystaj przypisy i wyjaśnij, jaką symboliką posłużył się poeta i jaki jest cel tego zabiegu.

3.

Jak rozumiesz stwierdzenie: „Od egipskich piramid do śniegów Tobolska / N
. a tysiączne się wiorsty
rozsiadła nam Polska”?

4.

Co chce zniszczyć nowy Herostrates? Postaw hipotezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

5.

Zwróć uwagę na czas powstania utworu. Zinterpretuj w tym kontekście dwie końcowe strofy.

6.

Scharakteryzuj postawę poety w Herostratesie. Porównaj ją z postawą prezentowaną w wierszach
Juliana Tuwima. Jakie wnioski ci się nasuwają?

7.

Odszukaj w bibliotece szkolnej, domowej lub cyfrowej wiersze dwu pozostałych skamandrytów –
Jarosława Iwaszkiewicza i Antoniego Słonimskiego stworzone w latach 1918–1930. Zaproponuj
interpretację wybranego utworu.

8.

Co w poezji skamandrytów jest dla ciebie ważne, poruszające, inspirujące, a co cię irytuje lub
pozostawia obojętnym?

Pisarze dwudziestolecia (wśród u
nich m.in. Antoni Słonimski –
pierwszy od prawej i Jarosław
Iwaszkiewicz – trzeci od lewej)
dzielący kawiarniany stolik
z Adamem Mickiewiczem. Wieszcz
zszedł z cokołu, by napić się kawy
z młodymi kolegami po piórze.
Fotomontaż ukazał się w 1936 r.
w „Wiadomościach Literackich”.
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Konstanty Ildefons Gałczyński
Podróż do Arabii Szczęśliwej

Pąsowe wstążki bicza wiatr rozwiał przelotny
i niebo jest gwiazd pełne jak Afryka ptaków,
konie noga za nogą, koła – jako-tako,
a woźnica pijany i bardzo samotny.
Kareta to muzyka, to pudło muzyki,
noc naokół karety to jest szczęścia dużo;
zaraz księżyc przeleci wielką srebrną burzą
i w rowach zakołują świetliki, ogniki.

 K
onstanty Ildefons
Gałczyński
Konstanty Ildefons
Gałczyński (1905–1953)
– twórca czerpiący
inspiracje z doświadczeń
skamandrytów, choć
młodszy od nich
o pokolenie. Łączył
w swoich wierszach
elementy nonsensu
z poetyką snu. Posługiwał
się specyficzną odmianą
absurdalnego humoru.

Jadą w karecie piękni, ramiona oparli
na poduszkach pachnących – o, nocy jedyna!
Śpiewa szafir i droga, i każda godzina…
A oni nic nie wiedzą, bo oni umarli.
1929

© ADAGP, Paris 2014

t M
arc Chagall, Koncert
(1957), Kolekcja Evelyn
Sharp, Nowy Jork

1.

Co zwraca twoją uwagę w opisie podróży do Arabii Szczęśliwej? Jakie rozwiązania poetyckie zostały
zastosowane w wierszu i czemu one służą?

2.

Na jakie zmysły oddziałuje metaforyka utworu? Przywołaj odpowiednie przykłady i je skomentuj.

3.

Które elementy świata ukazanego w wierszu do siebie nie pasują? Jakie efekty osiągnął poeta dzięki
takiemu ich zestawieniu?

4.

Gdzie leży Arabia Szczęśliwa?

5.

Jaki paradoks ujawnia się w wierszu Gałczyńskiego? Wyjaśnij, na czym on polega.
Wobec wolności
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Noctes Aninenses1 (fragment)
Nocny testament
Ja, Konstanty, syn Konstantego,
zwany w Hiszpanii mistrzem Ildefonsem,
będąc niespełna rozumu,
piszę testament przy świecach.
Ćmy się, zaznaczam, kręcą przy lichtarzach
i drżą, i ręka mi drży –
a więc majstrowi, co lichtarze stwarzał,
zapisuję czerwcowe ćmy.
Jeśli kiedyś go rozwlecze chandra,
w wieczór będzie wśród tych ulic stąpał,
ćmy się zaczną kręcić na werandach,
gasnąć kule niebieskie na klombach,
ćmy zobaczy, twarze w złotym dymie
i przystanie. I wspomni me imię.

1
Noctes Aninenses (łac.)
– Anińskie Noce; Anin –
dawne osiedle letniskowe
położone nieopodal
Warszawy (obecnie jej
dzielnica); w dwudziesto
leciu międzywojennym
mieszkało tam wielu
ówczesnych pisarzy,
także Konstanty Ildefons
Gałczyński.
2
tercyna – rodzaj strofy
składającej się z trzech
wersów, zwykle
11-zgłoskowych
3
Leszno – ulica
w warszawskiej dzielnicy
Wola

A poetom żyjącym i przyszłym
zapisuję mój kaflowy piec,
w nim spalone myśli i pomysły,
czyli różne gry niewarte świec,
nadto księżyc, pełny mój kałamarz,
co mi sprzedał go wędrowny kramarz.
Jeśli tedy kiedyś, w latach innych,
jak ja dzisiaj nocą wzniosą głos
i rozłożą swoje pergaminy,
wzdychać zaczną jak uwiecznić noc –
to ja będę w kuszeniach chmur,
w pergaminach i skrzypieniach piór,
bom ją nocą zaszumiał i odszumiał,
i do dna jej partytury zrozumiał.
Córce mojej Kirze, tancerce,
zapisuję niebiosa siódme,
cherubinów modlących się z tercyn2,
szum wysoki i światła ułudne,
i przyrodę jak skrzynie sekretów –
niechaj w niej się uczy swoich baletów.
Teofilowi, gdy się w mieście zmierzchnie,
daję całą uliczkę do szeptów,
oraz pewną bramę na Lesznie3,
gdzie był kuty w żelazie Neptun,
ale uciekł, bo miał wstręt do miasta.
Teraz w niebie jest spokojna gwiazda.
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Wszystkim dobrym cały czar, co wezbrał
na tej ziemi, daję jak alfabet:
pory roku ze złota i srebra
i dzięcioły, i te muszki nawet
wieczorami, wielkim rojem, przy akacjach,
w głębi zorza, z której się nie wraca…
Wierszom moim fosforyczne furie
blaskiem w wertep ciemny i zły –
a mojej Smagłej, mojej Smukłej, mojej Pochmurnej
łzy.
1939

1.

Przypomnij Testament mój Juliusza Słowackiego. Co i komu przekazywał poeta w swojej ostatniej woli?

2.

Kogo jako spadkobierców wymienia Konstanty? Co i dlaczego im ofiarowuje?

3.

Jak można interpretować zdanie z wiersza mówiące o tym, że Konstanty pisze swój testament,
„będąc niespełna rozumu”?

4.

Jakie wartości poeta chce ocalić?

5.

Wskaż fragmenty wiersza, w których ujawnia się poczucie zagrożenia. Co może być jego źródłem?

Jak interpretują inni

Anna Nasiłowska
[Skamandryci]

[Grupa poetycka]
Zasadniczy zrąb grupy tworzyła piątka poetów. Było wśród nich dwóch warszawiaków: Jan Lechoń i Antoni Słonimski. Julian Tuwim przybył do Warszawy z Łodzi, by studiować na uniwersytecie; Kazimierz Wierzyński pochodził z Galicji Wschodniej i miał za sobą
doświadczenie przymusowej służby w armii austriackiej i niewolę rosyjską. Z Ukrainy przyjechał Jarosław Iwaszkiewicz, którego, jak wielu Polaków, zwłaszcza ze sfer ziemiańskich,
tragiczne wydarzenia rewolucji zmusiły do opuszczenia na zawsze kraju dzieciństwa
i wczesnej młodości. Mimo różnych przeżyć, pochodzenia społecznego, doświadczeń wojennych lat – skamandryci stanowili dość zwartą grupę. Łączyło ich przekonanie, że to od
nich właśnie zaczyna się nowa poezja niepodległej Polski, a to oznacza odrzucenie psychicznego ciężaru wojny i zaborów. Słowa poety brzmią buntowniczo: „O zwalcież mi Łazienki królewskie w Warszawie […] A Ceres złotonośną utopcie mi w stawie”.

Anna Nasiłowska
(ur. 1958) – eseistka,
krytyk literacki, pracownik
naukowy Instytutu Badań
Literackich Polskiej
Akademii Nauk.

Jeżeli gdzieś na Starym pokaże się Mieście
I utkwi w was Kiliński swe oczy zielone,
Zabijcie go! – A trupa zawleczcie na stronę
I tylko wieść mi o tym radosną przynieście.

– pisał Lechoń w słynnym wierszu Herostrates. Czyli: dość mitów narodowych, cierpiętnictwa, bohaterstwa, trzeba odrzucić zbędny balast skostniałych wzorców czasu niewoli, aby spojrzeć na nowo rzeczywistości prosto w twarz: „A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę”.
Wobec wolności
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Cały wiersz składa się z aluzji do wielkich wzorów, traktowanych z młodzieńczą
dezynwolturą. Łazienki – to odwołanie się nie tylko do pewnego historycznego miejsca,
ale także do Nocy listopadowej Wyspiańskiego, „zielone Kilińskiego oczy” w Uspokojeniu
Słowackiego wskazują oczywiste źródło Lechoniowskiego kryptocytatu, a „wiosna” to wytarta metafora poezji narodowej, oznaczająca nadzieję na odrodzenie. Lechoń proponuje
zaś wrócić… do pory roku.
[…]
Piątka poetów, którzy tworzyli zasadniczy trzon grupy Skamandra, to odrębne silne
indywidualności. Skamander zresztą cenił przede wszystkim indywidualność twórczą. […]

1
Nazwa kawiarni
artystycznej (będącej
rodzajem kabaretu
literackiego); gromadzili
się w niej poeci, którzy
następnie utworzyli grupę
Skamander.



[Tuwim]
Julian Tuwim niewątpliwie miał talent poetycki. Nie jest to romantyczny „geniusz”, czyli
dar wieszczy, pozwalający na przenikanie tajemnic bytu, ale po prostu umiejętność znalezienia
właściwej formy, wirtuozeria słowa, pisanie bez wysiłku, z radością. […] poeta to ktoś z tłumu,
już nie artysta skłócony ze światem i przeżywający w samotności swoje lęki i urazy, a młody
człowiek, napotykający w wielkomiejskim życiu dość typowe sytuacje, jak miłość, i tym tylko
różniący się od innych, że obdarzony jest szczególną zdolnością tworzenia wierszy. […]
Wiersze Tuwima również znakomicie sprawdziły się na scenie Pod Picadorem1: były
dynamiczne, rytmiczne, optymistyczne i mówiły o przeżyciach mieszkańca wielkiego
miasta. Witalizm, urbanizm, panteizm to określenia mogące scharakteryzować postawę
poety i choć żadne z nich nie jest nazwą prądu czy osobnego kierunku, łatwo zrozumieć,
że w utworach Tuwima witano z entuzjazmem ożywczy powiew nowości. Podobnie zresztą jak w utworach Kazimierza Wierzyńskiego, który do Warszawy przybył z Rosji, gdzie
spędził ponad rok w obozie internowania jako żołnierz austriacki. Na scenie kabaretu Pod
Picadorem zaprezentował jednak wiersze pełne optymizmu, upojenia młodością, uwielbienia życia, a utwory pesymistyczne, napisane w obozie, na razie schował. […]

[Wierzyński]
Dwa pierwsze tomy Wierzyńskiego Wiosna i wino (1919) i Wróble na dachu (1921) to
najpełniejsze wcielenie skamandryckiego optymizmu i witalizmu. Poeta bardzo żywiołowo
przeżywa świat, akceptuje go, określa się jako „ekstatyk życia”, jest szczęśliwy zarówno w zetknięciu z przyrodą, jak i w mieście, wśród tłumu. Zachwyca go uroda kobiet, własna młodość
i samo życie. […]
Laur olimpijski (1927) to rozwinięcie afirmacji życia;
Wierzyński tworzy wizje człowieka aktywnego, sport jest
dla niego dążeniem do harmonii, która najpełniej wyraża
się w ruchu; publiczność na stadionie to przykład wspólnoty tworzącej się w przeżywaniu emocji, a cała idea olimpijska staje się szansą dla cywilizacji. Poezja o sporcie ma niewątpliwie antyczną tradycję, w starożytnej Grecji bowiem
na cześć zwycięzców układano ody […]. Sport jest jednak
tematem nowym, dwudziestowiecznym, a u Wierzyńskiego – dowodem optymizmu, wyraźnego zafascynowania
nowoczesnością. W sporcie człowiek staje się jednością,
przestaje być podzielony na intelekt i ciało, emocje i myśli,
działania i refleksję, tak często sobie przeciwstawne. Olimpiada w tomie Laur olimpijski, przetłumaczonym na wiele
języków, to próba sięgnięcia ludzkości po doskonałość,
Poeci Skamandra, fotografia z 1926 r., od lewej: Jan Lechoń,

wspólna walka ze słabością, a nie – walka przeciwko sobie.
Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz
i Antoni Słonimski
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(Trzydziestolecie 1914–1944)

1.

Odwołaj się do tekstu Nasiłowskiej i powiedz, co łączyło poetów tworzących grupę Skamander.

2.

Jakie nawiązania do utworów romantycznych i młodopolskich wskazuje badaczka w Herostratesie
Lechonia?

3.

Dlaczego, zdaniem autorki, skamandrytów nie można nazwać wieszczami narodowymi?

4.

Nasiłowska sięgnęła po rzeczowniki witalizm, urbanizm, panteizm, by scharakteryzować poezję
Tuwima. Wyjaśnij te pojęcia.

5.

Wierzyński nazwał siebie „ekstatykiem życia”. Jak rozumiesz to określenie?

Nowa rola poezji
Poeci urodzeni w latach 90. XIX w. należeli do pokole
nia, które powitało odzyskanie niepodległości z wiel
kim entuzjazmem. Świadectwem nowego otwarcia
w poezji jest twórczość Juliana Tuwima i Kazimierza
Wierzyńskiego, którzy nawet tytułami swoich pierw
szych tomików sygnalizują zmianę języka poetyckie
go. Czyhanie na Boga Tuwima czy Wiosna i wino Wie
rzyńskiego to tytuły prowokacyjne. Wskazują na
odwrót od wielkich podniosłych tematów. Wiersze
zamieszczone w tych tomach niosą taki ładunek ży
wiołowości, radości, fascynacji światem i na
turą, jakiego dawno w polskiej literaturze nie
było.
Pokoleniowa deklaracja
Julian Tuwim w pierwszym utworze z cyklu
Poezja deklaruje nowe rozumienie twórczości
poetyckiej. Pełna entuzjazmu poezja ma być
skierowana do każdego: „Niech słucha mę
drzec i niech słucha cham”. Jednocześnie
Tuwim podkreśla wyjątkową rangę słowa –
stanowi ono zarówno tworzywo, jak i przed
miot poetycki. Słowa mają być „jak taneczny
krok”, jak „złota droga”, a poezja to „skok bar
barzyńcy, który poczuł Boga”. Autor wskazuje
na boski pierwiastek poezji. Wywodzi ją z tań
ca rozumianego w duchu nietzscheańskim,
jako radosny, twórczy, dionizyjski szał (zob.
klasa 2, część 1, s. 93). Utwór Tuwima jest
więc nową, odmienną od młodopolskiej inter
pretacją idei Nietzschego.
Witalizm i żywiołowość
Poezja skamandrytów miała przede wszystkim wyrażać
emocje – żywiołowe pragnienie istnienia i działania oraz
doświadczania świata wszystkimi zmysłami. W wierszu
Tuwima Rwanie bzu przyroda jest ukazana jako żywioł,
w którym człowiek może się zatracić. Poeta prezentuje

w wierszu witalistyczną (łac. vitae – życie) koncepcję
świata, radosnego i przepełnionego wszechogarniają
cą energią oraz siłą płynącą z człowieka i natury. Ów
skamandrycki witalizm wyraża się w utworze za pomo
cą różnych środków językowych, na przykład nagroma
dzenia czasowników oddających ruch i żywiołowość:
„nadarli”, „naszarpali”, „narwali, „natargali”. Radość
życia i działania podkreślona jest w Rwaniu bzu także
instrumentacją głoskową, czyli nagromadzeniem po
dobnie brzmiących zbitek głoskowych (np. przedrostek
„na” – i powtarzająca się ostra głoska „r”).

 Z
ygmunt Waliszewski, Wyspa miłości (1935), Muzeum
Narodowe, Warszawa. Zygmunt Waliszewski (1897–1936)
– malarz kolorysta, w którego twórczości odnaleźć można
zarówno inspiracje awangardowymi tendencjami
w malarstwie, jak i nawiązania do tradycji (m.in. do
włoskiego malarstwa renesansowego i do impresjonizmu).
Obraz Wyspa miłości jest przykładem, charakterystycznego
dla twórczości tego malarza, połączenia nastroju radości
z zachwytem nad urodą życia oraz z dowcipem i groteską.
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Bezgraniczna radość życia znajduje również wyraz
w wierszu Kazimierza Wierzyńskiego Wiosna i wino.
Pojawiają się w nim takie nacechowane pozytywnie
słowa, jak: zachwyt, śmiech, życie. Przy czym zachwyt
jest ślepy, a śmiech – pogański. Wartość stanowią
ziemia, miłość („dwie wargi, co swymi / Pocałunkami
mieszają sny w głowie”), a nawet wyeksponowane
w tytule wino. Utwór głosi pochwałę życia i jego eksta
tycznego doświadczania.

budowania mitu nowego państwa. Takie użycie słowa
wywołuje zdecydowany sprzeciw, któremu Tuwim daje
wyraz w końcowej strofie drugiego wiersza:
I żadnej w tym nie widzę racji
By rozanielił się nasz wiek:
Żeby Anhellim był Zawadzki,
A Wernyhorą wieszczym – Beck.

Od Herostratesa do cyklu Z wierszy o państwie
Ważną kwestią poruszaną przez poetów Skamandra
była postawa wobec tradycji romantycznej.
Słowo jako narzędzie manipulacji
Julian Tuwim był poetą niezwykle wrażliwym na słowo. Jan Lechoń w Herostratesie postulował rewizję
Stanowiło ono dla niego nie tylko tworzywo literackie, romantycznych poglądów na temat stosunku Polaków
lecz także przedmiot refleksji. Autor Czyhania na
do własnej ojczyzny. Posłużył się metaforyką
Boga jako jeden z pierwszych poddał analizie słowa
zaczerpniętą z poezji dziewiętnastowiecznej, by
używane w przestrzeni publicznej. Gdy w latach 30.
wskazać konieczność zmiany sposobu myślenia
XX w. nasilają się problemy gospodarcze, społeczne
o ojczyźnie. Za pomocą wyrazistych przeciwstawień
i polityczne, Tuwim (podobnie jak wielu innych poetów i paradoksów ukazał nową sytuację, w której znalazła
epoki) w swoich utworach komentuje nową sytuację.
się Polska, gdy odzyskała wolność. Ostateczne
W cyklu Z wierszy o państwie pokazuje, jak słownictwo i prawdziwe wyzwolenie nastąpiłoby wówczas, gdyby
zaczerpnięte z mitów romantycznych stało się
Polakom udało się wyswobodzić od ciężaru
w II Rzeczypospolitej narzędziem manipulacji
przytłaczającej tradycji. Lechoń wyraża więc
społeczeństwem.
pragnienie: „A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę
Pierwszy utwór cyklu Z wierszy o państwie określa
zobaczę”. Pokrewne wyznanie wybrzmiewa
relacje między historią i współczesnością – historia
w poemacie Antoniego Słonimskiego Czarna wiosna:
stanowi wartość, której nikomu nie wolno niszczyć
„Ojczyzna moja wolna, więc zrzucam z ramion płaszcz
Konrada”.
ani lekceważyć:
W kontekście tych deklaracji poetyckich tym
Sztandary twoje przesiąknięte
boleśniejsza wydaje się obserwacja Tuwima, która
Poezją i pokoleń krwią,
znalazła wyraz w cyklu Z wierszy o państwie. Polacy
W muzeach drzemią – i są święte;
nie zdołali uwolnić się mentalnie od ciężaru tradycji
I dobrze jest, że święte są.
romantycznej, a nawet więcej – tę ostatnią
wykorzystywała w wolnym państwie propaganda
Wiersz przypomina o imperatywie moralnym – wolne
polityczna.
narody muszą pamiętać o swojej historii.
Drugi utwór rozpoczyna się od spójnika
Potęga sportu
przeciwstawnego „lecz” i wprowadza element
myślenia ambiwalentnego. Poeta dostrzega, że historia Tematykę sportową wprowadził do literatury polskiej
Kazimierz Wierzyński. Za tom Laur olimpijski
może stać się dla społeczeństwa ciężarem, bo nie
poświęcony sportowi zdobył złoty medal podczas
pozwala cieszyć się normalnym życiem i utrudnia
Igrzysk w Amsterdamie w 1928 r. (wówczas – zgodnie
rozumienie współczesności:
z tradycją starożytną – oprócz zawodów sportowych
Lecz nam w misterium przepowiedni
zorganizowano konkurs poetycki). Zawodników
Rosła o państwie każda wieść,
reprezentujących różne dyscypliny sportu poeta ukazał
Więc dziś wolności dzień powszedni
jak antycznych herosów. Sportowcy opisywani przez
Trudno zrozumieć nam i znieść.
Wierzyńskiego są doskonali, budzą zachwyt pięknem
Określenie sytuacji mentalnej społeczeństwa staje się ciał, podziw wzbudzają ich siła i umiejętności. Sport
jest wyrazem ludzkiej potęgi, pozwala człowiekowi
punktem wyjścia do obnażenia metod, za pomocą
których steruje się emocjami ludzi. Język zaczerpnięty przekraczać kolejne granice fizycznej sprawności
i wytrzymałości. Zarazem jednoczy tłumy podziwiające
z dzieł romantyków oraz elementy romantycznej
nowoczesnych gigantów.
mitologii okazują się narzędziami służącymi do
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Wierszom „olimpijskim” Wierzyński nadawał klasyczny
kształt i sięgał w nich do wzorców klasycznego
obrazowania (np. używał poetyckiej hiperbolizacji).

przejażdżki zostaje odkryta w ostatnim wersie.
Puenta zaskakuje – ci, którzy wyruszyli w podróż,
nic już o świecie nie wiedzą – „bo oni umarli…”.
Wiersz Gałczyńskiego jest próbą oswojenia śmierci.
Arabia Szczęśliwa okazuje się celem paradoksalnym,
skoro osiągają go ci, którzy już nie żyją.

© VG Bild-Kunst, Bonn 2014

Testament
Również Nocny testament jest utworem opartym na
paradoksie. Swoją ostatnią wolę spisuje ktoś, kto
siebie samego określa jako „niespełna rozumu”. Jest
to być może poeta Gałczyński, skoro nosi imiona
Konstanty Ildefons. Na czym jednak polega jego
wariactwo? Czy dowodem na nie ma być wyobraźnia
poetycka? Utwór nie podsuwa jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie.
Scenerią wiersza jest noc – pora snu i fantazji, ale
również czas, gdy budzą się upiory. Skoro testament
jest „nocny”, można się zastanawiać, czy zachowuje
ważność również za dnia, gdy kończą się sny
i przywrócony zostaje naturalny porządek świata.
 
Lyonel Feininger, Cykliści (1912), Galeria Ferdinanda
Poeta spisujący testament pragnie ocalić to, co dla
Moellera, Kolonia
jego poezji stanowi wartość: a więc magię nocy, lichta
rze czy wspomnienie o „majstrze”, ich twórcy. Towarzy
Wykorzystywał jednak także, na przykład w Matchu
szy mu nadzieja, że jego dzieło stanie się natchnie
footballowym, nowoczesne sposoby mówienia
niem dla poetów, którzy przyjdą po nim. Zapisuje im
o sporcie – wiersz po części stylizowany jest na
więc kaflowy piec ze spalonymi pomysłami i myślami.
komentarz z bezpośredniej transmisji radiowej
Idea ta wydaje się zaskakująca w zestawieniu z powa
(w momencie powstania utworu były one nowością).
gą testamentu, ale właśnie zaskoczenie, paradoks
Utwory z tomu Laur olimpijski łączą charakterystyczną i logika snu rządzą światem ukazanym w tym wierszu.
dla skamandrytów fascynację ciałem i życiem
Utwór Gałczyńskiego można czytać w kontekście
z zainteresowaniem nowoczesną cywilizacją.
tradycji testamentów poetyckich, którą współtworzył
Testament mój Juliusza Słowackiego. Nocny testament
Liryczne oswajanie śmierci
twórczo z tą tradycją polemizuje – nie ma w nim
W poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
doniosłego przesłania do potomnych, jest natomiast
zachwyt nad życiem blisko sąsiaduje z lękiem przed
swobodna gra wyobraźni i prowokacyjne obnażanie
śmiercią. Ten paradoks można dostrzec w wierszu
patosu motywów pochodzących z rozmaitych poetyk.
Podróż do Arabii Szczęśliwej łączącym humor i liryzm, Wiersz dotyka tematu śmierci (wskazuje na to zarówno
baśniowe obrazowanie i grozę. „Arabia Szczęśliwa”
forma testamentu, jak i obrazowanie), która – jak
jest tam, gdzie kończy się życie. Podróż do niej to
w Podróży do Arabii Szczęśliwej – jest obłaskawiana
przewrotnie ukazana wędrówka ku śmierci. Świat
przez baśniową fantazję. Dzięki temu śmierć po części
przedstawiony w wierszu ma cechy sielanki. Poeta
traci swoją grozę. Silniejsza od przemijania okazuje się
wykorzystuje do opisu tej podróży najbardziej typowe
także wiara w to, że dzieło poety przetrwa. W Nocnym
poetyckie rekwizyty tego gatunku, takie jak: księżyc,
testamencie pobrzmiewa jednak pesymistyczny ton,
noc, gwiazdy czy muzyka. Sięga jednak także po inne który można interpretować w kontekście historycznym
motywy i środki poetyckie. „Pijany i bardzo samotny
– wiersz powstał w 1939 r., w atmosferze
woźnica” powożący karetą dodaje nocnemu
narastającego lęku przed nadchodzącą wojną. Utwór
krajobrazowi tajemniczości. Natomiast stukot
Gałczyńskiego nie mówi o niej wprost, daje się jednak
z niego wyczytać obawy przed przyszłością. Ich
końskich kopyt oraz turkot kół powozu podkreślają
wyrazem są sny wypełnione grozą.
monotonny rytm nocnej wędrówki. Tajemnica tej
Wobec wolności
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Powstanie i nazwa grupy
Skamander
W wolnej już Warszawie 29 listopada 1918 r. młodzi
poeci – Jan Lechoń, Antoni Słonimski i Julian Tuwim –
spotkali się w kawiarni Pod Picadorem, gdzie po raz
pierwszy zaprezentowali swoje wiersze zgromadzonej
publiczności. Zasadniczo zmienił się adresat
ówczesnej twórczości poetyckiej. Poezja miała wyjść
na ulicę, do kawiarni, i pełnić zupełnie nowe funkcje.
Przede wszystkim uznano, że nie może ona powielać
wzorców romantycznej poezji patriotycznej.
Odzyskanie wolności należało świętować, poezja
miała być zatem wyrazem radości życia i optymizmu.
Grupa młodych twórców, do której dołączyli wkrótce
Kazimierz Wierzyński i Jarosław Iwaszkiewicz, przyjęła
nazwę od współtworzonego przez nich czasopisma
„Skamander”. Jego tytuł oraz nazwa ugrupowania
poetyckiego nawiązywały do nazwy rzeki opływającej
Troję; stanowiły także aluzję do frazy
z dramatu Akropolis Stanisława
Wyspiańskiego: „Skamander połyska,
wiślaną świetlący się falą”. Te wyraźne
nawiązania do kultury antycznej i do
literatury polskiej świadczyły o tym, że
skamandryci nie negowali tradycji, chcieli
natomiast uwolnić literaturę i życie społeczne
od sposobu myślenia odziedziczonego po
czasach niewoli narodowej.
Skamandryci spotykali się z gronem swoich
przyjaciół artystów nie tylko w kawiarni Pod
Picadorem, lecz także w Ziemiańskiej.
Z grupą związane były towarzysko dwie
damy polskiej poezji dwudziestolecia: Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska i Kazimiera
Iłłakowiczówna. W kręgu Skamandra
pozostawał Stanisław Baliński, poeta
i dyplomata.

Brak programu sformułowanego
Skamandryci nie sformułowali wspólnego programu
poetyckiego. W ich twórczości da się jednak wyróżnić
kilka cech charakterystycznych dla całej grupy. Należą
do nich:
• nowy bohater i nowy odbiorca poezji – zwykły,
szary człowiek
• apatriotyzm polegający na odrzuceniu
romantycznego patosu, jako cecha postawy
nowego bohatera wierszy
• patriotyzm rozumiany jako radość ze zwykłego
dnia i upojenie odzyskaną wolnością
• biologizm jako cecha poetyki (odwołania do natury,
ukazywanie ścisłego związku człowieka z przyrodą)
• witalizm, najbardziej rozpoznawalna cecha poetyki
skamandryckiej, rozumiany jako aktywność, ruch,
zmienność, uczestnictwo w radości życia.

Tymon Niesiołowski, W kawiarni (1935), u
Muzeum Narodowe, Warszawa
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Czasopisma literackie
Czasopismem skamandrytów
był miesięcznik „Skamander”,
który powstał w 1920 r.
i ukazywał się (nieregularnie)
do 1939 r. Przyciągał poetów
o bardzo różnych
zainteresowaniach twórczych.
Z czasem obok „Skamandra”
zaczęły wychodzić
„Wiadomości Literackie”,
które utrwaliły sławę „wielkiej
piątki” (czyli Lechonia,
Słonimskiego, Tuwima,
Wierzyńskiego i Iwaszkiewicza)
i udostępniły swoje łamy dla
p 
Strona tytułowa czasopisma
twórczości innych poetów.
„Skamander” (1936, z. 70)
Wśród nich znaleźli się twórcy
o tak odmiennych
zainteresowaniach,
jak Jerzy Liebert, autor
wierszy religijnych
i metafizycznych, czy
Władysław Broniewski,
p 
Winieta tytułowa „Wiadomości
który wyznawał
Literackich” (1928, nr 41)
poglądy lewicowe.
Kwadryga
Kwadryga była grupą poetycką skupioną wokół pisma
pod tym samym tytułem wydawanego w Warszawie
w latach 1927–1931. Tworzyli ją poeci młodsi od
skamandrytów, urodzeni w pierwszej dekadzie XX w.
Z Kwadrygą związany był przez jakiś czas Konstanty
Ildefons Gałczyński, choć jego twórczość wyraźnie
różniła się od poezji tej grupy i nie odpowiadała jej
programowi sztuki uspołecznionej. Poeci Kwadrygi
atakowali brak ideowego i intelektualnego
zaangażowania wierszy skamandrytów, ale mimo to
wielu z nich nawiązywało do poetyki Skamandra.
Ślady podobnych inspiracji odnaleźć można także

u Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego – najwybitniejszego
poety, który wyrósł ze środowiska Kwadrygi.
Zapożyczenia językowe
Jednym ze sposobów bogacenia słownictwa są
zapożyczenia językowe. Pojawiają się w języku
wskutek kontaktów politycznych, społecznych,
gospodarczych czy kulturalnych z innymi krajami.
Proces ten trwa nieustannie i świadczy o żywotności
języka. Wiele wyrazów zapożyczonych tak ściśle
zrosło się z polszczyzną, że nie zdajemy sobie sprawy
z ich obcego pochodzenia, np.: kościół, rynek czy
fryzjer. Niektóre dostosowały swoją pisownię do
polskiej ortografii (oglądamy mecz, a nie match), inne
zachowały pisownię oryginalną (wyjeżdżamy na
weekend, a nie na łikend).
Pierwsze zapożyczenia w języku polskim pochodzą
z łaciny, co ma związek z przyjęciem chrześcijaństwa
przez Polskę. Z języka łacińskiego wywodzi się więc
słownictwo związane z religią, na przykład kościół (łac.
castellum), anioł (łac. angelus), kolęda (łac. calendae).
W toku dalszego rozwoju polszczyznę wzbogacały
wyrazy z języka niemieckiego (tak zwane germanizmy,
np.: handel, rynek, ratusz), węgierskiego (hungaryzmy,
np.: kontusz, dobosz, orszak), ruskiego (rutenizmy, np.:
czereśnia, serdak), włoskiego (italianizmy, np.: kalafior,
szpada, tort), francuskiego (galicyzmy, np.: perfumy,
dama, awangarda).
Obecnie największy wpływ na słownictwo języka
polskiego mają anglicyzmy i amerykanizmy. Chodzimy
na zakupy do marketu, odwiedzamy puby, gdy
przepraszamy, mówimy sorry. Sędzia na meczu piłki
nożnej pokazuje korner, tenisista wygrał gem i set.
Żeby zachować kondycję chodzimy na fitness albo
aerobik, a w pracy obawiamy się mobbingu. Niektóre
z tych wyrazów są już tak zadomowione, że trudno się
bez nich komunikować. Innych używamy często
z powodu mody językowej, choć można i powinno się
zastępować je słowami rodzimymi.
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Nowy świat – nowy
język poezji
P

oezja powstająca między rokiem 1918 a 1939 jest
świadectwem ścierania się różnych poglądów ide
owych i estetycznych. Oprócz skamandrytów wyraźnym
głosem przemówili wówczas poeci głoszący konieczność
zerwania z tradycją. O ile dla skamandrytów ważne były
przede wszystkim nowe tematy wierszy związane z co

dziennym życiem, o tyle dla wielu poetów młodszych od
„wielkiej piątki” najważniejszym wyzwaniem stała się for
ma. Doświadczenia człowieka XX w. były dla nich niepo
równywalne z wcześniejszymi, dlatego uznali, że należy
poszukiwać nowego języka poetyckiego zdolnego opisać
nową, dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

To już znasz

1. 	Przypomnij, na czym polegała finezyjność wiersza barokowego. Jakie dostrzegasz

relacje między jego formą a kulturą epoki baroku?

2. 	Prześledź charakterystyczne cechy poezji powstającej w różnych czasach i przedstaw ich związek

z głoszonymi wówczas poglądami na świat i życie.

3. 	Jakie tematy w poezji Leśmiana mogły mieć źródło w wątpliwościach dręczących jego współcze-

snych? Jakie środki poetyckie wybrał poeta, by oddać te rozterki?

1. 	Przypomnij wiersze Juliana Przybosia poznane w pierwszej klasie. Jak forma poetycka służyła w nich

wyrażeniu określonych treści?

Dialogi z tekstem, dialogi tekstów

Julian Przyboś

Julian Przyboś (1901–
1970) – poeta, eseista,
tłumacz, jeden z twórców
Awangardy Krakowskiej
(zob. s. 46–47). W swojej
poezji realizował hasło:
„minimum słów, maksi
mum treści”. Pierwsze
tomy jego wierszy są
świadectwem fascynacji
nowoczesnym miastem.
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Gmachy

Poeta,
wykrzyknik ulicy!
Masy współzatrzymane, z których budowniczy
uprowadził ruch: znieruchomiałe piętra.
Dachy
przerwane w skłonie.

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

 Julian Przyboś

Mury
wynikłe ściśle.
Góry naładowane trudem człowieczym:
gmachy.
Pomyśleć:
Każda cegła spoczywa na wyjętej dłoni.
(Z ponad, 1930)

Oryginalna wersja u
graficzna wiersza
Gmachy

1.

Jak poeta może być „wykrzyknikiem ulicy”? Zgromadź skojarzenia związane z tą metaforą.

2.

Wynotuj z wiersza rzeczowniki nazywające elementy budynku. Zestaw z nimi określenia użyte przez poetę. Jaki charakter nadają one opisowi gmachu?

3.

Wskaż w poetyckim opisie gmachów elementy statyczne i dynamiczne. Na czym polega paradoksalność obrazu ukazanego w wierszu?

4.

Zwróć uwagę na wersy jednowyrazowe. Dlaczego poeta wyodrębnił właśnie te słowa?

5.

Do jakiej refleksji może skłaniać czasownik „pomyśleć”?

6.

Uogólnij wnioski interpretacyjne, uwzględnij w nich rolę kompozycji wiersza. Wykorzystaj i skomentuj graficzny zapis pierwodruku.

Z Tatr
Pamięci taterniczki, która zginęła na Zamarłej Turni1
Słyszę:
Kamienuje tę przestrzeń niewybuchły huk skał.

Zamarła Turnia – szczyt
w Tatrach Wysokich
(2179 m n.p.m.)
1

To – wrzask wody obdzieranej siklawą z łożyska
i
gromobicie ciszy.
Ten świat, wzburzony przestraszonym spojrzeniem,
uciszę,
lecz –
Nie pomieszczę twojej śmierci w granitowej trumnie Tatr.
To zgrzyt
czekana,
okrzesany z echa,
to tylko cały twój świat
skurczony w mojej garści na obrywie głazu;
to – gwałtownym uderzeniem serca powalony szczyt.
Na rozpacz – jakże go mało!
A groza – wygórowana!
Nowy świat – nowy język poezji
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Jak lekko
turnię zawisłą na rękach
utrzymać
i nie paść,
gdy
w oczach przewraca się obnażona ziemia
do góry dnem krajobrazu,
niebo strącając w przepaść!
Jak cicho
w zatrzaśniętej pięści pochować Zamarłą.
(Równanie serca, 1938)

t R
afał Malczewski, Wspinaczka (1930),
Muzeum Narodowe, Poznań

1.

O jakim doświadczeniu i jakich emocjach mówi utwór Przybosia?

2.

Wskaż w wierszu oksymorony podkreślające wrażenia słuchowe. Dlaczego, twoim zdaniem, poeta
tak często się nimi posługuje?

3.

Jakie znaczenie dla interpretacji całego utworu mają wersy składające się z pojedynczych słów? Jakie
uczucia ujawniają się za ich pośrednictwem?

4.

Określ sytuację emocjonalną nadawcy tej wypowiedzi lirycznej. Wskaż sformułowania, które podkreślają związek nadawcy z ukazanym zdarzeniem.

5.

Przedstaw swoje zdanie na temat związku konstrukcji wiersza Przybosia z tematem, który podejmuje.

6.

Zinterpretuj fragment rozpoczynający się od słów: „jak lekko…” .

7.

Wyjaśnij, jak rozumiesz sens ostatniego wersu utworu.

8.

Jak wiersz Z Tatr realizuje zasadę: „minimum słów, maksimum treści”? Wskaż środki językowe, które
temu służą.

9.

Porównaj wiersz Przybosia z cyklem Jana Kasprowicza Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach.
Wskaż istotne różnice w formie poetyckiej tych utworów. Jaka wizja gór oraz jaki pogląd na świat
z nich się wyłania?

Józef Czechowicz
(1903–1939) – poeta.
Korzystał w swojej
twórczości zarówno
z doświadczeń estetyki
awangardowej, jak
i z tradycji romantycznej;
inspirowała go także
twórczość ludowa.
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Józef Czechowicz
Na wsi

Siano pachnie snem
siano pachniało w dawnych snach
popołudnia wiejskie grzeją żytem
słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach
życie – pola – złotolite

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

 Józef Czechowicz

Wieczorem przez niebo pomost
wieczór i nieszpór1
mleczne krowy wracają do domostw
przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu

nieszpór (nieszpory)
– codzienna modlitwa
wieczorna w Kościele
rzymsko-katolickim
2
kantyczka – popularna
pieśń religijna o układzie
zwrotkowym
1

Nocami spod krzyżów na rozdrogach
sypie się gwiazd błękitne próchno
chmurki siedzą przed progiem w murawie
to kule białego puchu
dmuchawiec
Księżyc idzie srebrne chusty prać
świerszczyki świergocą w stogach
czegóż się bać
Przecież siano pachnie snem
a ukryta w nim melodia kantyczki2
tuli do mnie dziecięce policzki
chroni przed złem
(Kamień, 1927)

Hanna Rudzka-Cybisowa, Zabudowania u
wśród zieleni (1932), Muzeum Narodowe,
Warszawa

1.

Wybierz z każdej zwrotki po jednej metaforze i wypisz jej możliwe znaczenia.

2.

Jakie obrazy poeta buduje w kolejnych strofach wiersza? Z jakimi emocjami kojarzy się wieś w utworze Czechowicza?

3.

W jaki sposób kreowany jest świat natury? Zwróć uwagę na użyte środki poetyckie.

4.

Jakie emocje oraz refleksje przywołuje wieczorny i nocny krajobraz?

5.

W wierszu Czechowicza pojawiają się elementy mityzacji wsi. Wskaż je i przedstaw propozycję ich
odczytania.

6.

Co może być źródłem zła, przed którym chroni „melodia kantyczki”?

7.

Porównaj wiersz Czechowicza ze znanymi ci utworami zawierającymi opisy wsi. Za pomocą jakich
środków wyrazu przedstawiają wieś ich autorzy, a po jakie sięga Czechowicz w Na wsi? Wskaż różnice. Na jakie aspekty wiejskiego życia zwracają uwagę różni twórcy?
Nowy świat – nowy język poezji
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Śmierć
Za ścianą płaczą dzieci
Ona do mnie mówi
Oddycham lodowym kwieciem
nieznanych równin
A tam kołysanki
a tu chust poszum
nie ma nic gorętszego cichszego od jej głosu
Na próżno żyję myślę chodzę tylko przed Progiem
a gdy płynę przez miasto wieś
szumię lasami kawiarnią bezdrożem teatrem
to ona zawsze jest gdzieś
za ciszą nocną wiatrem
Zgłuszyć nie mogę
Nieruchome nad ulicą zachody
miedziane jak grosz
gwarzące syrenami samochody
mury fabryk w nieustannym tętnie
mądry pociągu bieg
krzyczą o życiu namiętnie
nie wierzą że jest brzeg
Ja chcę nie wierzyć i nie chce wierzyć mały poszarpany kruk
którego psy rozdarły
śmierć chodzi ona do mnie mówi szeptem gorącym
zdaje się że z obrazu złotego dna wychodzi Bóg
schyla się nade mną umarłym i krukiem zdychającym
Na rzęsach wstydliwa łza
widzę w niej świat gliniany jak skarbonka
nachodzi na mnie lodowa łąka
to już nie ja
I ciebie kruku nie ma
(może nikogo nie ma za złotym tłem)
zawiły schemat
(Kamień)
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1.

Zinterpretuj tytuł wiersza Śmierć w kontekście pierwszego wersu utworu.

2.

Jak w wierszu Czechowicza jest opisany świat?

3.

Kto „krzyczy o życiu namiętnie”, a kto ma świadomość śmierci?

4.

Wskaż w wierszu wyrazy, sformułowania i metafory sygnalizujące refleksję o śmierci.

5.

Jaki typ osobowości mówiącego ujawnia się w tej wypowiedzi poetyckiej? Co można powiedzieć
o wypowiadającym się człowieku, jego uczuciach i nastrojach?

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

6.

W jakiej tradycji literackiej odnajdujesz refleksje podobne do wyrażonych w wierszu Czechowicza?
Jak sądzisz, z czego mogą wynikać te podobieństwa?

7.

Porównaj sposoby mówienia o śmierci w wierszach Podróż do Arabii Szczęśliwej Gałczyńskiego,
Z Tatr Przybosia oraz Śmierć Czechowicza. Jakie postawy wobec śmierci przyjmują ci trzej autorzy?

Jak interpretują inni

Tadeusz Kłak

Awangarda Przybosia i Czechowicza (fragmenty)
[Przyboś]
Awangardy poetyckie były wewnętrznie zróżnicowane, a niekiedy nawet ze sobą skłócone. Różnice dotyczyły zarówno stosunku do rzeczywistości, jak i – przede wszystkim – sposobu jej wyrażania. […]
Julian Przyboś […] uwypuklał w poezji rolę niepowtarzalnego przeżycia lub uczucia
znajdującego wyraz w odkrywczości poetyckiego kształtu, i to na różnych płaszczyznach –
znaczeniowej, rytmicznej i obrazowej. Obrazowość poezji Przybosia łączyła się z wielkim bogactwem skojarzeń oraz z wykorzystaniem dodatkowej wartości, wynikającej ze zderzenia się
słów i obrazów. Poeta nazywał to „międzysłowiem”. Przyboś […] posługiwał się mową o największej zwięzłości i kondensacji. Najmniej słów, najwięcej znaczeń – taki był poetycki nakaz
Przybosia. Inni poeci Awangardy eksponowali odmienne wartości. […]
[Czechowicz]
Poezja Czechowicza oparta była w dużej mierze na wartościach muzycznych. One
decydowały o jej odrębności zarówno w nurcie awangardowym, jak i całej liryce międzywojennej. „Nieśpiewna muzyczność” – to klasyczne określenie, jakie zaproponował kiedyś
dla poezji Czechowicza Kazimierz Wyka1.
Wejdźmy w świat poetycki Czechowicza od tej właśnie strony. Kiedyś krytycy łączyli muzyczność liryki Czechowicza przede wszystkim z ludowością, z nutą kołysanki oraz
z bezpośrednim nawiązaniem do formy poezji ludowej. […]
Muzyczność tej poezji była o wiele bogatsza, bardziej złożona i czerpała z wielu źródeł. Koncepcje poetyckie Czechowicza łączyć można z późnym, „ciemnym” i mistycznym
polskim romantyzmem, a zwłaszcza z liryką Słowackiego i – szczególnie – z symbolizmem,
dla którego muzyka stanowiła wzór wiersza i poezji. „Muzyka nade wszystko” – pisał poeta
Paul Verlaine2. Czechowicz widzi rzeczy podobnie. Pisał on m.in. „[…] dla mnie samego
poezja nie wabi, nie woła w krąg lunatyczny, jeżeli nie grają w niej towarzyszące cichutko
przydźwięki z muzycznego porządku rzeczy”. Poezja Czechowicza powstawała zawsze
w stanie „rozfalowania muzycznego”, w grze dźwięków miała swoje główne źródło. […]
Czytelnik łatwo zauważy, jakie to miało skutki dla wierszy. Bardzo często już ich tytuły wskazywały na muzyczną lub śpiewną formę wypowiedzi (nuta na dzwony, kołysanka, pieśń) […]. Czechowicz wykazywał stałą skłonność do wykorzystywania słownictwa
i motywów należących do sfery muzycznej, takich jak: skrzypce, smyczki, organy, dzwony,
struny, a także form muzycznych – kantyczka, kołysanka, śpiew, piosenka czy chór. Ale
były to jedynie zewnętrzne znamiona zjawisk znacznie bardziej skomplikowanych. Można
by powiedzieć, że najważniejsze cechy wypowiedzi poetyckich Czechowicza wywodziły

Tadeusz Kłak (ur. 1932)
– eseista, literaturoznaw
ca, profesor Uniwersytetu
Śląskiego.

Kazimierz Wyka (1910–
1975) – literaturoznawca,
badacz literatury
romantyzmu i Młodej
Polski, autor esejów
o prozie i poezji
współczesnej
2
Paul Verlaine [pol
werlen] (1844–1896) –
francuski poeta
symbolista, twórca
wierszy o wyjątkowych
walorach muzycznych
1

Nowy świat – nowy język poezji
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echolalia – środek
stylistyczny podkreślający
rytmiczność i melodyjność
tekstu, polega na
powtarzaniu tych samych
lub podobnych układów
głosek
3

się z ducha samej muzyki. Poeta przywiązywał wielką wagę do brzmieniowej organizacji
wypowiedzi, od najprostszych onomatopeicznych, a więc dźwiękonaśladowczych sposobów – do bardziej skomplikowanych. Pojawiły się gry dźwiękowe („muska muzyka kwiatami skroń”), instrumentacje głoskowe, współbrzmienia, powtórzenia, echolalie3. Muzyczność przenikała wszystkie elementy obrazowe wiersza, promieniowała na całe
otoczenie słowne. Dodajmy, że muzyczność tej liryki nie miała wartości wyłącznie autonomicznej, lecz wypełniała dodatkowe, a niezwykle istotne funkcje. Związana była bowiem z całym światopoglądem pisarskim Czechowicza. W jego świecie poetyckim, stale
zagrożonym i wypełnionym katastroficznymi wizjami oraz przeczuciami, muzyka ma
mianowicie wartość ocalającą, pełni funkcję zaklęcia magicznego. […]
To prawda, że Czechowicz w swoich wierszach tworzył wizje arkadyjskie i łagodne
pejzaże, wprowadzał czytelnika w świat dobry i nieomal rajski. Trzeba jednak pamiętać, iż
liryka Czechowicza ma strukturę dramatyczną, złożona jest z wewnętrznych napięć. Arkadia jest bowiem nieustannie zagrożona przez zagładę, zastępuje ją Apokalipsa.
Poezja Czechowicza jest świadectwem egzystencjalnej udręki, niepokoju i lęku.
(Wstęp do Wierszy wybranych Józefa Czechowicza)

1.

Jakie odmienności między poetykami Przybosia i Czechowicza wskazał Tadeusz Kłak?

2.

Wyjaśnij, jak rozumiesz poetyckie credo Przybosia: „minimum słów, maksimum treści”. Wskaż
w znanym ci utworze poety realizację tej zasady.

3.

Co, zdaniem badacza, stanowi wyróżnik twórczości Czechowicza? Wskaż tę poetycką właściwość
w poznanych wierszach poety.

4.

Jaką funkcję w poezji Czechowicza pełni cecha określona przez ciebie w poprzednim poleceniu?
Podaj przykłady ze znanych ci wierszy.

q H
enryk Stażewski, Kompozycja (1930),
Muzeum Sztuki, Łódź. Henryk Stażewski
(1894–1988) – malarz konstruktywista,
współtwórca nurtu abstrakcji geometrycznej

Abstrakcjonizm to kierunek w sztuce XX w. Malarstwo abstrakcyjne odrzuca
przedstawienia figuratywne (czyli odwzorowujące formy spotykane w naturze),
posługuje się kształtami (geometrycznymi lub nieregularnymi, zbliżonymi do form
organicznych) oraz kolorami jako podstawowymi środkami artystycznego wyrazu.
Jednym z nurtów malarstwa abstrakcyjnego jest konstruktywizm. Malarze
konstruktywiści budowali swoje obrazy z prostych form geometrycznych, których
wzajemne oddziaływania na płótnie miały być źródłem wewnętrznych napięć dzieła.

Władysław Strzemiński, u
Pejzaż morski (1933),
Muzeum Sztuki, Łódź.
Władysław Strzemiński
(1893–1952) – malarz
i teoretyk sztuki,
twórca związany
z konstruktywizmem
w malarstwie lat 20.
i 30. XX w.
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A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

Miasto i poeta
W wierszu Gmachy poeta ukazuje miasto w zaskakują
cy sposób, ponieważ niemal wyłącznie za pomocą
bardzo zwięzłych metafor oraz paradoksów. Statycz
ne budynki, ich piętra, dachy, mury są w istocie „współ
zatrzymane”, „znieruchomiałe”. Zawierają w sobie ruch,
energię ludzkiej pracy i myśli, „trud człowieczy”. Wiersz
oddaje napięcie między
potęgą i nieruchomością
gmachów a działaniem,
ruchem i dynamiką, dzięki
którym powstały. W gma
chach z utworu Przybosia
utrwalony został wysiłek bu
downiczych, wskazuje na to
puenta wiersza: „Pomyśleć: /
Każda cegła spoczywa na
wyjętej dłoni”. Każdą cegłę
kiedyś położył jakiś człowiek,
dlatego nawet to, co stanowi
domenę techniki, ma w sobie
ludzki pierwiastek.
Humanistyczny element
 
Robert Delaunay [rober delone],
pojawia się także na począt
Pole Marsowe: Czerwona Wieża
ku wiersza. Za pomocą zme
(1911), Art Institute, Chicago.
taforyzowanej peryfrazy:
Robert Delaunay (1885–1941)
„Poeta, / Wykrzyknik ulicy!”
– malarz francuski znany m.in.
jako twórca wielu przedstawień
Przyboś pokazuje tego, kto
wieży Eiffla. Jego abstrakcyjne
„wykrzykuje” ulicę, a więc
obrazy przemawiają ekspresją
dostrzega jej piękno i nadaje
żywych kolorów i liryzmem.
jej sens.
Góry, cisza i śmierć
Wiersz Z Tatr wpisuje się w tradycję poezji o górach
(zob. klasa 2, część 1, s. 76–77 i 79), jednak Julian
Przyboś ujmuje ten temat w sposób nowatorski.
W miejsce opisów przyrody, rozbudowanych obrazów,
epitetów wprowadza metafory, a zwłaszcza oksymoro
ny. Krajobraz Tatr poeta ukazuje przede wszystkim za
pomocą efektów akustycznych. Posługuje się oksy
moronami: „niewybuchły huk skał” czy „gromobicie
ciszy”, by oddać w wierszu specyfikę górskiej ciszy.
Utwór nie jest jednak tylko opisem tatrzańskiego pejza
żu, przede wszystkim traktuje on o śmierci. Dedykowa
ny jest „pamięci taterniczki, która zginęła na Zamarłej
Turni” i zawiera zmetaforyzowany opis uczuć wywoła
nych tym zdarzeniem. Zasada „najmniej słów” służy tu
powściągliwości poetyckiej, opanowaniu emocji, które
– choć na pozór stłumione – „huczą”, podobnie jak
górska cisza. Wyrażone są za pomocą odkrywczych

i paradoksalnych metafor, takich jak „granitowa trumna
Tatr” lub „niebo strącając w przepaść”. Ta ostatnia –
ukazująca z innej, odwróconej perspektywy sytuację
upadku – pozwala oddać grozę śmierci oraz sugestyw
nie wyrazić doświadczenie człowieka, dla którego świat
zmienił swój naturalny porządek: niebo i ziemia zamie
niły się miejscami. Podobne doświadczenie mogło być
udziałem zarówno osoby, która zginęła, jak i tego, kto
wspomina zmarłą. Również dla niego „niebo zostało
strącone w przepaść”. W tym kontekście „gromobicie
ciszy” można odczytywać jako znak i metaforę śmierci.
Nowoczesna sielanka
Wiersz Józefa Czechowicza Na wsi nawiązuje do tra
dycji sielanki. Przedstawiona jest w nim wieś spokoj
na, przyjazna, „chroniąca przed złem”. Poeta korzysta
również z odkryć estetyki awangardowej – posługuje
się metaforą i skrótem. Zarazem tak buduje wersy, aby
nadać im rytm muzyczny. Dzięki temu utwór zyskuje
formę kojącej kołysanki. Obraz wsi w utworze Czecho
wicza jest bardzo zmysłowy – poeta odwołuje się do
wrażeń wzrokowych i słuchowych, pisze o zapachu
i odczuciach fizycznych, np. ciepła. Wszystkie te do
znania służą tworzeniu nastroju bezpieczeństwa i dzie
cięcego spokoju. Trzeba jednak pamiętać, że już w mi
tycznej Arkadii, do której można by porównać wieś
Czechowicza, obecna była śmierć („et in Arcadia
ego”). Jej przeczucie pojawia się także w wierszu Na
wsi. Ostatnia strofa utworu mówiąca o tym, że melodia
kantyczki „chroni przed złem”, wprowadza, paradok
salnie, ton niepokoju, każe inaczej spojrzeć na sielską
wizję wsi ukazaną w wierszu. Skoro potrzebna jest
ochrona przed złem, to znaczy, że ono w świecie ist
nieje i zagraża człowiekowi.
Gorący cichy głos śmierci
W poezji Józefa Czechowicza lęk przed złem, śmiercią
i katastrofą łączy się z nadzieją na szczęście, z marze
niem o uspokojeniu, błogości, wyciszeniu. Sielanka
przenika się z katastroficznymi przeczuciami nad
chodzącej apokalipsy. Przykładem może być wiersz
Śmierć, w którym motywy: dzieci, kołysanki, śpiewu,
kwiecia czy lasu współistnieją z tytułową śmiercią,
z motywami: lodu, zdychającego kruka, łez.
Głos śmierci jest cichy, ale zarazem „gorący”. Może to
zaskakiwać nie tylko dlatego, że umieranie zwykło się
kojarzyć z zimnem. W tym samym wierszu jest przecież
mowa także o „lodowym kwieciu” i „lodowej łące”. Go
rący szept śmierci świadczy o tym, że jest ona żywotna,
namiętna i zaborcza, że to do niej należy przyszłość.
Nowy świat – nowy język poezji
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To trzeba wiedzieć

Grupy poetyckie
Zasadniczą nowością w literaturze
i sztuce po 1918 r. było znacznie
większe niż wcześniej zróżnicowanie
tendencji artystycznych. W kon
sekwencji trudno mówić o jednym
prądzie artystycznym dominującym
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Różne kierunki współistniały i ścierały
się ze sobą – obok wciąż jeszcze
żywotnych tendencji dawniejszych
powstawały nowe poetyki. Ścieranie
się różnych koncepcji doprowadziło
do wyłonienia się dwu zasadniczych:
radykalnie nowatorskiej (np. Awan
garda Krakowska) i nawiązującej do
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tradycji (np. Skamander). Poeci dwudziestolecia pre
zentujący różne poglądy na sztukę chcieli, by ich głos
brzmiał donośniej – dlatego organizowali się w grupy
poetyckie. Do najważniejszych zalicza się Skamandra,
Awangardę Krakowską, Kwadrygę, Żagary (grupa po
etycka powstała w Wilnie; w twórczości jej członków –
np. Czesława Miłosza – dominowała tonacja katastro
ficzna), a także futurystów  futuryzm, s. 47 .
Awangarda Krakowska i jej program
Najwcześniej z programem opozycyjnym wobec poezji
Skamandra wystąpiła grupa twórców z Krakowa. Przy
jęła ona nazwę Awangardy Krakowskiej. Założycie
lem grupy był Tadeusz Peiper. Zgromadził on wokół
siebie młodych autorów o awangardowych zapatrywa
niach, m.in. Juliana Przybosia, Jalu Kurka i Jana Brzę

q G
eorge Grosz, Miasto (1916–1917),
Thyssen-Bornemisza Collection, Madryt

© VG Bild-Kunst, Bonn 2014

Periodyzacja i nazwy epoki
Za datę rozpoczynającą dwudzie
stolecie międzywojenne przyjmuje się najczęściej
rok 1918, w którym zakończyła się I wojna światowa,
a Polska odzyskała niepodległość. Wybuch kolejnej
wojny w 1939 r. zamyka ten dwudziestoletni okres
w dziejach literatury.
Pod koniec XX w. w badaniach literackich pojawiła się
inna propozycja periodyzacji literatury początku XX w.
– epoka nazwana trzydziestoleciem miałaby
obejmować lata 1914–1944. Rozpoczynałaby się
w roku wybuchu I wojny, natomiast kończyła wraz
z II wojną światową.
Według innych badaczy dwudziestolecie międzywo
jenne z jego ruchami awangardowymi, poszukiwaniem
nowych form wyrazu, przeformułowaniem koncepcji
człowieka, społeczeństwa i tradycji stanowi szczytowy
etap rozwoju modernizmu w najszerszym rozumieniu
tego pojęcia (zob. klasa 2, część 1, s. 77).
Trudno jednoznacznie rozdzielić zja
wiska historyczne i literackie. Z pew
nością rok 1914 – rok wybuchu I woj
ny – przyniósł Polsce nadzieję na
odzyskanie wolności. Doświadczenia
wojenne odcisnęły piętno na świado
mości wielu twórców debiutujących
w początkach XX w. Radykalna zmia
na tematów i form artystycznych na
stąpiła jednak dopiero około 1918 r.

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

kowskiego. Peiper był również redaktorem i wydawcą
czasopisma awangardzistów – „Zwrotnicy”. Już sam
tytuł pisma sygnalizował konieczność dokonania za
sadniczego zwrotu w poezji, która, zdaniem Peipera,
nie mogła pozostać obojętna na przemiany cywiliza
cyjne.
Awangarda Krakowska, w przeciwieństwie do Ska
mandra, rozpoczęła działalność od sformułowania
programu, w którym wyłożono postulaty dotyczące
nowoczesnej poezji oraz określono zasady jej tworze
nia. Domagano się wyrzucenia z wiersza „waty słow
nej”, co oznaczało, że w możliwie najmniejszej liczbie
słów ma się zawrzeć maksimum treści. Głoszono

także konieczność zerwania z bezpośrednim wyra
żaniem uczuć, gdyż poezja ma „pseudonimować”
rzeczywistość (w przeciwieństwie do prozy, która po
winna ją nazywać). Miała temu służyć metafora, czę
sto oksymoroniczna, łącząca w sobie skrajnie odległe
elementy skojarzeniowe. Założenia formalne były kon
sekwencją fascynacji dynamizmem przemian cywiliza
cyjnych symbolizowanych przez miasto, masę i ma
szynę (słynne hasło 3M). Nowoczesne miasto było dla
awangardzistów przestrzenią, w której dokonuje się
wszelki postęp, symbol owego postępu stanowiła ma
szyna, a masa ludzka miała decydować o szybkości
wprowadzania zmian (oczywiście tylko pozytywnych).

To warto wiedzieć

Futuryzm i dadaizm
Futuryzm (od łac. futurus – przyszły) i dadaizm (od fr.
dada oznaczającego w języku dziecięcym konika – za
bawkę) to awangardowe kierunki w literaturze i sztuce.
Futuryści gloryfikowali przyszłość i postęp, głosili
konieczność zniszczenia akademii, muzeów i bibliotek
utrwalających przestarzałą estetykę i nieaktualne świa
topoglądy. Dadaiści zgłaszali postulat całkowitej dowol
ności w sztuce, traktowali twórczość jako przestrzeń
zabawy i gry form oraz znaczeń. Futuryzm rozwijał się
przede wszystkim we Włoszech i Rosji po 1909 r.,
natomiast dadaizm – w Szwajcarii, Francji, Niemczech

i Stanach Zjednoczonych między ro
kiem 1915 a 1920. Do przedstawicieli
futuryzmu zalicza się włoskiego malarza Umberto Boc
cioniego [boczczioniego] (1882–1916) czy rosyjskiego
poetę Włodzimierza Majakowskiego (1893–1930). Jed
nym z twórców dadaizmu był Marcel Duchamp [marsel
diszã] (1889–1968) wykorzystujący w swoich pracach
gotowe przedmioty codziennego użytku (ready-made),
którym – poprzez umieszczenie ich w salach muzeal
nych – nadawał rangę dzieł sztuki. W Polsce futuryzm
znalazł wyraz w twórczości poetów Brunona Jasień
skiego (1901–1938) i Aleksandra Wata (1900–1967).

t M
arcel Duchamp, Koło
rowerowe (1913, 1915).
Koło rowerowe było
pierwszym ready-made
zaprezentowanym przez
artystę. Zwykły przedmiot
(koło rowerowe) umieszczony
został w niecodziennym
kontekście (przymocowany
do stołka) i wystawiony
jako dzieło sztuki. Praca
Duchampa dawała odbiorcom
możliwość wejścia z nią
w interakcję przez wprawienie
koła w ruch.

© Succession Marcel Duchamp / ADAGP, Paris 2014

q U
 mberto Boccioni, Ulica wchodzi do
domu (1911), Sprengel Museum, Hanover
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Idziemy do teatru

Wielka reforma teatru z początku
XX w. (zob. klasa 2, część 1, s. 132)
przyniosła zmianę roli reżysera, który stał się głównym
twórcą spektaklu. W tradycyjnym teatrze inscenizator
był wprawdzie odpowiedzialny za koordynację
wszystkich działań artystycznych: gry aktorskiej,
scenografii, muzyki, choreografii, ale nie decydował
o ostatecznym kształcie przedstawienia. W teatrze
nowoczesnym reżyser-inscenizator tworzy własną
koncepcję spektaklu jako dzieła sztuki. On dokonuje
interpretacji tekstu literackiego; pracuje z aktorami nad
kreacją odtwarzanych przez nich postaci; swojej wizji
podporządkowuje działania scenografa, kompozytora
i innych współtwórców przedstawienia.
Lata 20. i 30. były w polskim teatrze epoką wielkich
reżyserów. Wśród najważniejszych ówczesnych
twórców teatru wymienia się Juliusza Osterwę

p F
ircyk w zalotach Franciszka Zabłockiego w reżyserii
Juliusza Osterwy (Teatr Reduta w Wilnie, 1925)

(1885–1947) i Leona Schillera (1887–1954).
Wypracowali oni dwa różne modele reżyserii. W teatrze
Reduta stworzonym przez Osterwę znalazła wcielenie
idea sztuki aktorskiej bliska koncepcji Konstantego
Stanisławskiego (zob. klasa 2, część 1, s. 132).
Spektakl teatralny miał możliwie wiernie odtwarzać
rzeczywistość: aktor – dążyć do utożsamienia się
z odtwarzaną postacią, przeżywać jej doznania,
a reżyser – zmierzać do zatarcia granicy między
sztucznością teatru a realizmem świata w nim
ukazywanego. Schiller natomiast tworzył spektakle
monumentalne, w których teatralność prezentowanej
rzeczywistości była zamierzona.
Zarówno Osterwa, jak i Schiller uważali teatr za sztukę
zdolną do wpływania na świat. Uznawali, że jest on
rodzajem misji nie tylko artystycznej, lecz także
etycznej.

1.

Omów pomysł inscenizacyjny wykorzystany w obejrzanym przez ciebie spektaklu teatralnym.

2.

Za pomocą jakich środków artystycznych ten pomysł
zrealizowano?

3.

Jaki tekst literacki zinscenizowano w tym spektaklu
i jak twórca przedstawienia go zinterpretował? Jakie
elementy przedstawienia są wyrazem tej koncepcji
interpretacyjnej?

4.

Dlaczego, twoim zdaniem, reżyser wybrał do inscenizacji właśnie ten tekst literacki?

5.

Omów kompozycję spektaklu. Powiedz, jak się on rozpoczyna i jak kończy, w jakim tempie rozwija się akcja.

t U
ciekła mi przepióreczka
Stefana Żeromskiego
w reżyserii Juliusza Osterwy
(Teatr Narodowy
w Warszawie, 1935)
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6.

Skomentuj funkcję poszczególnych
elementów dzieła teatralnego w tym
przedstawieniu: gry aktorskiej,
charakteryzacji, kostiumów, scenografii,
opracowania muzycznego, ruchu
scenicznego.

7.

Jaką wymowę ma ten spektakl? Postaw
tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

8.

Jak sądzisz, czyja koncepcja teatralna
– Osterwy czy Schillera – mogła
inspirować twórców tego
przedstawienia? Uzasadnij odpowiedź.

9.

Porównaj dwa spektakle różnych
reżyserów. Wskaż różnice w inscenizacji
i je omów. Do jakich koncepcji teatru
przypiszesz te przedstawienia?

p D
ziady w reżyserii Leona Schillera (Teatr Polski w Warszawie,
1934)

t K
ordian w reżyserii
Leona Schillera
(Teatr Polski
w Warszawie, 1935)
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Dialog z tradycją
W

poezji nowoczesnej istotne są samoświadomość i autorefleksja poetów. Funkcja poetów
w społeczeństwie i w kulturze im samym nie wydaje się oczywista, dlatego starają się oni
uzasadnić ją przed sobą i czytelnikami. Wyrazem tego są liczne programy poetyckie,
deklaracje, manifesty, a nawet programowy brak programów (jak u skamandrytów).
Równocześnie dzieła poetyckie są przedmiotem licznych interpretacji i komentarzy. Napięcie
między tekstem literackim a wypowiedziami interpretacyjnymi czy krytycznymi stawało się
w XX w. coraz wyraźniejsze.
Wiersze prowokują do refleksji zarówno zwykłych czytelników, jak i badaczy literatury oraz
samych poetów. Czytelnicy poszukują w poezji odzwierciedlenia własnych problemów,
czasami identyfikują się z postawami i poglądami autorów, czasami podejmują z nimi
polemikę. Poeci prowadzą ze sobą dialogi literackie, filozoficzne, światopoglądowe. Ich
poetycka konwersacja toczy się w przestrzeni geograficznej – jako konsekwencja przekładów
z jednego języka na inny, oraz czasowej – gdy kolejne pokolenia objaśniają dorobek twórców
sobie współczesnych i wcześniejszych. Zarówno w pierwszych dziesięcioleciach XX w.,
jak i wiek później poeta i czytelnik prowadzą żywy dialog.

Adam Zagajewski

[Wykłady poetów o poezji]
Talia – muza komedii
Urania – muza
astronomii; aluzja do
ostatniego wiersza
Jarosława Iwaszkiewicza
napisanego w 1980 r.,
zatytułowanego Urania
3
Polihymnia – opiekunka
poezji chóralnej
4
Klio – muza historii
5
Mnemosyne – bogini
pamięci, opiekunka
dziewięciu muz
1
2
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Poeci na ogół nie umieją wygłaszać wykładów. Wiersze dyktuje im natchnienie, ale
niestety muzy wykładów nie ma; przecież nie jest nią ukryta pod maską Talia1 i nie Melpomena, specjalistka od tragedii, nie surowa Urania, zaprzyjaźniona z Jarosławem Iwaszkiewiczem2, nie zamyślona Polihymnia3, nie Klio4 nawet, nie inne muzy – i na pewno nie
Mnemosyne5, która opiekuje się całą tą niesforną dziewiątką dziewic. Może dlatego właśnie wykłady – i eseje – poetów rozpadają się najczęściej na małe fragmenty, jak źle roztarta masa tortowa – tak jakby od czasu do czasu muza jednak podszeptywała jakiś pomysł,
jakieś rozwiązanie, ale zawsze za mało na to, żeby uformować wypowiedź w koherentną,
przekonującą całość.
Także i dlatego, że ktoś, kto pisze wiersze, w wykładzie będzie się starał powiedzieć
jak najmniej – to lęk chciwca, który może się obawiać, że obdarzając słuchaczy wykładu
udanym sformułowaniem, odbiera je czytelnikom własnych wierszy… Tak może powstaje
szczególna teologia negatywna poetyckich wykładów – wszystko dla poezji, niewiele dla
wykładu!
Wykłady o poezji wygłaszane przez poetów są na ogół rozproszone – w listach,
dziennikach, esejach, komentarzach, recenzjach, przygodnych uwagach, wywiadach. I to
rozproszenie nie bierze się wcale z przyczyn czysto zewnętrznych, z braku okazji – czy
ambicji – do ogłoszenia spójnej doktryny, z powodów związanych z praktyką wydawniczą
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czy może z braku czasu. Nie, urywkowość tych uwag i spostrzeżeń ma, jak mi się wydaje,
głębszy charakter. Poeci są praktykami, nie teoretykami; zazdroszczą może uczonym ich
syntetycznych umiejętności (czy naprawdę?), sami ich jednak nie posiadają – w rozproszeniu dostrzegają wskutek tego nawet pewną zaletę. Uważają, że rozproszenie pozwala na
partyzancki niejako dostęp do prawdy; zakładają, iż uniwersyteccy filozofowie postępują
jak regularne wojska, idące zwartą kolumną, potężne, lecz mało elastyczne w sposobach
działania, poeci zaś, gdy przyjdzie im wypowiadać się w sposób refleksyjny, przypominają
raczej oddział partyzantów przerzucający się z jednej doliny w drugą, rozwiązujący się na
zimę i zawiązujący od nowa wiosną, gdy śpiewają ptaki. Wojna partyzancka ma tu nawet
przewagę nad regularną: przeciwnik jest bowiem bardzo groźny, mamy do czynienia z zagadką poezji. A z historii wojen wiadomo, iż system partyzancki jest skuteczny właśnie
wtedy, gdy ma się przeciwko sobie górującego nad nami adwersarza.
Być może wiąże się to z pewną generalną cechą poezji: poeci, w odróżnieniu od filozofów, nie dążą do ustanowienia jednej centralnej metafory, z którą identyfikowałoby się
ich wizję – metafory w rodzaju jaskini Platona, […], nadczłowieka Nietzschego, […], jednego, centralnego obrazu, tylko szukają głębokiej prawdy o świecie, o człowieku, w inny
sposób, w strumieniu zmiennych metafor, w strumieniu wierszy, w rzece obrazów – przy
czym jednym z motorów tego jest silne poczucie, że obrazy i metafory, choćby najbardziej
udane, są zawsze niewystarczające, że koniecznie trzeba iść – czy płynąć – dalej, bo jeszcze się nie znalazło odpowiedzi, a może nawet nie chce się jej zbyt wcześnie znaleźć.
W tym strumieniu – innym u każdego poety – odnaleźć można prawie zawsze pewnego rodzaju jedność, ale nie pytajcie o nią poety, odmówi odpowiedzi na pytanie, czym
jest ta jedność. Odmówi odpowiedzi, ponieważ nie zna jej, zaledwie ją przeczuwa. […]
Otóż ktoś, kto pisze wiersze, będzie zazwyczaj doskonale umiał usłyszeć i rozpoznać
głosy innych poetów, dawnych i nowych, nie będzie jednak nigdy wiedział, czym jest jego
własny głos, jako że głos jest dla innych, nie dla nas.
Tak samo zresztą dzieje się z naszym fizycznym głosem – zawsze nas on nieprzyjemnie, obco zaskakuje, gdy słyszymy go z taśmy, z płyty, w audycji radiowej. Jak wiadomo,
nasz głos fizyczny słyszymy wewnątrz czaszki, zupełnie inaczej niż się on manifestuje dla
innych, naszych rozmówców. Wewnątrz naszej czaszki głos jest stłumiony – nie słyszymy
różnych jego składników. Tak rozmawiamy z sobą, gorszym głosem. […]
Głos poetycki poeta słyszy też jakby wewnątrz czaszki, też trochę stłumiony, niewyraźny, pozbawiony istotnych modulacji. Poeta ogląda się w wielu zwierciadłach, w lustrze
krytyki, w krzywych niekiedy powierzchniach recenzji, i nigdy nie będzie naprawdę wiedział, jaka jest twarz jego poezji.
I to właśnie ten nieco ułomny poeta – ułomny, bo nieznający siebie, niepoinformowany o tym, co w nim najważniejsze – próbuje interpretować cudze wiersze. Będzie więc
porównywał, to co zna, co poznać może – cudze głosy poetyckie – z głosem własnym,
o którym wie tak mało, prawie nic… Zakładam bowiem, że w akcie interpretacji, dokonanym przez poetę, dochodzi do pewnego zestawienia, porównania dwu głosów, jednego
danego nam na kartach książki czy podczas wieczoru autorskiego, cudzego więc, z głosem
własnym, nieznanym.
(Poeta rozmawia z filozofem)

1.

Jak rozumiesz tezę postawioną na początku eseju, że poeci nie umieją wygłaszać wykładów? Na
czym, zdaniem Adama Zagajewskiego, polega różnica między wykładowcą a poetą?

2.

Wyjaśnij metaforę „wojny partyzanckiej” i „regularnej wojny” w odniesieniu do sposobu interpretowania poezji.
Dialog z tradycją
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3.

Dlaczego Zagajewski sądzi, że poetów nie warto pytać o ich własną poezję? Przywołaj z tekstu argumenty autora.

4.

Jak poeci czytają wiersze innych poetów? Co różni ich lekturę od twojej?

5.

Jak sądzisz, wiersze którego z przedstawionych w tym rozdziale poetów najchętniej przedstawiłby
w swoim wykładzie Adam Zagajewski? Uzasadnij swój wybór. Wyprowadź wnioski z przedstawionego fragmentu eseju.

Wojciech Gryniewicz

Ławeczka Tuwima
ul. Piotrkowska w Łodzi
1. 	Na czym, twoim zdaniem, polega

dialog współczesnego artysty z poetą
Julianem Tuwimem?

2. 	Jaką funkcję może pełnić

umieszczenie „ławeczki” poety
w przestrzeni miejskiej?

3. 	Jaka poetycka postawa utrwalona

w twórczości Tuwima może być
uzasadnieniem dla ustawienia jego
„ławeczki” w centrum miasta?

4. 	Jak sądzisz, dlaczego postać poety

została umieszczona z boku ławki?
Jakie skojarzenia wywołuje puste
miejsce obok Tuwima?

Ewa Lipska

Moi tłumacze
Moi tłumacze. Oni. Mój ciąg dalszy.
Moja – Ich
sterta czasu na stole.
Konfitury słowników.
cyrylica – alfabet języka
staro-cerkiewno-słowiańskiego
2
à rebours [a rebur] (fr.) –
na wspak
1

Poranek w cyrylicy1
w zamszowej germańskiej mgle.
Romańska antylopa
na skraju mojego wiersza.
Moje – Ich
podróże.
Jeszcze ścieżka à rebours2
bez żadnego powodu.
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A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

Transplantacja słów
moich chirurgów. Ich.
Nie do przełożenia
na ten krótki poemat.
A ja
kocham się w tylu językach naraz.
Literka za literką wchłaniam wilgoć w Nässjö3
spotykając w lesie moje nieślubne wiersze.
Nässjö [nesje] – gmina
w Szwecji i miasto będące
jej siedzibą
4
Heathrow [hitrou] – główny
port lotniczy Londynu
3

Moje – Ich
głosy. Wahania zza książek.
Przepowiednie z przepaści stron.
Startujące sylaby z Heathrow4.
Coś po mnie odziedziczą?
Mój lęk? Mój apetyt
na wszystko co przemija?
Na dekolt łąki? Fioletowe pola ametystów?
Kiedy wokół
moja – Ich
nieszczelna rzeczywistość. Raj dla hakerów
plotkarzy i polityków.
(Gdzie Indziej, 2005)

1.

Kim są tytułowi „tłumacze”? Podaj kilka propozycji interpretacyjnych i je uzasadnij. Posłuż się
cytatami z wiersza.

2.

Jak rozumiesz przeciwstawienie: „Moje – Ich”?

3.

Jak sądzisz, dlaczego w końcowej części utworu poetka zadaje tak wiele pytań?

4.

Jaki stosunek do języka można odczytać z wiersza Lipskiej?

5.

Sformułuj główną ideę dostrzeżoną przez ciebie w utworze Moi tłumacze.

Przemyśl na nowo
1..

Na podstawie znanych ci utworów określ problemy i tematy, które podejmowali w poezji twórcy
epoki baroku, romantyzmu i pierwszej połowy XX w.

2..

Które treści obecne w ich twórczości uznajesz za trwałe, a które – za nieaktualne?

3..

Prześledź na wybranych przykładach utworów z różnych epok zmiany w formie wypowiedzi poetyckiej. Które z tych form znajdują kontynuację w twórczości autorów pierwszej połowy XX w.?

4..

Wyjaśnij na przykładach związek między tematyką i problematyką wierszy oraz językiem poetyckim
a sytuacją egzystencjalną człowieka w różnych epokach literackich.
Dialog z tradycją
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TRZEBA PRZEMYŚLEĆ, TRZEBA ZAPAMIĘTAĆ
Dwudziestolecie międzywojenne
(1918–1939)
liryka
Skamander

Awangarda Krakowska

czasopismo
„Skamander”

czasopismo
„Zwrotnica”

Jan Lechoń (1899–1956)
Julian Tuwim (1894–1953)
Antoni Słonimski (1895–1976)
Kazimierz Wierzyński (1894–1969)
Jarosław Iwaszkiewicz (1894–1980)

Tadeusz Peiper (1891–1969)
Julian Przyboś (1901–1970)
Jan Brzękowski (1903–1983)
Jalu Kurek (1904–1983)
• minimum słów, maksimum treści
• metafora jako podstawowy środek
obrazowania (zerwanie z bezpośrednim
wyrażaniem uczuć)
• środki językowe podkreślające
dynamizm ukazywanego świata
• 3 M: miasto, masa, maszyna
• fascynacja nowoczesnością

• programowy brak programu
• zwykły człowiek jako bohater
i odbiorca poezji
• wyjątkowa ranga słowa poetyckiego
• witalizm
• biologizm
• afirmacja życia
• odrzucenie romantycznego patosu
Kwadryga

czasopismo
„Kwadryga”

Konstanty Ildefons Gałczyński
(1905–1953)
• łączenie liryzmu z humorem
• poetyka snu
• baśniowość obrazowania
• poetyckie paradoksy
• przeczucie śmierci
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• eklektyzm stylistyczny
• krytyczny stosunek wobec
Skamandra
• zaangażowanie społeczne
• kult pracy
• pacyfizm

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Liryka i nowe wyzwania cywilizacyjne

Józef Czechowicz
(1903–1939)
• poetyka awangardowa
• muzyczność
• zmysłowość
• motyw śmierci
• przeczucie katastrofy

