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I. Paradokumentalizm  
 

 

I.1. Zakres i cel pracy, uwagi metodyczne, definicja zjawiska 
 

Celem rozprawy Paradokumentalizm w polskiej poezji dwudziestolecia 

międzywojennego jest przedstawienie sposobu, w jaki formy wypowiedzi znajdujące się poza 

literaturą lub będące na jej pograniczu inspirowały twórców poezji; ukazanie związków 

między gatunkami poetyckimi a dokumentalnymi w obrębie gatunku, tematu i stylu oraz opis 

refleksji poetyckiej odnoszącej się do realiów historyczno-społecznych z uwzględnieniem 

doświadczeń pokoleniowych lub generacyjnych reprezentowanych w tekstach. 

Podstawę analityczną stanowią wybrane utwory liryczne oraz wierszowane poematy1, 

w których realizowano założenia programowe związane z reprezentacją rzeczywistości 

pozaliterackiej w poezji. Warunek ten spełniali przedstawiciele ugrupowań deklarujących 

zaangażowanie społeczne, także awangardowych, których światopogląd i poetyka oparte były 

na relacji „sztuka – życie – działanie”2, czyli futuryści, poeci Awangardy Krakowskiej, jak 

również Meteora, Kwadrygi, Żagarów, grupy Litart oraz autorzy związani z lwowskimi 

„Sygnałami”. Ze względu na zainteresowanie współczesnością i codziennością znajdujące 

odbicie w problematyce wierszy, zjawisko paradokumentalizmu reprezentują również 

niektóre utwory głoszących aprogramowość Skamandrytów, a w szczególności Juliana 

Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Kazimierza Wierzyńskiego oraz poetów z nimi 

związanych. Antropocentryzm cechujący twórczość Zdrojowców, a później autorów 

związanych z Ponową i Czartakiem oraz zakładana przez autentystów spójna relacja poezji z 

doświadczaniem życia spowodowały, że także w ich twórczości znajduje się wiele tekstów 

odnoszących się bezpośrednio do realiów niefikcjonalnych. Warto zwrócić uwagę na poezję 

nurtu ludowego pozostającą pod wpływem regionalizmu, a w niektórych przypadkach 

ideologii agraryzmu, której głównym zwolennikiem i realizatorem był Stanisław 

                                                 
1 O włączeniu poematu – formy epickiej – do badań zdecydował synkretyzm rodzajowy oraz ewolucja tego 
gatunku w okresie międzywojennym podporządkowana wskazanym w pracy tendencjom.  
2 Por. G. Gazda, Awangarda, w: tegoż, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 
2009, s. 40-51; J. Trzynadlowski, Wokół poetyki awangardyzmu, „Prace Literackie”, V, Wrocław 1963; A. Lam, 
Z teorii i praktyki awangardyzmu, Warszawa 1976; K. Rudzińska, Między awangardą a kulturą masową, 
Warszawa 1978; G. Gazda, Awangarda – nowoczesność i tradycja, Łódź 1978. 
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Młodożeniec. Ważne miejsce zajmują również wiersze twórców rzadko przypominanych, 

takich jak Wojciech Breowicz i Antoni Gronowicz3.  

Zjawisko paradokumentalizmu, rozumiane jako strategia artystyczna, której celem jest 

włączenie tekstu poetyckiego do dyskursu społecznego, politycznego i kulturowego, 

należałoby umieścić w perspektywie poetyki kulturowej z uwzględnieniem geo- i 

etnopoetyki. Tekst poetycki usytuujemy zatem pośród innych praktyk kulturowych, zarówno 

z zakresu sztuki, jak i spoza jej obszaru, pamiętając o jego lokalnym charakterze oraz 

kontekście historycznym. Badania, których celem jest rozpoznanie paradokumentalizmu 

poezji dwudziestolecia międzywojennego, zbliżać nas będą także do myśli formułowanych 

w obrębie socjologii literatury oraz poetyki historycznej4. Na uwadze będziemy też zawsze 

mieli tradycyjne ujęcie historycznoliterackie, wspomagane w razie potrzeby analizami 

językoznawczymi. Adaptacja niektórych konceptów naukowych ze względu na specyfikę 

przedmiotu badań może wymagać redefinicji, ale zasadniczo pozostanie zgodna z ich 

pierwotnymi założeniami. Ze względu na szereg intertekstualnych i intersemiotycznych 

powiązań temat ten jest interesujący, ale stanowi zarazem złożony problem badawczy. 

Interdyscyplinarny w pewnym zakresie charakter rozprawy wymaga także zastosowania 

wiedzy historycznej, socjologicznej oraz z zakresu historii sztuki i filmoznawstwa.  

Uzasadnienie dla wprowadzenia pojęcia paradokumentalizmu stanowi zastosowanie 

tego terminu w odniesieniu do stylu literackiego, paradokumentalnej powieści i filmu5. 

Nawiązuje ono do badanej najczęściej na przykładzie prozy  kategorii dokumentaryzmu, która 

obejmuje tendencje do wiernego i wiarygodnego opisu rzeczywistości6. Pochodzący z greki 

przedrostek „para-” w języku polskim znaczy „przy”, „obok”, „poza”, a będący składową 

                                                 
3 Por. Z. Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999, s. 
10-12; J. Kulczycka-Saloni, Naturalizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. 
Kowalczykowej, Wrocław 2002, s. 598-603; T. Bujnicki, Proletariacka literatura, w: Słownik literatury polskiej 
XX wieku, red. A. Brodzka et al., Wrocław 1992, s. 860-864; G. Gazda, Literatura proletariacka, w: tegoż, 
Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, dz. cyt., s. 293-299. Por. także rozdział Poetycka 
etnografia. 
4 Por. m.in. S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, przeł. K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006; D. 
Korwin-Piotrowska, Życie pośmiertne poetyki, „Tematy i konteksty”, nr 3 (8), 2013, s. 20-34; E. Rybicka, 
Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003; 
E. Prokop-Janiec, Etnopoetyka, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, redakcja 
T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, s. 185-221.  
5 Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, red. naukowa S. Dubisz, t. 3, Warszawa 2006, s. 43. W pracy 
poruszone zostanie również zagadnienie filmu paradokumentalnego (Berlin. Symfonia wielkiego miasta Waltera 
Ruttmanna, 1927 oraz Człowiek z kamerą Dżigi Wiertowa, 1929), por. rozdział Poetycka symfonia wielkiego 
miasta – Kraków. W innym kontekście o stematyzowaniu gatunków pisał Józef Olejniczak, por. tegoż, Gatunek 
jako temat (przykład Czesława Miłosza), w: Genologia dzisiaj, praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i I. 
Opackiego, Warszawa 2000, s. 67-76.  
6 Szczególnie chodzi tu o prozę o charakterze autobiograficznym i wspomnieniowym, por. Z. Ziątek, Wiek 
dokumentu…, dz. cyt., 6-23. 
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wyrazu w znaczeniu „niby, „prawie”, „niemal” sugeruje pewne do niego podobieństwo lub 

ułomność wobec niego7. W przypadku paradokumentalizmu przedrostek ten poświadcza 

wskazane tendencje oraz wyraźnie separuje tekst literacki (dzieło artystyczne) od dokumentu, 

którym nie jest „w ścisłym znaczeniu tego słowa”8. Posiada natomiast cechy „dokumentu 

epoki”, swoistego świadectwa minionego czasu9.  

W pracy, co łatwo zauważyć, nie wprowadzono kategorii i pojęcia mimesis, 

mimetyczność. Przyczyną tego nie jest jedynie zamiar uniknięcia rozległej problematyki, 

która poszerzałaby w innym niż zamierzony kierunku zawarte tutaj odczytywanie tekstów 

artystycznych, dających się interpretować jako paradokumentalne (para/dokumentalne). 

Przyczyna tego jest inna, bardziej prosta, a jednocześnie bardziej fundamentalna. Jest nią 

wyjście z założenia, że mimesis stanowi próbę czy rodzaj naśladowania, sugestii czynienia 

tekstu artystycznego podobnym do rzeczy (zdarzenia, zjawiska, sytuacji, procesu, 

przedmiotu). Natomiast paradokumentalizm ma być, w rozumieniu tej pracy, 

przedstawieniem porównującym, funkcjonującym jako świadomie i celowo subiektywne 

(bynajmniej nie nastawione na kopiowanie, na/śladowanie, u/podabnianie) komentowanie, 

interpretowanie, wyjaśnianie tego, co rzeczywiste i pozaartystyczne, przez to, co tekstowe i 

artystyczne. Jest tu, można powiedzieć, taka różnica, jaka zachodzi między metonimią a 

metaforą. Zaznaczmy przy tym, że to „komentowanie” przeciwstawne naśladowaniu 

rzeczywistości w tekstach poetyckich (także wykorzystanych w pracy) nie jest, bo być nie 

może, absolutne. 

Wyniki badań pozwalają pokazać poezję dwudziestolecia międzywojennego w nowej 

perspektywie literaturoznawczej i historyczno-kulturowej, a konstrukcja takiego ujęcia może 

być interesująca również dla badaczy innych gatunków. 

 

I.2. Źródła inspiracji 
 

Zjawisko paradokumentalizmu zakorzenione jest w realistycznej i naturalistycznej 

prozie XIX wieku, jednak przekonanie o związku literatury (w tym poezji) z realiami – 

naturą, społeczeństwem i historią – zostało odnotowane już w okresie romantyzmu przez 

                                                 
7 Hasło: „para-”, w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/para;3954159.html (dostęp: 
26.01.2018): W. Kopaliński, Hasło: „para-”, w: tegoż, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 
Warszawa 1991, s. 378. 
8 Hasło: „paradokumentalny”, w: Słownik języka polskiego PWN, 
https://sjp.pwn.pl/szukaj/paradokumentalny.html (dostęp: 26.01.2018). 
9 Por. w całości rozdział Dokument epoki – funkcja i znaczenie konwencji artystycznej oraz uwagi w rozdziale 
Poetyckie reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a gatunkiem. 
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Maurycego Mochnackiego w niedokończonej pracy O literaturze polskiej w wieku 

dziewiętnastym (1830)10. W latach siedemdziesiątych XIX wieku inny autor i teoretyk, 

Antoni Pilecki, w tekście Społeczne znaczenie poezyi i współczesne jej stanowisko (1874) 

zwracał uwagę na rolę poety – „dziecięcia swojego wieku” – jako wyraziciela „moralno-

społecznych uczuć”, wskazując na łączność sztuki z realiami oraz na jej ideowe 

podporządkowanie11. W opinii Pileckiego poeta, pisząc o przeszłości, powinien zawsze mieć 

na uwadze teraźniejszość. Co ciekawe, przedmiotem jego zainteresowania były nie tylko 

różnice klasowe i problemy społeczne (por. cytowany w artykule dydaktyczny wiersz Dwa 

obrazy Antoniego Czajkowskiego, którego tematyka dotyczy ubóstwa i prostytucji). Pilecki 

podkreślał rolę twórców – świadków i kronikarzy epoki, do których grona zaliczał między 

innymi literata, generała w powstaniu listopadowym, Franciszka Dzierżykraj-Morawskiego. 

Jednym z zagadnień rozpatrywanych w pracy będzie adaptacja konwencji użytkowych do 

tekstów poetyckich, dlatego warto dodać, że autor Społecznego znaczenia poezyi 

zarejestrował w ówczesnym obiegu literackim wiersze przypominające reklamy prasowe12.  

Za realizatora postulatów Pileckiego można uznać Wiktora Gomulickiego, który już w 

latach sześćdziesiątych XIX wieku publikował utwory poetyckie rejestrujące miejską 

codzienność, zwracając szczególną uwagę na warunki życia biedoty (cykle Pieśń w służbie 

                                                 
10 Tak rozumiany realizm, często dopełniony przez pierwiastek duchowy, w którym zawierała się sfera myśli i 
idei, zmierzał do „postaci, form statecznych, determinowanych, określonych, widomych”. Z realizmem 
poetyckim, reprezentowanym przez poezję historyczną, Mochnacki łączył cechy takie, jak: postaciowy, realny, 
snycerski, plastyczny, rzeczywisty, por. M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, w: Idee 
programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 2000, s. 143-144. Por. także: 
H. Markiewicz, Realizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, 
Wrocław 2002, s. 816. 
11 Tendencja do zaangażowania poezji w problemy współczesności była w drugiej połowie XIX wieku dość 
powszechna, co poświadczają uwagi autorów francuskich, nawołujących do zaangażowania sztuki słowa w 
działalność humanitarną, naukową i przemysłową (Maxim Du Camp). Warto przytoczyć cytowany przez 
Radosława Okulicz-Kozaryna postulat wzywający do gloryfikowania w poezji „Pary, Chloroformu, 
Elektryczności, Gazu, Fotografii i Lokomotywy”, por. R. Okulicz-Kozaryn, Jak objąć poetów nakazem pracy. 
Eliza Orzeszkowa i Piotr Chmielowski wobec Działu pieśni Leonarda Sowińskiego, „Poznańskie Studia 
Polonistyczne”, Seria Literacka 19 (39), 2012, s. 85-86; M. Du Camp, Chants modernes, Paris 1855, s. 39; C. 
Pichois, Przypisy i komentarze, przeł. J. M. Kłoczowski, w: Ch. Baudelaire, Rozmaitości estetyczne, przeł. J. 
Guze, Gdańsk 2000, s. 511 – cytat za: R. Okulicz-Kozaryn, Jak objąć poetów nakazem pracy..., dz. cyt., s. 85. 
12 Por. A. Pilecki, Społeczne znaczenie poezyi i współczesne jej stanowisko, Warszawa 1874, s. 4, 7-9, 28-36, 41-
42, http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=42405 (dostęp 23.06.2015). Niestety Pilecki nie wskazał 
przykładów utworów inspirowanych poetyką tekstów użytkowych. Podane przez Pileckiego wiersze Kolej 
żelazna i Żegluga powietrzna autorstwa Morawskiego w edycji z 1882 roku noszą tytuły Droga żelazna i 
Żeglarz powietrzny. Tytułowe aluzje do nowoczesnych środków transportu pełnią w utworach funkcję 
metaforyczną. W twórczości Morawskiego znajdziemy też wiele tekstów związanych ze współczesnymi poecie 
wydarzeniami o randze historycznej, wierszy okolicznościowych oraz satyrycznych polemik, por. F. 
Dzierżykraj-Morawski, Pisma zbiorowe wierszem i prozą, t. 1, przedm. S. Tarnowski, Poznań 1882, 
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=43060 (dostęp: 6.02.2018); por. także cykl Wiersze drobne, w: tegoż, 
Pisma zbiorowe wierszem i prozą, t. 2, Poznań 1882, https://polona.pl/item/pisma-zbiorowe-wierszem-i-proza-t-
2-bajki-wiersze-drobne,MTg1NjI5OTE/4/#item (dostęp: 6.02.2018). Por. też cytat fragmentu wypowiedzi  
Pileckiego w: H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 2004, s. 259. 
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świata, Życie w obrazach). Ze względu na prowadzone w pracy analizy tekstów poetyckich 

pod kątem obecnych tam elementów rzeczywistości pozatekstowej warto wymienić utwór „El 

mole rachmim”…, poświadczający obecny w kulturze żydowskiej zwyczaj śpiewania pieśni 

żałobnej podczas zaślubin, będącej wyrazem smutku z powodu nieobecności zmarłego 

rodzica jednego z nowożeńców. Na uwagę zasługuje patriotyczna Pieśń o Gdańsku (utwór 

datowany 1896, wydany w Warszawie 1900 roku, później w 1919), w której poeta nie tylko 

wspomniał o znaczeniu mowy kaszubskiej dla utrzymania polskości na ziemiach 

znajdujących się pod pruskim panowaniem, ale też naszkicował malownicze zakątki miasta13. 

Aktualia w poezji sygnowane są między innymi odwołaniami do sytuacji społeczno-

politycznej. W rozwoju poezji międzywojennej istotną rolę odegrały teksty powstałe w 

ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku i na początku XX stulecia, reprezentujące nurt 

społeczno-patriotyczny, co poświadcza inspirowana poezją Konopnickiej i Asnyka twórczość 

Kasprowicza, Langego, Niemojewskiego, Nowickiego i Tetmajera, jak również  

kontynuujący topikę i frazeologię romantyczną nurt rewolucyjny, czego przykładem są teksty 

Czerwieńskiego, Kasprowicza, Sieroszewskiego i Waryńskiego14. 

Uznając rok 1905 za przełomowy dla rozwoju polskiej literatury, podążamy tropem 

komentatorów życia kulturalnego tego czasu, Stanisława Brzozowskiego, Karola 

Irzykowskiego i Stanisława Witkiewicza, dla których zmiana w sposobie myślenia o sztuce 

wynikała z potrzeby jej zaangażowania w istotne kwestie życia zbiorowego. Rewolucja 

będąca świadectwem kryzysu historycznego i kulturowego, w tym schyłku kultury 

mieszczańskiej, postawiła przed twórcami nowe wyzwania. Istotna stała się potrzeba 

zakorzenienia literatury w rzeczywistości społecznej wraz z powierzeniem jej funkcji krytyka 

współczesności, co będzie kontynuowane15. Szczególnie ważne okazało się stanowisko 

                                                 
13 Por. W. Gomulicki, Poezje, Warszawa 1866 („El mole rachmim”…, s. 75). Uwzględniając kontekst 
historyczny i poruszony w pracy temat antysemityzmu (rozdział Poetyckie reprezentacje historii współczesnej. 
Między tematem a gatunkiem), w przywołanym tomie Poezji Gomulickiego warto zwrócić uwagę na 
nacechowany etycznie cykl pt. Żydzi, w którym poeta ukazał szkodliwość utrwalonych przez wieki obiegowych 
opinii i przesądów o społeczności żydowskiej,  
http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13435&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=; tegoż, Pieśń o 
Gdańsku, Warszawa 1900, https://polona.pl/item/piesn-o-gdansku,MTExMjA3OTA/29/#info:metadata (dostęp: 
3.04.2018).  
14 Por. H. Markiewicz, Pozytywizm, dz. cyt., s. 288-291, 298-301. 
15 Por. S. Brzozowski, Literatura polska wobec rewolucji, w: Współczesna powieść i krytyka, Kraków 1984, s. 
402-403; S. Brzozowski, Koniec romantyzmu, w: Współczesna powieść i krytyka, Kraków 1984, s. 372;  K. 
Irzykowski, Dwie rewolucje, w: Czyn i słowo, Kraków 1980, s. 217; S. Witkiewicz, Listy do syna, oprac. B. 
Danek-Wojnowska, A. Micińska, Warszawa 1969; Por. także: S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o 
strukturze duszy kulturalnej, Kraków 1997, t. 1-2; M. P. Markowski, Polska literatura nowoczesna: Leśmian, 
Schulz, Witkacy, Kraków 2007, s. 23-29. Rok 1905 uznali za przełomowy dla rozwoju kultury polskiej także 
Ignacy Fik, a później Kazimierz Wyka i Tomasz Burek (choć trudno zgodzić się z krytycznym sądem autora o 
regresie polskiej myśli kulturalnej ok. 1918 r.), por. I. Fik, 20 lat literatury polskiej (1918-1939), posłowie H. 

 11

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13435&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI
https://polona.pl/item/piesn-o-gdansku,MTExMjA3OTA/29/#info:metadata


Stanisława Brzozowskiego, krytyka estetyki romantycznej i młodopolskiej, który podkreślał 

związek sztuki z życiem oraz jej społeczno-historyczny aspekt. Istotny dla poetów tego 

okresu był również pogląd Brzozowskiego na temat pracy, którą uważał „za najwyższą 

wartość społeczną, moralną i historyczną”16. Filozofia pracy i filozofia czynu zaważyły w 

znacznej mierze na twórczości autorów reprezentujących nurt awangardowy oraz 

proletariacki.  

Na rozwój zjawiska miała wpływ także materialistyczna doktryna francuskiego 

naturalizmu i włoskiego weryzmu, zwłaszcza w odniesieniu do literackich sposobów 

ukazywania warunków egzystencji ludzi biednych, żyjących na marginesie (tzw. dokumenty 

społeczne). Rzeczywistość stanowiła dla pisarzy swoiste laboratorium, w którym 

przeprowadzano eksperyment dla uzasadnienia ogólnej tezy o charakterze społecznym. 

Obserwacje dokumentowano na sposób reporterski – zebrany materiał był potwierdzonym 

świadectwem uczestników zdarzeń. Ten sposób podejścia do tematu, reprezentowany także 

przez polskich pisarzy pozytywistycznych17, właściwy był dla międzywojennych prozaików 

Zespołu „Przedmieście”, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy.  

Na ukształtowanie się nowych, bliskich faktografii gatunków w międzywojennej 

prozie, poezji i dramacie, obok tradycji realistycznej i naturalistycznej, oddziaływała 

koncepcja literatury faktu, propagowana w latach dwudziestych i trzydziestych przez 

rosyjskie ugrupowanie Lewicowego Frontu Sztuki (Nowyj front iskusstwa – LEF)18, 

niemiecki nurt Nowej Rzeczowości (Neue Sachlichkeit) oraz  francuski populizm.  

Wydaje się, że największe znaczenie dla rozwoju paradokumentalizmu miały 

doświadczenia twórców i teoretyków rosyjskich. Przedstawiciele kubofuturyzmu, 

konstruktywizmu i OPOJAZ-u na łamach „LEF-u”, a później „Nowego LEF-u” programowo 

odrzucili fikcję we wszystkich dziedzinach sztuki, uznając za jej podstawowy walor związek 

z rzeczywistością. Postulowali zastąpienie malarstwa fotografią, literatury pięknej 

reportażem, a filmu fabularnego dokumentalnym. Idea faktografizmu objęła wszystkie 

rodzaje literackie. Ze względu na dążenie do uzyskania efektu formy dokumentarnej 

                                                                                                                                                         
Markiewicz, Kraków 1949, s. 5; K. Wyka, Charakterystyka okresu Młodej Polski, w: Młoda Polska, t. 2. Szkice 
z problematyki epoki, Kraków 1977, s. 9; T. Burek, 1905, nie 1918, w: Dalej aktualne, Warszawa 1973. 
16 Por. A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2004, s. 336-339. Por. też: W. Roszewski, Brzozowski jako 
krytyk współczesnej myśli filozoficznej, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 1, Młoda Polska, red. J. 
Kwiatkowski, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 527. 
17 Przykładem oddziaływania naturalizmu w literaturze polskiej są pisane wierszem utwory narracyjne Jana 
Kasprowicza zawarte w cyklach Obrazy i obrazki chłopskie, Z swojskiej flory, Z chłopskiego zagonu (1889-
1893), por. H. Markiewicz, Pozytywizm, dz. cyt., s. 311. 
18 Marksistowską teorię realizmu scharakteryzował m.in. Henryk Markiewicz, por. Realizm, naturalizm, 
typowość, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980, s. 244-252. Tam dalsza bibliografia. 
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proponowano zastosowanie afabularnej techniki montażu faktów. Wśród gatunków 

literackich i z pogranicza literatury ceniono prozę dokumentalną, powieść historyczną, 

reportaż z podróży i eseje. Wzorem dla twórców stała się kompozycja gazety. Przyjmując role 

reporterów, agitatorów i prelegentów, poeci sięgnęli po gatunki pozaliterackie, takie jak 

felieton, proklamacja, apel i wiadomość prasowa19.  

Dążenia do dokumentarnego przedstawienia rzeczywistości w sztuce cechowały też 

twórców Nowej Rzeczowości. Kierunek ten powstał w opozycji do idealistycznych i 

utopijnych założeń ekspresjonizmu, ale też kontynuował je, uwzględniając typową dla tego 

nurtu uczuciowość. Dominantą Neue Sachlichkeit stał się krytyczny stosunek do panujących 

realiów oraz zaangażowanie społeczne. W sztukach plastycznych, fotografii i filmie jedną z 

tendencji było werystyczne przedstawianie zdarzeń, skupienie na faktach obiektywnych z 

uwzględnieniem rzeczywistych okoliczności. Literaturę charakteryzuje relacyjny i 

dokumentalny sposób opisu, inspirowany formami biograficznymi, eseistyką i reportażem. 

Tematyka utworów zorientowana jest na autentyzm codzienności20. Lata wielkiego kryzysu 

ekonomicznego wywołały zainteresowanie artystów życiem niższych warstw społecznych. 

Tak też było w przypadku autorów Nowej Rzeczowości, Zespołu „Przedmieście” i 

populizmu, kierunku w literaturze francuskiej, którego oddziaływanie objęło także 

dramaturgię oraz film. Celem populistów było obiektywne, realistyczne przedstawienie 

codziennego funkcjonowania miejsko-robotniczych środowisk. Utwory zazwyczaj 

wyposażano w socjalistyczno-proletariackie założenia21. 

                                                 
19 Por. G. Gazda, Lewicowy Front Sztuki, w: tegoż, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, 
dz. cyt., s. 274-279; B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław 
2002, s. 427-439; A. Pevsner, N. Gabo, Manifest realistyczny, przekład Z. Klimowiczowa, komentarz E. 
Grabska, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybrały i oprac. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 
1969, s. 334-340. 
Interesującym przykładem kroniki poetyckiej w literaturze rosyjskiej jest Rewolucja. Kronika poetycka 
Włodzimierza Majakowskiego, por. W. Majakowski, Ревoлюция. Поэтохроника (Rewolucija. Poetochronika), 
http://v-mayakovsky.com/stihi-1917-1919.html (dostęp: 1.09.2017). Utwór datowany – Piotrogród, 17 kwietnia 
1917 roku – ukazał się 21 maja 1917 w gazecie „Новая жизнь” („Nowaja żyzń”) wydawanej przez Maksyma 
Gorkiego, por. http://www.kritika24.ru/page.php?id=3189; Владимир Н. Дядичев, Жизнь Маяковского. 
Верить в революцию (Vladimir N. Diadiczev, Żyzń Majakowskowo. Vierit’ w revolucyju), brak miejsca 
wydania 2013, https://mybook.ru/author/vladimir-dyadichev/zhizn-mayakovskogo-verit-v-revolyuciyu/ (dostęp: 
24.11.2017). W polskich przekładach Majakowskiego nie znajdujemy tego tekstu. Tematem utworu są 
wydarzenia związane z rewolucją lutową.  
20 Por. G. Gazda, Nowa Rzeczowość, w: tegoż, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, dz. 
cyt., s. 419-422; M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej, Wrocław 1963, s. 289-303. 
W rozdziale Poetycka symfonia wielkiego miasta – Kraków nawiązano do dokumentalistycznych tendencji 
Nowej Rzeczowości i dokonano próby analizy i interpretacji poematów Kurka i Czuchnowskiego w kontekście 
filmu Berlin. Symfonia wielkiego miasta. 
21 Por. G. Gazda, Populizm, w: tegoż, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, dz. cyt., s. 
551-552; D. Knysz-Rudzka, Od naturalizmu Zoli do prozy Zespołu „Przedmieście” (z dziejów tradycji 
naturalistycznej w wieku XX), Wrocław 1972, s. 15, 21-22, 73-95. 
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W polskiej poezji międzywojennej tendencje do realistycznego przedstawiania 

sytuacji odpowiadają ogólnym tendencjom obecnym w kulturze rodzimej i europejskiej – w 

prozie, teatrze (politycznym i faktu) oraz filmie. Badacze zwracają też uwagę, że 

ukształtowanie stylu realistycznego odbywa się poprzez „stylizację na język mówiony” 

(potoczny, środowiskowy, dialekt) oraz na „nieartystyczne style języka” (dziennikarski, 

sprawozdawczy, reporterski, urzędowy), „obecność prozaizmów i kolokwializmów”22. Warto 

podkreślić, że w realistycznej kreacji świata przedstawionego duże znaczenie mają pozornie 

nieistotne szczegóły, które wprowadzają atmosferę i koloryt lokalny. W obrazowaniu 

poetyckim ważną funkcję pełni zasada przyległości, stąd znacząca rola metonimii, 

pozostającej w związku z opisywanym przedmiotem, oraz synekdochy, chwytu, w którym 

część odsyła do całości23. Jak wykazano w dalszej części pracy, elementy właściwe dla stylu 

realistycznego stanowią część wspólną dla wszystkich wierszy stanowiących podstawę 

badawczą paradokumentalizmu. 

W zależności od koncepcji autorskiej „fakt” obiektywny w utworze poetyckim pełni 

funkcję centrum tematyczno-ideowego lub jest wykorzystywany jako pretekst dla ukazania 

szerszej perspektywy poruszonego zagadnienia. Najczęściej łączy relację na temat 

konkretnego wydarzenia z przesłaniem humanitarnym. Znamiennym przykładem są utwory 

napisane pod wpływem zabójstwa prezydenta Narutowicza. Dotyczą one zarówno faktu, jak i 

okoliczności zdarzenia, czyli bieżącej sytuacji politycznej odzwierciedlonej w wierszu w 

różnym stopniu w połączeniu z publicystycznym komentarzem o wymowie etycznej. 

Poetyckie reprezentacje historii międzywojennej zapisane przez świadków epoki są 

dowodem na istnienie wielu oglądów rzeczywistości, możliwości jej interpretacji oraz opisu. 

Reinterpretowane w procesie poznawczym pozwalają odkryć tylko pewien jej fragment. 

Autorzy wierszy i poematów najczęściej tworzą reprezentację zgodną z przekazem innych 

tekstów kultury lub znanych z autopsji faktów, modyfikując je nieznacznie w celu zwrócenia 

uwagi na najistotniejsze z ich punktu widzenia problemy. Korzystają wówczas ze środków 

                                                 
22 Por. W. Weintraub, Wyznacznik stylu realistycznego, „Pamiętnik Literacki”, 1961, z. 2, s. 401-404; Z. 
Mitosek, Realizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka et al., Wrocław 1992, s. 919. Por. 
też: M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, wybór i wstęp 
M. Głowiński, J. Sławiński, przypisy oprac. J. Stradecki, część I, Wrocław 1987, s. LVII-XLIII.  
23 R. Jakobson, O realizmie artystycznym (1921), przeł. P. Pietrzak, „Teksty Drugie”, 1999, nr 4 (57), s. 190; Z. 
Mitosek, Realizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, dz. cyt., s. 918-919. Szczegół, który odegrał 
znaczącą, symboliczną funkcję w montażu filmowym Siergieja Eisensteina, był istotny w innych dziedzinach 
sztuki, także w polskiej poezji międzywojennej, zwłaszcza w jej awangardowej odmianie. W wielu miejscach 
pracy zwrócono uwagę na wielofunkcyjność fragmentu/detalu jako znaczącego składnika obrazowania 
poetyckiego oraz symboliczne, metaforyczne i metonimiczne zastosowanie.  
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artystycznych i stylistycznych właściwych dla sztuki słowa, wzbogacających relacyjny lub 

sprawozdawczy charakter utworu. 

Wyniki badań pozwalają pokazać poezję dwudziestolecia międzywojennego w nowej 

perspektywie literaturoznawczej i historyczno-kulturowej a konstrukcja takiego ujęcia może 

być atrakcyjna również dla badaczy innych okresów literackich i gatunków. Pozwalają też na 

wyłonienie innych problemów badawczych, takich jak poezja funeralna i temat śmierci, 

funkcja i znaczenie prasy, czy obraz dziecka i dzieciństwa w poezji, które mogą być 

analizowane w perspektywie historycznej, antropologicznej i socjologicznej. 

Zjawisko paradokumentalizmu dotyczy tekstów, które mają związek z rzeczywistością 

pozaliteracką oraz charakteryzujące się nawiązaniem do faktów i/lub tekstów kultury o 

charakterze dokumentarnym, jak również rozwiązaniami formalnymi inspirowanymi 

piśmiennictwem użytkowym, co będzie tematem następnego rozdziału. 
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II. Dokument epoki – funkcja i znaczenie  

konwencji artystycznej 

 

 

II.1. Gatunek i aktualia 
 

Kategorię paradokumentalizmu można uznać między innymi za efekt 

uwarunkowanego historycznie i kulturowo zjawiska „krzyżowania się postaci gatunkowych” 

oraz „elementów stylizacyjnych”, „wielopostaciowości genologicznej”1, czy też 

„oddziaływania jednych wzorców gatunkowych na inne”2. Pojęciem tym objęto teksty 

poetyckie inspirowane formami dokumentarnymi, do których należą między innymi reportaż, 

kronika i felieton, a także wiersze dokumentujące wydarzenia historyczne, życie społeczne 

oraz obyczaje. Istotne miejsce w tej grupie mają utwory, które bezpośrednio nawiązują do 

gatunków na styku literatury pięknej i literatury faktu, w których zasygnalizowano tego typu 

inspirację w tytule utworu za pośrednictwem kwalifikatora gatunkowego lub pominięto tę 

wskazówkę, zachowując jednak niektóre cechy właściwe dla piśmiennictwa pozaliterackiego 

lub gatunków granicznych. Zwrócono uwagę na teksty poetyckie, których wzorce 

zaczerpnięto ze stylów pozaartystycznych, takich jak publicystyczny, środowiskowy i 

ludowy, które pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale również dokumentującą, np. formy 

retoryczne, leksykę i składnię.  

Szczególne miejsce w obrębie form paradokumentalnych mają utwory archiwizujące 

folklor i jego język z zastosowaniem stylizacyjnej modernizacji i dialektyzacji. Dla badań 

poświęconych „poetyckiej etnografii” istotne będą wzorce stylistyczne zakorzenione w 

kulturze ludowej. Stylizacja gwarowa charakteryzująca się wprowadzeniem do utworu 

literackiego dialektyzmów może obejmować cały utwór lub jego fragmenty3. W pierwszym 

                                                 
1 „(…) gatunek literacki, przechodząc w trakcie ewolucji na grunt danego prądu literackiego, wchodzi w 
„związki krwi” z właściwą dla tego prądu postacią jego gatunku koronnego”, por. I. Opacki, Krzyżowanie się 
postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. 
Cudak, Warszawa 2007, s. 110 i przypis 55 oraz s. 113. Por. także: R. Sendyka, W stronę kulturowej teorii 
gatunku, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 
2010, s. 249-283. 
2 Por. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Polska genologia literacka, dz. cyt., s. 
89. 
3 T. Kostkiewiczowa, Dialektyzacja; Dialektyzm, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, 
J. Sławiński, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2002, s. 98; T. Kostkiewiczowa, 
Stylizacja, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów 
literackich, dz. cyt., s. 538-539. Por. także: K. Budzyk, Gwara a utwór literacki, w: Stylistyka polska. Wybór 
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wypadku gwara jest jedynym systemem językowym kształtującym tekst literacki, 

pozostającym w ścisłym związku z jego tematyką, a w drugim pełni funkcję artystyczną o 

różnej intensywności, łącząc język poetycki z dialektem regionalnym. Poza twórczością 

autentystów przykładem jest poezja Tytusa Czyżewskiego, Emila Zegadłowicza oraz 

Stanisława Młodożeńca4. Dialektyzacja jako element stylizacyjny jest również istotna w 

badaniach poezji proletariackiej oraz wierszy o tematyce urbanistycznej (miasto i 

przedmieścia). 

Ze względu na zagadnienie aktualności interesować nas będą niektóre wzorce 

kolokwialne – akty mowy5 (np. odezwa, rezolucja, „zdanie wiecowe”) oraz utwory 

inspirowane formami przynależnymi do sztuk wizualnych (plakat, afisz, fotografia, film). 

Cechy te świadczą zarówno o formalnym, tematycznym, znaczeniowym, jak i 

„pragmatycznym uwikłaniu”6 tekstów artystycznych, odsyłającym odbiorcę do 

rzeczywistości pozaliterackiej, między innymi aktualnych dyskusji społeczno-politycznych. 

Jak bowiem zauważają badacze języka poetyckiego międzywojnia, nowe gatunki odwoływały 

się do zdobyczy cywilizacyjnych, nowoczesnych form przekazu oraz sytuacji społeczno-

obyczajowych7. Niejednokrotnie toczące się na łamach prasy polemiki dotyczyły kultury, w 

rozwoju której dużą rolę pełniły mass media – kino, radio, prasa i reklama. W jej odbiorze 

coraz większą rolę odgrywała nowa publiczność – osiedlający się na miejskich peryferiach 

proletariat, którego reprezentację stanowiła głównie migrująca do miast ludność wiejska. 

Przemiany społeczne i rozwój gospodarczy wpłynęły na rozszerzenie kręgu tematów 

literackich o takież zagadnienia (życie na przedmieściach, warunki pracy w przemyśle, „bieda 

szyby”). W poezji pojawia się bohater zbiorowy i zwykle anonimowy „szary człowiek”. 

Kontynuując poniekąd pozytywistyczne zainteresowanie sytuacją chłopstwa, niektórzy poeci, 

zwłaszcza związani pochodzeniem z tą warstwą społeczną, podejmują tematy życia na wsi 

(Młodożeniec, Ożóg, Skuza, Gronowicz). Szczególne miejsce w poezji międzywojennej 

zajmuje bohater dziecięcy, dorastający zwykle w warunkach skrajnej biedy (Jasieński, 

Tuwim, Broniewski, Eker).   

                                                                                                                                                         
tekstów, wybór, opracowanie i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973, s. 264-
274; S. Dubisz, Metody stylizacji gwarowej w przekroju historycznym, w: J. Tokarski, M. Preyzner (red.), Język: 
teoria – dydaktyka. Materiały III Konferencji Młodych Językoznawców – Dydaktyków, Kielce 1979; S. Dubisz, 
Język – historia – kultura, (wykłady, studia, analizy), Warszawa 2002. 
4 Por. też: K. Budzyk, Gwara a utwór literacki, dz. cyt., s. 264-270. 
5 Por. P. Michałowski, Gatunki i konwencje w poezji, w: Polska genologia literacka, dz. cyt., s. 180. 
6 Por. M. Głowiński, Poetyka wobec tekstów nieliterackich, w: Polska genologia lingwistyczna, red. D. 
Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008, s. 156.  
7 M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, wybór i wstęp M. 
Głowiński, J. Sławiński, przypisy oprac. J. Stradecki, część I, Wrocław 1987, s. LVI-LVII. 
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Paradokumentalizm, wraz z funkcjonującą w jego obrębie poetyką aktualności, jest też 

rezultatem stylizacji poetyckiej ukształtowanej wskutek poszukiwań artystycznych, 

zmierzających do wyrażenia nowym językiem problemów współczesności8, czemu w poezji 

międzywojennej służą zwłaszcza „cytaty z rzeczywistości”9 – cytaty i kryptocytaty prasowe, 

język uwzględniający rozmaite konwencje, w tym mowę potoczną z wykorzystaniem 

dialektów, gwar, regionalizmów i żargonów środowiskowych10. Łatwo dostrzec też 

zastosowanie stylów właściwych dla języka prasy – publicystycznego, propagandowego, jak 

również haseł stosowanych w sztuce użytkowej, np. w reklamie z uwzględnieniem typowego 

dla tej formy komunikatu informacyjno-perswazyjnego.  

Poetów inspirowały także inne środki masowego przekazu – radio i kino (audycja 

radiowa oraz kronika, scenariusz filmowy). Istotną rolę w tekstach poetyckich z lat 

międzywojennych pełnią wzorce wypowiedzi prasowych, począwszy od krótkiej formy 

nagłówka czy lidu, poprzez komunikaty, notatki i ogłoszenia aż po obszerną objętościowo 

dziennikarską publicystykę – kroniki, reportaże i felietony11. Ich sprawozdawczy, relacyjny 

charakter znacząco zaważył na sposobie wypowiedzi artystycznej, który w szczególności 

znalazł zastosowanie w poematach z lat trzydziestych12.  

Ciekawymi przykładami inspiracji gatunkowych jest nie tylko piśmiennictwo 

prasowe, ale także wzory pism urzędowych, takie jak raport, sprawozdanie i protokół, jak 

również inne konwencje użytkowe, wśród których można wymienić receptę i przepis.  

Nawiązania do realiów współczesności oraz artystycznych i użytkowych tekstów 

kultury były przedmiotem uwagi prekursora polskiego futuryzmu, Jerzego Jankowskiego, 

który w artykule Uwagi, sądy („Widnokrąg” 1914, nr 21) pisał:  

 

                                                 
8 O kształtowaniu się stylu jako sposobu na nowy opis rzeczywistości pisze w dalszej części artykułu Michał 
Głowiński, por. tegoż, O stylizacji, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, dz. cyt., s. 262. 
9 R. Nycz, Kolaż literacki: przykład prozy Leopolda Buczkowskiego, w: Polska genologia. Gatunek w literaturze 
współczesnej, red. naukowa R. Cudak, Warszawa 2009, s. 186. 
10 Por. M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, dz. cyt., s. 
LVIII-LXIII. 
11 Podobieństwo narracji literackiej do wzorców piśmiennictwa użytkowego z zastosowaniem kategorii 
mimetyzmu formalnego i „cudzysłowości” wypowiedzi oraz funkcji cytatu było przedmiotem zainteresowania 
wielu badaczy, por. M. R. Mayenowa, Pojęcie wyrażenia cudzysłowowego a sytuacja komunikacyjna literatury, 
w: tejże, Poetyka teoretyczna, Wrocław 1974; J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w 
komunikacji literackiej, w: Tekst i fabuła, red. Cz. Niedzielski i J. Sławiński, Wrocław 1979; M. Głowiński, 
Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1980 z. 4; W. Bolecki, Pre-teksty i teksty, 
Warszawa 1991. 
12 Por. M. Tarnogórska, Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku, Warszawa 1997.  
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Afisz. Szyld. Reklamy. Kino. Kabaret. Komin. Trąbka samochodu. Ryk syreny. Brzęk elektryczny 

tramwaju. Hurkot maszyny. Świat skrzydeł i furkotanie śmigła. Trzask walących się domów. Felieton. Artykuł 

dziennikarski na szarej płachcie gazety pisany w pośpiechu i gniewie. Elektryczność miast. Piosenka13. 

 

W obręb sztuki nowoczesnej rodzimi futuryści, korzystający głównie z doświadczeń 

rosyjskich kubofuturystów14, wprowadzają krótkie komunikaty charakterystyczne dla 

ogłoszeń reklamowych oraz styl publicystyczny. Sięgają po środki obrazowania typowe dla 

montażu filmowego, czego najlepszym przykładem jest poezja Jasieńskiego. Technika 

filmowa wzbogaciła poezję o sposób ukazywania sytuacji lirycznej z różnych perspektyw. 

Dynamika obrazowania ma odpowiadać nieustannym zmianom współczesnego życia, 

zwłaszcza życia w mieście. Przedstawienie ruchu miejskiego stało się możliwe dzięki 

symultanizmowi – technice zestawienia obrazów – wydarzeń rozgrywających się w różnych 

miejscach w tym samym czasie. Istotną rolę w kształtowaniu wypowiedzi poetyckiej pełniły 

„słowa na wolności”. W wierszu słownym ekwiwalentem szybkości i dynamiki przeobrażeń 

zachodzących we współczesnym świecie miało być zerwanie ze składnią i ortografią, 

stosowanie form eliptycznych, urywanie zdań i wprowadzanie równoważników zdania, rymy 

asonansowe oraz posługiwanie się rzeczownikami i czasownikami w formie 

bezokolicznikowej. Celem komunikatu artystycznego ma być efekt zaskoczenia: „Sztuka 

musi być ńespodźaną, wszechpszeńikającą i z nug walącą”15. 

Blisko dwadzieścia lat później podobne uwagi na temat walorów użytkowych tekstów 

kultury znajdziemy w programowym tekście Radion sam pierze Jerzego Zagórskiego, który 

nie tylko wprost odwołuje się do słynnego plakatu reklamowego Tadeusza Gronowskiego, ale 

                                                 
13 Por. P. Majerski, Jerzy Jankowski, Katowice 1994, s. 37-38. Podobnie pisał w Manifeście futurystycznym 
Marinetti: „Będziemy opiewać tłumy wstrząsane pracą, rozkoszą lub buntem; będziemy opiewać różnobarwne i 
polifoniczne przypływy rewolucji w nowoczesnych stolicach; wibrującą gorączkę nocną arsenałów i stoczni 
podpalanych przez gwałtowne księżyce elektryczne; nienasycone dworce kolejowe, pożeracze dymiących 
wężów; fabryki uwieszone u chmur na krętych sznurach swoich dymów; będziemy opiewać mosty podobne do 
gimnastyków-olbrzymów, którzy okraczają rzeki, lśniące w słońcu błyskiem noży; awanturnicze statki węszące 
za horyzontem, szerokopierśne lokomotywy, galopujące po szynach, jak stalowe konie okiełzane rurami, i lot 
ślizgowy aeroplanów, których śmigło łopoce na wietrze jak flaga i zdaje się klaskać jak rozentuzjazmowany 
tłum.”, por. F. T. Marinetti, Manifest futuryzmu, przekład M. Czerwiński, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do 
Picassa, wybrały i opracowały E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1969, s. 143.  
14 Roman Jakobson przywołuje m.in. stwierdzenie Aleksieja Kruczonycha o „poetyckim brzmieniu rachunku z 
pralni” oraz Wielemira Chlebnikowa o artystycznych efektach błędów drukarskich, poświadczając pojawiające 
się w sztuce nowe tendencje estetyczne mające związek z realiami, por. R. Jakobson, O realizmie artystycznym 
(1921), przeł. P. Pietrzak, „Teksty Drugie”, 1999, nr 4 (57), s. 189. 
15 B. Jasieński, Do narodu polskiego. Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća, w: Antologia 
polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp i komentarz opracował Z. Jarosiński, wybór i przygotowanie tekstów 
H. Zaworska, Wrocław 1978, s. 11; S. Jaworski, Wstęp, do: T. Peiper, Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, 
Wrocław 1979, s. XI-XII. 
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też potwierdza znaczenie technik właściwych dla sztuki plakatu, fotomontażu i reportażu16 w 

poetyckim „laboratorium”: 
 

Plakat nauczy nas mowy ekonomicznej i sugestywnej. 

Reportaż nauczy nas mowy trafnej. 

Fotomontaż jest dziełem, w którym części są odrębnemi, samoistnemi całościami (jak zdania), a łącznie 

dają wyższą całość, wzbudzają wrażenie wyższej konsekwencji, gdyż są skomponowane w imię wyższego, niż 

zaobserwowany, porządku. 

Plakat, reportaż i fotomontaż są stosowane w celach utylitarnych. 

Wyobraźmy sobie zastosowanie ich zdobyczy w celach artystycznych…17

 

Technikom zapożyczonym z innych dziedzin sztuki, w tym odmian użytkowych, poeci 

będą wierni do końca lat trzydziestych. 

Analizy tekstów poetyckich potwierdzają znaczącą w sztuce międzywojennej funkcję 

kolażu, który można uznać za podstawową technikę literacką stosowaną w celu osiągnięcia 

efektu symultaniczności oraz „asoscjacyjnej poetyki nieciągłości i kontrastów”18. 

Zasadniczymi cechami zjawiska paradokumentalizmu są „niespójność, wieloznaczność, 

metajęzykowość, intertekstualność”19, intersemiotyczność, synkretyzm rodzajowy, 

gatunkowy, zastosowanie cytatu i kliszy20. W niektórych przypadkach możemy mówić także 

o sylwiczności21 tekstów czy też hybrydowości22, czego egzemplifikacją może być 

pochodzący z 1907 roku satyryczny Czerwony felieton Andrzeja Niemojewskiego23.  

                                                 
16 Por. G. Kłucic, Fotomontaż jako nowy rodzaj sztuki propagandowej, przekład Z. Klimowiczowa, komentarz 
E. Grabska, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybrały i oprac. E. Grabska, H. Morawska, 
Warszawa 1969, s. 308-312; H. Elzenberg, Metafizyka reportażu, „Pion” 1935, nr 38, I. Fik, O reportażu, 
„Gazeta Artystów” 1934, nr 5; K. Troczyński, Estetyka literackiego reportażu, w: Od formizmu do moralizmu. 
Szkice literackie, Poznań 1935; A. Wat, Reportaż jako rodzaj literacki, „Miesięcznik Literacki” 1930, nr 4. 
17 J. Zagórski, Radjon sam pierze. Prawo do wiersza, „Żagary”, nr 6, styczeń 1932, s. 3-4 (cytat s. 4); J. R. 
Kowalczyk, Najpiękniejsze reklamy przedwojennej Polski (19.08.2014), Culture.pl,  
http://culture.pl/pl/artykul/najpiekniejsze-reklamy-przedwojennej-polski (dostęp: 28.01.2018). 
18 Por. R. Nycz, Kolaż literacki: przykład prozy Leopolda Buczkowskiego, dz. cyt., s. 186-187; A. Karpowicz, 
Kolaż – rzeźbienie rzeczywistości, „Przestrzenie Teorii” 7, 2007, s. 123-132.  
Znakomitym przykładem zastosowania techniki kolażu w poezji europejskiej jest złożony z fragmentów 
ulicznych rozmów Poniedziałek ulica Christine Apollinaire’a. W twórczości Kostrowickiego znajdziemy też 
inne sceny miejskie, które poeta „rejestrował”, wskazując miejsce i czas sytuacji  przedstawionej w wierszu – 
Grajek z Saint-Merry, Widmo obłoczne, Małe auto (ze zbioru Kaligramy), por. G. Apollinaire, Wybór wierszy, 
wybór i posłowie J. Hartwig, Warszawa 2010, s. 142-144, 149-153, 155-158, 163-164. 
19 Por. R. Nycz, Kolaż literacki: przykład prozy Leopolda Buczkowskiego, dz. cyt., s. 187. 
20 Tamże, s. 190 i następne. Por. także: M. Ernst, Collages, przekład Z. Bieńkowski, komentarz E. Grabska, w: 
Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybrały i oprac. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969, s. 440-
443.   
21 Por. R. Nycz, Współczesne sylwy wobec instytucji literatury, w: Polska genologia. Gatunek w literaturze 
współczesnej, dz. cyt., s. 205-236. 
22 Por. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy, w: Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, dz. cyt., s. 
123-130; tegoż, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000, s. 5-22, 253-264. Grzegorz 
Grochowski zwraca uwagę na polimorficzność, politematyczność i polifunkcyjność hybryd oraz, podążając 
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O znaczeniu cytatu pozaliterackiego oraz stylizacji w historycznie nowej 

rzeczywistości pisał Michaił Bachtin: „Nie każda epoka otwiera drogę bezpośredniemu słowu 

autora, nie każda dysponuje własnym stylem, bowiem styl zakłada obecność autorytatywnych 

ocen ideologicznych. Gdy tego nie ma, literaturze pozostaje albo ucieczka do stylizacji, albo 

zwrot do pozaliterackich form wypowiedzi, zasobny w określony sposób ujmowania i 

przedstawiania świata. Tam, gdzie pisarzowi brak adekwatnej formy do bezpośredniego 

wyrażenia swych myśli, musi ukazywać je poprzez słowa cudze”24. Tak jest w przypadku 

paradokumentalizmu, na którego rozwój miała wpływ sytuacja w Europie spowodowana 

trwającą w latach 1914-1918 Wielką Wojną oraz jej skutkami – rozpadem wielkich imperiów 

Cesarstwa Niemieckiego, Austro-Węgier i Rosji, przewrotami społecznymi, takimi między 

innymi jak rewolucje lutowa i październikowa 1917 roku w Rosji, a w latach 1918-1919 w 

Republice Weimarskiej. Do wydarzeń istotnych dla państwa polskiego należy zaliczyć 

budzącą nadzieję na odzyskanie niezależności rewolucję 1905 roku w Królestwie Polskim, 

bratobójcze walki Polaków w armiach zaborczych podczas Wielkiej Wojny, ogłoszenie 

niepodległości w listopadzie 1918 roku, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, walki o 

Lwów, wojnę polsko-bolszewicką, a później wewnętrzne spory polityczne, skutkiem których 

był zamach na prezydenta Narutowicza, przewrót majowy Piłsudskiego, później zaś proces 

brzeski, Berezę Kartuską25. Zwycięstwo bolszewików w Rosji zainicjowało aktywność ruchu 

komunistycznego zmierzającego do wywołania światowej rewolucji (rewolucja w Niemczech, 

porozumienie z chińskimi komunistami). W latach dwudziestych i trzydziestych, poza 

nasilającymi się w Europie tendencjami totalitarnymi – faszyzmem, stalinizmem i nazizmem, 

narastającym antysemityzmem, istotne znaczenie miała sytuacja ekonomiczna, w tym 

światowy kryzys gospodarczy. Strajki i manifestacje wywołane bezrobociem i niedostatkiem 

ogarniały wiele krajów. Nie ominęły też odbudowującej się II Rzeczypospolitej. U schyłku lat 

trzydziestych wewnątrzpaństwowe konflikty, wśród których najpoważniejszym była wojna 

domowa w Hiszpanii, oraz imperializm Włoch (Abisynia), Rzeszy Niemieckiej (Anschluss 
                                                                                                                                                         
śladami Stanisława Balbusa, na „wtórną architekstualność”, które to zjawisko obejmuje „jednoczesne 
przywoływanie alternatywnych stylów, gatunków i paradygmatów kulturowych, por. G. Grochowski, Tekstowe 
hybrydy. Literackość i jej pogranicza, dz. cyt., s. 254, 256; S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996. 
23 O tekście Niemojewskiego będzie mowa w dalszej części pracy jako o przykładzie inicjującym 
międzywojenny paradokumentalizm. Obszerniej utwór omówiono podczas konferencji „Niedoczytani, 
Niedoczytane... Zapomniane postacie polskiej literatury lat 1863–1914” (Kraków, 3-4 listopada 2011 roku) oraz 
w artykule: J. Kulczyńska, Niedoczytany „dokument epoki”: Czerwony felieton Andrzeja Niemojewskiego, w: 
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, red. K. Fiołek, 
Kraków 2014, s. 473-483.  
24 Por. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 291; R. Nycz, 
Współczesne sylwy wobec instytucji literatury, dz. cyt., s. 205. 
25 Szerzej o śladach historii i polityki w polskiej poezji międzywojennej traktuje część pracy Poetyckie 
reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a gatunkiem. 
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Austrii, zajęcie czechosłowackiej części Kraju Sudetów) i Cesarstwa Japonii (konflikt 

mandżurski) poprzedziły agresję hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę, co 

zapoczątkowało II wojnę światową. Wiele tekstów poetyckich stanowi dyskursywny 

komentarz tych wydarzeń politycznych i kwestii społecznych. Tematycznie odnosząc się do 

aktualiów, w rozwiązaniach formalnych i stylistycznych utwory te często nawiązują do 

gatunków publicystycznych. Nowa rzeczywistość historyczna, polityczna, społeczna, 

cywilizacyjna wymagała nowej sztuki zakorzenionej w teraźniejszości, współczesności i 

codzienności, co postulowano w tekstach programowych niemal wszystkich ugrupowań 

poetyckich. Ze względu na uczestnictwo twórców w wielu komentowanych przez nich 

wydarzeniach o randze historycznej niektóre wiersze można analizować z uwzględnieniem 

kontekstu biograficznego, nie utożsamiając, rzecz jasna, podmiotu z autorem utworu.  

Rozszerzenie inspiracji gatunkowych o wzorce zaczerpnięte z piśmiennictwa 

użytkowego to praktyka, którą Edward Balcerzan określił nastawieniem postromantycznym26, 

polegającym na reaktywacji gatunków, modyfikacji oraz innowacyjności. Funkcjonująca 

obok wariantów klasycystycznego i awangardowego odmiana postromantyczna jest pochodną 

sposobu myślenia o zmienności sytuacji komunikacyjnej, która decyduje zarówno o 

ewolucyjnych, jak i rewolucyjnych zmianach w obrębie form wypowiedzi. Według 

Balcerzana sens twórczości poetyckiej międzywojnia formułuje się w obrębie innych 

wypowiedzi. Istotne znaczenie ma tu relacja metajęzykowa, ustanowiona przez aluzje, cytaty, 

dopiski, chwyty stylizacyjne. Eksperymentom tego typu często towarzyszył ludyczny 

charakter, ton żartobliwy lub ironiczny27. Wariant postromantyczny został określony przez 

Głowińskiego i Sławińskiego wariantem funkcjonalnym. Ujęcie to dominuje w poezji od XIX 

wieku, a jego rozwój polegający na modyfikacji lub innowacji zależy od funkcji, jaką może 

pełnić w dialogu artystycznym i społecznym28.  

                                                 
26 Według Balcerzana przykładem postawy postromantycznej jest zarówno Jan Lechoń w Karmazynowym 
poemacie (1920), jak i Władysław Broniewski w utworze Poezja z tomu Dymy nad miastem (1926), por. E. 
Balcerzan, Sytuacja gatunków, w: Polska genologia literacka, dz. cyt., s. 132. 
27 Por. E. Balcerzan, Systemy i przemiany gatunkowe w polskiej liryce lat 1918-1928, w: Problemy literatury 
polskiej lat 1890-1939, seria II, pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiego, przy współudziale M. R. Pragłowskiej, 
Wrocław 1974, s. 137-189; M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. 
Antologia, dz. cyt., s. LII-LIII; E. Balcerzan, Sytuacja gatunków, w: Polska genologia literacka, dz. cyt., s. 115-
136. Por. także: E. Balcerzan, Sytuacja gatunków, w: Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na 
materiale polskiej poezji współczesnej, Poznań 1972, s. 132-194. 
Innowacje gatunkowe występowały również w liryce Młodej Polski – melodie, akwarele, arabeski. Wątpliwości 
dotyczące „kreacji o pozorach nazw genologicznych” tego okresu wyraziła Stefania Skwarczyńska, por. E. 
Balcerzan, Sytuacja gatunków, w: Polska genologia literacka, dz. cyt., s. 133-134; S. Skwarczyńska, Wstęp do 
nauki o literaturze, t. III, Warszawa 1965, s. 24-25. 
28 M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, dz. cyt., s. LIII-
LV. 
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 Gatunki tradycyjne reprezentowane są w twórczości wszystkich nurtów poetyckich 

międzywojnia, co pozostaje niekiedy w sprzeczności z założeniami programowymi 

(Awangarda Krakowska, futuryści). Niejednokrotnie wiersze opatrywano kwalifikatorem 

gatunkowym, jest jednak wiele utworów, w których to wskazanie pominięto, a przynależność 

genologiczną można określić przez rozpoznanie cech właściwych danej formie29. Poeci 

korzystali z gatunków tradycyjnych, takich jak hymn, oda, pieśń, litania, ballada oraz tworzyli 

formy nowe, które można traktować jako odmiany (warianty) gatunkowe. Do nich należą 

poemat rozkwitający i poemat aktualny Peipera oraz charakterystyczne dla Przybosia „formy 

poezji opisujące moment percepcji”30.  

Aktualizacji wzorca za pośrednictwem tematu odnoszącego się do wydarzeń 

bieżących poddane zostały również formy religijne takie jak modlitwa i jej litanijna odmiana 

(Litania Józefa Wittlina, Madonna Nędzarzy Niny Rydzewskiej).  

Ze względu na potencjał retoryczny za aktualny, a zarazem uniwersalny wzorzec 

gatunkowy Głowiński i Sławiński uznają odę, reprezentowaną między innymi w twórczości 

Iwaszkiewicza (w tomie Powrót do Europy). Wraz ze zmianą tematyki i adresata 

obserwujemy zmianę w obrębie stylu. Przykładem jego obniżenia jest Oda na spadek funta 

Jerzego Zagórskiego. W poezji awangardowej z wzorca ody korzystają Przyboś, Kurek i 

Peiper (Odezwa, Książka)31. 

Szczególne znaczenie dla naszych rozważań ma ukształtowanie się reportażu 

poetyckiego (także podróżniczego – Słonimski), charakteryzującego się rzeczowością i 

stylem właściwym dla przekazu prasowego (Czuchnowski, Kurek). Do głównych cech 

„dobrej informacji”, której celem jest powiadomienie, należy między innymi wierność i 

szczegółowość przekazu, zwięzłość i zrozumiałość. Warunki te zwykle w utworach 

poetyckich zostają spełnione; wyjątek stanowią fakty lub okoliczności modyfikowane na 

potrzeby propagandowe lub w celu kamuflażu przed cenzurą (Jasieński, Czuchnowski). 

Publicystyczny charakter utworów odnoszących się do realiów wiąże się z intencjonalnością i 

tendencyjnością przekazu, w którym autor tekstu ujawnia swoje stanowisko wobec 

opisywanych faktów. Tematem są sprawy aktualne interesujące szeroką publiczność, 

dotyczące nie tylko współczesności, ale i przeszłości oraz przyszłości. W tekście 

                                                 
29 M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, dz. cyt., s. LV. 
30 Tamże, s. LIV. O percepcyjnym postrzeganiu miasta przez Przybosia oraz innych poetów związanych z 
Krakowem będzie mowa w rozdziale Poetycka symfonia wielkiego miasta – Kraków. 
31 M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, dz. cyt., s. LVI. 
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publicystycznym podawane są dodatkowe informacje, których celem jest dokładniejsze 

przedstawienie opisywanej sprawy32. 

Nobilitacja gatunków objęła nie tylko gatunki dziennikarskie, ale też formy 

zaczerpnięte z kultury miejskiej i przedmiejskiej – balladę podwórzową, piosenkę kabaretową 

i skecz (Tuwim, Słonimski, Hemar, Gałczyński). W liryce międzywojennej granice między 

wypowiedzią wysoką a niską ulegały zatarciu33. Poetów inspirowały zarówno akty mowy, 

związane z potocznymi sytuacjami komunikacyjnymi (rozmowa, plotka), ale też, jak już 

powiedziano, niektóre formy piśmiennictwa praktyczno-użytkowego, takie jak biuletyn, 

raport i sprawozdanie oraz propagandowo-politycznego, do którego można zaliczyć manifest, 

plakat i ulotkę. Szablonowe formy użytkowe, odnoszące się do codziennego życia i 

stereotypowych, powtarzalnych sytuacji34 z zastosowaniem znanej odbiorcy kompozycji i 

stylistyki, umożliwiały prosty przekaz i były przystępne w lekturze. Pozaliteracka, użytkowa 

konwencja jest też stosowną formą dla wypowiedzi o charakterze apelatywnym i 

perswazyjnym35, odnoszącej się do „tu i teraz”, wymagającej szybkiego komentarza i/lub 

oceny. Inspiracje dla powstania wiersza są równie ważne jak założony przez twórcę cel, 

świadczący o tendencyjności dyskursywnego przekazu. 

Istotne miejsce wśród tekstów, które cechuje paradokumentalizm zajmują utwory 

podporządkowane tematyce współczesności i codzienności, ukazujące realia życia 

społecznego i politycznego, rejestrujące wydarzenia o randze historycznej, nawiązujące do 

faktów opisywanych w prasie, związanych nie tylko z momentami przełomowymi, takimi jak 

wojny czy rewolucje, ale też z wydarzeniami z czasów pokoju, wśród których można 

wymienić: wybory parlamentarne, olimpiadę oraz inne rozgrywki sportowe, wyprawy na 

biegun północny i Mont Everest, wielki kryzys gospodarczy, zamieszki społeczne, 

zróżnicowanie warunków życia w miastach i na wsiach, bezrobocie i strajki, kataklizmy i 

katastrofy, śmierć osób znanych z życia politycznego i kulturalnego. Suma faktów, o których 

jest mowa w wierszach tworzy swoisty dokument epoki – poetycką kronikę lat 
                                                 
32 Por. M. Szulczewski, Informacja, w: Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. B. Golka, M. Kafel, Z. Mitzner, 
Warszawa 1964, s. 91-93, tegoż, Publicystyka, tamże, s. 98-100; I. Tetelowska, Informacja – odrębny gatunek 
dziennikarski, w: Szkice prasoznawcze, red. P. Dubiel, W. Pisarek, Kraków1972, s. 46; K. Wolny-Zmorzyński, 
A. Kaliszewski, Rodzaje i gatunki dziennikarskie. Próba ustaleń genologicznych, w: K. Wolny-Zmorzyński, A. 
Kaliszewski, J. Snopek, W. Furman, Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014, s. 19-21. 
33 M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, dz. cyt., s. LVII-
XLIII. 
34 Por. Z. Jarosiński, Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX wieku, „Teksty”, 1975, nr 4 (22), s. 
13, 16. 
35 Por. M. Wojtak, Genologia tekstów użytkowych, „Postscriptum”, nr 2/2004-1/2005, s. 170, 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Postscriptum/Postscriptum-r2004_2005-t-n2_1(48_49)/Postscriptum-
r2004_2005-t-n2_1(48_49)-s156-171/Postscriptum-r2004_2005-t-n2_1(48_49)-s156-171.pdf (dostęp: 
10.03.2018). 
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międzywojennych, pełniąc, podobnie jak wiadomości prasowe, funkcję informacyjną. 

Poetycki komentarz, będący interpretacją faktów, pełni natomiast rolę publicystyczną i 

zazwyczaj ma charakter perswazyjny i dydaktyczny36. Jest dowodem krytycznego stosunku 

do rzeczywistości pozatekstowej i świadectwem panujących w epoce nastrojów. 

Tematy wielu utworów poetyckich związane były z wydarzeniami opisywanymi w 

artykułach i komunikatach agencji prasowych (m.in. Polskiej Agencji Telegraficznej – PAT). 

Notatki i artykuły dziennikarskie – często były anonimowe lub sygnowane kryptonimem, 

udostępniane drogą telegraficzną lub telefoniczną („od specjalnego korespondenta”) i 

rozpowszechniane zarówno w dziennikach o szerszym zasięgu („Ilustrowany Kuryer 

Codzienny”, „Gazeta Warszawska”), jak i w prasie lokalnej („Ziemia Sandomierska”) oraz w 

pismach organizacji społecznych („Droga do Zdrowia”) czy też polityczno-społecznych 

(„Robotnik”)37. Niektóre z nich ilustrowano fotografiami, rycinami pełniącymi funkcję 

informacyjną lub propagandowymi plakatami. W przypadku kilku utworów możemy mówić o 

prawdopodobnych lub pewnych inspiracjach tematycznych i formalnych kroniką filmową 

(Peiper, Stern, Słonimski, Broniewski). W poematach odnajdujemy ślady inspiracji literaturą 

faktu, reportażem prasowym oraz technikami montażu filmowego (Czuchnowski, Kurek). 

Poeci-dziennikarze programowo podejmowali w twórczości tematy, którym uwagę 

poświęcano zazwyczaj na łamach gazet – konflikty społeczne, klasowe oraz etniczne. 

Paradokumentalizm cechuje najczęściej poezję publicystyczną komentującą bieżące 

wydarzenia, okolicznościową, w tym panegiryczną (np. utwory pisane ku czci odkrywców i 

zwycięzców sportowych związane ze starożytną tradycją epinicjum38) i żałobną 

(kontynuującą konwencje trenu i epicedium), list poetycki, a także teksty o charakterze 

ulotnym (na przykład popularne w latach międzywojennych i poprzedzających odzyskanie 

niepodległości patriotyczne utwory propagandowe), podporządkowane określonej sytuacji 

historycznej i kulturowej, w tym historycznoliterackiej39. Duże znaczenie wśród utworów 

                                                 
36 Odwołano się tu do ustaleń Michała Szulczewskiego na temat funkcji informacji i publicystyki, por. tegoż,  
Informacja, w: Teoria i praktyka dziennikarstwa, dz. cyt., s. 91-93; K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, 
Rodzaje i gatunki dziennikarskie. Próba ustaleń genologicznych, dz. cyt., s. 19-21. 
37 W pracy przytoczono źródła prasowe lub filmowe poświadczające związek z omawianymi utworami  
poetyckimi.  
38 Na związek utworów Wierzyńskiego (Pieśń o Amundsenie i Fanfara na cześć Karola Hoffa, rekordzisty w 
skoku o tyczce) z tradycją Pindara zwrócił uwagę Bogdan Walczak, por. tegoż, Staropolska poezja 
okolicznościowa, „Lingua ac Communitas” 24, Poznań 2014, s. 6, 
http://www.lingua.amu.edu.pl/Lingua_24/01_Bogdan%20Walczak.pdf (dostęp: 19.12.2017). 
39 Na temat koniunktury sprzyjającej rozwojowi gatunku, w tym przypisywanej literaturze funkcjonalności pisał 
m.in. Michał Głowiński, por. tegoż, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, dz. cyt., s. 86. Por. także 
uwagi Stefanii Skwarczyńskiej na temat rozwoju felietonu, reportażu, interview (autorka nie posługuje się 
terminem gatunku, ale rodzaju) zależnego od nowych form kultury danej epoki. Wymienione przez autorkę 
gatunki były konsekwencją rozwoju i upowszechnienia prasy, por. S. Skwarczyńska, Geneza i rozwój rodzajów 
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zakorzenionych we współczesności mają inwarianty40 satyry, pamfletu i paszkwilu 

przynależne twórczości kabaretowej. Ze względu na doraźny charakter tekstów 

komentujących bieżącą chwilę nierzadko mamy do czynienia z utworami o niskiej wartości 

artystycznej. Znajdziemy jednak wśród nich także wiersze wysokiej próby.  

Paradokumentalizm, mocno związany z okolicznościami powstania utworu – 

aktualiami i przypisywanym im znaczeniem – jest zjawiskiem historycznym, podlegającym 

stałej ewolucji i można o nim mówić, odnosząc się do tekstów literackich pochodzących z 

różnych epok41. Utwory, których jest cechą mogą być wyrazem stanowiska autora lub 

reprezentowanego przezeń środowiska wobec bieżących wydarzeń. Tu ważne są kwestie 

biograficzne – pochodzenie, status społeczny, zawodowy oraz poglądy poety dotyczące 

sytuacji społecznej, które były lub mogły być wyrazem poparcia dla działań konkretnego 

ugrupowania politycznego. Wówczas, najczęściej zgodnie z programowymi założeniami, 

teksty artystyczne są narzędziem „funkcji społecznej” i/lub służącym utylitarnym celom, 

czego egzemplifikacją jest poezja proletariacka podporządkowana ideologii marksistowskiej, 

kontynuująca obecne w literaturze polskiej od lat 80. XIX wieku tradycje rewolucyjne. 

                                                                                                                                                         
literackich, w: Polska genologia literacka, dz. cyt., s. 57. O znaczeniu czynników społeczno-historycznych w 
formowaniu się prądów literackich, a w konsekwencji określonej poetyki i związanej z nią hierarchii gatunków 
pisał Ireneusz Opacki (powołując się także na uwagi Kazimierza Wyki), por. tegoż, Krzyżowanie się postaci 
gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, dz. cyt., s. 108-109. 
40 Por. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, dz. cyt., s. 85-86. 
Jak pisze Tomasz Stępień, satyra, pełniąca duże znaczenie w kulturze popularnej (rozrywce), edukacji 
społecznej i polityce stała się, „ludyczną kroniką obyczajowo-polityczną, dokumentem (i instrumentem) życia 
społecznego”, por. T. Stępień, O satyrze, w: tegoż, Zabawa – poetyka – polityka, Katowice 2002, s. 35. 
41 Zjawisko ma charakter historyczny i genezą sięga czasów starożytnych, czego przykładem mogą być 
posiadające znamiona użytkowości Prace i dnie Hezjoda. Paradokumentalizm w literaturze staropolskiej 
najsilniej ujawnia się w wierszowanych tekstach okolicznościowych, w tym poezji politycznej, np. konfederatów 
barskich, por. J. Maciejewski, Literatura okolicznościowa i użytkowa (zamiast wstępu), „Napis”, seria I, 1994, s. 
3-9. Przykładem reakcji na wydarzenie polityczne była grupa tekstów komentujących uprowadzenie ostatniego 
króla, por. J. Wójcicki, Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Napis”, seria I, 
1994, s. 83-112. W badanym zjawisku obok tekstów okolicznościowych zajmujemy się tekstami użytkowymi 
(zapożyczenia stylistyczne z uwzględnieniem kwalifikatora gatunkowego, prawo cytatu). Na temat zastosowania 
stylu użytkowego i potocznego w prozie pozytywistycznej pisał m.in. Zbigniew Jarosiński, por. tegoż, Tekst 
użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX wieku, dz. cyt., s. 7-27. Ciekawym przykładem 
paradokumentalizmu w poezji najnowszej mogą być niektóre wiersze Wisławy Szymborskiej inspirowane 
piśmiennictwem okolicznościowymi i użytkowym, na co autorka wskazała za pośrednictwem kwalifikatora 
gatunkowego w tytułach: Listy umarłych, Pisanie życiorysu, Notatka, Streszczenie, Głos w sprawie pornografii, 
Wersja wydarzeń, Recenzja z nie napisanego wiersza, cykl Drobne ogłoszenia, por. P. Michałowski, Gatunki i 
konwencje w poezji, w: Polska genologia literacka, dz. cyt., s. 178. Aktualia w poezji Szymborskiej 
odnajdziemy także w wierszach, których tematy związane były z konkretnymi wydarzeniami, np. wiersz 
Fotografia z 11 września będący reakcją na opublikowaną w mediach fotografię z ataku Al-Kaidy na World 
Trade Center 11 września 2001 roku, por. W. Szymborska, Wybór poezji, wstęp i opracowanie W. Ligęza, 
Wrocław 2016, s. 384-385.  

Wydaje się, że kategorię paradokumentalizmu można zastosować także wobec niektórych dzieł sztuki, 
które, poza walorem estetycznym i aspektem historycznym, posiadają pewną wartość poznawczą dla innych 
dyscyplin, np. medycyny, por. J. Limon, Wrodzone wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce, 
„Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności”, rok 2015/2016, s. 119-127, 
http://pau.krakow.pl/Rocznik_PAU/2015_2016/Rocznik_2015_2016_wyklady_Limon.pdf (dostęp: 01.03.2018).   
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Związek z rzeczywistością pozatekstową ma poezja pisana przez poetów zaangażowanych 

politycznie i społecznie, najczęściej reprezentujących ugrupowania lewicowe (zwłaszcza 

Polską Partię Socjalistyczną i Komunistyczną Partię Polski) lub identyfikujących się z ich 

poglądami, a w konsekwencji realizujących postulaty sztuki uspołecznionej głoszone przez 

futurystów, poetów Awangardy Krakowskiej, Kwadrygi i Żagarów42. Poeci aktywnie 

uczestniczyli w dyskursie historycznym i kulturowym, ogłaszając nie tylko programy 

poetyckie, utwory literackie, ale również komentarze bieżących wydarzeń na łamach prasy. 

Stąd w wielu przypadkach można będzie odnaleźć paralelne wobec twórczości literackiej 

teksty publicystyczne, reportaże i felietony (Słonimski, Młodożeniec, Hollender).  

Fakty, o których jest mowa w utworach fikcjonalnych stanowią swego rodzaju kanwę, 

który łączy rzeczywistość pozaliteracką z sytuacją przedstawioną w wierszu lub poemacie. 

Zostają one wzbogacone o elementy narracyjne, partie liryczne i dramatyczne oraz sferę 

symboliczną wymagające deszyfracji w akcie lektury, a następnie scalającej interpretacji. W 

tekście literackim zwykle nie odtwarza się wiernie przebiegu zdarzeń, ale twórczo modeluje 

w celu sformułowania założonego przesłania. Podporządkowane intencji pisarskiej utwory 

mają z reguły charakter dydaktyczny i perswazyjny. Często stanowią wykładnię poglądów 

autora (a czasem też środowiska, które reprezentuje), manifestując jego krytyczny lub 

aprobatywny stosunek do rzeczywistości pozatekstowej. Krytykę życia politycznego wyraża 

się w poezji bezpośrednio (Broniewski, Standé, Wandurski), często w formie satyrycznej 

(Tuwim, Jasieński, Hollender, Szymański), rzadziej w sposób zakamuflowany językiem 

ezopowym (Młodożeniec). 

Posługując się kategoriami Gérarda Genette’a43, możemy mówić o palimpsestowym 

(transtekstualnym) charakterze paradokumentalizmu. Utwór o cechach paradokumentalnych 

odsyła odbiorcę do architekstu, sygnowanego czasami w utworze za pośrednictwem 

kwalifikatora zamieszczonego w tytule (paratekstu), czyli najczęściej nieliterackiego wzorca 

gatunkowego (np. felieton, dokument, reportaż, kronika, raport, ogłoszenie, wiadomość 

(wieść), fotografia, film, pocztówka). Tego typu tekst kultury mógł być w rzeczywistości 

„pierwszym” komentarzem faktu, o którym jest mowa w wierszu lub inspiracją do jego 

powstania. Tekst artystyczny (hipertekst) jest wtórny wobec jego uprzedniego opisu 

(hipotekstu) – notatki, nekrologu, kronikarskiego zapisu czy też obrazu – fotografii lub filmu 

dokumentujących wydarzenie. Należy podkreślić, że właściwym odniesieniem dla 

                                                 
42 Por. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2003, s. 39-46. 
43 Por. G. Genette, Palimpsesty, przeł. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. 
Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków 1992, s. 317-332 
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interpretatora jest fakt, autentyczne zdarzenie, które z braku możliwości dostępu do 

przeszłości odczytywane jest przez pryzmat i w kontekście tekstów źródłowych o wartości 

historycznej oraz powstałych w epoce tekstów artystycznych.   

W kręgu zainteresowania poetów międzywojnia znalazła się przede wszystkim historia 

współczesna, a wraz z nią teraźniejszość i, najczęściej miejska, codzienność. Dlatego też za 

najbardziej odpowiednie kwalifikatory gatunkowe dla poezji, w której podejmowano 

problematykę bieżącą można uznać „poemat aktualny” i „kronikę dnia” wprowadzone przez 

Tadeusza Peipera. W poezji coraz częściej autorzy komentują wydarzenia polityczne, sytuację 

gospodarczo-ekonomiczną, kwestie społeczne, zwracają uwagę na rosnące znaczenie mediów, 

prasy, radia i reklamy, do których dołączyło kino z kroniką filmową. Media oddziałują na 

rozwój techniki poetyckiej. Stają się także przedmiotem uwag na temat etyki przekazu 

słownego i wizualnego (Słonimski, Wittlin, Tuwim, Szymański, Ginczanka, Gronowicz). 

W wierszu lub poemacie warstwa faktograficzna zostaje połączona z fikcją literacką 

oraz komentarzami odautorskimi poświadczającymi metatekstowość utworu. Różnorodne 

ujęcia tego samego tematu/wydarzenia ukazują jego różne aspekty, tworząc nie tylko kronikę 

poetycką. Poświadczają też odmienności lub podobieństwa w opiniach zależne od 

światopoglądu, przekonań politycznych i wrażliwości autora (zabójstwo Narutowicza, 

zamach majowy, pogrzeb Słowackiego i Piłsudskiego). Fakty i fikcja łączone są w tekście 

artystycznym intencjonalnie – w celach dydaktycznych i/lub perswazyjnych. Wiersze mogą 

też służyć wyrażeniu emocji, które podmiot wypowiada w imieniu własnym lub zbiorowości, 

a z którymi mogą identyfikować się czytelnicy. Znaczące przekształcenia faktów 

historycznych przedstawionych w tekstach artystycznych potwierdzają ich użytkowy 

charakter, a w skrajnych przypadkach podporządkowane są ideologii (Słowo o Jakubie Szeli 

Jasieńskiego), ujawniając niekiedy cechy mitotwórcze.  

Zagadnienie paradokumentalizmu w poezji międzywojennej wymaga zwrócenia uwagi 

na paralelne zjawisko w prozie tego okresu charakteryzujące się łączeniem właściwości 

gatunków fikcjonalnych z formami faktograficznymi. Jerzy Kwiatkowski zauważył, że o 

pierwszych sygnałach zwrotu ku „autentyczności” i pojawiającym się w literaturze „kulcie 

rzeczywistości żytej” (na przykładzie prozy francuskiej) pisała już w 1926 roku Zofia 

Nałkowska44. W tej konwencji powstają teksty Zespołu Literackiego „Przedmieście”, którego 

                                                 
44 Por. Z. Nałkowska, Pisana rzeczywistość, „Wiadomości Literackie” nr 51/52, Warszawa 1926, s. 1; 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57857 (dostęp: 2.04.2018). 
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była prekursorką45 oraz reportaże społeczne, których tematy zogniskowane były wokół losu 

ludzi ubogich i zmarginalizowanych, autorstwa Konrada Wrzosa, Ireny Krzywickiej, Wandy 

Melcer, Marii Kuncewiczowej i Leona Okręta. Na uwagę zasługują także wywodzące się z 

publicystyki prasowej reportaże Słonimskiego, Wańkowicza i Pruszyńskiego. Nacechowana 

realizmem i naturalizmem proza obejmuje pisarstwo autobiograficzne, pamiętniki, 

wspomnieniowe powieści i opowiadania, których tematem są doświadczenia wojenne (Orkan, 

Strug, Kaden-Bandrowski, Broniewski, Rembek) oraz aktualna polityka (Kaden-Bandrowski, 

Nałkowska). Duże znaczenie dla rozwoju dokumentaryzmu w prozie miały „nieprofesjonalne 

autobiografie”, czego przykładem są Pamiętniki chłopów oraz Młode pokolenie chłopów46. 

Jerzy Jarzębski dostrzega rozpowszechnienie się od lat dwudziestych w prozie 

(polskiej i obcojęzycznej) tendencji nie tylko do realistycznego czy werystycznego 

ukazywania rzeczywistości literackiej, ale operowania chwytem „zawieszenia fikcjonalności 

narracji”, zakładającego prawdziwość przekazu. Badając problem „kariery autentyku”, autor 

definiuje autentyk jako element utworu, który odbierany jest jako „odbicie realnego, 

jednostkowego faktu (przedmiotu, osoby, zdarzenia), odniesionego do osobistego 

doświadczenia pisarza (…)”, co w dalszym wywodzie prowadzi do konstatacji o 

autobiograficznym charakterze prozy międzywojennej (i późniejszej) reprezentowanej zwykle 

w konwencji dziennika. Fikcjonalne „zdarzenia prawdziwe” łączone są z fikcją literacką, 

dopuszcza się też mistyfikację47. Aspekt ten możemy dostrzec między innymi w wierszach  

Słonimskiego zawartych w zbiorze felietonów Moja podróż do Rosji.  

Obok prozy i poezji nurt reportażowo-dokumentarny objął także dramat, czego 

reprezentatywnym zjawiskiem był „teatr faktu” mający często charakter „teatru 

politycznego”. Spektakle Witolda Wandurskiego i Adama Polewki, twórców scen 

robotniczych w Łodzi i Sosnowcu, wzorowane były na teatrze niemieckim (Erwin Piscator) i 
                                                 
45 Grupę tworzyli Helena Boguszewska, Jerzy Kornacki, Władysław Kowalski, Gustaw Morcinek, Sydor Rey, 
Halina Krahelska (Warszawa) oraz Halina Górska, Anna i Jerzy Kowalscy, Jan Brzoza (Lwów), por. J. 
Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa, s. 42-43; D. Knysz-Rudzka, Grupa „Przedmieście”, 
czyli neonaturalizm polski, w: tejże, Od naturalizmu Zoli do prozy Zespołu „Przedmieście” (z dziejów tradycji 
naturalistycznej w wieku XX), Wrocław 1972, s. 111-152; K. Jakowska, Naturalizm w polskiej powieści 
międzywojennej, „Pamiętnik Literacki”, 1992, z. 3, s. 61-64. Por. także: H. M. Małgowska, Gatunki 
reportażowo-dziennikarskie okresu dwudziestolecia (próba typologii), w: Reportaż. Wybór tekstów z teorii 
gatunku, wybór i oprac. K. Wolny, Rzeszów 1992, s. 155-162; Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich 
tradycjach prozy dokumentalnej. Podróż – powieść – reportaż, Toruń 1966; U. Glensk, Historia słabych. 
Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Kraków 2014; Ł. Pawłowski, Zamiast epickiej syntezy. 
Problemy konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych, 
Warszawa 2014.   
46 Por. Z. Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999, s. 
8-16, 26, 47-49, 115.  
47 Por. J. Jarzębski, Kariera autentyku, w: Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, dz. cyt., s. 132, 
138; J. Jarzębski, Kariera autentyku. Powieść jako autokreacja, Kraków 1984. Por. także: W. Weintraub, 
Wyznacznik stylu realistycznego, „Pamiętnik Literacki”, 1961, t. 52, z. 2, s. 404.  
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porewolucyjnym teatrze w Rosji (zespół Proletkultu, Wsiewłod Meyerhold, Siergiej 

Eisenstein). W widowiskach będących rodzajem faktomontaży korzystano z różnego typu 

dokumentów: filmów, fotografii, artykułów i materiałów propagandowych, takich jak plakaty, 

odezwy i ulotki. Scenariusze teatralne często miały charakter „agitek” czy też plakatów 

politycznych. Materiał faktograficzny łączono z fikcją48. Wśród polskich utworów 

dramatycznych odnoszących się do realiów współczesności warto przypomnieć pamflet na 

rząd sanacyjny – sztukę o bezrobotnych zatytułowaną Niedroga recepta Antoniego 

Gronowicza49. 

Tematyka utworów dramatycznych niejednokrotnie była związana z polityką bieżącą 

(Słonimskiego Wieża Babel w inscenizacji Schillera, 1927), w tym z obecnymi w środowisku 

proletariackim nastrojami rewolucyjnymi, o czym pisali między innymi: Jasieński, 

Wandurski, Peiper, Rostworowski, a w formach groteskowych Witkacy. Jednym z wydarzeń, 

które wstrząsnęło międzywojenną Polską była śmierć Józefa Piłsudskiego. Zainspirowało ono 

nie tylko poetów i prozaików, ale i dramaturgów, czego dowodzi Misterium nocy majowej 

Ludwika Hieronima Morstina i Gałązka rozmarynu Zygmunta Nowakowskiego. W 

twórczości dramatycznej Czechowicza znajdziemy echa dyskusji o karze śmierci (Czas 

jutrzenny 1937), o czym w formie poetyckiej pisali między innymi Słonimski i Broniewski. U 

schyłku lat trzydziestych częstym tematem było przeczucie wojny, najmocniej eksponowane 

w poezji Żagarystów, a w dramacie znajdujące odpowiednik w kolejnym utworze 

Czechowicza zatytułowanym Bez nieba (1938)50. 

 

 

II.2. Użyteczność gatunków 
 

Związki poezji ze współczesnością, inspiracje piśmiennictwem oraz sztuką użytkową 

często ujawniają tytułowe kwalifikatory gatunkowe, poświadczające hybrydyczną budowę 

utworów lub jedynie ich dekoracyjne zastosowanie. Użycie nietypowego dla literatury 

                                                 
48 Por. M. Fik, Teatr faktu, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka et al., Wrocław 1992, s. 
1073-1076; W. Wandurski, Scena polityczna w Łodzi, „Dźwignia” 1927, nr 4; tegoż, Plakaty sceniczne, oprac. i 
wstęp H. Karwacka, Łódź 1970, E. Piscator, Teatr polityczny, tłum. R. Szydłowski, Warszawa 1983; Polskie 
sceny robotnicze 1918-1939, wybór dokumentów i relacji, wybór i oprac. E. i M. Wodnarowie, Warszawa 1974; 
Faktomontaże Leona Schillera, pod red. A. Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Warszawa 2015. 
49 Por. J. Ozga-Michalski, Wstęp, do: A. Gronowicz, Prosto w oczy. Wiersze wybrane, wstęp J. Ozga-Michalski, 
Warszawa 1978, s. 8. 
50 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz. cyt., s. 383-405.  
Wymienione tematy odnajdziemy w wielu tekstach poetyckich, o których jest mowa w rozdziale Poetyckie 
reprezentacje historii współczesnej.  Między tematem a gatunkiem.  
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kwalifikatora gatunkowego było chwytem zmierzającym do zaintrygowania czytelnika, 

pobudzenia jego ciekawości51 i skłonienia do zapoznania się z utworem, którego treść 

dotyczyła aktualiów, tematów, o których czytano w prasie i wokół których toczyły się, nie 

zawsze jawne, dyskusje.  

Uwzględniając zaadaptowanie do wierszy niektórych cech właściwych publicystyce 

oraz piśmiennictwu użytkowemu52, jak również funkcję dokumentacyjną utworów, będących 

śladem znaczących momentów historycznych, w datowaniu paradokumentalizmu 

powinniśmy zwrócić uwagę na utwory powstałe już około 1905 roku. Tu należy przywołać po 

raz kolejny Czerwony felieton Andrzeja Niemojewskiego, który zostanie szczegółowo 

omówiony na końcu rozdziału jako egzemplifikacja omawianego zjawiska. Z lat 

międzywojennych pochodzą utwory: Na przykład. Poemat aktualny Peipera, Fakt Stanisława 

Ryszarda Standégo, Fakt z redaktorem Juliana Tuwima, Ogłoszenie Władysława Sebyły, Do 

reportera Mieczysława Brauna, Nadzwyczajne wydanie Stanisława Ryszarda Standégo, 

satyryczne wiersze Prasa i Mętne historie Zuzanny Ginczanki. Uwagę zwraca także liryczne  

pięciostrofowe Ogłoszenie matrymonjalne Maurycego Szymla (Wieczór liryczny 1935) i 

opublikowana już w latach wojny (1940) żartobliwa – również matrymonialna – Oferta pod 

nr 13160 Edwarda Szymańskiego.  

Wyjątkowym utworem, w którym zastosowano kwalifikator z pogranicza literatury i 

publicystyki jest Reportaż o śmierci żydowskiej Andy Eker (1937)53, będący zaktualizowaną 

formą skargi umierającego (Dusza z ciała wyleciała54). W tekście znajduje się pozornie 

obiektywny, pozbawiony emocji zapis przygotowań do obrzędu pogrzebowego, w tym 

czynności wykonywanych przez bliskich zmarłego oraz osoby postronne. W domu 

rozpoczyna się czas żałoby, przygotowuje się odpowiednie stroje, ale też przegląda 

przedmioty należące do zmarłego w poszukiwaniu dokumentów i fotografii. W gazecie został 

zamówiony nekrolog, a pracujący w drukarni chłopiec nakleja na bramie domu klepsydrę. 

Niezaangażowany obserwator – odseparowana od ciała świadoma dusza – ma dostęp do 

                                                 
51 Por. A. Burzyńska, Literatura jako sztuka uwodzenia (Przyczynek do tematu), „Teksty Drugie” 1998, nr 4, s. 
148; G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, dz. cyt., s. 271. 
52 K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, Gatunki publicystyczne, w: Prasowe gatunki dziennikarskie, dz. cyt. , 
s. 70-73; E. Chudziński, Felieton, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 
2000, s. 186; P. Stasiński, Poetyka i pragmatyka felietonu, Warszawa 1982. 
53 Por. A. Eker, Reportaż o śmierci żydowskiej (Melodia chwili 1937, cykl O ludziach i mieście), w: 
Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, wybrała, oprac., objaśnieniami i wstępem opatrzyła E. 
Prokop-Janiec, Kraków 1996, s. 422-423, por. też: A. Eker, Miłość stracona, pod red. M. Antosik-Pieli i E. 
Prokop-Janiec, Kraków 2017. s. 236-237 
54 Por. T. Michałowska, „Dusza z ciała wyleciała”. Próba interpretacji, „Pamiętnik Literacki”, t. 80, 1989, z. 2, 
s. 3-26; Por. także analizę Piosenki umarłego Tuwima – K. Wyka, Dusza z ciała wyleciała, w: tegoż, Wędrując 
po tematach, t. 2, Puścizna, Kraków 1971, s. 5-50.  
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świata żyjących, ale nie odczuwa w sensie fizycznym żadnych emocji. Relacjonuje rytualne 

obmywanie ciała, niezbyt zrozumiałe dla niego modlitwy, sprowadzenie karawanu i włożenie 

ciała do trumny, którą później widzi w hali cmentarnej, otoczoną świecami i przykrytą 

całunem. Zauważa też starego Żyda, który odcina z ubrań krewnych fragmenty tkanin na znak 

biblijnego rozdarcia szat. Opis rytuału kończy pożegnanie na cmentarzu, łoskot wrzucanych 

na trumnę grudek ziemi oraz opuszczenie trumny do grobu. W wierszu nie ukazano wizji losu 

duszy po śmierci, ale dano świadectwo jej trwałego istnienia.  

Tendencje publicystyczne reprezentuje także kilka utworów Józefa Wittlina: Gazeta 

(1926-1927), Ludzie w tramwaju (1933) oraz Litania (1937), w której poeta, aktualizując 

tradycyjny wzorzec gatunkowy, połączył wyliczenie modlitewne ze sprawozdawczym, 

nadając utworowi cechy tekstu prasowego55.  

Warto zwrócić uwagę, że poza inspiracjami gatunkowymi, prasa i dziennikarstwo były 

także przedmiotem krytyki, co poświadczają liczne utwory z okresu międzywojennego 

autorstwa Tuwima, Słonimskiego, Szymańskiego, Wittlina, Miłosza, Hollendra, Brauna, 

Ginczanki i Gronowicza. Ze względu na obszerność materiału analitycznego, nie będziemy 

szerzej tego wątku rozwijać, sygnalizujemy jedynie, wskazując temat do dalszych badań. W 

celu przybliżenia problematyki w zakończeniu pracy zamieszczono analizę i interpretację 

satyrycznego tekstu Mętne historie Zuzanny Ginczanki reprezentującej głos w sprawie etyki 

słowa. 

Do interesujących przedsięwzięć twórczych należy zaliczyć, uznany przez Tadeusza 

Bujnickiego za jedną z pierwszych manifestacji poezji proletariackiej powstałej wpływem 

ideologii komunistycznej, zbiór poezji Trzy salwy. Biuletyn poetycki Broniewskiego, 

Standégo i Wandurskiego oraz poemat Czuchnowskiego Tak. Biuletyn poetycki. Utwory te 

cechuje przewaga schematów publicystycznych, obecność proklamacji ideowych oraz formuł 

agitacyjnych poświadczających tendencyjność tekstów z założenia skierowanych do 

masowego odbiorcy56, o czym czytamy już w swego rodzaju proklamacji otwierającej Trzy 

salwy:  

 
Nie o sobie piszemy. Jesteśmy robotnikami słowa. Musimy wypowiedzieć to, czego inni ludzie 

warsztatu wypowiedzieć nie mogą. W bezlitosnej walce proletariatu z burżuazją stoimy zdecydowanie po lewej 

                                                 
55 Por. J. Wittlin, Litania, w: J. Wittlin, Wybór poezji, wstęp i nota biograficzna W. Ligęza, Kraków 1998, s. 
129-130; J. Kosturek, Bliźni w świetle poetyckim Józefa Wittlina. Wokół zagadnień metafizycznych o moralnych, 
w: Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza, W. S. Wocław, Kraków 2014, s. 111-112. 
56 Por. T. Bujnicki, Wstęp, do: W. Broniewski, Wybór wierszy, wstęp i opracowanie T. Bujnicki, Wrocław 2014, 
s. XIV, LXXVI-LXXIX; M. Tramer, Brudnopis in blanco. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego, Katowice 
2010, s. 354.  
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stronie barykady. Gniew, wiara w zwycięstwo i radość – radość walki – każą nam pisać. Niech słowa nasze jak 

salwy padną w ulice śródmieścia i niech odegrzmią echem w dzielnicach fabrycznych. Walczymy o nowy ład 

społeczny. Walka ta jest najwyższą treścią naszej twórczości57. 

 

 Wśród innych form drukowanych, łączących sztukę słowa, typografii i obrazu, 

znajduje się plakat polityczny, w którym dominuje funkcja propagandowa. Przykładem tego 

typu tekstów jest patriotyczny Afisz pisany na niebie Zegadłowicza upamiętniający 

odzyskanie niepodległości58, grupa proletariackich wierszy-plakatów autorstwa poetów 

związanych z Komunistyczną Partią Polski: zbiór wierszy Plakaty na murze Ignacego Fika 

(Kraków 1936; tu utrzymana w tradycyjnej konwencji Pieśń o Wiedniu oraz inspirowane 

rozwojem technicznym Druty telefoniczne informujące „o śmierci, o głodzie, o wojnie, o 

krachu, / o ogniu, o nędzy, złamanych przysięgach, / o zbrodni, o zdradzie, o białym piekle – ”59). 

Należy też przywołać wiersze pod tym samym tytułem Plakat Stanisława Ryszarda Standégo 

oraz Andrzeja Wolicy, jak również Napis Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej. Do serii 

afiszy powinniśmy także włączyć pochodzący z Jarmarku rymów satyryczny Plakat 

prowincjonalny Juliana Tuwima.  

Do retorycznych formuł polityczno-propagandowych nawiązują w wierszach pod tym 

samym tytułem Manifest Julian Tuwim i Edward Szymański, Kazimierz Wierzyński w 

utworze Manifest szalony (1919), Jalu Kurek w tekście Manifest poetycki. Poeci na front 

(1929) oraz w ulotce Manifest poetycki (1930). Do tej grupy należy włączyć „eksplozywną” 

Rezolucję Juliana Przybosia („Rąbać gromadzie prawo!”), Wiece. Pieśni o walkach 

Mieczysława Brauna, Zdanie wiecowe Lecha Piwowara, wiersze zatytułowane Odezwa 

Tadeusza Peipera i Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego oraz Rozmowę z Janem (Hemplem) 

Władysława Broniewskiego. 

Poeci nadają swoim wierszom także tytuły wskazujące na związek z piśmiennictwem 

urzędowym, czego przykładem są satyryczne teksty Podanie i Dekret Jasieńskiego, Protokół 

Słonimskiego (napisany w związku z przyjazdem do Polski komunisty Karola Radka60), 

utwory pod tym samym tytułem Raport Tuwima i Szymańskiego oraz wyróżniony w Turnieju 

                                                 
57 W. Broniewski, S. R. Standé, W. Wandurski, Trzy salwy. Biuletyn poetycki, Warszawa 1925 (Warszawa 
1967). 
58 Por. E. Zegadłowicz, Afisz pisany na niebie, w: tegoż, Dęby pod pełnią, Warszawa 1929, s. 35, 
https://polona.pl/item/44345885/218/ (dostęp: 24.04.2017). 
59 I. Fik, Druty telefoniczne, w: tegoż, Plakaty na murze, Kraków 1936, s. 72; I. Fik, Pieśń o Wiedniu, tamże, s. 
22-28; http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=10275 (dostęp: 25.10.2017). 
60 O wizycie Radka w Polsce pisano w artykułach prasowych, m.in. A.O., Pobyt Karola Radka w Polsce, 
„Robotnik nr 236, czwartek, 6 lipca 1933, s. 2, por. https://polona.pl/item/21861209/1/ (dostęp: 20.01.2017). 
„Robotnik”, nr 240, niedziela, 9 lipca 1933, s. 2. Zdjęcie z wizyty Radka w Warszawie: „Robotnik”, nr 242, 
wtorek, 11 lipca 1933, s. 4. 
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Młodych Talentów Raport bezimiennych Eugeniusza Woytycha61. W tym miejscu warto 

przypomnieć poetycki zapis przesłuchania policyjnego pod tytułem Śledztwo Stanisława 

Ryszarda Standégo.   

Wśród utworów satyrycznych inspirowanych innymi wzorcami użytkowymi należy 

wyróżnić cztery Recepty Tuwima, spośród których dwie dotyczą aktualiów i stanowią 

przepisy na „sporządzenie”, czyli zorganizowanie wyborów oraz wywołanie kryzysu. 

Satyryczną krytyką nacjonalizmu jest Przepis na wiersz „narrodowy” Lecha Piwowara. Na 

uwagę zasługuje także zastosowanie kwalifikatora w wierszu Jadłospis Juliana Przybosia (Z 

ponad 1930). Tytuł zainspirował Władysława Strzemińskiego, który zaprojektował graficznie 

i typograficznie utwór w sposób przypominający restauracyjne menu62. Tekst Przybosia 

ukazuje groteskowy obraz społecznych kontrastów (kelnerzy mówiący o jedzeniu versus 

objadający się do przesady goście restauracji)63.   

Wraz z rozwojem technicznym do przemysłu prasowego dołączyły telegraf i radio, 

media, które w wierszach Radioromans Młodożeńca i Radio Brauna służą ekspozycji wątków 

uczuciowych. Inaczej jest w przypadku kinematografu64, który interesuje nas tutaj głównie z 

powodu wzorca kroniki aktualizowanego w formie prasowej i filmowej, czego 

egzemplifikacją jest Dokument epoki65 Słonimskiego. Posługując się ironią, poeta krytykuje 

karykaturalny obraz rzeczywistości przedstawiany w kronikach filmowych. Protestując 

                                                 
61 Por. E. Woytych, Raport bezimiennych, „Wiadomości Literackie, 1934, nr 29, s. 2; 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=58217 (dostęp: 12.08.2017). 
62 Na typowy dla karty dań układ wiersza zwróciła uwagę Anna Jaworska, por. tejże, O Sponad Juliana 
Przybosia i Władysława Strzemińskiego, „Przestrzenie Teorii” 11, Poznań 2009, s. 112-114.   
63 W równie żartobliwym ujęciu temat wiersza Jadłospis kontynuowany jest w Mimochodem, por. J. Przyboś, Z 
ponad, Cieszyn 1930, s. 11 (reprint Kraków 1988). 
64 O związkach literatury z filmem w latach 1918-1939 pisali m.in.: M. Hopfinger, Przemiany filmu i jego 
związków z literaturą, w: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, Seria II, pod red. H. Kirchner i Z. 
Żabickiego, przy współudziale M.R. Pragłowskiej, Wrocław 1974, s. 297-323; E. M. Pytaszowie, Poetycka 
podróż w świat kinematografu, czyli kino w poezji polskiej lat 1914-1925, w: A. Helman, T. Miczka (red.), 
Szkice z teorii filmu, Katowice 1978, s. 18-32; E. Kuźma, Granice porównywalności poezji z malarstwem i 
filmem (na przykładzie wczesnej fazy polskiej poezji awangardowej), w: Pogranicza i korespondencje sztuk, 
Studia pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Wrocław 1980, s. 257-269; W. Otto, Literatura i film w 
kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2007; J. Kulczyńska, Wobec niezwykłości świata. 
Poetycka „podróż do krainy nieprawdopodobieństwa”, „Bez Porównania”, nr 1-2 (12-13) 2013, Kraków 2013, 
s. 47-64; J. Kulczyńska, Od inspiracji do realizacji. Tekst poetycki i obraz filmowy w dwudziestoleciu 
międzywojennym, w: Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako 
inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza, redakcja 
naukowa G. Darłak, I. Melson, I. Mida, Katowice 2013, s. 157-172. 
65 Por. A. Słonimski, Dokument epoki (Okno bez krat 1935), w: tegoż, Poezje zebrane, Warszawa 1964, s. 319; 
A. Kowalczykowa, Liryki Słonimskiego 1918-1935, Warszawa 1967, s. 192-193.  
Utwór warto czytać w kontekście wierszy Ślad i Romans astralny oraz Kronik tygodniowych. W jednym z 
felietonów czytamy m.in.: „Kino jest niebezpiecznym świadkiem naszych szaleństw. Filmowe negatywy, 
zalutowane w ołowianych puszkach, mogą stać się kiedyś kompromitującymi dokumentami. Nigdy jeszcze, w 
żadnej epoce nie żyliśmy tak na widoku, i należałoby o tym pamiętać. Będą nas (…) oglądać czarno na białym w 
dosłownym tego słowa znaczeniu nasze życie codzienne i obyczaje”, por. A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 
1932-1935, słowo wstępne i przypisy R. Habielski, Warszawa 2001, (127, nr 19, 8 maja 1932), s. 33-34.  
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przeciw sytuacji gospodarczej w latach wielkiego kryzysu, zgłasza też sprzeciw wobec 

wybiórczego i fragmentarycznego przedstawiania współczesnych realiów. Warto zwrócić 

uwagę na rozwiązania formalne. Poeta zestawia poszczególne wersy utworu niczym 

montażysta sekwencje kadrów filmowych. Podobnie dzieje się w innym wierszu dotyczącym 

aktualiów, czyli w Paleniu zboża66, w którym mowa o reakcjach na wielki kryzys w 

rolnictwie – aktach niszczenia upraw zbóż, bawełny i kawy w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie oraz w Brazylii. W wierszu Słonimski odwołuje się do sumień, zestawiając ogrom 

marnotrawstwa z poruszającym obrazem człowieka umierającego z głodu. Co prawda wiersz 

nie został opatrzony kwalifikatorem, ale odpowiada formalnie i tematycznie gatunkom 

kroniki i reportażu, zawiera bowiem opis faktów i komentarz autorski. 

Konwencję kroniki rozwija Tadeusz Peiper w Kronice dnia, która jest „montażem 

dziennikarskich faktów”67, fragmentów rzeczywistości ukazującej realia międzywojennej 

Polski. Kronikę otwierają hasła wykrzykiwane przez gazeciarza zachęcającego przechodniów 

do kupna gazet, na łamach których znajdujemy sensacyjne informacje o morderstwach i 

samobójstwach. Jednak na plan główny wysuwają się informacje zamieszczone w drugiej 

części utworu, gdzie jest mowa o kwestiach ekonomicznych (wysokości pensji, cen 

produktów spożywczych i opału) oraz socjalnych (nędzy i uciążliwych warunkach 

zatrudnienia, m.in. o dwunastogodzinnym czasie pracy), które budzą sprzeciw społeczny. 

Mowa jest o protestach i strajkach robotniczych (m.in. zakładów włókienniczych w Łodzi). 

Stanisław Jaworski wykazał zgodność wielu komunikatów zamieszczonych w tekście Peipera 

z fragmentami autentycznych artykułów i notatek68. Do konwencji kroniki nawiązuje też Na 

przykład. Poemat aktualny, będący komentarzem sytuacji politycznej z początku lat 

trzydziestych w Polsce, głównie sprawy brzeskiej. Z powodów cenzuralnych w utworze 

ograniczono liczbę faktów. Peiper włączył jednak w fikcyjną opowieść elementy 

rzeczywistości pozaliterackiej, zamieszczając podobnie jak w Kronice dnia wiadomości o 

dramatycznych losach najuboższych. Korzystając z relacji na temat aresztowania, tortur 

więziennych i procesu posłów opozycyjnych zamieszczonych w czasopiśmie „Naprzód” 

                                                 
66 Por. A. Słonimski, Palenie zboża (Okno bez krat 1935), w: tegoż, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 280. 
67 Por. S. Jaworski, Wstęp, do: T. Peiper, Pisma wybrane, dz. cyt., s. XLVI. 
68 Por. T. Peiper, Kronika dnia, w: tegoż, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 340-356; S. Jaworski, Wstęp, tamże, s. 
XLVI-XLVII, s. 340; S. Jaworski, U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper – pisarz i teoretyk, Kraków 1968, s. 
286-293. Por. także: J. Kryszak, Kres poetyckich doświadczeń Tadeusza Peipera (Wokół „Kroniki dnia”), „Ruch 
Literacki” 1972, nr 4.  
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(krakowski organ Polskiej Partii Socjalistycznej) dodał szczegóły związane z tą sprawą, 

odnotował między innymi Kongres Obrony zorganizowany w Krakowie przez Centrolew69. 

Daleka od faktomontaży Peipera jest Kartka z dziejów ludzkości Tuwima, będąca 

świadectwem przemian, w których coraz większą rolę odgrywa kultura masowa tworzona na 

potrzeby  przeciętnego, często niewykształconego odbiorcy, poszukującego w czasie wolnym 

od pracy prostych, niewymagających wysiłku przyjemności. Poeta rejestruje wzrastające 

znaczenie niższych warstw społecznych, wskazuje także na zmiany w zakresie estetyki, które 

mają wpływ na kształtowanie się gustów następnych pokoleń70.  

Literaci byli autorami powszechnie znanych sloganów reklamowych, czego 

przykładem jest utrwalone w polskiej kulturze (często parafrazowane i trawestowane)  hasło 

Cukier krzepi! Melchiora Wańkowicza71. W celach zarobkowych wiersze-reklamy tworzyli 

też inni autorzy. Wśród tekstów przypisanych Józefowi Czechowiczowi jest ich dwanaście, z 

których pięć: Filmo-Reduta, Reduta Prasy, Erotyk, Egzotyk, Samobójca, powstało dla 

„Ekspressu Lubelskiego” i anonsowało Redutę Prasy. Jeden z utworów, zatytułowany 

Kujawiaczek, napisany zgodnie z rytmiką melodii ludowej, reklamuje Kujawską Wytwórnię 

Win Henryka Makowskiego, a pozostałe sześć: Marzenia, Rady dla filozofów, Droga do 

rozbrojenia, Raj dziecięcy, Oda antyczna, Noc romantyczna promuje słodycze z fabryki 

czekolady A. Piasecki SA w Krakowie72. Wśród wierszy opatrzonych kwalifikatorem 

gatunkowym znajduje się Reklama Juliana Przybosia napisana z okazji otwarcia IV Targów 

Wschodnich we Lwowie w 1924 roku, w której promowani są uczestnicy wydarzenia: 

„Zieleniewski i Ska”, „Naftolej”, „Dynamo”, „Areolloyd”, „Żegluga”, „Polbal”, „Pocisk”73. 

                                                 
69 Por. T. Peiper, Na przykład. Poemat aktualny, w: tegoż, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 357-375; S. Jaworski, 
Wstęp, tamże, s. XLVII-XLVIII. Sprawę brzeską w świetle tekstów poetyckich omówiono w rozdziale Poetyckie 
reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a gatunkiem.  
Fragmenty komunikatów prasowych znajdziemy też w utworze Witolda Wandurskiego Lato 1923, w: W. 
Broniewski, S. R. Standé, W. Wandurski, Trzy salwy. Biuletyn poetycki, dz. cyt., s. 40-41. 
70 Warto zwrócić uwagę na konwencjonalność poetyckiej sceny, w której znaczącą rolę odgrywają upodobania 
ludzi prostych. Szczytem ich marzeń jest czas wolny od pracy i powszechnie dostępne rozrywki, takie jak kino i 
kawiarnia.  Podobnie jak w piosence Umówiłem się z nią na dziewiątą (tekst E. Schlechter, muzyka H. Wars) w 
wykonaniu E. Bodo z filmu L. Trystana Piętro wyżej (1937), w wierszu Tuwima spotkanie młodych ludzi jest 
dość banalne, podporządkowane schematowi. Bohater filmu marzy o spotkaniu z ukochaną, pójściu do kina i 
cukierni, o spacerze „w księżycową jasną noc”, a bohaterowie wiersza Tuwima realizują ten program spotykając 
się „w święto o piątej”, oglądając w kinie „film przebojowy”, idąc „na sznycel, na melbę, na winko”. 
Sentymentalna scena z filmu Trystana i satyryczny obrazek społeczny Tuwima ukazują różne sfery ludzkiego 
życia, emocjonalną, biologiczną i społeczno-kulturową. Por. także: A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i 
obrona, Warszawa 1980, s. 110-111. 
71 Por. A. Zawada, Dwudziestolecie literackie, Wrocław 2000, s. 188. 
72 Por. J. Czechowicz, Wiersze – reklamy, w: tegoż, Wiersze i poematy. Utwory niepewnego autorstwa lub 
przypisywane poecie, Pisma zebrane, t. 2, dodatek krytyczny oprac. J. F. Fert, Lublin 2012, s. 37-42, 279-280.  
73 Wiersz powstał prawdopodobnie między 5 a 14 września 1924 roku, opublikowany w „Gazecie Lwowskiej” 
(1924, nr 206, s. 1), a później w tomie Śruby (1925), por. J. Przyboś, Reklama, w: tegoż, Utwory poetyckie, 
Pisma zebrane, t. 1, oprac. R. Skręt, przedmowa J. Kwiatkowski, Kraków 1984, s. 19-20, 410; E. Balcerzan, 
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Formułę reklamy wydawniczej zastosował Bruno Jasieński, który w utworze Trzy książki. 

Próbka autoreklamy przypisanym przez autora do „Bajek pożytecznych” anonsuje powieść 

Nogi Izoldy Morgan, wydaną z Aleksandrem Watem Ziemię na lewo oraz zbiór wierszy A 

Tadeusza Peipera. Poetyką reklamy dowcipnie posługiwał się Julian Tuwim, w którego 

twórczości znajdziemy przykłady zastosowania komunikatu perswazyjnego typowego dla 

reklam prasowych lub sloganów zachęcających do kupna dzienników, co odnotowano we 

fragmentach Melodii Warszawy, gdzie miejską przestrzeń współtworzą „Misteria reklam, / 

Wrzeszczący ekran”, czyli neony i plakaty reklamowe „Pewność i zaufanie – PKO.”; „Radion 

sam pierze…” oraz nawoływania ulicznych sprzedawców „Wieczór Warsza… za dziesięć 

gro…”; „Dobry wieczór i Wieczór za dziesięć  gro…”; „Najnowszy plan miasta Warszawy za 

jedyne 20 groszy…”. Jak zauważa Anna Węgrzyniak, w niektórych tekstach Tuwim parodiuje 

i deprecjonuje język reklamowy przez włączanie w schematy komunikacji reklamowej 

absurdalnych treści. Wśród satyrycznych utworów krytykujących przewartościowanie 

współczesnego świata, w tym rosnący konsumpcjonizm, warto wymienić wiersz Stop, w 

którym niczym w gigantycznych rozmiarów reklamie oferowane są rozmaite dobra, 

począwszy od samochodów: „W powietrze wzniósł mnie / Kieszonkowy, składany aero-ford / 

(tani, praktyczny, wygodny)”, a skończywszy na środkach na nieśmiertelność: 

„Najskuteczniejsze zastrzyki! / Pigułki na rozkosz nieśmiertelną! / Gwarancja Wiecznych 

Czasów! / Patentowane specyfiki: / „Insaeculasecularyna”, „Aeternol” / I „Dwuwiecznian 

nieskończonasu”74. Poeta stosuje tu wszystkie właściwe dla języka reklamy środki retoryczne 

oraz często stosowaną przez autorów reklam poetykę baśni: zatrzymuje uwagę odbiorcy 

nakazem „stop!”, intryguje grą słów i brzmieniem, utrwala komunikat w pamięci odbiorców 

za pomocą trawestowanych frazeologizmów, powszechnie funkcjonujących w kulturze 

sformułowań (także biblijnych: „Sursum forda!”) i chwytliwych sloganów, które działają jak 

magiczne zaklęcie, zachęca do kupna towaru, przekonując o ich niezbędności i cudownym 

działaniu75.  

Siłę językowej i obrazowej perswazji reklamy prasowej odnajdujemy również w 

utworze pozbawionym kwalifikatora – A la recherche du temps perdu76 (1933) Józefa 

                                                                                                                                                         
Wstęp, do: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wstęp E. Balcerzan, wybór E. Balcerzan, A. Legeżynska, 
komentarze opracowała A. Legeżyńska, Wrocław 1989, s. XIII.  
74 Por. A. Węgrzyniak, Poezja i mass media, w: tejże, Ja głosów świata imitator. Studia o poezji Juliana 
Tuwima, Katowice 2005, s. 77-78. 
75 Por. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s. 11-15. 
76 J. Wittlin, A la recherche du temps perdu, „Wiadomości Literackie”, nr 55, Warszawa 24 grudnia 1933, s. 13, 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=53732&from=publication&tab=1 (dostęp:5.07.2017). Por. też: 
J. Wittlin, A la recherche du temps perdu, w: tegoż, Wybór poezji, wstęp i nota biograficzna W. Ligęza, Kraków 
1998, s. 125-126. 
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Wittlina, napisanym dla Toli Korjan, czyli dla aktorki i pieśniarki, Antoniny Terleckiej77. 

Właściwy sens utworu objaśnia francuskojęzyczny tytuł wiersza, który odsyła czytelnika 

wprost do cyklu powieściowego W poszukiwaniu straconego czasu Prousta. W wierszu 

Wittlina temat reklamy potraktowano pretekstowo. Wizerunek Anny Csillag promującej 

pomadę na porost włosów jest przyczynkiem do rozważań o utraconej przeszłości – 

dzieciństwie i młodości. Utwór został ciekawie zdialogizowany. Pierwszej, czterostrofowej, 

części autor nadał formę wypowiedzi właściwą dla liryki roli, natomiast druga część stanowi 

pierwszoosobową wypowiedź podmiotu lirycznego skierowaną do sfingowanej postaci. Treść 

reklamy zawiera wizerunek długowłosej kobiety trzymającej w dłoni lilię, obraz odwołujący 

się do tradycji ikonografii chrześcijańskiej, oraz tekst reklamowy poświadczający „prawdę” 

przekazu „Ja, Anna Csillag…”, wielokrotnie powtórzony w wierszu Wittlina. Podmiot 

przyjmuje w nim rolę fikcyjnej postaci z reklamy publikowanej w prasie od schyłku XIX 

wieku. Anna Csillag w wierszu Wittlina jest niemym, choć zyskującym prawo do zabrania 

głosu, świadkiem upływającego czasu. Mimo dramatycznych wydarzeń związanych z Wielką 

Wojną, jej wizerunek jest niezmienny. Banalny element codzienności, jakim jest reklama 

środka kosmetycznego zestawiono z tragizmem doświadczenia wojennego i refleksją na temat 

upływającego czasu, w którym znaczące są nostalgiczne wspomnienia z lat dziecięcych78.  

Egzemplifikacją ewolucji gatunku użytkowo-okolicznościowego jest list poetycki. 

Formułę epistolarną kontynuują utwory opatrzone kwalifikatorami poświadczającymi rozwój 

techniczny (także w dziedzinie poligrafii), takie jak pocztówka i telegram, łączący rodzaj 

korespondencji prywatnej z depeszą prasową (Wierzyński, Zegadłowicz). Jak zauważają 

badacze gatunków prasowych79, ze względu na swobodę tematyczną i formalną 

korespondencja zbliżona jest do artykułu i reportażu, cechuje ją między innymi zwięzłość, 

subiektywizm i emocjonalność, co bez wątpienia wyróżnia wszystkie przywołane tu 

pierwszoosobowe wypowiedzi poetyckie. Aktualność przekazu podkreśla ewokowany w 

                                                 
77 Por. S. Baliński et al., Tola Korian. Artystka słowa i pieśni, Londyn 1984; K. Fejcher-Akhtar, Tola Korian 
(1911-1983), Warszawa 1988. 
78 Tajemnicza postać z gazety ciekawiła nie tylko podmiot wiersza Wittlina, ale i bohatera Księgi Schulza. 
Reklamy pomady na porost włosów z różnych dzienników, głównie drukowanych na obszarze Austro-Węgier 
(począwszy od 1885 roku) zarchiwizowano na stronie http://www.brunoschulz.org/csillag.htm (dostęp: 
28.06.2017); J. Jarzębski, Schulz, Wrocław 1999; J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice, Sejny 2002. 
Żartobliwy komentarz do reklamy zamieścił w „Cyruliku Warszawskim” Wiktor Popławski, por. tegoż, „Ja, 
Anna Csillag…”, „Cyrulik Warszawski”, nr 23, 1923, s, 4-5. Annę Csillag przywołuje także Czesław Miłosz w 
Traktacie poetyckim (I. Piękne czasy) 1957, por. tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 385. 
79 Por. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, Gatunki informacyjne, w: K. Wolny-Zmorzyński, A. 
Kaliszewski, J. Snopek, W. Furman, Prasowe gatunki dziennikarskie, dz. cyt., s. 42-43; Encyklopedia wiedzy o 
prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 126; K. Wyka, Władysław St. Reymont, w: Obraz literatury polskiej. 
Literatura okresu Młodej Polski, t. 3, Kraków 1973, s. 55; M. Wańkowicz, Karafka la Fontaine’a, t. 1, Kraków 
1972, s. 22. 
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wierszu czas teraźniejszy. W wierszach nacechowanych perswazyjnie mamy do czynienia z 

oceną opisywanych „faktów”, co potwierdza cechy korespondencji prasowej, która mogła być 

dla twórców źródłem inspiracji. Modyfikacja wzorca listu wynika też z zastosowania 

współczesnej problematyki oraz dyskursywnego charakteru utworów. Jako przykład 

wymieńmy utwór zbuntowaną pieśnią przez wieś Antoniego Gronowicza, opatrzony 

podtytułem „prozaiczny list otwarty do ministra propagandy śmierci duchowej i fizycznej”, 

jak również właściwym dla epistolografii dopiskiem „P.S.” oraz miejscem nadania „świat, ul. 

europejska”. Tekst jest wyrazem sprzeciwu wobec ograniczeń cenzury i nacisków 

politycznych80. Dodajmy jeszcze liczny zbiór poetyckiej korespondencji autorstwa Edwarda 

Szymańskiego: List na torze i Liścik do szarego człowieka (1937) – wiersze eksponujące 

aktualne w międzywojniu problemy bezrobocia, niedostatku i często wynikających z nich 

aktów samobójczych, jak również nacechowany politycznie List do okopów pod Pekinem. W 

konwencji notatki-komunikatu prasowego z terenu – utrzymana została Korespondencja z 

Łodzi Mieczysława Brauna (1928), w której poeta-reporter zawiadamia czytelników o nędzy i 

wysokiej śmiertelności ludzi wyniszczonych gruźlicą. Utwór został wyposażony w przesłanie 

ideowe – wezwanie do walki o poprawę bytu. Nadzieja ta rodzi się z każdą wiosną, która 

podobnie jak w twórczości innych poetów wypowiadających się w sprawach polskiego 

proletariatu, ewokuje rewolucję społeczną (tu oczywista aluzja do Przedwiośnia 

Żeromskiego).  

Pochodzący z 1939 roku List do Małgosi Rosenbaum Gałczyńskiego zawiera wątek 

odzwierciedlający relacje polsko-żydowskie zmieniające się pod wpływem propagandy 

rasistowskiej81.  

Związek z realiami mają także wiersze-listy Wojciecha Breowicza82, które stanowią 

reprezentację doświadczenia emigracyjnego w Brazylii. W formule epistolarnej powstały List 

do rodziny (1935) i List do matki (1936). Podobnie jak wiersze Breowicza uczuciowe 

zabarwienie mają sygnowane kwalifikatorami gatunkowymi utwory Emila Zegadłowicza List 

z nad morza, Telegram oraz jednocząca świat żywych i umarłych Korespondencja (1929)83. 

Do formy telegramu nawiązują też Kazimierz Wierzyński i Halina Izdebska. W 

tekstach pod tym samym tytułem ujawniają się cechy poetyki typowe dla Skamadrytów i 

                                                 
80 Por. A. Gronowicz, Prosto w oczy. Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 53-55. 
81 Por. rozdział Poetyckie reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a gatunkiem (podrozdział Wobec 
nacjonalistycznej propagandy). 
82 Wojciech Breowicz, pochodzący z Podkarpacia pisarz, publicysta i działacz ludowy, jeden z założycieli pisma 
„Wieś. Jej pieśń”. Autor m.in. zbioru wierszy Echa wiejskie (Jasło 1928), por. A. Olcha, Słowo wstępne, do: W. 
Breowicz, Wybór utworów. Wiersze, oprac. A. Olcha, Warszawa 1956, s. 5-8. 
83 Wszystkie utwory w: E. Zegadłowicz, Dęby pod pełnią, dz. cyt. 
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twórców awangardowych. Podmiotem lirycznego wiersza Depesza Wierzyńskiego84 jest 

błądząca po świecie drogą telegraficzną wiadomość. W utworze zachowano zgodność 

tematyczną sugerowaną w tytule, jednak wymowa wiersza ma raczej charakter refleksyjny niż 

informacyjny. Rozwój techniczny nie rozwiązuje wszystkich problemów współczesnego 

człowieka, może być równie przydatnym, co zawodnym sposobem komunikowania się. Ze 

względu na obszerną budowę, obejmującą osiem czterowersowych strof, w utworze nie 

utrzymano zgodności formalnej. Utwór realizuje klasyczną formę sylabotonicznego 

jedenastozgłoskowca (z rytmem trocheiczno-amfibrachowym), ze zmienną przerzutnią (5 + 6 

lub 6 +5) oraz rymami krzyżowymi. Może też być czytany jako utwór toniczny składający się 

z trzech zestrojów akcentowych. Zgodność formalno-tematyczną reprezentuje Depesza 

Izdebskiej85, krótki, zwięzły treściowo utwór, przypominający komunikat zapisany w 

dzienniku. Tekst składa się z informacji o porze roku oraz rozwinięcia w dystychu „Lipiec.: / 

Dziś rano otrzymałam telegram od jesieni: / płacze ona w kraju bez zwierciadeł”86.  

Ciekawym przykładem krzyżowania się gatunków jest też inny wiersz Wierzyńskiego 

– Pocztówka z Neapolu (1925)87, w którym zestawiano cechy poezji opisowej, reportażu z 

podróży i korespondencji. W wierszu poeta połączył obie strony karty – część ilustrowaną i 

przeznaczony do korespondencji rewers. Nadawca pocztówki opisuje nieznanemu adresatowi 

miasto, które budzi jego zachwyt. Sposób obrazowania miasta, bardziej niż fotografię, 

przypomina malarski pejzaż. W plastycznym przedstawieniu miejskiej panoramy dominuje 

ujęcie perspektywiczne – elementy architektury – zabudowania, dachy, kopuły, kręte ulice 

wtapiają się w barwny krajobraz, który współtworzą Wezuwiusz i słynące z piękna wyspy 

Capri i Ischia. Znaczącą rolę odgrywa światło, które wydobywa pełnię barw i kształtów. 

Poeta niczym malarz, operuje rysunkiem i barwną plamą. Synestezyjnie postrzegana 

przestrzeń (barwy, światło, dźwięki, aromaty, temperatura) odsyła nas do tradycji poezji 

dziewiętnastowiecznej (zbiór poezji Italia Marii Konopnickiej, 1901). Porównując 

nadmorskie miasto do ogromnej muszli, rezonującej okoliczne dźwięki, podmiot wiersza 

                                                 
84 K. Wierzyński, Depesza, w: tegoż, Wybór poezji, wybór, opracowanie tekstu, wstęp Krzysztof Dybciak, 
komentarze Katarzyna Dybciak, Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 56-57 (pierwodruk „Poczta”, nr 6, 
Warszawa 1921; Wróble na dachu Warszawa 1921). 
85 Por. H. Izdebska, Depesza, „Almanach Nowej Sztuki”, nr 2 (4), 1925, s. 58. 
86 Jeszcze inny charakter ma wiersz Wojenna wieść Janiny Brzostowskiej, który odnosi się do komunikatu 
wojennego – J. Brzostowska, Wojenna wieść, w: Poezja polska 1914-1918. Antologia, t. 1, wybór i oprac. R. 
Matuszewski, S. Pollak, Warszawa 1984, s. 359-360. Por. rozdział Poetyckie reprezentacje historii współczesnej. 
Między tematem a gatunkiem. 
87 K. Wierzyński, Pocztówka z Neapolu (Pamiętnik miłości 1925, pierwodruk: „Skamander”, z. 3, Warszawa 
1925), w: tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s. 77-78. 
O obrazach Neapolu w polskiej poezji, w tym także o wierszu Wierzyńskiego pisała Teresa Wilkoń, por. tejże: 
Nimfy oko błękitne. Obrazy Neapolu w poezji polskiej XIX i XX wieku, Katowice 2006, s. 147-150. 

 40 



Wierzyńskiego dał wyraz swoim wrażeniom. Szum morza i miejski gwar łączą się ze sobą 

współtworząc muzykę Neapolu. Awangardowa poetyka cechuje natomiast Widokówkę 

Przybosia (1938)88, której stronę ilustrowaną stanowi wiejski pejzaż, dobrze znany zarówno 

nadawcy, jaki i adresatowi, miejsce dla nich ważne. Pisana z okazji imienin kartka jest 

wspomnieniem drogiej osoby, której imię powraca codziennie w pamięci, jest wyrazem 

tęsknoty za bliskim człowiekiem.  

Większość utworów nawiązujących do konwencji epistolarnej ma charakter listu 

otwartego, adresowanego do masowego, anonimowego odbiorcy. W tekstach 

opublikowanych za pośrednictwem prasy lub w zbiorach poetyckich podejmowano tematy 

aktualne, budzące zainteresowanie szerokiej opinii publicznej. W innym wariancie mamy do 

czynienia z poetyką listu lirycznego, w którym zostały wyrażone doznania podmiotu 

związane z doświadczeniem miłości, tęsknoty, utraty. Trzecią z omawianych konwencji są 

listy z podróży, będące nie tylko zapisem wrażeń, ale też, niczym w reklamie (z 

wykorzystaniem argumentu autorytetu i doświadczenia oraz obietnicy przeżycia niezwykłych 

wrażeń89), zachętą do poznawania świata. O wariancie listu-reportażu-dziennika z podróży 

powiemy jeszcze na przykładzie utworów Słonimskiego. Konwencję wiersza-pocztówki 

odnajdziemy również w rodzimym krajobrazie, o czym będzie mowa w rozdziale Poetycka 

symfonia wielkiego miasta – Kraków. W części Poetyckie reprezentacje historii współczesnej. 

Między tematem a gatunkiem zwrócimy uwagę na wariant patriotyczny tej formy 

wypowiedzi, przywołamy też kilka utworów, których tematyka reprezentowana była na 

pocztówkach frontowych z czasów Wielkiej Wojny90.  

Portrety, fotografie, autoportrety, autobiografie to kolejne formy wypowiedzi 

poetyckich, które mogłyby zostać poddane analizom w ramach badania paradokumentalizmu. 

Ze względu na bardzo szeroki zakres badań, przywołamy jedynie kilka utworów, które 

potwierdzają nasze obserwacje: Fotografia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

                                                 
88 J. Przyboś, Widokówka (Równanie serca 1938), w: tegoż, Pisma zebrane, T. 1, Utwory poetyckie, oprac. R. 
Skręt, przedmowa J. Kwiatkowski, Kraków 1984, s. 149, 510. Być może adresatką wiersza była Marzena 
Skotnicówna, por. rozdział Poetyckie reprezentacje historii współczesnej – między tematem a gatunkiem.  
89 Por. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, dz. cyt., s. 11-12. 
90 Do aktualizowanych gatunków literackich należy bajka, której satyryczną odmianę znajdujemy w twórczości 
Brunona Jasieńskiego. W tekstach poeta sytuuje bohaterów we współczesnych realiach. Przedmiotem krytyki są 
między innymi kwestie polityczne i gospodarcze oraz pospolite przywary ludzkiego charakteru (m.in. 
Papierowa szubienica. Bajka o 3 morałach, O więzieniach i Thugutcie. Bajeczka zawsze aktualna, Bajka 
wigilijna, Bajka gwiazdkowa, Paweł i Gaweł. Bajka zmodernizowana, Bajka o monarchiście. W 14-tu 
przypadkach), por. B. Jasieński, Poezje zebrane, wstęp, oprac. i komentarze B. Lentas, współpraca M. 
Ogonowska, Gdańsk 2008, s. 261, 265, 332-333, 337. 
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Mediumiczno-magnetyczna fotografia poety Brunona Jasieńskiego Tytusa Czyżewskiego91, 

portretowy cykl Trzy portrety Kazimiery Alberti (Mój film 1927)92, Autoportret Fryderyka 

Bertischa i Notatki autobiograficzne Maurycego Szymla93. 

Wymienione konwencje znajdą także zastosowanie w utworach, których autorzy nie 

wprowadzili pretekstowej kwalifikacji gatunkowej.  

 

 

II.3. Adaptacja konwencji użytkowych w tekście poetyckim –  

próba typologii 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy ustalić dwa typy związków 

łączących tekst poetycki z utworem o charakterze dokumentarnym lub użytkowym. 

Niezależnie od nacechowania satyrycznego i odmienności wynikających z właściwości 

poetyki charakteryzującej konkretny nurt, są to związki formalne i tematyczne.   

Należy podkreślić, że pozapoetyckie założenia gatunkowe w wierszach realizowane są 

zawsze częściowo. 

Związki formalne obejmują sześć wariantów.  

Pierwsza zależność obejmuje pretekstowy kwalifikator gatunkowy sygnowany w 

tytule lub podtytule utworu, który pełni funkcję informacyjną o charakterze wypowiedzi, przy 

zgodności formalnej, zachowaniu tematyki aktualności i potencjalnej zgodności z realiami, z 

komentarzem publicystycznym (Kronika dnia Peipera). 

Drugi wariant dotyczy tekstów, w których obecny jest kwalifikator, znajdujący 

potwierdzenie w budowie i temacie utworu, ale bez związku z realiami pozatekstowymi. 

Rozwiązanie to zostało przyjęte między innymi w Depeszy Haliny Izdebskiej. W utworze 

autorka realizuje wskazaną przez kwalifikator gatunkowy konwencję, tematycznie także ją 

potwierdza, ale tekst nie ma związku z aktualiami, ma charakter refleksyjny, którego 

wymowa poświadcza nastrój podmiotu lirycznego.   

                                                 
91 Por. C. Zalewski. Jedna chwila. Fotografowanie w poezji polskiej dwudziestego wieku, „Teksty Drugie” 2007, 
z. 3, s. 59-62. 
92 J. Kulczyńska, Od inspiracji do realizacji. Tekst poetycki i obraz filmowy w dwudziestoleciu międzywojennym, 
dz. cyt., s. 158-159. 
93 M. Szymel, Notatki autobiograficzne, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 239-
241; F. Bertisch, Autoportret, tamże, s. 495. 

 42 



 Trzeci typ polega na obecności kwalifikatora, ale bez cech wskazanej konwencji w 

budowie utworu, przy zachowaniu tematyki aktualności i potencjalnej zgodności z realiami, z 

komentarzem publicystycznym. 

Czwarty wariant obejmuje teksty oznaczone kwalifikatorem gatunkowym, ale bez 

związku z formą i problematyką aktualności, pozbawione komentarza publicystycznego. W 

tego typu tekstach kwalifikator gatunkowy sugerujący związek z konwencją pozaliteracką 

został użyty jedynie metaforycznie i pełni funkcję chwytu poetyckiego (Telegram 

Zegadłowicza). 

Piąty typ dotyczy utworów pozbawionych pretekstowego kwalifikatora (który czasami 

sygnowany jest w treści wiersza), zawierających się w formie inspirowanej wyznacznikami 

konwencji użytkowej, o wymowie publicystycznej (Usta na pomoc Kurka).   

Szósta koncepcja obejmuje teksty bez kwalifikatora i cech wskazujących na związek z 

gatunkiem użytkowym, ale odnoszące się do wydarzeń bieżących (Przeciw nim Miłosza). 

Podkreślmy jeszcze, że kwalifikator gatunkowy zawsze może pełnić złożoną funkcję – 

wskazówki formalnej oraz metaforyczną. 

Z naszych obserwacji wynika, że paradokumentalizm ujawnia się głównie w tekstach 

związanych z aktualiami, istotny jest zatem temat utworu i jego wymowa.    

W relacjach dotyczących tematu wyróżniamy trzy typy. Związek bezpośredni 

obejmuje utwory, w których można wskazać konkretne fakty historyczne, teksty prasowe, 

kroniki, filmy, fotografie, dokumenty (np. nekrolog, dokumenty sądowe) stanowiące nie 

budzący wątpliwości punkt odniesienia dla treści przedstawionych w wierszu. 

Egzemplifikacją związku bezpośredniego mogą być utwory okolicznościowe pisane z okazji 

istotnych wydarzeń o randze historycznej, takie jak 1918 Młodożeńca, Kronika dnia, Poemat 

aktualny Peipera, wiersze związane z zabójstwem prezydenta Narutowicza oraz procesem i 

egzekucją Niewiadomskiego. Związek pośredni, zachodzący najczęściej, dotyczy utworów, 

których tematem były kwestie o charakterze ogólnym i które były przedmiotem szerokiej 

dyskusji publicznej (nędza środowisk plebejskich, analfabetyzm, zniesienie kary śmierci). 

Wówczas źródeł inspiracji może być więcej i trudno jest wskazać jedno właściwe. Trzeci typ 

to związek hipotetyczny, który występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z tekstem 

pisanym językiem ezopowym lub silnie zmetaforyzowanym, pozbawionym wyraźnych aluzji 

do rzeczywistości pozaliterackiej, ale możliwym do interpretacji  dzięki znajomości kontekstu 

historyczno-kulturowego i biograficznego. Tu za przykład mogą posłużyć wiersze Moskwa, 

Ten dzień i Przełom Młodożeńca oraz Poranek Marii Hochberżanki.  
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Teksty, które dokumentują realne wydarzenia, zarówno te, w których znajdują się 

wyraźne aluzje do rzeczywistości pozaliterackiej, jak i te, w których doszło do zamaskowania 

realiów z powodów cenzuralnych, z reguły nacechowane są dydaktyzmem lub stanowią 

sfunkcjonalizowaną wypowiedź, podporządkowaną treściom ideowym. Trzeba jednak 

podkreślić, że badane utwory zawsze opatrzone są przesłaniem etycznym odwołującym się do 

podstawowych praw i wartości humanistycznych.  

Inspiracje piśmiennictwem użytkowym poświadczają zarówno forma, jak i temat 

wiersza, o czym będzie mowa w następnym rozdziale pracy. Zanim do niego przejdziemy, 

przedstawimy przykład adaptacji formy publicystycznej w utworze literackim, pisanym 

wierszem i opatrzonym kwalifikatorem gatunkowym, który uznajemy za tekst wyprzedzający, 

a zarazem inicjujący „rewolucję w sferze form i znaczeń”94 w poezji międzywojennej. Chodzi 

tu o przywołany już dwukrotnie Czerwony felieton Andrzeja Niemojewskiego95, pisarza i 

                                                 
94 Por. M. Jastrun, Smuga światła, Warszawa 1982, s. 154. 
95 Por. J. Kulczyńska, Niedoczytany „dokument epoki”: Czerwony felieton Andrzeja Niemojewskiego, dz. cyt., s. 
473-483. 
Cytaty fragmentów Czerwonego felietonu podano według edycji: A. Niemojewski, Pokrzywy, Kraków 1907.  
W powojennych edycjach poemat drukowano fragmentarycznie: A. Niemojewski, Wybór poezji, Warszawa 
1955; A. Niemojewski, Wybór wierszy, oprac. M. Piechal, Warszawa 1983; 1905 w literaturze polskiej, oprac. i 
wstępem opatrzył S. Klonowski, Warszawa 1955; Wiersz – dokument rewolucji… Antologia poezji 
socjalistycznej z lat 1880-1905, wybór, wstęp i komentarz T. Bujnicki, Poznań 1980; Antologia liryki Młodej 
Polski, wstęp, wybór i opracowanie I. Sikora, Wrocław 1990. 
Innym utworem, w którym Niemojewski podejmuje tematykę polityczną, zawartą w Czerwonym felietonie jest 
satyryczna Czwórka atutowa, por. A. Niemojewski, Pokrzywy, dz. cyt., s. 49-55. 
Andrzej Niemojewski, prozaik, dramaturg, poeta, tłumacz, publicysta oraz religioznawca (pseudonimy i 
kryptonimy: Lambro, A. Lubieniec, Rokita, Lmbr, Z – o, A. N., N.) urodził się 24 stycznia 1864 roku w 
Rokitnicy. W latach 1886-1888 studiował prawo na uniwersytecie w Dorpacie. Wówczas zadebiutował jako 
poeta i prozaik. Zaangażowany w wydarzenia społeczne i polityczne, pisarz poruszał w swoich utworach tematy 
trudne i kontrowersyjne, spotykając się niejednokrotnie z krytyką a nawet konfiskatą tekstów. W 1902 roku 
ukazały się, publikowane wcześniej we fragmentach, Legendy (zbeletryzowany Żywot Jezusa Renana), których 
konfiskatę anulowano w parlamencie austriackim za sprawą posłów socjalistycznych. W 1907 roku 
skonfiskowano Objaśnienie katechizmu, a pisarza skazano na rok twierdzy (1911), por. I. Maciejewska, Andrzej 
Niemojewski 1864-1921, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 5, Literatura okresu Młodej Polski, 
t. 1, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1968, s. 391-409; A. Piber, W. Stankiewicz, 
Niemojewski Andrzej Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIII, Wrocław 1978, s. 3-10. 
Twórczość Niemojewskiego była rzadko wznawiana. Powojenne wydania utworów Andrzeja Niemojewskiego: 
Wybór poezji, przedm. W. Maciąg, Kraków 1955; Listy człowieka szalonego, posł. T. Weiss, Kraków 1954; 
2004; Biblia a gwiazdy. Sto pytań stawionych biblistom oraz sto odpowiedzi dla ludzi umiejących myśleć własną 
głową, przedm. Z. Poniatowski, Warszawa 1959; Bóg czy człowiek? Wybór z dzieł A. Niemojewskiego o 
pochodzeniu chrześcijaństwa, wyboru dokonał, oprac. i napisał przedmowę Henryk Chyliński, Warszawa 1960; 
Ludzie rewolucji i inne opowiadania, wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski, Warszawa 1961; Polonia 
irredenta, oprac. i wstępem opatrzył Jan Pierzchała, Wrocław 1972; Wybór wierszy, oprac. Marian Piechal, 
Warszawa 1983. 
Wśród opracowań poświęconych autorowi Legend można jeszcze wymienić: J. J. Lipski, Warszawscy 
„pustelnicy” i „bywalscy”, t. 2, Felietoniści i kronikarze 1900-1939, Warszawa 1973, s. 31-32; Z. Kmiecik, 
„Myśl Niepodległa” Andrzeja Niemojewskiego w latach 1906-1914, „Człowiek i światopogląd” 1976, nr 12, s. 
158-167; E. Basara-Lipiec, Niepodległa myśl: rzecz o Andrzeju Niemojewskim, Rzeszów 1988; M. Jasińska-
Wojtkowska, Wokół „Legend” Andrzeja Niemojewskiego, „Roczniki Humanistyczne”, t. 46, z. 1, Lublin 1998, s. 
411-428; H. Bałabuch, Bluźnierstwo czy walka polityczna? Dyskusja o wolności słowa wokół „Legend” 
Andrzeja Niemojewskiego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F. Historia, vol. LXI, Lublin 
2006, s. 43-78. 
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publicysty, aktywnego zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku. Utwór poświadcza 

inspiracje gatunkami prasowymi dla tekstów artystycznych Temat wierszowanego felietonu 

związany z krytyką aktualnej sytuacji politycznej będzie trwałym wątkiem poezji lat 1918-

1939, choć nierównomiernie eksponowanym (w zależności od światopoglądu twórcy i 

aktualnych wydarzeń). 

 

II.4. Rewolucyjny felieton  
 

W poezji Niemojewskiego paradokumentalizm reprezentowany jest przez zbiór 

wierszy-reportaży, obrazujących życie proletariatu Zagłębia Dąbrowskiego – Polonia 

irredenta (wyd. 1895-1901)96. Problemy społeczne, z którymi zetknął się Niemojewski, 

pracując w Sosnowieckim Towarzystwie Kopalń i Zakładów Hutniczych (1892), wpłynęły 

nie tylko na jego twórczość literacką, ale również działalność kulturalną i polityczną97.  

Zaangażowany w ruch rewolucyjny, pisarz opublikował w latach 1906-1907 nowele 

Ludzie rewolucji i Boruch98 oraz zbiór satyrycznych utworów poetyckich Pokrzywy99 

                                                 
96 W epoce pozytywnie oceniano literackie zdolności i nowatorstwo poetyckie Niemojewskiego, umieszczając 
jego nazwisko obok Marii Konopnickiej i Jana Kasprowicza: „Andrzej Niemojewski to talent świeży, 
młodzieńczy i bujny. Niedola społeczna głęboko odczuta, wyrażana nie za pomocą tyrad patetycznych, lecz za 
pomocą żywych barwnych obrazów, stanowi główny motyw jego natchnień, czy je wyraża jędrnym wierszem 
(Poezye 1891, serya druga 1893), Irredenta (1894), czy silną, niekiedy aż do przesady obces kroczącą prozą 
(Poezye prozą 1891, Listopad 1896)”, por. P. Chmielowski, Zarys najnowszej literatury polskiej (1864-1897), 
Kraków 1898, s. 369; por. także inne prace tego autora: Współcześni poeci polscy, Petersburg 1895, s. 483-487, 
Najnowsze prądy w poezyi naszej, Lwów 1905, s. 51-55. 
Kontynuację poetyckiej refleksji na temat życia polskiego proletariatu znajdujemy między innymi w utworach 
twórców dwudziestolecia międzywojennego, między innymi: przedstawicieli nurtów awangardowych Tadeusza 
Peipera, Juliana Przybosia, futurystów ze swym prekursorem, Jerzym Jankowskim na czele, twórców poezji 
rewolucyjnej i społecznej, m.in. Władysława Broniewskiego, Mariana Piechala, Władysława Sebyły.  
97 Jeszcze w latach szkolnych i uniwersyteckich współpracował z „Wędrowcem” i „Ogniskiem”, organem 
krakowskiej młodzieży socjalistycznej. Później, sympatyzując z krakowskim środowiskiem PPSD, pisarz 
zaprzyjaźnił się z Ignacym Daszyńskim, Janem Stenem i Emilem Haeckerem. W Sosnowcu poeta 
współpracował z PPS, publikował w prasie socjalistycznej, między innymi w „Naprzodzie” i „Krytyce” W 
Warszawie (1898) Niemojewski współpracował z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Głosem” i „Prawdą”. Nadal 
prowadził działalność polityczną i społeczną, współorganizował czytelnie publiczne i tajną oświatę. 
Niemojewski kreślił również sceny z życia chłopskiego, czego egzemplifikacją są wiersz Branka i dramat 
Familia, por. I. Maciejewska, Andrzej Niemojewski 1864-1921, dz. cyt.; A. Piber, W. Stankiewicz, Niemojewski 
Andrzej Jan, dz. cyt. 
98 Od 1904 roku poeta uczestniczył w przygotowaniu rewolucji, głosił odczyty na wiecach oświatowych oraz 
przygotowywał strajk szkolny, redagując lwowską „Kuźnicę”. Na skutek interwencji władz opuścił Warszawę, 
później Lublin i Wilno. Po powrocie do Krakowa ochłodziły się jego relacje z Daszyńskim. W tym czasie 
tłumaczył Dzieje wojny żydowskiej Flawiusza, por. I. Maciejewska, Andrzej Niemojewski 1864-1921, dz. cyt.; A. 
Piber, W. Stankiewicz, Niemojewski Andrzej Jan, dz. cyt. 
O zaangażowaniu literatów i publicystów w wydarzenia 1905 roku piszą w wielu miejscach swojej pracy 
Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach polskich Stanisław Kalabiński, Feliks 
Tych. Odnotowano także udział Andrzeja Niemojewskiego, por. S. Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy 
pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach polskich, Warszawa 1976, s. 86-94. 
99 Na ten czas przypada schyłek działalności literackiej Niemojewskiego. Autor Legend zajął się publicystyką i 
religioznawstwem. W 1906 roku ukazały się drukiem szkice historyczne z dziejów Wschodu: Sokrates oraz 
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(Kraków 1907), z którego pochodzi Czerwony felieton, będący prawdopodobnie jednym z 

pierwszych tekstów poetyckich, w których tytule zasygnalizowano inspirację formą 

publicystyczną. Rzadko komentowany, znany jedynie z powojennych, fragmentarycznych 

edycji poemat, zasługuje na przypomnienie nie tylko z powodu społeczno-politycznego 

charakteru. Warto zwrócić uwagę na osadzenie utworu w tradycji romantycznej oraz 

zasygnalizowaną w tytule poetykę aktualności100. Czerwony felieton to szczególny „dokument 

epoki”, którego lektura pozwala zbliżyć się do czasów jego powstania i w całości odczytać 

utwór, ujawniający nastroje i nadzieje, jakie niósł ze sobą ruch rewolucyjny 1905 roku w 

Królestwie Polskim.  

Eksperyment transpozycji gatunku pozaliterackiego można uznać za udany, o czym 

świadczą zaadaptowane do formy poetyckiej cechy felietonowe – aktualność problematyki, 

satyryczne zabarwienie utworu i celowy subiektywizm wypowiedzi101. Gdyby jednak 

pominąć aluzję autorską skierowaną na gatunek publicystyczny można zauważyć, że 

Czerwony felieton posiada niektóre cechy poematu dygresyjnego, w którym gra elementami 

satyry osobistej, społeczno-politycznej i literackiej staje się sposobem na wyłożenie poglądów 

autora/narratora102. Artystycznym wzorem mógłby być wówczas Beniowski Słowackiego, do 

którego poeta odwołał się w aluzji: (…) Tu mój rym partacki / Coś tak labidzi, jak świetny 

Słowacki... (…). Niemojewski nie zastosował jednak wzorca oktawy103. Poemat składa się z 

pięciu części obejmujących 159 sekstyn, choć typowy dla niej rym ababcc w Czerwonym 

felietonie występuje niekonsekwentnie. W wielu miejscach powtarza się rym parzysty. 

Monotonię jedenastozgłoskowca (5+6) rozbija przerzutnia, najczęściej występująca po 

                                                                                                                                                         
Aszur i Mucur. W latach 1905-1921 Niemojewski wydawał pismo „Myśl Niepodległa”. Powstało ono przy 
aprobacie ruchu wolnomyślicielskiego kół demokratycznych, do którego należeli m.in. Jan Władysław Dawid, 
Ignacy Radliński, Jan Baudouin de Courtenay, Wincenty Rzymowski. Wkrótce Niemojewski stracił poparcie 
ruchu, do czego przyczyniły się jego radykalne poglądy antysemickie i antyklerykalne.  
100 O inspiracjach romantycznych w twórczości rewolucyjnej por. m.in.: Romantyka rewolucyjna w sztuce, praca 
zbiorowa pod red. Z. Czeczot-Gawraka, Wrocław 1974; M. Janion, Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia 
gdańskie, Gdańsk 1972; T. Bujnicki, O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki, Katowice 1978. 
101 M. Głowiński, Felieton, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik 
terminów literackich, dz. cyt., s. 151-152.  
Studium gatunku w oparciu o obszerną bibliografię przedmiotu przeprowadziła Maria Wojtak, por. M. Wojtak, 
Felieton. Informacja zakamuflowana, w: tejże, Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 202-237. Por. także: M. 
Pietrzak, Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku: na przykładzie tekstów Henryka 
Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego, Łódź 2013. 
102 J. Sławiński, Satyra, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik 
terminów literackich, dz. cyt., s. 497-498; J. Sławiński, Poemat dygresyjny, w: M. Głowiński, T. 
Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, dz. cyt., s. 396. 
103 Andrzej Niemojewski poświęcił twórczości Słowackiego, wydaną pod znaczącym pseudonimem (Lambro), 
rozprawę, por. Lambro, Juliusz Słowacki, Lwów 1902. W komentarzu do Podróży na Wschód Niemojewski 
pisał: „Przytaczamy to drugie opracowanie (…) dlatego, aby wykazać, jakim mistrzem formy był Słowacki. 
‘Beniowski’ jest pisany oktawą, ‘Podróż na Wschód’ sekstyną. Miał tedy prawo powiedzieć o sobie poeta: Sam 
rym się do mnie miłośnie nagina, / Oktawa pieści, kocha mnie sekstyna”, por. Lambro, dz. cyt., s. 13.  

 46 



średniówce. Dzięki takiej organizacji wiersza autor nadał utworowi cechy zbliżone do 

prozy104, ułatwiając jego odbiór czytelnikowi.  

Piotr Chmielowski na początku XX wieku, definiując felieton, uważał ten gatunek za 

jedną z najważniejszych form czasopiśmiennictwa. W pracy dotyczącej stylistyki polskiej, 

pisał o felietonie w następujący sposób: „Fel je tony (Pogadanki ,  Kroniki  i t .p . )  

dowcipem zaprawne, lekko prześlizgujące się (przynajmniej na pozór) po 

najróżnorodniejszych zagadnieniach, jakie zaprzątają umysły spółczesne (…)”105. Autor nie 

wspominał jednak o istnieniu form wierszowanych felietonu, na które współcześnie zwracają 

uwagę niektórzy badacze106. Hybrydyczność gatunkowa felietonu wymaga, aby przyjrzeć się 

bliżej tekstowi Niemojewskiego. 

Felieton jako gatunek prasowy o ulotnym charakterze narzuca lekturę utworu 

nastawioną na aktualność, i jak twierdzą badacze, wymaga od czytelnika zaangażowania w 

grę, w której znaczenie mają aluzje, stylizacje i przekształcenia107. Udział w grze 

zaproponowanej przez Niemojewskiego jest dzisiaj, po przeszło stu latach od powstania 

poematu, utrudniony. Zrozumienie jej zasad wymaga sięgnięcia do źródeł i prac 

historycznych. Aktualność komentarza polityczno-społecznego dotyczy wydarzeń, które 

niegdyś poruszyły autora, są refleksją emocjonalną i choć rozbudowaną w formie, skrótową w 

przedstawieniu zdarzeń. Oryginalność utworu Niemojewskiego polega nie tylko na 

przemieszczeniu gatunkowym, ale również na wskazaniu czytelnikowi sposobu lektury. Jej 

projekcję ewokuje zawarta w tytule nazwa gatunku. Niemojewski inicjuje transpozycję 

gatunkową z formy felietonu do formy epickiej poematu, łączy sferę faktów z fikcją literacką. 

„Felieton, tak jak każde inne na polu sztuki postaciowe zjawisko, względną swoją ma 

prawdę . Poszukiwać w nim prawdy obowiązującej bezpośrednio i prawdy ściśle literalnej 

                                                 
104 O upowszechnieniu wierszowanych tekstów epickich oraz utworów satyrycznych, których tematyka była 
związana z aktualiami drugiej połowy XIX wieku pisał m.in. Henryk Markiewicz, por. tegoż, Pozytywizm, dz. 
cyt., s. 306-320. 
105 A dalej: „Co do f e1 j e ton is tów, to ich prarodzicem nazwać można jezuitę Franciszka Bohomolca w XVIII 
wieku; niektóre jego pisemka w »Monitorze« pomieszczone, mają cechy feljetonów. W XIX wieku rozgłos 
osiągnęli w swoim czasie: Stanisław Potocki, Maurycy Gerard Witowski, Aleksander Niewiarowski, Aleksander 
Miniszewski, Wacław Szymanowski, Felicyan Faleński. Ciętością satyrycznego dowcipu odznaczył się Jan Lam. 
Wytwornością stylu a nieraz i głębią myśli filozoficznej jaśnieje Aleksander Świętochowski. Uczuciem 
gorącem, humorem, przeplatanym konceptami, żartami, dowcipem celuje Bolesław Prus (Aleksander Głowacki). 
Tonem lekkim, żartobliwym, dowcipem czasami iskrzącym włada doskonale Kazimierz Bartoszewicz. 
Ożywieniem niezmiernem, choć zbyt często sztucznemi wyszukanem, językiem przepełnionym wyrazami 
cudzoziemskimi, choć w toku zazwyczaj nie wykraczającym przeciw polskości, piszą: Władysław Rabski, Adolf 
Nowaczyński.”, por. P. Chmielowski, Stylistyka polska wraz z nauką kompozycji pisarskiej, Warszawa 1903, s. 
378, 380. 
106 Por. uwagi Marii Wojtak na temat tekstów Wojciecha Młynarskiego, por. M. Wojtak, Felieton. Informacja 
zakamuflowana, dz. cyt., s. 212. 
107 Por. M. Wojtak, Felieton. Informacja zakamuflowana, dz. cyt., s. 312. 
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byłoby to poszukiwać nieprawdy w formie fel ie tonu”, pisał Norwid (1851)108. Utwór, jak 

wspomniano, spełnia wymogi gatunku, a felieton określony przez Norwida jako „liryzm 

polityczny” świadczyłby o „elastyczności” i perswazyjności tej konwencji109. Przesunięcie 

genologiczne z planu formy do planu treści nie byłoby zapewne możliwe bez doświadczenia 

publicystycznego Niemojewskiego. Pokrzywy to zbiór utworów o charakterze politycznym, w 

nim swoje miejsce znalazł Czerwony felieton, popis zdolności wierszo- i słowotwórczych 

poety, który współcześnie niejeden z komentatorów nazwałby tekstem archaicznym, 

nieaktualnym i nużącym w lekturze110.  

Hermetyczność Czerwonego felietonu wymaga przybliżenia okoliczności jego 

powstania, charakteru i tematyki. Wyróżnikami utworu Niemojewskiego są dygresyjność, 

różnorodność aluzji osobistych, literackich, historycznych oraz nawiązań do wydarzeń 

bieżących. Wszystkie one służą krytyce ugodowej polityki endeckiej w latach 

poprzedzających wybuch rewolucji 1905 roku, a także podczas jej trwania. Warto zwrócić 

uwagę, że próbę interpretacji poezji autora Legend ułatwia odczytanie w kontekście innych 

jego tekstów, na przykład Doby obecnej w Królestwie Polskiem: 

 
A jednak zdarzyła się w Warszawie rzecz nadzwyczajna. Śród chaosu partji, programów, wieców, 

walk dyskusyjnych i walk ulicznych, nastał moment, w którym zawołano: Niema partji! Są tylko dwa 

stronnictwa: stronnictwo ludzi, którzy coś robią i stronnictwo ludzi, którzy nic nie robią!...111

 

Doceniając ruchy powstańcze i rewolucyjne opowiedział się Niemojewski po stronie 

polityki ugrupowań dążących do niepodległości poprzez czyn zbrojny, których siłę tworzyła 

PPS, a po rozbiciu partii PPS Frakcja Rewolucyjna pod przywództwem Józefa 

Piłsudskiego112.  

                                                 
108 Por. C. Norwid, O felietonie felieton, w: tegoż: Pisma wybrane 4, Proza, wybrał i objaśnił J. W. Gomulicki, 
Warszawa 1968, s. 204. Por. także M. Wojtak, Felieton. Informacja zakamuflowana, dz. cyt., s. 202. 
109 Por. C. Norwid, O felietonie felieton, dz. cyt., s. 204. Por. także: M. Gumkowski, Felieton, w: Słownik 
literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2002, s. 260-264. 
O elastyczności współczesnego felietonu pisze Maria Wojtak: „Konwencje gatunkowe felietonu mają charakter 
reguł elastycznych, dopuszczających wielostronne i wielowymiarowe możliwości indywidualnych wyborów”, 
por. M. Wojtak, Felieton. Informacja zakamuflowana, dz. cyt., s. 218. 
110 Piotr Chmielowski publikował nie tylko pozytywne opinie na temat twórczości Niemojewskiego, zdobył się 
również na uwagi krytyczne wobec jego poezji: „Dłuższe żartobliwo-satyryczne opowiadania wierszem 
(Majówka, Bajka małżeńska, Dwa amorki) grzeszą rozwlekłością”, por. P. Chmielowski, Zarys najnowszej 
literatury polskiej, dz. cyt., s. 369. 
111 A. Niemojewski, Doba obecna w Królestwie Polskiem, Kraków 1905, s. 3. 
112 Por. A. Niemojewski, Doba obecna w Królestwie Polskiem, dz. cyt., s. 83-84.  
Por. także: H. Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław 1990, s. 204-226; A. Chwalba, 
Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001, s. 371-383; J. Szacki, Ojczyzna, naród, rewolucja: problematyka 
narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyjnej, Warszawa 1962.  
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Zawarty w tytule epitet „czerwony” stanowi aluzję do politycznego charakteru 

poetyckiego felietonu, nawiązuje bowiem do pieśni Czerwony sztandar, rewolucyjnego 

hymnu polskiego proletariatu. Autorem tekstu był poeta i działacz socjalistyczny Bolesław 

Czerwieński, o którym wspomina Niemojewski w pierwszych strofach felietonu113. Czerwony 

felieton ewokuje lekturę na poziomie gatunkowym oraz wskazuje ideowe przesłanie tekstu.  

Pośród komentarzy, dotyczących sytuacji bieżącej, sporów politycznych, manifestacji 

rewolucyjnych, strajków oraz wyborów do Dumy, czytelnik styka się z wieloma nazwiskami, 

z których każde mogłoby być opatrzone przypisem. Zanim jednak przypomnimy niektórych 

bohaterów felietonu warto przytoczyć obszerniejszy cytat z Doby obecnej, dzięki któremu 

czytelnikowi łatwiej będzie zrozumieć poglądy autora poematu: 

 
Ludzie różnych kątów Polski przestali się rozumieć (…) wywiązała się ciekawa walka wiatraków, 

walka o „wiary społeczne” (…) 

Ale czy Polska była temu winna, że jej synowie, wytwarzający tak zwaną opinję publiczną, nie znali 

jej! Rzecz wprost paradoksalna! Polska była tajemnicą dla polskiej opinji publicznej. 

Bo ta opinja publiczna tworzyła się na biurku p. Donimirskiego, Godlewskiego i ks. Chełmickiego; w 

spelunce p. Jeleńskiego, Jeske-Choińskiego i Veritusa; na plebanji „Przeglądu Katolickiego” i „Kroniki 

Rodzinnej”; na kolacji u p. Salomona Lewentala i na czwartkowych przyjęciach u Deotymy, która coś 

trzydzieści lat nie wychodziła z domu przy zbiegu Marszałkowskiej z Królewską. Tworzyła się także w kole 

Henryka Sienkiewicza, któremu w ciągu ostatnich dwudziestu lat dymy kadzidlane owacji całkiem 

rzeczywistość zakryły i zakryć musiały. Tworzyła się w pięćdziesięciu salonikach wybitniejszej warszawskiej 

inteligencji. A dalej tworzyła się na tajnych zebraniach różnych tak zwanych „nielegalnych”, których życie było 

jednem pasmem szalonej agitacji i nieustannego ukrywania się, sugestjonowania ludzkiego materyału, 

„obkuwania” działaczy drugorzędnych, wiary w nietykalność programu, uchwalonego na ostatnim zjeździe 

ogólno-partyjnym... 

Tak zwana prasa nielegalna była nie historią życia ostatniego czterdziestolecia, ale historją walki 

różnych publicystów partyjnych.  

Więc gdy Biali nawet z Sienkiewiczem na czele zapewniali rząd, że „powstania nie będzie” (List 

otwarty Polaka do ministra rosyjskiego, str. 18), Czerwoni nietylko w to powstanie wierzyli, ale na sesji, 

                                                 
113 Bolesław Czerwieński (1851-1888), poeta, dramaturg, krytyk, publicysta, współtwórca galicyjskiego ruchu 
socjalistycznego. Historię i symbolikę czerwonego sztandaru przybliża Bogdan Zakrzewski, por. B. Zakrzewski, 
„Czerwony sztandar” Bolesława Czerwieńskiego”, Wrocław 1982, s. 6, 32-37. Por. także m.in.: B. Zakrzewski, 
Sztandar i krew. Studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu, Wrocław 1982; J. 
Kozłowski, Pieśń Bolesława Czerwieńskiego, Warszawa 1966; J. Kozłowski, Śpiewy proletariatu polskiego, 
Kraków 1977; S. Klonowski, Pod czapką frygijską, Warszawa 1975; K. Sierocka, Poezja rewolucyjnego ruchu 
robotniczego, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4, Literatura polska w okresie realizmu i 
naturalizmu, t. 4, zespół red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1971, s. 527-528; T. 
Bujnicki, O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki, Katowice 1978, s. 19-25; T. Bujnicki, Wiersz – dokument 
rewolucji. Poezja w kręgu idei socjalistycznej w latach 1879-1906, w: Wiersz – dokument rewolucji, dz. cyt., s. 
8-9. 
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odbytej w Kijowie, zaręczali, że się odbywają „próbne mobilizacje”... A potem w pół roku przyszła mobilizacja 

rządowa... i odbyła się bez oporu... 

Tak, ale już w styczniu dokonała się wielka zmowa powszechna, a w lutym zaczęły padać bomby... 

A ponieważ i Biali nie próżnowali, ponieważ składali u stóp tronu, czy u stóp ministrów, memorjały 

„23”, więc każdy miał trochę racji i ci, którzy mówili, że powstania nie będzie, i ci, którzy je zapowiadali... 

A najwięcej racji miał Słowacki, kiedy pisał: „W tych magnatach serce chore” i kiedy przepowiadał, że 

lud zamieni się w krzak Mojżeszowy, który rozgorzeje błękitnym płomieniem...114

 

 W poetyckim felietonie Niemojewski negatywnie ocenił przedstawicieli Ligi 

Narodowej, przeciw którym jawnie występował jeszcze w latach poprzedzających rewolucję 

1905 roku115, podobnie jak przeciw Postępowej Demokracji, ugrupowaniom pozytywistów 

warszawskich oraz ich zwolennikom.  

Zarzuty formułował poeta także wobec literatów, zarówno w Dobie obecnej, jak i w 

Czerwonym felietonie. 
 

A wy — Ludzie Słowa — czyż nie wyjdzie z waszych piersi tchnienie, tchnienie twórcze, nie słówka, 

ale Słowa, wielkie, twórcze, porywające masy Słowa?116

 

Krytykował Niemojewski Aleksandra Świętochowskiego za potępienie Katechizmu 

demokratycznego Henryka Kamieńskiego, Jana Gadomskiego za niezgodną z ideałami 

postawę i podporządkowanie się interesom „Spójni Narodowej”117. Nieprzychylnie wyrażał 

się o poglądach Henryka Sienkiewicza oraz działalności politycznej Gabriela i Stanisława 

Kempnerów118. Niemojewski zaatakował artystów niezaangażowanych w ruch rewolucyjny, 

którzy pozostając wierni konwencjom literackim realizowali hasło „sztuka dla sztuki”119.  

                                                 
114 A. Niemojewski, Doba obecna w Królestwie Polskiem, dz. cyt., s. 6-8. 
115 A. Piber, W. Stankiewicz, Niemojewski Andrzej Jan, dz. cyt., s. 5-6. 
116 Por. A. Niemojewski, Doba obecna w Królestwie Polskiem, dz. cyt., s. 153. 
117 Historię katechizmów rewolucyjnych, objaśniających zasady socjalizmu w formie zaczerpniętej z 
katechizmów katolickich, przedstawił Andrzej Chwalba, por. tegoż, Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec 
praktyk i symboli religijnych (1870-1918), Kraków, 2007, s. 205-213. 
W „Gazecie Polskiej” Gadomski, opublikował tekst, w którym atakował strajkujących oraz prowokujący artykuł 
Prusacy idą…, z którego Niemojewski żartuje w kilku strofach poematu., por. J. Michalik, Jan Gadomski, Obraz 
literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 4, zespół red. J. 
Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Babicki, Warszawa 1971, s. 475-481. 

118 W przypadku Gabriela Kempnera zarzuty Niemojewskiego dotyczyły kandydowania do I Dumy z 
ramienia kół demokratycznych w Kaliszu. W przypadku Stanisława Kempnera krytyka poety dotyczyła zapewne 
jego działalności w Postępowej Demokracji (PeDecji), która reprezentowała stanowisko ugodowe wobec cara 
oraz brak akceptacji dla strajków szkolnych, w których organizację Niemojewski był zaangażowany, por. C. 
Bąk, Kempner Gabriel, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XII, s. 339-340; J. Tomaszewski, Kempner Stanisław 
Aleksander, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XII, s. 340-341. 
119 Przeciwstawiając się modernistycznej wizji artysty, poeta opowiadał się po stronie sztuki zaangażowanej 
społecznie. Znane jest jego wystąpienie w „Głosie” przeciw Stanisławowi Przybyszewskiemu (1898) oraz 
dezaprobata dla modernizmu zawarta w powieści Listy człowieka szalonego (1899), por. I. Maciejewska, Andrzej 
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Wzorem godnym naśladowania stał się natomiast Kazimierz Przerwa-Tetmajer, autor 

rewolucyjnej Barykady120. Na uznanie Niemojewskiego zasłużyli Gustaw Daniłowski, autor 

powieści Z minionych dni (1902) oraz Wacław Sieroszewski, pisarz i działacz 

niepodległościowy121. Cytując Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza i Stanisława 

Wyspiańskiego, poeta wskazał pośrednio godne naśladowania postawy obywatelskie. 

Za pośrednictwem aluzji do Litanii Przebłagalnej Teresy Prażmowskiej pisarz zwrócił 

uwagę na szerzenie się myśli marksistowskiej wśród najniższych warstw społecznych122. 

 
Kto zaś swej duszy do zasad nie skłania 

Materjalnego dziejów pojmowania, 

W kim dawność siedzi i kto w takt Chochoła 

Z lutnią swą rusza „jeszcze raz dokoła”, 

Ten, że tu przykład całkiem świeży palnę, 

Będzie Litanje pisał Przebłagalne 

  

Za rewolucję i za jej bluźnierce, 

Jak się zdarzyło Teresie Prażmowskiej, 

Która wpatrzona w Narodowe Serce, 

W cudowny obraz Matki Częstochowskiej 

I w Rzym, wiersz splotła jak kawał batoga, 

Aby nim bronić i Naród i Boga. 

  

Zapominając, że choć niezbadane 

Są Opatrzności drogi, to nie znaczy, 

                                                                                                                                                         
Niemojewski 1864-1921, dz. cyt.; A. Piber, W. Stankiewicz, Niemojewski Andrzej Jan, dz. cyt.; K. Wyka, Młoda 
Polska, tom 2, Szkice z problematyki epoki, Kraków 2003, s. 111. 
120 Por. także utwory: Wódz, Bombonierka, Polska, por. Wiersz – dokument rewolucji…, dz. cyt., s. 139-146. 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer jest również autorem dramatu Rewolucja (1906), por. A. Hutnikiewicz, Młoda 
Polska, Warszawa 2004, s. 101. 
121 Wśród tekstów Gustawa Daniłowskiego, nawiązujących do wydarzeń 1905 roku jest Jaskółka, opowiadająca 
o losach polskich i rosyjskich studentów-rewolucjonistów (1907) oraz wiersze – Wyklętym i Listopad, por. A. 
Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2004, s. 307-308; Wiersz – dokument rewolucji…, dz. cyt., s. 96-97, 
105-107. 
Wacław Sieroszewski podczas rewolucji 1905 roku pertraktował z socjalistami rosyjskimi, ostatecznie został 
uwięziony na Pawiaku i w X Pawilonie. Literacki obraz wydarzeń rewolucyjnych pisarz przedstawił w noweli 
Ukochana i nieśmiertelna. W artykułach Wybór godła, H. Sienkiewicz, bandytyzm i marzenie socjalisty oraz 
Narodowość w socjalizmie Sieroszewski dał wyraz swoim poglądom politycznym, między innymi, 
przeciwstawił się ocenie działalności rewolucjonistów, dokonanej przez autora Wirów oraz uznał niepodległość 
narodową za niezbędny warunek socjalizmu. Jednym z rewolucyjnych wierszy jest utwór Czegóż chcą, por. A. 
Lam, Wacław Sieroszewski, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4, Literatura polska w okresie 
realizmu i naturalizmu, t. 4, zespół red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Babicki, Warszawa 1971, s. 445; 
Wiersz – dokument rewolucji…, dz. cyt., s. 29-31; T. Bujnicki, O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki, Katowice 
1978, s. 17-18. 
122 Teresa Prażmowska (1842-1912), powieściopisarka, poetka, tłumaczka, działaczka oświatowa i społeczna, 
por. C. Gajkowska, Teresa Prażmowska, „Polski Słownik Biograficzny”, t. XXVIII, Wrocław 1985, s. 368-371. 
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By dzieła Marxa nie były jej znane 

A dzisiaj każdy Gawrosz wytłomaczy 

I nawet mową poprze to ognistą, 

Że Pan Bóg w niebie pierwszym jest marxistą. 

 

Zestawienie pojęć „Bóg” i „marksizm” było powszechnie używane w języku 

agitacyjnym socjalistów, którzy od początku istnienia ruchu chętnie posługiwali się 

symboliką religijną. Zastosowane przez Niemojewskiego porównanie świadczy o 

popularności tej praktyki, którą przede wszystkim kierowano do proletariatu. W pismach 

partyjnych często porównywano podstawowe dzieła socjalizmu do Ewangelii oraz 

personifikowano socjalizm – w osobach Marksa, Engelsa i Lassalle’a, ujętych w metaforach 

Zbawcy, nowego Mesjasza123. 

Problem rozbicia społeczeństwa polskiego opisał Niemojewski w Dobie obecnej: 

 
Szczytne wyrazy, jak „Ojczyzna”, „Kościuszko”, „Kiliński”, „Legiony”, które budziły gdzieindziej 

całe światy myśli i uczuć, tu brzmiały pusto, jak szum, jak klekot, jak obca mowa. I oto dlaczego wszystkie 

obietnice Narodowych Demokratów pozostały na papierze. Bo kiedy znalazł się autor, którego serce drgnęło dla 

tego „czyśćca polskiego”, jeden z najwybitniejszych wszechpolaków rzekł do niego z przekąsem: „Szkoda, że 

pan jesteś zanadto socjalistą a za mało Polakiem”...124

  

W Czerwonym felietonie następcami Piasta, Kościuszki, Kilińskiego, Głowackiego, 

Mierosławskiego i Lelewela są ludowi bohaterowie – straceni w 1905 roku działacze 

rewolucyjni – członek Organizacji Bojowej PPS, Stefan Okrzeja i Marcin Kasprzak, działacz 

PPS i SDKPiL125. 

Aktualność poruszanych problemów Niemojewski podkreślił, odwołując się do 

czołowych pism przełomu XIX i XX wieku, głównie z terenu Królestwa Polskiego: „Głosu”, 

„Krytyki”, „Przeglądu Społecznego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Kuriera Codziennego” i 

„Prawdy”. 

                                                 
123 Andrzej Chwalba przytacza również przykład pochodzący z „Nowego Robotnika” (nr 12, 1895, organ 
PPSD), w którym przedstawiono obraz uwięzionej rodziny robotniczej, której ukazuje się, unoszący się na 
obłoku Karol Marks z Kapitałem w dłoni, por. A. Chwalba, Sacrum i rewolucja…, dz. cyt., s. 107-109, 220-221.  
124 A. Niemojewski, Doba obecna w Królestwie Polskiem, dz. cyt., s. 16. 
125 O losach młodych rewolucjonistów powstawały liczne wiersze, m.in.: Pieśń podwórzowa o Stefanie Okrzei i 
Pamięci Kasprzaka autora o kryptonimie K., czy też M. Markowskiej, Pamięci Okrzei. Autorstwa K. jest 
również wiersz Na latarnię, obrazujący antyendeckie nastroje społeczne, o których pisze Niemojewski w 
Czerwonym felietonie, por. Wiersz – dokument rewolucji…, dz. cyt., s. 89-91, 99-103, 156-157. Por. także: S. 
Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja, dz. cyt., s. 177-180. 
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Komentarze Niemojewskiego dotyczą również postawy duchowieństwa wobec 

„czwartego powstania”, papieża Leona XIII, który potępiał działalność socjalistyczną126 oraz 

arcybiskupa warszawskiego Wincentego Chościaka-Popiela, przeciwnego strajkom 

szkolnym127. W biografii poety wątek ten jest ważny, wiąże się bowiem z działalnością 

przeciw rusyfikacji szkolnictwa w Królestwie Polskim128. W obszernym fragmencie utworu, 

przytaczając historię Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów i ekskomunikowanej jego 

założycielki, Mateczki Kozłowskiej, skrytykował Niemojewski przedstawicieli kościoła 

katolickiego129.  

Polską moralność scharakteryzował poeta za pośrednictwem licznych aluzji biblijnych 

i filozoficznych. Na uwagę zasługuje tu neologizm „niedoczłowiek”, czyli odwrotność 

znaczeniowa terminu „nadczłowiek”130, zaczerpniętego z filozofii Friedricha Nietzschego. 

Niemojewski określił nim słabość polskich posłów zasiadających w Dumie. 

 
Jeżeli w dniu tym, który od stuleci 

Wschodził, my tylko programowe dzieci, 

Brać programowo w skórę tylko zdolni, 

Jeśli... Ach, Muzo, wolniej, wolniej, wolniej! 

Zły naszym posłom pisać chcesz cyrogram, 

Choć ich półsetka, żaden śród nich program!... 

 

Gdyby wróż jaki, człowiek nie na żarty, 

Spojrzał uważnie w ich wyborcze karty, 

Gdyby do świeczek zaglądnął pod korce, 

W spętany naród i wolne wyborce, 

Mógłby on ze łzą wiszącą u powiek 

Orzec: Wybrany został Niedoczłowiek... 

  

I cała nasza petersburska teka 

                                                 
126 Por. H. Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918, dz. cyt., s. 63, 174, 185. 
127 Por. S. Kilian, Stosunek obozu narodowo-demokratycznego do strajku szkolnego w Królestwie Polskim, w: Z 
perspektywy osiemdziesięciu lat. Materiały z sesji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w dniu 
21.XI.1985 r., poświęconej rewolucji 1905-1907 r., pod red. M. Śliwy, Kraków 1988, s. 60-74. 
128 Była to wieloletnia działalność, za którą Niemojewski był karany przez władze carskie. W 1899 roku 
osadzono go na trzy miesiące w X pawilonie cytadeli warszawskiej, a w okresie strajków szkolnych stale 
zmuszano go do opuszczenia kolejnych miast, por. przypis 97. 
129 Por. J. Gajkowski, Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Prawda o Kozłowicach albo Mankietnikach ku 
przestrodze tym, którzy jeszcze rozum i wiary nie stracili, Sandomierz 1909; K. Łojek, Maria Franciszka 
Kozłowska jako założycielka Nowej Wspólnoty Chrześcijańskiej, Warszawa 2001; S. Gołębiowski, Św. Maria 
Franciszka Feliksa Kozłowska 1862–1921. Życie i dzieło, Płock 2002. 
130 Antonim powinien brzmieć „podczłowiek”, w tym wypadku jednak Niemojewskiemu zależało zapewne na 
zwróceniu uwagi na znikomą rolę przedstawicielstwa polskich obywateli w rosyjskim parlamencie.  
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Wraz z mandatami szła z Niedoczłowieka! 

Czyn ich wszelaki, co sam sobie przeczy, 

I był i ciągle jest niedoczłowieczy! 

Nawet marzenie, gdy śród nich się zbudzi, 

Jest nie do świata, ach! i nie do ludzi! 
 

Poeta odniósł się do wyborów 3 maja 1906 roku i otwarcia pierwszej Dumy, którą 

rozwiązano po trzech miesiącach. W kolejnych wyborach, które odbyły się w styczniu 1907 

roku ponowne zwycięstwo w Królestwie odniosła koalicja endecka131. Wybory i udział w 

Dumie polskich przedstawicieli Niemojewski ocenił negatywnie, uznając, że ich pozbawiona 

programu polityka doprowadzi powtórnie do upadku Polski. 

 
Już polityczne w Polsce są rozumy, 

Duma z posłami, posłowie bez Dumy, 

Są cele, którym brakło delegacji, 

Są delegacje, którym brakło racji 

A nadewszystko tych pierwiastków siła, 

O których babka na dwoje wróżyła. 

 

(…) 

 

Odwago! A więc mamy cię nareście, 

Znowu po latach gościsz w naszem mieście! 

Tyś zawołała: Słuchaj, polski tłumie, 

Jeżeli braknie w Bułygina Dumie 

Kempnerów, wtedy w własnym bezrozumie 

FINIS POLONIAE dożyjesz, o tłumie! 

 

Subiektywna refleksja poetycka Niemojewskiego była reprezentacją poglądów części 

społeczeństwa. Ostatnia część poematu, stanowi zapowiedź zmian polityczno-społecznych. 

Wraz z nią rodziła się też nadzieja i wiara w to, że krwawa ofiara przyniesie upragnioną 

wolność. 
 

                                                 
131 (27 kwietnia / 10 maja 1906 roku), w której 10% stanowiła grupa pięćdziesięciu pięciu polskich posłów, z 
czego trzydziestu czterech reprezentowało Królestwo Polskie (Koło Polskie), osiemnastu Ziemie Zabrane (Koło 
Wileńskie), a pozostali posłowie związani byli z partiami rosyjskimi. Przedstawicielstwo Królestwa stanowili 
członkowie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i realiści. Wśród nich znaleźli się: Jan Harusewicz, 
Maurycy Zamoyski i Władysław Grabski, por. A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2001, s. 378-
379. Por. także: S. Kalabiński, F. Tych, Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja, dz. cyt., Warszawa 1976, s. 
248-252, 509-522; 589-604. 
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(…) 

Ja w ciebie wierzę, Wielki, Krwawy Roku! 

 

Wierzę, bom widział ciebie na śmiertelne 

Me oczy... Wierzę, bom słyszał to mrowie 

Winkelrydowe, bom na gminu głowie 

Dojrzał ten stygmat, co rodzi naczelne 

Idee, słupy graniczne stuleci... 

Wierzę, bo wielkość biła nawet z dzieci! 

  

Gdy rewolucją drgnął ludowy krater, 

Uliczne chłopię było jak bohater, 

Z świstkiem wolności przebiega ulice, 

Przez las bagnetów, przez salw błyskawice, 

Z śpiewką na ustach, z kulami w zawody, 

Samo jak śpiewka hulaszcza swobody! 

 

Jak ostatecznie rozumieć paradokument Niemojewskiego? Przytoczmy jeszcze raz 

Norwida: „Felieton, tak jak każde inne na polu sztuki postaciowe zjawisko, względną swoją 

ma prawdę  (…)”132. Fakty, do których poeta nawiązywał, poddają się weryfikacji za 

pośrednictwem dokumentów źródłowych, tekstów literackich, a także prac naukowych. 

Potraktujmy zatem Czerwony felieton jako poetycką reprezentację wydarzeń historycznych. 

W swoim komentarzu Niemojewski zawarł zarówno uwagi krytyczne wobec ugrupowań 

politycznych, programów artystycznych, postaw społecznych, jak i opis emocji 

towarzyszących wydarzeniom 1905 roku. O tym, że dla wielu Polaków niosły one nadzieję na 

odzyskanie wolności narodowej pisał Niemojewski również na łamach Doby obecnej w 

Królestwie Polskiem: 

 
Dobrze dzieje się obecnie w społeczeństwie polskiem. Żyjemy, dążymy, walczymy. Pokazało się, że 

chodziło nie o zdolność do walki, ale o możliwość tej walki. Z chwilą, gdy owa możliwość się zjawiła, 

społeczeństwo wszczęło bój na śmierć i życie. Wahało się przez długie trzy kwartały i miało prawo się wahać. 

Wielokrotnie już występowało pierwsze, wielokrotnie a nadaremnie wołało: „za naszą i waszą wolność!” Tego 

zapominać niewolno. Wykreślone z karty europejskiej, opierało się samo na sobie, na swej wewnętrznej sile, na 

swej duszy. Wśród najsroższej niewoli nietylko nie straciło swej osobowości, ale ją rozwinęło, udoskonaliło, 

uszlachetniło. 

A teraz, gdy godzina czynu wybiła, podjęło walkę. Jaką walkę? W jakiej formie? O jakie zdobycze? 

Ludzie serc przeczulonych i wszelkiego rodzaju doktrynerzy znają tylko jedną odpowiedź; tę przyjmą 

                                                 
132 Por. C. Norwid, O felietonie felieton, dz. cyt., s. 204. 
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poklaskiem, każdą inną przekleństwem i kalumnją. Nie chcę mówić do serc przeczulonych i do doktrynerów. 

Chcę raczej mówić do tych, którzy, jak się pięknie i bystro wyraził Wyspiański, „nie przefilozofowali sprawy 

polskiej”133. 

 

Znajomość Czerwonego felietonu Niemojewskiego pozwala na precyzyjniejsze 

określenie źródeł inspiracji artystycznych paradokumetalizmu poezji dwudziestolecia 

międzywojennego oraz na przesunięcie chronologiczne tego zjawiska. 

 

 

 

                                                 
133 A. Niemojewski, Doba obecna w Królestwie Polskiem, dz. cyt., s. 1-2; por. także: I. Maciejewska, Rewolucja 
i niepodległość, dz. cyt., s. 43-44. 

 56 



III. Poetyckie reprezentacje historii współczesnej1. 

Między tematem a gatunkiem 
 

 

III.1. Poeta-historyk, poeta-kronikarz, poeta-reporter 
 

Zgodnie z myślą krytyczną poetyki kulturowej tekst literacki jest „zawsze traktowany 

jako część kulturowego, politycznego, społecznego i ekonomicznego systemu i jako taki jest 

on także bezpośrednio związany z historią”2. Powtarzając za Ramanem Seldenem zakładamy, 

że „historia nie jest sama w sobie przeszłością, lecz opowieściami o przeszłości”, a „historyk 

nie odtwarza wydarzeń w sposób klarowny, lecz reprezentuje je w sposób lingwistyczny, 

organizując i oceniając doświadczenie w takich kategoriach, w jakich sam ogląda świat”. 

Kontynuacją tych stwierdzeń jest kolejne „Żaden okres historyczny nie stanowi całkowicie 

jednolitej ideologii i dlatego należy zająć się nie ‘historią’ lecz ‘historiami’ (…)”3.   

Czy taki sposób myślenia o historii znajduje uzasadnienie w badaniach nad literaturą  

dwudziestolecia międzywojennego? Okazuje się, że w opiniach twórców tego okresu 

znajdujemy pogląd analogiczny do twierdzenia Louisa A. Montrose’a o tekstualności historii, 

rozumianej między innymi jako skutek braku dostępu do pełnej i autentycznej przeszłości4. 

                                                 
1 Pojęcie reprezentacji jest rozumiane zgodnie z modelem epistemologicznym. Chodzi o przedstawianie 
rzeczywistości przez zastąpienie jej w podmiot poznania znakami adekwatnie ją reprezentującymi. Wówczas, 
jak pisze Louis Marin „(…) rzeczywistość stanowi ścisły odpowiednik (…) wypowiedzi” podmiotu. Zgodnie z 
poglądami Umberta Eco uważamy, że poznanie dzieła (reprezentacji) nie może odbyć się bez „odnalezienia 
świata retorycznego i ideologicznego oraz okoliczności komunikatywnych”, w których powstało. Por. M. P. 
Markowski, O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, 
R. Nycz, Kraków 2010, s. 328; L. Marin, Toward A Theory of Reading in the Visual Arts: Poussins „The 
Arcadian Shepherds”, w: The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, edited by S. R. 
Suleiman and I. Crosman, Princeton 1980, s. 304; U. Eco, Retoryka a ideologia, w: Nieobecna struktura, przeł. 
A. Wainsberg i P. Bravo, Warszawa 2003, s. 111, 113. 
2 K. Kujawińska-Courtney, Wprowadzenie. Stephen Greenblatt i poetyka kulturowa/nowy historycyzm, w: 
S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, Kraków 2006, s. XIII. 
Częściowe wyniki badań dotyczące reprezentacji historii, których podstawę stanowiła twórczość Stanisława 
Młodożeńca, ogłoszono podczas konferencji Czytanie Dwudziestolecia IV, Częstochowa 25-26 września 2014 r. 
i opublikowano w pracy zbiorowej, por. J. Kulczyńska-Kruk, Reprezentacje historii współczesnej w 
międzywojennej poezji Stanisława Młodożeńca, w: Czytanie Dwudziestolecia IV, t. 1, pod red. E. Wróbel i J. 
Warońskiej, Częstochowa 2016, s. 129-147. 
3 Cytat niektórych założeń nowych historycystów uporządkowanych przez Ramana Seldena podaję za: K. 
Kujawińska-Courtney, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. XXVI-XXVII; R. Selden, Reader’s Guide to Contemporary 
Literary Theory, Lexington 1989; R. Selden, Practicing Theory and Reading Literature: Introduction, Lexington 
1989.  
4 Por. L. A. Montrose, Badania nad Renesansem: poetyka i polityka kultury, w: Współczesna teoria badań 
literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1996, s. 126. 
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W artykule opublikowanym w 1937 roku na łamach „Młodej Myśli Ludowej” Stanisław 

Młodożeniec pisał:  

 
Życie znalazło się w poplątanych sieciach wszelakiej ‘literatury’, i krętaniny (…). Nauki t. zw. 

humanistyczne, a zwłaszcza historia, dają jednostronny obraz człowieczych dziejów, gdyż kształtowany pod 
przemożną sugestią papierowych dokumentów. Zbytni fetyszyzm papieru wypaczył nasze widzenie przeszłości5. 

 

Pisząc o wydarzeniach, które miały miejsce w realnym świecie, poeci stają się swego 

rodzaju historykami, których stanowisko wobec wydarzeń bieżących wyraźnie nacechowane 

jest subiektywizmem. Nie opisują faktów, ale odnosząc się do nich wprost lub za pomocą 

aluzji, tworzą rzeczywistość fikcyjną, ujawniając w ten sposób swoje poglądy na temat 

kwestii związanych z rzeczywistością pozaliteracką6. Ostrożność w ocenie zawartości 

faktograficznej w utworze poetyckim zalecał już Arystoteles, zwracając uwagę na kryterium 

prawdopodobieństwa powiązane z kategorią mimesis, które nie przeczy istnieniu faktów, ale 

świadczy o pewnej potencjalności związku świata przedstawionego w utworze literackim z 

rzeczywistością pozartystyczną7. Historyk „mówi o wydarzeniach, które miały miejsce w 

rzeczywistości”, a poeta „o takich, które mogą się wydarzyć”8. Tezę tę potwierdzają teksty 

literackie, w których twórczo modyfikuje się powszechnie znane fakty (Słowo o Jakubie Szeli 

Jasieńskiego) lub rozszerza przekaz faktograficzny o dodatkowe elementy (wiersze 

Słonimskiego, Tuwima, Wittlina, Szymańskiego o zabójstwie prezydenta Narutowicza) w 

celach perswazyjnych i/lub dydaktycznych. W przeciwieństwie do historii, która zajmuje się 

tym, co jednostkowe, poezja ma bardziej filozoficzny i uogólniający charakter9. Jak wiemy, 

Stagiryta podkreślał emfatyczne cechy poezji, której celem jest wzbudzanie emocji, m.in. 

litości i trwogi10. Uwagi filozofa znajdują potwierdzenie w wielu wierszach będących 

przedmiotem analiz i interpretacji, które stanowią w pracy egzemplifikację poetyckiego 

                                                 
5 Młodożeniec postulował włączenie do kultury i codziennego życia nowoczesnych środków masowego 
przekazu. Pisząc o „wszelakiej literaturze”, miał na myśli także urzędniczą biurokrację. Postulaty pisarza, 
zaangażowanego w krzewienie idei agrarystycznych, podporządkowane były przemianom życia społecznego, w 
którym czołową rolę miała odgrywać warstwa chłopska, por. S. Młodożeniec, Kończymy cywilizację papieru 
(1937), w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru. Wybór publicystyki z lat 1933-1939, zebrał, wstępem i przypisami 
opatrzył A. M. Stasiak, Sandomierz 2008, s. 178. Por. także uwagi dotyczące pamięci i historii Juliana 
Przybosia, por. J. Przyboś, Czas historyczny, w: tegoż, Zapiski bez daty, Warszawa 1970, s. 97-100. 
6 Por. H. Podbielski, Wstęp, do: Arystoteles, Poetyka, przełożył i opracował H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 
XLVII. 
7 Por. Arystoteles, Poetyka, dz. cyt., s. 30; H. Podbielski, Wstęp, tamże, s. XLVII-XLIX. 
8 Por. Arystoteles, Poetyka, dz. cyt., s. 30-32. Por. także: E. Kuźma, Konstruowanie prawdy dzieła literackiego, 
w: Prawda w literaturze, studia pod red. A. Tyszczyka, J. Borowskiego, I. Piekarskiego, Lublin 2009, s. 69-82; 
M. Januszkiewicz, Prawda i literatura, tamże, s. 101-123; Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz 
nowoczesności, red. J. Klausy-Wartacz i A. Cieślak, Poznań 2012. 
9 Tamże. 
10 Tamże, s. 33. 
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paradokumentalizmu, czyli między innymi zawartości treściowej mającej związek z realiami 

pozatekstowymi. Tak jest w przypadku liryki – szczególnie okolicznościowej i sytuacyjnej 

oraz poematów epickich i wierszowanych felietonów. Zawarte w utworach elementy 

sprawozdania, relacji czy też opisu dane przez podmiot lub bohatera pełniącego rolę świadka 

sytuacji przedstawionej w utworze można określić za Arystotelesem pojęciem diégesis11. 

Autorzy wierszy często odwołują się do faktów historycznych, wydarzeń 

politycznych, sytuacji społecznej oraz kreują swoje utwory nawiązując do gatunków 

uznawanych przez historyków za tekst o wartości źródłowej. Jak zauważył Jerzy Topolski, 

szczególnie cenne pod tym względem są dzienniki, pamiętniki, listy, reportaże oraz kroniki 

historyczne. W przypadkach, gdy dla badań historycznych źródła tradycyjne są niedostępne, 

istotna jest również tradycja ustna o charakterze folklorystycznym. Autor dzieła literackiego, 

które uznane zostało przez historyka jako tekst źródłowy, powinien być traktowany jak 

szczególnego rodzaju kronikarz. Specyfika jego wypowiedzi polega na idealizacyjnym 

modelowaniu rzeczywistości w celu zwrócenia uwagi na jej istotne cechy. Utwór literacki 

rozumiany jako swoisty dokument epoki jest przede wszystkim ukształtowaną artystycznie 

ekspresją na temat konkretnych faktów historycznych12. 

W badaniach tekstów poetyckich, których cechą jest paradokumentalizm powinniśmy 

uwzględnić dwojaką perspektywę. Lektura o charakterze historycznoliterackim pozwala na 

usytuowanie utworu w kontekście literackim, w którym powstał i funkcjonował oraz na 

ujawnienie jego znaczeń. Lektura historyczna (w odmianie konwencyjnej)13, której wykładnię 

zaproponował Michał Głowiński, umożliwia natomiast, przy uwzględnieniu literackości 

tekstu, pozyskanie wiadomości na temat faktów istniejących poza nim. Znaczenie ma tutaj 

fikcyjność i konwencjonalność utworu, a także współczynnik intencyjny, będący 

immanentnym składnikiem tekstu, na który składają się z reguły zachodzące na siebie kryteria 

niezwykłości i typowości (reprezentatywności) faktu, przypisywana mu ważność oraz 

tendencje dydaktyczno-egzemplaryczne. Fakty będące przedmiotem narracji kwalifikowane 

są ze względu na cechy takie jak niezwykłość i zwykłość oraz dokumentacyjność, a 

                                                 
11 Tamże, s. 71. 
12 Por. J. Topolski, Korzystanie ze źródeł literackich w badaniu historycznym, w: Dzieło literackie jako źródło 
historyczne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1978, s. 15-19. Por. także: R. Ingarden, O 
tak zwanej „prawdzie” w literaturze, w: tegoż, Studia z estetyki, t. I, Warszawa 1957, s. 399-439; R. Ingarden, O 
różnych rozumieniach „prawdziwości” w dziele literackim, tamże, s. 377-378; M. Głowiński, Powieść i prawda, 
w: tegoż, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa 1973, s. 9-36; H. Markiewicz, 
Fikcja w dziele literackim a jego zawartość poznawcza, w: tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, 
Kraków 1980, s. 118-147. 
13 Por. M. Głowiński, Lektura dzieła a wiedza historyczna, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, dz. cyt., 
s. 110. 
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przykładowość określa głównie relacje między opowieścią a odbiorcą. Odczytanie utworu 

literackiego w perspektywie historycznej zakłada mimetyczny związek łączący 

skonwencjonalizowaną sferę świata przedstawionego w dziele z rzeczywistością 

pozaartystyczną. Elementy wykreowanej rzeczywistości mogą być dla czytelnika rodzajem 

sygnału, oznaki, informującej o realiach historycznych lub doświadczeniach społecznych. 

Mogą one być również dowodem aktualizacji wzorca literackiego, pozostającym bez związku 

z rzeczywistością pozaliteracką. Lektura historyczna umożliwia nie tylko odtworzenie faktów 

na podstawie oznak zawartych w utworze literackim, ale pozwala również poddać analizie 

treść ze względu na informacje dotyczące podejmowanych tematów i sposobów wyrażania w 

danej epoce. Tekst artystyczny zyskuje wówczas cechy anegdoty, plotki lub potocznej 

opowieści, której wiarygodności nie można ani potwierdzić, ani też zakwestionować14.  

Więź łącząca historię i politykę wymaga zwrócenia uwagi na funkcjonalność tekstu, 

głównie – potencjał ideologiczny utworów poetyckich. Z tego względu interesujące jest 

stanowisko Michała Głowińskiego, który podejmuje temat lektury dzieła literackiego jako 

przekazu ideologicznego. Badacz nie kwestionuje potencjału źródłowego utworu literackiego, 

świadczącego o poglądach twórcy lub grupy społecznej, zaleca jednak ostrożność w 

bezpośrednim odczytaniu sformułowań ideowych. Wynika to ze świadomości potencjału 

krytycznego, tkwiącego w konwencjach artystycznych: „[...] utwór literacki czytany 

historycznie, jako przekaz idei, jest przede wszystkim świadectwem pewnych możliwości, 

pewnych ideologicznych potencjalności”. Lekturę historyczną Michał Głowiński omówił w 

odniesieniu do utworów fabularnych, nie wykluczył jednak jej zastosowania wobec liryki15. 

Zdaniem Franka Ankersmita doświadczenie historyczne ma charakter ontologiczny – 

„jest doświadczeniem, które nas zmienia” i umożliwia „dotknięcie świata, takim jaki jest”. 

Pojęcie doświadczenia historycznego zostało zapożyczone w celu podkreślenia 

subiektywizmu i autentyczności przeżycia wydarzenia o randze historycznej w świecie 

pozaliterackim, które mogło mieć charakter traumatyczny lub wzniosły. W pracy pomocniczo 

posłużono się kategoriami porządkującymi, takimi jak historia życia codziennego, 

mikrohistoria, historia mentalności i doświadczenia chwilowego, zwracając uwagę na 

znaczenie historii lokalnych społeczności i środowiskowych,  nie podejmując jednak dyskursu 

teoretycznego, który wykraczałby poza granice założonej w projekcie badawczym 

                                                 
14 Por. M. Głowiński, Lektura dzieła a wiedza historyczna, dz. cyt., s. 95-101. 
15 Tamże, s. 103-105 (cytat, s. 104), 110. 
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problematyki16. Posługując się natomiast znanymi z międzywojennej poezji metaforami 

muzycznymi, które wiążą czas z miejscem wydarzeń tytuły części pracy o reprezentacjach 

historii współczesnej w poezji mogłyby brzmieć: „symfonia wieków”, „rytmy miasta”, „na 

klawiszach miejskiego bruku”, „skrzypce przedmieścia”, „melodia chwili”17.  

Przedmiotem badań są utwory poetyckie stanowiące reprezentacje doświadczeń o 

charakterze historycznym. Interesować nas one będą ze względu na zawartość faktograficzną, 

ideową i etyczną. Podczas analizy zwrócimy także uwagę na formę poetycką oraz kontekst 

literacki i pozaliteracki, historyczny, społeczny i kulturowy.  

Obraz minionej rzeczywistości zostaje odtworzony dzięki opiniom i krytycznym 

komentarzom o charakterze relacji. Utwory te stanowią reprezentację stanów emocjonalnych 

właściwych zarówno dla jednostki, jak i dla większej grupy społecznej. Mowa tu przede 

wszystkim o wierszach, w których zawarto refleksję związaną z doświadczeniem konfliktów 

politycznych i społecznych, mających wpływ na zmiany w rozmaitych sferach, na przykład 

ekonomicznej dotyczącej państwa i niektórych grup społecznych czy też prywatnej, ukazanej 

w wierszach na temat życia codziennego, a także w sferze mentalnej, przedstawionej za 

pośrednictwem postaw społecznych i etycznych bohaterów poetyckich.  

Stosunek poetów do istotnych w danym czasie historycznym aktualiów ukazanych w 

wierszach odzwierciedla opinie części czytelników. Podejmując tematykę polityczną czy też 

patriotyczną, twórcy zabierali głos zwykle w sprawach o znaczeniu ogólnym. Za 

pośrednictwem środków retorycznych nadawali swoim tekstom cechy dydaktyczne, 

agitacyjne, propagując lub negując niektóre postawy społeczne. Poezja pełni w ten sposób 

funkcję społeczną, jednak często, podobnie jak w przesłaniu utworów o charakterze 

refleksyjnym, dostrzegamy w niej postulaty humanistyczne. I to właśnie aspekt etyczny jest 

łącznikiem niemal wszystkich cytowanych w pracy wierszy18. Chociaż ich autorzy zgłaszali 

akces do różnych formacji literackich (a niejednokrotnie też politycznych), czego skutkiem 
                                                 
16 Por. E. Domańska, Miejsce Franka Ankersmita w narratywistycznej filozofii historii, w: F. Ankersmit, 
Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod redakcją i ze wstępem E. Domańskiej, 
Kraków 2004, s. 17-23; H. Medick, Mikrohistoria, w: Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, 
przeł. A. Kopacki, Warszawa 1996; A. Zysiak, Historie w historii – zanim awangarda stanie się kanonem, 
„Kultura i Historia” 2010, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2021 (dostęp: 07.03.2018). 
17 Por. J. Tuwim, Symfonia wieków, w: tegoż, Wiersze, t. 1, oprac. A. Kowalczykowa, wstęp R. Matuszewski, 
Kalendarium życia i twórczości Juliana Tuwima J. Stradecki, Pisma zebrane, Warszawa 1986, s. 249; Y. 
Yankowski, Rytmy miasta – część zbioru Tram wpopszek ulicy, Warszawa 1920; J. Birkenmajer, Na klawiszach 
miejskiego bruku – część zbioru Ulicą i drogą, Warszawa 1928, s. 5; A. Eker, Melodia chwili, Lwów 1937; M. 
Szymel, Skrzypce przedmieścia, Warszawa 1931. Poezja międzywojenna obfituje w muzyczne metafory, czemu 
warto poświęcić odrębną pracę. W wielu miejscach niniejszej rozprawy zwrócono uwagę na często 
wprowadzaną przez poetów uwspółcześnioną wersję alegorii danse macabre. 
18 Na aspekt etyczny poezji międzywojennej zwróciła uwagę między innymi Alina Kowalczykowa, w: tejże, 
Liryki Słonimskiego 1918-1935, Warszawa 1967, s. 210-212. Por. też uwagi na temat poezji agitacyjnej: M. 
Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1962, s. 293. 
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były odmienności formalne i tematyczne, wspólny był dla nich swoisty antropocentryzm, 

spojrzenie na rzeczywistość przez pryzmat praw człowieka skoncentrowanych wokół wartości 

nadrzędnej, jaką jest wolność. Chodzi tu o wolność od przymusu politycznego i związane z 

nią prawo do życia (temat wojny, rewolucji, ekonomii, opresji państwa wobec obywatela, np. 

kontrola instytucjonalna, stosowanie kary więzienia, torturowania, wyroków śmierci), jak 

również swobodę wypowiedzi (sprzeciw wobec cenzury i manipulacji) oraz prawo do pracy, 

godnych warunków płacowych i bytowych (mieszkaniowych oraz dostępu do służby zdrowia 

i edukacji). 

Dzięki inspiracjom gatunkami prasowymi historyczno-kronikarski charakter wierszy 

ewoluuje i zyskuje cechy reporterskiej relacji czy też komentarza publicystycznego. 

Aktualizacja wzorców gatunkowych, rozwój nowych form (takich jak poemat aktualny) oraz 

tematyka utworów związana z „tu i teraz” przesądzają o zmianie statusu autora, który  będąc 

zarazem historykiem i kronikarzem współczesności, staje się poetą-reporterem. Dowodzą tego 

liczne utwory, o których jest mowa w pracy, a w szczególności poematy Usta na pomoc Jalu 

Kurka i Reporter róż Mariana Czuchnowskiego19.  

W sposobie myślenia pisarzy międzywojnia o związkach historii z poezją dostrzegamy 

dwa główne kierunki, będące kontynuacją poglądów Antoniego Pileckiego20. Jest to 

przekonanie o roli twórców jako swego rodzaju historyków odtwarzających przeszłość, a 

także o przypisanej im funkcji kronikarzy oraz komentatorów współczesności. Zwracał na to 

uwagę Mieczysław Jastrun we wspomnieniowej książce Smuga światła, podkreślając rolę 

poezji w rekonstruowaniu przeszłości oraz wskazując na znaczenie przemian zachodzących w 

życiu polityczno-społecznym w odniesieniu do rozwoju literatury:  

   
Historia, to zrozumiałe, widzi lepiej przeszłość, gdyż historia jest przeszłością, ale związana jest z 

poezją, bo uprzytomnienie sobie wydarzeń, które zniknęły pod ziemią i przemawiają tylko językiem niemych 

prochów i ruin, wymaga wyobraźni, tej, bez której nie narodziłaby się poezja w żadnej epoce. 

Ta historia stająca się (podkr. J.K-K.), jak widzieliśmy, błyskawicznie w naszych oczach, wcale nie 

czekająca na następne stulecie, załatwiająca swoje okrutne porachunki, natychmiast otarła się nawet o mnie, o 

mój mundurek uczniowski21. 

 

W niepodległej, zbudzonej do życia Polsce poezja nie mogła żyć przeszłością (...). Dokonywała się 

prawdziwa rewolucja w sferze form i znaczeń22. 

                                                 
19 Por. rozdział Poetycka symfonia wielkiego miasta – Kraków. 
20 Por. rozdział Paradokumentalizm – uwagi metodyczne, próba definicji oraz periodyzacji zjawiska. 
21 M. Jastrun, Smuga światła, Warszawa 1982, s. 131. 
22 Tamże s. 154. 
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Podobne refleksje w połowie lat trzydziestych formułował Julian Tuwim w wywiadzie 

udzielonym Irenie Hellman dla krakowskiego „Czasu”. Mówił wówczas o zachowanych w 

pamięci obrazach rewolucji, wojny, pierwszych dni w niepodległej ojczyźnie, mając 

jednocześnie świadomość, że upływ czasu, nowe zdarzenia weryfikują minione. Przeszłość 

widziana z innej perspektywy może zyskiwać lub tracić na znaczeniu23. Doświadczenie 

historyczne i stygmat naturalizmu są kategoriami, do których odwołujemy się w pracy 

wielokrotnie. W twórczości autora Wiosny kategorie te pełnią istotną funkcję, jak pisze Artur 

Sandauer: „(...) czas literacki zaczął biec równolegle z rzeczywistym: do liryki wkraczało 

nieodwracalne, dramatycznie zorganizowane, realne zdarzenie; powstawała poetycka 

nowela”24. Komentatorzy twórczości Tuwima zwracają uwagę na znaczące jej cechy – 

realizm, konkretność i zmysłowość, odzwierciedlającą percepcję rzeczywistości; podkreślają 

również, że to właśnie dzięki Tuwimowi do poezji wszedł świat rzeczywisty nacechowany 

emocjonalną prawdą25. 

 

 

III.2. „Epoka uścisku z teraźniejszością”26

 

W opinii Włodzimierza Maciąga tendencje realistyczne w prozie polskiej, powstałej 

po 1918 roku, ujawniły się wraz z najważniejszym wydarzeniem historycznym tego okresu, 

czyli odzyskaniem niepodległości. „Nie ma innego świata, tylko ten właśnie, jaki mamy” 27. 

Przeszłość jest istotna jako doświadczenie historyczne, a o wiele ważniejsze staje się „tu” i 

„teraz”, wobec czego przyjmowana jest postawa nie tylko obiektywnego poznania 

                                                 
23 I. Hellman, Nasza ankieta: Wpływ epoki i środowiska na indywidualność. „Jestem człowiekiem milczącym, 
kiedy chcę coś powiedzieć – piszę – oświadcza Julian Tuwim”, „Czas”, Kraków, 14 V 1935, nr 131, w: Rozmowy 
z Tuwimem, wybrał i opracował T. Januszewski, Warszawa 1994, s. 61. 
24 A. Sandauer, Julian Tuwim, w: Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1962, s. 39. Por. też: R. Matuszewski, Poeta 
rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych (o recepcji twórczości Juliana Tuwima), w: J. Tuwim, Wiersze, t. 1, dz. 
cyt., s. 8. 
25 Por. A. Ważyk, Pierwsza rozmowa, „Nowa Kultura”, 1954, nr 2 (193); J. Wittlin, Śmierć Tuwima, w: tegoż, 
Orfeusz w piekle XX wieku, posłowie J. Zieliński, Kraków 2000, s. 620-625; R. Matuszewski, Poeta rzeczy 
ostatecznych i rzeczy pierwszych…, dz. cyt., s. 6, 30; B. Tokarz, Mit rzeczywistości w poezji Tuwima, w: 
Skamander, t. 3. Studia o poezji Juliana Tuwima, pod red. I. Opackiego, Katowice 1982, s. 46-75. 
26 T. Peiper, Punkt wyjścia (z tomu Tędy; pierwodruk: „Zwrotnica” 1922, nr 1 (maj), w: tegoż, Pisma wybrane, 
oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979, s. 5-6. 
27 Autor podejmuje temat realizmu w polskiej prozie po 1918 roku, odwołując się do powieści: Romans Teresy 
Hennert Zofii Nałkowskiej, Ozimina Wacława Berenta, Czarne skrzydła Juliusza Kadena-Badrowskiego i 
Pokolenie Marka Świdy Andrzeja Struga, por. W. Maciąg, Rok 1918 albo głód realizmu, w: Problemy literatury 
polskiej lat 1890-1939, Seria II, pod red. H. Kirchner i Z. Żabickiego, przy współudziale M. R. Pragłowskiej, 
Wrocław 1974, s. 73-92, cytat - s. 91. 
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społeczeństw i procesów w nich przebiegających (co było domeną prozy pozytywistycznej), 

ale również odpowiedzialności, przejawiającej się w krytycyzmie wobec aktualnych 

problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Pomostem między realistyczną 

twórczością prozatorską a paradokumentalnymi formułami w poezji Dwudziestolecia jest 

silny aspekt publicystyczno-interwencyjny, a jego konsekwencją  przesłanie moralne.  

Związek zjawisk historycznych i kulturowych po odzyskaniu niepodległości i 

towarzyszący temu nastrój opisywał Antoni Słonimski, przypominając na łamach 

„Wiadomości Literackich” okoliczności powstania Pikadora: 

 
Jesienią 1918 r., w pamiętny dzień dwudziestego dziewiątego listopada, kiedy Warszawa wrzała, gdy 

tłumy snuły się po mieście w gorączkowem uniesieniu, w tych dniach, gdy słowa „wolność”, „niepodległość”, 

„Polska”, „komunizm”, „rewolucja” nie miały w sobie odcienia szarej codzienności lub nawet rozczarowania 

albo zniechęcenia, – byliśmy pełni zapału, siły i nadziei28. 

 

Wspomniana przez Jastruna „rewolucja w sferze form i znaczeń” znalazła 

potwierdzenie w przemianach dotyczących kultury, będących rezultatem nowej sytuacji 

cywilizacyjnej i politycznej w Europie, co zostało odzwierciedlone w poezji wielu nurtów.  

Twórczość Skamandrytów wyróżnia aprobata współczesności, nowości i 

codzienności: „Największą nowiną jest cały dzisiejszy świat, jest życie współczesne, jesteśmy 

my sami (…)29. Nowa sztuka miała wyrażać poglądy pokolenia, być zarazem świadectwem 

teraźniejszości, jak i sposobem na utrwalenie pamięci o jej twórcach30. Poeci „dnia 

dzisiejszego”31 chcą budzić emocje, wzruszać i bawić. W realizacjach artystycznych ich 

twórczość cechuje witalizm. Sytuacja liryczna wielu wierszy osadzona jest w scenerii 

miejskiej. Tematy utworów często zaczerpnięte są z życia codziennego. Pochwała 

codzienności oznacza dla poetów pełną afirmację świata natury i kultury. Niejednokrotnie 

źródłem przedstawionych w wierszach wydarzeń jest anegdota obyczajowa. Kwestią istotną 

dla twórców jest prosty, zrozumiały język poetycki, w którym znaczące miejsce zajmuje 

mowa potoczna. Twórcy związani ze Skamandrem uważają się za rzemieślników, których 

                                                 
28 A. Słonimski, Historia Pikadora, „Wiadomości Literackie”, 1926, nr 51-52, s. 2. O przenikaniu koncepcji 
historiozoficznych do liryki Słonimskiego (Okno bez krat), Tuwima (Wiersze o państwie) i Wierzyńskiego 
(Wolność tragiczna) pisała między innymi Alina Kowalczykowa, w: tejże, Liryki Słonimskiego 1918-1935, dz. 
cyt., s. 201-211. 
29 Fragmenty deklaracji twórczej założycieli miesięcznika literackiego, por. „Skamander“, t. 1, z. 1, Warszawa, 
styczeń 1920, s. 4 (artykuł niepodpisany; Komitet redakcyjny: J. Kaden-Bandrowski, E. Breiter, M.J. 
Grycendler-Grydzewski, W. Horzyca, K. Irzykowski, J. Iwaszkiewicz, W. Rzymowski, L. Serafinowicz, A. 
Słonimski, J. Tuwim, K. Wierzyński, W. Zawistowski). 
30 Tamże, s. 4. 
31 Tamże, s. 5. 
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praca ma dowodzić najwyższego kunsztu. Ich twórczość powinna cechować nie tylko wysoka 

jakość artystyczna, charakteryzująca się dbałością o formę, ale również odpowiedzialność za 

słowo32. 

Futuryści głosili negację tradycji, apologię walki, apoteozę techniki i, związanej z jej 

rozwojem, nowoczesnej cywilizacji. Dostrzegali płynące z przemian cywilizacyjnych 

transformacje życia społecznego i psychicznego, z czym łączyli konieczność przekształceń w 

obrębie sztuki. Stąd wśród postulatów futurystycznych znajdujemy idee wyjścia sztuki z 

muzeów na ulicę, wprowadzenia jej w życie codzienne oraz pragnienie dotarcia ze sztuką do 

mas33. Do wczesnych utworów na temat codzienności należy „Maggi” Jerzego 

Jankowskiego, opublikowany w 1914 roku na łamach „Widnokręgu”34, a później w zbiorze 

Tram wpopszek ulicy (Warszawa 1920) w części Rytmy miasta. W „Maggi” pisana wielką 

literą „Codzienność”, którą symbolizują obrazy towarów sklepowych, a w piątej części 

utworu reklamy seansów filmowych, stanowi główny temat sytuacji lirycznej: 

 
Mnogobarwne – wielokolorowe – – 

Cygara – Papierosy – Piwo – 

Kawa – Herbata – Wędlina – 

Legominy z rużnych piekarń – 

Stożek pszenajsłodszej  głowy cukru, 

wyłaniającej dekolt biały 

z osłon bibuły granatowej – 

pszy skromnem oknie parterowem, 

pszez kture wyziera Codzienność, 

oknie sklepika…35

Klasyczna forma rapsodu, którą poeta przypisał trzem utworom (Tram wpopszek ulicy, 

„Maggi”, Spłon lotnika), zdaniem Edwarda Balcerzana stanowi „cudzysłów stylizacyjny 

pospolitej wzmianki gazetowej z sensacyjnej kroniki wypadków”36. 

                                                 
32 Por. S. Jaworski, Wstęp, do: T. Peiper, Pisma wybrane, dz. cyt., s. IX-X; „Skamander“, t. 1, z. 1, Warszawa, 
styczeń 1920, s. 4-5. 
33 Por. S. Jaworski, Wstęp, do: T. Peiper, Pisma wybrane, dz. cyt., s. XI-XII. 
34 Por. E. Kozikowski, Łódź i pióro. Wspomnienia o pisarzach pochodzących z Łodzi lub z Łodzią związanych, 
Łódź 1972, s. 83-86. 
35 Fragment utworu „Maggi” z tomu: Y. Yankowski, Tram wpopszek ulicy, Warszawa 1920 (strony 
nienumerowane). Tom wydany przez Wydawnictwo „Futuryzm Polski” pod wodzą Yeżego Yankowskiego. 
Wśród wielu udziałowców edycji był Julian Tuwim. Por. także: A. Gass, Jan Chrzciciel futuryzmu polskiego, 
„Kultura” 1971, nr 6; P. Majerski, Jerzy Jankowski, Katowice 1994, s. 21; J. Jarzębski, Maggi Jerzego 
Jankowskiego – prekursorski poemat, w: tegoż, Gry poetyckie i teatralne, Kraków 2018, s. 170-187. 
36 E. Balcerzan, Systemy i przemiany gatunkowe w polskiej liryce lat 1918-1929, w: Problemy literatury polskiej 
lat 1890-1939, red. H. Kirchner, Z. Żabicki, Wrocław 1974, s. 172; P. Majerski, Jerzy Jankowski, dz. cyt., s. 50. 
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Jednym z ważniejszych postulatów zawartych w międzywojennych programach 

poetyckich było uspołecznienie sztuki głoszone przez niemal wszystkie, zwłaszcza 

awangardowe, ugrupowania artystyczne. Dostrzegano analogie „między współczesnym 

językiem poetyckim a zasadami współczesnego życia zbiorowego” oraz podkreślano związek 

„między dwudziestowieczną rewolucją artystyczną a rewolucją społeczną”37.  

Przekonanie o związku sztuki z przemianami życia współczesnego stało się, między 

innymi, podstawą programu estetycznego Tadeusza Peipera, twórcy Krakowskiej Awangardy, 

który był zdania, że uwarunkowane historycznie przemiany życia społecznego wymagają 

także przekształceń w obrębie sztuki słowa. Doświadczenia wojny światowej, rewolucja w 

Rosji, formowanie się nowych państw, a wraz z nimi powstanie nowego porządku 

geopolitycznego wymaga wyjścia poza dobrze już znaną rzeczywistość. Przeszłość traci 

znaczenie. Ważna staje się współczesność, teraźniejszość, na której ukształtowanie ma wpływ 

rozwój cywilizacyjny, postęp techniczny i przemysłowy. W cytowanym wyżej, pierwszym 

programowym tekście, Punkt wyjścia, Peiper z optymizmem zakładał, że z końcem wojny 

„Rozpocznie się walka o potęgę, o obfitość, o radość. Będzie wojna bez krwi. Fabryka stanie 

się tankiem pokoju”38. Konflikty zbrojne odeszły w przeszłość. Powstała rzeczywistość 

wymagająca podjęcia nowych wyzwań, a przedstawiciele świata sztuki nie mogą być wobec 

nich obojętni39. 

Poetyckim poparciem tez Peipera jest utwór Powojenne wezwanie (1924), w którym 

teraźniejsze życie w pokoju staje się wartością nadrzędną, umożliwiając budowę nowej 

rzeczywistości i tworzenia nowej sztuki40. Powojenny optymizm sprawia, że „można by świat 

zbudować z włosa / a cóż dopiero z dłoni”. Dłoń – pars pro toto człowieka, poświadcza jego 

siłę i zdolność jednoczenia się działaniu na rzecz odbudowy Polski, która „była niegdyś od 

morza do morza, / dziś być musi od dłoni do dłoni”41.  

Punkt wyjścia zawiera jedną z najbardziej znanych fraz programowych Peipera: 

„Rozpoczyna się nowa epoka: epoka uścisku z teraźniejszością”, w której najistotniejszą 

rolę pełni „Miasto, masa, maszyna”. Miasto rozumiane jest tu jako sceneria współczesnego 

                                                 
37 Z. Jarosiński, Wstęp, do: Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp i komentarz opracował Z. 
Jarosiński, wybór i przygotowanie tekstów H. Zaworska, Wrocław1978, s. IX; S. Jaworski, Wstęp, do: T. Peiper, 
Pisma wybrane, dz. cyt., s. XV.  
38 T. Peiper, Punkt wyjścia, dz. cyt., s. 5. 
39 Por. S. Jaworski, Wstęp, do T. Peiper, Pisma wybrane, dz. cyt., s. XV-XIX; T. Peiper, Punkt wyjścia, tamże, s. 
3-6. 
40 T. Peiper, Powojenne wezwanie, w: tegoż, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 267. Por. też: B. Jasieński, Psalm 
powojenny (Ziemia na lewo) i Psalm powojenny (Nuż w bżuhu „Jednodńuwka futurystuw”, nr 2, listopad 1921; 
Wiersze rozproszone), w: tegoż, Poezje zebrane, wstęp, oprac. i komentarze B. Lentas, współpraca M. 
Ogonowska, Gdańsk 2008, s. 130-133; 223-225. 
41 T. Peiper, Powojenne wezwanie, dz. cyt.,  s. 268. 
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życia i źródło „potężnych” wzruszeń, masa „współpracownikiem nowego piękna”, maszyna 

realizatorem marzeń42. Realizacją założeń będzie utylitarna, podporządkowana kultowi pracy, 

poezja Juliana Przybosia z tomów Śruby (1925) i Oburącz (1926)43. 

Teraźniejszość i nowoczesność oznaczały dla Peipera także szansę rozwoju języka 

poetyckiego, stąd jedną z jego inicjatyw twórczych była „metafora teraźniejszości”44, 

znajdująca wraz z inspiracją miejską rzeczywistością zastosowanie w utworze Kwiat ulicy45. 

Synestezyjnie postrzegana miejska rzeczywistość staje się źródłem inspiracji estetycznych, 

tematycznych, formalnych i programowych46. Cechą miejskiego życia jest ruch – ludzi i 

maszyn. Te trzy elementy nowoczesnej rzeczywistości tworzą swego rodzaju organiczną 

całość, oddziałującą na różne sposoby. Maszyna, będąca fetyszem dla futurystów, dla Peipera 

oznaczała „sługę sztuki”47, a masa stanowiła jej swoisty konstrukt48: „Masa-społeczeństwo 

narzuci swoją budowę sztuce. (…) Dzieło sztuki będzie uorganizowane społecznie. Dzieło 

sztuki będzie społeczeństwem”49. 

Inaczej myśleli o historii oraz współczesnym społeczeństwie członkowie grupy 

Meteor, w programie której znajdujemy ideę świadomego czerpania z historii oraz więzi z 

teraźniejszością. Jej wyrazem ma być angażowanie się twórców w aktualną problematykę, 

także, ale nie tylko, społeczną. Podczas gdy historia pełni rolę nauczycielki życia, sztuka pełni 

funkcję utylitarną, staje się narzędziem walki „o nowy dzień pracy, reformę rolną, kasę 

chorych czy dyktaturę proletarjatu”. Najistotniejszym zadaniem poezji jest obrazowanie  

rzeczywistości 50. Współczesność interesowała również poetów związanych z Kwadrygą, 

których twórczość skoncentrowana była, między innymi, na problematyce społecznej, 

krzywdzie i nędzy środowisk plebejskich. Zasadniczą ideą ugrupowania były hasła „sztuki 

uspołecznionej” i „demokracji”, o czym pisał Stanisław Ryszard Dobrowolski51. Artystów 

                                                 
42 T. Peiper, Punkt wyjścia dz. cyt.,  s. 5-6. 
43 Por. E. Balcerzan, Wstęp, do: J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wstęp E. Balcerzan, wybór E. 
Balcerzan, A. Legeżynska, komentarze opracowała A. Legeżyńska, Wrocław 1989, s. XII-XXII. Jednym z 
realnych bohaterów poetyckich jest przyjaciel Przybosia z lat gimnazjalnych, tokarz Józef Rąb, znany z wiersza  
Porwany przez przenośnię, por. J. Przyboś, Porwany przez przenośnię (zbiór Oburącz, Kraków 1926), w: tegoż, 
Sytuacje liryczne. Wybór poezji, dz. cyt., Wrocław 1989, s. 17-18 (por. także piątą część Głosu o poezji 
adresowaną do przyjaciela, tamże, s. 191-192). 
44 Por. T. Peiper, Metafora teraźniejszości, w: tegoż, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 34-46. 
45 T. Peiper, Kwiat ulicy, w: tegoż, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 302-303. Kwiat ulicy został określony mianem 
„piktomontażu”, por. D. Hopensztand, Filozofia formalistów wobec poetyki futuryzmu, „Życie Literackie”, 1938, 
nr 5, s. 182-191; J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Kraków 1988, s. 191-193. 
Por. także: J. Jarzębski, Futuryści na ulicy, w: tegoż, Gry poetyckie i teatralne, dz. cyt., s. 195-197. 
46 T. Peiper, Miasto, masa, maszyna, w: tegoż, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 15-16. 
47 Tamże, s. 31-34. 
48 Tamże, s. 16, 19-20. 
49 Tamże, s. 20. 
50 „Meteor”, z. 1, luty 1928, s. 4. 
51 Por. S. R. Dobrowolski, Po latach, „Nowa Kwadryga”, nr 1, luty 1937, s. 2. 
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związanych z ruchem komunistycznym programowo interesował nowy odbiorca sztuki – 

proletariat, którego potrzeby, także kulturalne, skoncentrowane są wokół spraw powszednich. 

W opinii Mieczysława Szczuki, który na łamach „Dźwigni” negował młodopolską koncepcję 

„sztuki dla sztuki”, coraz bardziej świadoma pod względem politycznym grupa społeczna 

wymagała zaangażowania odpowiadającego własnym potrzebom: „Proletarjatowi potrzeba 

sztuki, nie jako sztukateryjnej ozdóbki odświętnej, ale sztuki na codzień”52. 

 

 

III.3. Wobec (stającej się) historii53

 

W dwudziestoleciu międzywojennym zainteresowanie historią minioną 

charakteryzowało przede wszystkim twórczość poetycką lat trzydziestych. Wcześniej wyjątek 

stanowił Karmazynowy poemat Jana Lechonia (1920). W późniejszym okresie poeci 

nawiązywali do kultury i historii Polski za pośrednictwem symbolicznych postaci i wydarzeń, 

czego przykładem są wiersze z tomów Wolność tragiczna (Warszawa 1936), Kurhany 

Kazimierza Wierzyńskiego (Warszawa 1938) oraz utwory Romana Kołonieckiego i Tadeusza 

Hollendra (tomy Czas, który minął, Lwów 1936, Ludzie i pomniki, Warszawa 1938). Jak 

podkreślają Michał Głowiński i Janusz Stradecki, wiersze te nie miały charakteru epickiego, 

odległe były od formy kroniki poetyckiej54. Oryginalnym przykładem rewizji tematu 

historycznego dla celów propagandowych jest poemat Słowo o Jakubie Szeli Brunona 

Jasieńskiego (Paryż 1926)55. W utworach Władysława Broniewskiego, takich jak poświęcony 

pamięci ofiar 1905 roku wiersz Róża (postać Stefana Okrzei; Dymy nad miastem 1927), 
                                                 
52 Por. S-z., (M. Szczuka) Sztuka a rzeczywistość, „Dźwignia”, nr 4, czerwiec 1927, s. 17-18, 
https://polona.pl/item/dzwignia-1927-nr-4-lipiec,MTU3NTI2NDQ/10/#info:metadata (dostęp: 29.04.2018). Por. 
także: S. Wygodzki, Zadania poezji w Polsce dzisiejszej. O zmianę frontu, „Wiadomości Literackie” 1928, nr 29 
(15 VII) = nr 237, s. 1. Por. też teksty publicystyczne Edwarda Szymańskiego: E. Szymański, Sztuka a 
proletariat („Kolejarz Związkowiec”), w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, oprac. Ł. Szymański, przedmowa R. 
Matuszewski, przypisy E. Rudziński, Ł. Szymański, Kraków 1971, s. 634-640; E. Szymański, O kulturze 
robotniczej, kapitalistycznej i socjalistycznej („Robotnik”, 21 marca 1933), tamże, s. 641-643; E. Szymański, 
Kultura proletariacka (Broszura 1934), tamże, s. 644-656. 
53 Sformułowanie użyte przez Mieczysława Jastruna, por. tegoż, Smuga światła, dz. cyt., s. 131. 
54 Por. M. Głowiński, J. Stradecki, Wstęp, do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, wybór i wstęp 
M. Głowiński i J. Stradecki, przypisy opracował J. Stradecki, Część I, Wrocław 1987, s. XLV-XLVI. 
55 Por. B. Jasieński, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 139-192. Na temat procesu powstawania poematu oraz opartym 
na nim dramacie Rzecz gromadzka obszernie pisał Anatol Stern, por. A. Stern, Bruno Jasieński, Warszawa 1969, 
s. 67-125. O realizacji poematu zgodnie z dialektyką obrazów Siergieja Eisenstaina oraz o podobieństwie 
bohaterów ludowych, przywódców buntu – Szeli i Wakulinczuka z filmu Pancernik Potiomkin, pisałam w pracy 
magisterskiej, której fragmenty zostały opublikowane w formie artykułu, por. J. Kulczyńska, Od inspiracji do 
realizacji. Tekst poetycki i obraz filmowy w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Literatura w kalejdoskopie 
sztuki. Twórczość poetów i pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych 
i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza, redakcja naukowa G. Darłak, I. Melson, I. Mida, Katowice 
2013, s. 157-172. 
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Komuna Paryska oraz Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego (Troska i pieśń 1932), aluzje 

do wydarzeń z historii minionej pełnią funkcję dydaktyczną, kształtują świadomość odbiorcy. 

Podobnie w poezji Stanisława Młodożeńca, którego chłopscy bohaterowie uczestniczą w 

tworzeniu nowego ładu społecznego i politycznego, mając za wzór Tadeusza Kościuszkę 

(wiersz Racławickie echa 1938). 

Futuryści przekreślali historię56, lecz deklaracja ta nie oznaczała nieobecności tematu 

przeszłości w twórczości poetów, identyfikujących się z założeniami nowej sztuki, co 

poświadczył Julian Tuwim w utworze Poezja (Czyhanie na Boga, 1918):  

 
Będę ja pierwszym w Polsce futurystą,  

A to nie znaczy, bym się stał głuptasem, 

Co sport z poezji czyni i z hałasem 

Udaje maga, a jest tylko glistą; 

I to nie znaczy, bym na przeszłość plunął, 

Bym zerwał w wierszu nawet… z przeszłym czasem (…)57

 

Tuwim utożsamia historię z żywiołem, walką, bezwzględną siłą i emocjami. 

Szczególnie dobrze widać to w dwóch wierszach. Od historycznej makroskali, uogólnionych 

dziejów świata w Symfonii wieków (1915), poeta przechodzi do skali mikro – współczesnej 

historii narodowej w wierszu Historia (w pierwodruku Dzieje, 1933)58. Korzystając z metafor 

muzycznych – symfonii i melodii – Tuwim ukazuje zależność między faktami o różnym 

znaczeniu historycznym i społecznym59. Obie metafory umożliwiają rozumienie dziejów 

świata czy też wyodrębnionych wydarzeń historycznych jako dzieł, które powstały z 

inicjatywy anonimowego (często zbiorowego) „twórcy”. Porównanie wielowiekowej historii 

do symfonii (Symfonia wieków), czyli wieloczęściowego utworu muzycznego, 

charakteryzującego się długim trwaniem i zmiennym tempem, ukazuje dynamizm dziejowy, 
                                                 
56 Por. A. Stern, A. Wat, Prymitywiści do narodów świata i do Polski, w: Antologia polskiego futuryzmu i Nowej 
Sztuki, dz. cyt., s. 4; G. Apollinaire, Antytradycja futurystyczna, przełożył M. Żurowski, w: tegoż, Wybór pism, 
wybrał, wstępem i notami opatrzył A. Ważyk, Warszawa 1980, s. 735. 
57 Czwarta część utworu Poezja (Czyhanie na Boga 1918), por. J. Tuwim, Wiersze, t. 1, dz. cyt., s. 100. 
58 J. Tuwim, Symfonia wieków, z tomu Czyhanie na Boga, w: tegoż, Wiersze, t. 1, dz. cyt., s. 249, (pierwodruk 
„Nowy Kurier Łódzki” 1915, nr 12; podpis Roch Pekiński) oraz Historia, w: tegoż, Wiersze, t. 2, oprac. A. 
Kowalczykowa, Pisma zebrane, Warszawa 1986, s. 266 z tomu Treść gorejąca (pierwodruk „Wiadomości 
Literackie” 1933, nr 48, s. 2; tytuł Dzieje). 
59 W poezji Tuwima duże znaczenie mają metafory muzyczne, których obecność uzasadnia przekonanie poety o 
związku poezji z muzyką. Poeta rozumiał muzykę (melodię) jako element niezbędny do powstania wiersza. 
Uważał, że jej źródło nie zawsze tkwi w naturze, można je bowiem dostrzec również w życiu społecznym. W 
wywiadzie, udzielonym Adamowi Galisowi dla „Tygodnika Ilustrowanego”, Tuwim mówił: „Kryzys 
ekonomiczny i burze społeczne także mają swój rytm – swoją partyturę”, por. A. Galis, Apologia liryki. 
Rozmowa z Julianem Tuwimem, „Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa, 19 III 1933, nr 12, w: Rozmowy z 
Tuwimem, dz. cyt., s. 45. 
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w którym rządzą żywioły, chaos i śmierć. W zakończeniu wiersza ekwiwalentem szybkiego 

tempa symfonicznego finału są wielokrotne eksklamacje, obejmujące krótkie zdania i 

równoważniki zdań. Repetycje z wykorzystaniem synonimów i wyrażeń bliskoznacznych 

wzmacniają wymowę wiersza i tworzą nastrój grozy. Dynamikę utworu współtworzy 

instrumentacja głoskowa i aliteracje. Metaforę symfonii wieków można rozumieć jako 

złożoną i skomplikowaną historię świata. Metafora melodii natomiast, niczym synekdocha, 

stanowi pewną jej część – wycinek historii państwa lub regionu (Historia). Z doświadczenia 

globalnego, z wojny lub rewolucji, wynikają doświadczenia historyczne o wymiarze 

lokalnym. Mają one wpływ na historię życia codziennego, kształtują światopogląd i 

mentalność społeczną. Historia państwa polskiego zawiera się w dziejach świata. Nowa 

rzeczywistość historyczna i polityczna, wynikająca z konfliktów zbrojnych obejmujących całą 

Europę, będąca rezultatem przede wszystkim Wielkiej Wojny, ma wpływ także na losy 

obywateli polskich. Odzyskanie niepodległości wiąże się tutaj z postacią Józefa Piłsudskiego, 

ową „Melodią pędzącą ekspresem”, „Narodowym Poematem”, postacią wybitną, tworzącą 

historię współczesną. Bieg wydarzeń dziejowych cechuje szybkie tempo. Przeszłość i 

przyszłość oddzielają fakty bieżące charakteryzujące się dynamicznym przebiegiem i 

gwałtownymi przeżyciami, zaskoczeniem i niezrozumieniem. Sytuację w wierszu określają 

liczne przeciwstawienia. Najważniejsze z nich to żywiołowa melodia, oznaczająca 

nadchodzące zmiany, i słowa, za którymi kryje się niezmienność i konwencjonalność. Z 

jednej strony mamy energię sygnowaną przez pęd pociągu ekspresowego, wrzenie, 

skandowanie i rytmiczność, a z drugiej – słabość wyrażoną przez małość, prowincjonalność, 

oczekiwanie, nadęcie, bezforemność, rozdziawienie, rozmokłość i rozwlekłość60. 

Niepokojący nastrój sytuacji lirycznej wywołują epitety: niecierpliwa, marsowa, surowa, 

zaciekle, gniewny, tyrańska oraz sformułowanie „kanonada wybuchów”. Aprobata przemian 

dokonuje się „przemocą tyrańskiej racji”, narzucającej rytm i porządek, które prowadzą do 

zakorzenienia się nowej rzeczywistości historycznej – nowej sytuacji politycznej. 

Ciekawe spostrzeżenia na temat historii współczesnej poczynił Antoni Słonimski. W 

wierszu Pożegnanie minionego stulecia (1936)61 uznał XIX wiek, charakteryzujący się 

wzmożonym rozwojem kulturalnym, gospodarczym i naukowo-technicznym (wiek 
                                                 
60 Podobnie charakteryzuje słowo Stanisław Młodożeniec: „Ale też może być słowo fałszywe, uwodne, 
podstępne (…). Słowo, które dzieli, osłabia, rozkłada i unicestwia. Słowo – oszukaniec. Wydęte, puste, udane, 
jak mamidło (…). A zdarza się i często, że słowo staje się czczą paplaniną, plewą lekką, nie ma żadnego sensu i 
żadnego powołania. Lata po świecie jak podnoszony za byle wiatrem kurz (…). Słowo – głupek, zabawka, 
świecidełko…”, por. S. Młodożeniec, Przy posiewie słów (pierwodruk „Chłopski Świat”, nr 2, 1939, s. 53-59), 
w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 202. 
61 A. Słonimski, Pożegnanie minionego stulecia, w: tegoż, Poezje zebrane, Warszawa 1964, s. 361-363 
(pierwodruk, „Skamander” 1936, z. LXXV). 
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elektryczności i pary, ale i militaryzacji), za okres inicjujący przemiany społeczne 

motywowane skrajnym ubóstwem ogromnych rzeszy ludzi. W kilku częściach wiersza poeta 

wyjaśnia przyczyny powstania ruchu proletariackiego. Pisze o wzburzeniu zrodzonym z 

bezdomności, głodu, nędzy i bezradności. Zwraca także uwagę na tragiczny los dzieci, 

głodujących i ciężko pracujących w kopalniach. Wiek XIX poeta określił niepełnoletnim, 

gniewnym bratem XX wieku, którego dojrzałość uformuje się w dalszym – groźnym – ciągu 

historii62: Wielkiej Wojnie, rewolucjach oraz powstaniach ruchu robotniczego i chłopskiego 

w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku.  

W poezji Władysława Broniewskiego historia jest uosobiona, pisana wielką literą, „ma 

sens procesualny i stwarzający”63. Bezpośredni zwrot do historii znajdujemy w ostatniej, 

eksklamacyjnej strofie wiersza Prawodawcom64. Broniewski napisał go w związku z 

wyrokiem śmierci wykonanym na włoskich robotnikach Nicolo Sacco i Bartolomeo 

Vanzettim, którzy zostali straceni na krześle elektrycznym w Stanach Zjednoczonych w 1927 

roku. Krytyczny komentarz dotyczy norm prawnych obowiązujących we współczesnym 

świecie, którego ustrój poeta określa mianem „religii krwi i miliarda”. Za barbarzyństwo 

uznaje zabijanie ludzi, zwłaszcza w kontekście traumatycznego doświadczenia masowej 

śmierci podczas minionej wojny. 

 Humanitarne przesłanie Broniewskiego spójne było wówczas z przekonaniami 

Antoniego Słonimskiego, który na łamach Kronik tygodniowych wypowiadał się w sprawie 

wyroku wykonanego na włoskich imigrantach. Przypomniał też o dramatycznej sytuacji 

panującej w innych państwach, między innymi w Rosji sowieckiej, gdzie dochodzi do 

masowych zabójstw. Podobnie jak Broniewski, przypominając o milionach ludzi, którzy 

zginęli podczas wojny, Słonimski postulował zniesienie kary śmierci: 

 
 Ludzi od czasu do czasu ogarnia szał procedury i praworządności. Sądy amerykańskie uwzięły się, aby 

stracić Sacca i Vanzettiego. We wszystkich miastach Stanów Zjednoczonych i Europy tłumy ludzi protestują 

przeciw straceniu tych dwu więźniów. (…) Czemu nie protestują w ogóle przeciw karze śmierci? (…) 

Wymordowano parę milionów młodych, zdrowych i niewinnych mężczyzn, zagłodzono, zrównano z ziemią całe 

kraje i miasta, i co gorsza, szykują się we wszystkich państwach do powtórzenia tej krwawej operacji i nikt tak 

                                                 
62 „Przyniósł nagle wiatr te stronice / Historii, / Ten groźny: „dalszy ciąg nastąpi”.”, por.  A. Słonimski, tamże, s. 
363. 
63 Por. T. Bujnicki, Wstęp, do: W. Broniewski, Wybór wierszy, wstęp i opracowanie T. Bujnicki, Wrocław 2014, 
s. LXXIV. 
64 W. Broniewski, Prawodawcom, w: tegoż, Wybór wierszy, dz. cyt., s. 173-174. 
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głośno przeciw temu nie protestuje. Czemuż te same tłumy nie protestują przeciw masowym mordom 

sowieckim?65

 

We fragmencie poematu Oko w oko poeta również odniósł się do sprawy imigrantów, 

piętnując nieuczciwość procesów sądowych oraz odebranie człowiekowi życia: 
 

Człowiek umiera zawsze i cierpi jednako… 

Tego kłamstwa niech nikt się bronić nie ośmieli –  

Czy wiesz, co mógł przecierpieć Vanzetti i Sacco 

Przez osiem minut dłuższych niż osiem lat w celi?66

 

W apokaliptycznym wierszu Krzyk ostateczny Broniewskiego (Krzyk ostateczny 1938) 

niszczące działanie historii („Groza narasta. / Gniewnie kroczy historia. / Spłoną miasta. / 

Runą laboratoria.”), wiązane jest z nadzieją na wolność („Lecz gdy dojmie mnie pościg 

odmętu / głodem, ogniem, powietrzem i wojną, / jak butelkę z tonącego okrętu, / rzucę krzyk 

mój ostateczny: wolność!”)67. 

W twórczości Tadeusza Hollendra, podobnie jak w poezji Broniewskiego temat 

historyczny często łączy się z problematyką polityczno-społeczną, symbolizowaną przez 

elementy lwowskiego krajobrazu i architektury, m.in. przedmieść Lwowa (ulice Leśna i 

Ogrodowa), Cmentarz Łyczakowski, katedra ormiańska, Kościół Bernardynów, ulice Zielona 

i Czereśniowa, teatr, pomnik Sobieskiego, park i rzeka Pełtew (Przedwiośnie we Lwowie, We 

Lwowie, Młodość, Rzeka mojego miasta, Wiersz o czarnej wodzie, Pomnik Jana III 

Sobieskiego). Przywoływanie miejskiej topografii służy przedstawieniu konkretnego 

problemu. Pomnik królewski ewokuje w wierszu chwalebną przeszłość, która stanowi punkt 

odniesienia wobec nędzy współczesności. Budowle oświetlone słonecznym światłem, 

wynurzające się z mgły o świcie lub pogrążone w mroku współtworzą nastrój sytuacji 

lirycznej; w scenerii podmiejskich ulic przedstawiono warunki życia biedoty. Ukryta w 

kanałach pod miastem, mocno zanieczyszczona rzeka Pełtew symbolizuje w wierszach 

                                                 
65 A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1931 (nr 35, 28 sierpnia 1927), przedmowa R. Loth, Warszawa 2003, 
s. 28-29. Por. też: A. Słonimski, „Nie płacz, Dante!”, „Wiadomości Literackie”, nr 36, 4 września 1927 r., s. 4; 
A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1931 (nr 86, 16 listopada 1930), dz. cyt., s. 249. Por. także: A. 
Kowalczykowa, Liberał zbuntowany – Antoni Słonimski, w: Poeci dwudziestolecia międzywojennego, pod red. I. 
Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 182. 
66 Cytat podano według: A. Kowalczykowa, Liryki Słonimskiego 1918-1935, dz. cyt., s. 157. 
67 Por. W. Broniewski, Krzyk ostateczny, w: tegoż, Wybór wierszy, dz. cyt., s. 219-221. Ciekawym kontekstem 
dla utworu Broniewskiego jest pacyfistyczny wiersz pod tym samym tytułem – Krzyk ostateczny – Mieczysława 
Brauna (pierwodruk „Skamander” 1924, z. 34-36), por. tegoż, Wybór poezji, wybór i wstęp J. Maciejewskiego, 
Warszawa 1979, s. 74-76. 
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sytuację społeczną, tłumione emocje buntu i poczucie krzywdy, wiążąc się z tematem 

rewolucji68.  

W wierszu Przebudzenie69 (1940) Zuzanny Ginczanki historia, postrzegana z 

perspektywy II wojny światowej jest sumą nieprzewidzianych przypadków – łańcuchem 

aktów przemocy: 

 

Przeszłość pełna przypadków jest nie do pojęcia, 

przyszłość w dymnej osłonie jest nie do przejrzenia… 

(…) 

Gdy słuchamy przeszłości, która jest za nami, 

furkoczą strzały, szczęka wygładzony kamień, 

zgrzyta radio żelazne i stalowe igły, 

huczy pas transmisyjny. Z tych to rzeczy zwykłych 

rośnie drzewo historii. (…) 

(…) Przeszłość w przyszłość spływa 

ciągłość łączy wszystkie ze sobą ogniwa. 
 

 

III.4. Upamiętnienia i świadectwa 
  

Szczególne miejsce w twórczości literackiej odnoszącej się do faktów zajmuje poezja 

funeralna, w której wspominano ważne postaci życia kulturalnego i politycznego. Wiele 

utworów dedykowano pamięci zmarłych twórców, którzy oddziaływali na twórczość okresu 

międzywojennego, między innymi: Stefana Żeromskiego (J. Wittlin, Rapsod żałobny ku czci 

Stefana Żeromskiego; A. Słonimski, Do córki pisarza, Na śmierć Żeromskiego; M. Braun, 

Wspomnienie o Żeromskim; B. Jasieński, Echo o Żeromskim; S. Młodożeniec, Żeromski; S. R. 

Dobrowolski, Na śmierć poety; E. Szymański, Stefanowi Żeromskiemu w ósmą rocznicę 

zgonu) oraz Andrzeja Struga (A. Słonimski, Na śmierć Andrzeja Struga), Josepha Conrada (J. 

Lechoń, Na śmierć Conrada; S. Młodożeniec, Pieśń o Conradzie-Korzeniowskim), Bolesława 

                                                 
68 Stefania Skwarczyńska zwraca szczególną uwagę na „kontrastowe zestawienia obrazów z przeszłości i 
teraźniejszości”, uznając je za osobliwą właściwość techniki poetyckiej Hollendra. Zaawansowanie metody 
zauważyć można w utworach, w których dochodzi do wzajemnego przeplatania i nasuwania się obrazów 
traktujących o realiach odległych od siebie czasowo. Poetycką technikę Hollendra docenił Karol Wiktor 
Zawodziński, który w nagrodzonym przez „Wiadomości Literackie”, utworze Stulecie dostrzegł montaż 
reminiscencji z Pana Tadeusza ze współczesnością. Por. S. Skwarczyńska, Tadeusz Hollender, w: T. Hollender, 
Liryka i satyra, Kraków 1963, s. 10, 15-17. 
69 Por. Z. Ginczanka, Przebudzenie, w: tejże, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, Sejny 2014, s. 387-389 
(pierwodruk „Widnokręgi” 1940, nr 1, s. 85-86).  
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Leśmiana (K. Wierzyński, Na śmierć poety70), Władysława Orkana (L. Piwowar, Elegia), 

Jana Kasprowicza (E. Zegadłowicz, cykl Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu), 

czeskiego poety Otokara Březiny (E. Zegadłowicz, tom Dęby pod pełnią). Rosyjskich poetów 

Srebrnego Wieku, imażynistę Sergiusza Jesienina, wspominał Broniewski w wierszu Nocny 

gość, a reprezentującego futuryzm Włodzimierza Majakowskiego Antoni Słonimski (Na 

śmierć poety), Stanisław Ryszard Standé (Majakowski), Władysław Broniewski (14 kwietnia. 

Na śmierć Majakowskiego) i Maurycy Szymel (Ballada o życiu i śmierci poety 

Majakowskiego). W twórczości Józefa Aleksandra Gałuszki znajdziemy wiersze poświęcone 

zmarłym: Julianowi Ejsmondowi, Jackowi Malczewskiemu oraz Ferdynandowi Fochowi71. 

Francuskiego i polskiego marszałka uczcił także Czuchnowski w wierszu Foch. 

Zaginionemu na Arktyce, Roaldowi Amundsenowi ofiarowali wiersze Kazimierz 

Wierzyński (Pogrzeb Amundsena, tom Rozmowy z puszczą 1929) i Jalu Kurek (Amundsen). 

Postać żeglarza, Allana Gerbault, który przepłynął w 1921 roku Atlantyk, a swoje wrażenia z 

rejsu opisał w relacji Sam przez Atlantyk72 upamiętnił zarówno Słonimski w Odzie o Allanie 

Gerbault, jak i Tadeusz Hollender w poetyckich impresjach Do Allana Gerbault (Czas który 

minął i inne wiersze 1936) oraz Powrót Allana Gerbault (Ludzie i pomniki 1938).  

Nawiązując do doświadczenia frontowego Apollinaire’a Tytus Czyżewski dedykował 

temu poecie wiersz Wiosna 1917 r. W poezji utrwalone zostało sprowadzenie ze Szwajcarii w 

1925 roku ciała Sienkiewicza (J. Kurek, Sienkiewicz (na sprowadzenie zwłok Sienkiewicza)), 

a z Francji prochów Słowackiego oraz ich złożenie w podziemiach Katedry Wawelskiej 28 

czerwca 1927 roku (J. Wittlin Słowacki opuszcza Paryż, J. Lechoń Włosy Słowackiego, J. 

Tuwim Pogrzeb Słowackiego, E. Zegadłowicz Z TWOJEJ krakowskiej nawy, Straż w 

Barbakanie, J. Kurek Apel radjowy (na sprowadzenie zwłok Słowackiego) zatytułowany w 

powojennych edycjach Wawelska trumna). Wśród wierszy żałobnych znajduje się także 

Epitafium Arystydesa Brianda Józefa Wittlina. 

Ważne miejsce w poezji funeralnej zajmują utwory związane z zabójstwem 

pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza (1922): J. Tuwim, Pogrzeb 

prezydenta Narutowicza; 15 XII 1922. Wspomnienie (1933); A. Słonimski, Na śmierć 

prezydenta Narutowicza; L. Belmont, Na pogrzeb Prezydenta;  J. Wittlin, Podzwonne za 

                                                 
70 Wiersz poświęcony Leśmianowi ukazał się pod tytułem Na śmierć poety w „Wiadomościach Literackich”, nr 
5, Warszawa 1938. W 1940 roku znalazł się w tomie Róża wiatrów (cz. I) pod zmienionym tytułem – Na śmierć 
Bolesława Leśmiana, por. K. Wierzyński, Wybór poezji, wybór, opracowanie tekstu, wstęp, Krzysztof Dybciak, 
komentarze Katarzyna Dybciak, Krzysztof Dybciak, Wrocław 1991, s. 183-184.  
71 J. A. Gałuszka, Pogrzeb Marszałka Focha, w: tegoż, Cienie orłów, Warszawa 1932, s. 10-11; J. A. Gałuszka, 
Na śmierć Juljana Ejsmonda, tamże, s. 20-21; J. A. Gałuszka, Na śmierć Jacka Malczewskiego, tamże, s. 48-49. 
72 Polska edycja książki w tłumaczeniu Stefanii Podhorskiej-Okołów ukazała się w 1925 roku. 
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skazańca (1923); E. Szymański, Śmierć Prezydenta (1937). Temat ten zostanie rozwinięty w 

dalszej części rozdziału. 

Za wzniosłe doświadczenie historyczne powiązane literacko z kategorią mitu można 

uznać śmierć Józefa Piłsudskiego, którego pogrzeb odbył się w na Wawelu (18 maja 1935 

roku)73. Spośród licznych wierszy poświęconych pamięci Marszałka należy wymienić 

wieloczęściowy utwór Wierzyńskiego Werbel żałobny (Trumna, Ostatnia droga i Wawel)74 

ze zbioru Wolność tragiczna (1936) oraz Kopiec Kazimiery Iłłakowiczówny75 upamiętniający 

budowę Kopca im. Piłsudskiego w Krakowie. 

 W poezji międzywojennej upamiętniano ofiary rewolucji 1905 roku (np. Stefana 

Okrzeję w wierszu Róża Broniewskiego), poległych w wojnach i powstaniach 

niepodległościowych (np. porucznika Jana Surzyckiego, który zginął w obronie Śląska w 

1921 roku w utworze Meorum prime sodalium… Birkenmajera, czy też poległych w wojnie 

polsko-bolszewickiej – Edwarda Smolarza – Parada śmierci i Grób nieznanego żołnierza 

Przybosia i podporucznika Juliusza Kamlera w utworze z Pamiętnika Broniewskiego [– Nie 

dotykajcie wy tej trumny…],), ofiary manifestacji robotniczych (m.in. w wierszach 

Jasieńskiego, Broniewskiego) i chłopskich (m.in. Odjazd z wakacji Przybosia nawiązujący do 

pacyfikacji wsi na Rzeszowszczyźnie w 1933 r., gdzie zabito 50 osób), katastrof (Śmierć 

lotnika Michała Kryspina Pawlikowskiego76, Idzikowski Czuchnowskiego, Pieśń o Śląsku 

Zegadłowicza) i żywiołów (Jokohama Broniewskiego77). W tomie Garść popiołu (1932) 

                                                 
73 Wiersze, których tematem są pogrzeby Słowackiego i Piłsudskiego wskazano w rozdziale Poetycka symfonia 
wielkiego miasta – Kraków.  
74 Por. K. Wierzyński, Werbel żałobny, w: tegoż, Wybór poezji, dz. cyt, s. 153-156.  
75 Por. K. Iłłakowiczówna, Kopiec (1936), w: tejże, Poezje zebrane, t. 2, zebrali, oprac. i bibliografię sporządzili 
J. Biesiada, A. Żurawska-Włoszczyńska, wstępem opatrzył J. Ratajczak, Toruń 1998; por. też rozdział Poetycka 
symfonia wielkiego miasta – Kraków. 
76 Zdaniem Aliny Kowalczykowej prawdopodobnym kontekstem dla wiersza Pawlikowskiego (drukowanego w 
wileńskim piśmie „Południe”) mógł być krakowski wypadek z udziałem pilota-instruktora, Emila Meyera. 
Wiadomość o katastrofie podano w „Dzienniku Ludowym” z 7 maja 1920 r., por. A. Kowalczykowa, Programy 
i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, Warszawa 1981, s. 61.  
77 Jokohama (Wiatraki 1925) w: W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. 60-65. Tematem utworu jest 
najprawdopodobniej trzęsienie ziemi w Japonii (1 września 1923 r.), podczas którego zginęło ok. 20 tys. ludzi, 
W „Ilustrowanym Kurierze Codziennym” informowano o kataklizmie za pośrednictwem różnych agencji 
prasowych, m.in. PAT, od 3 września 1923 (nr 217, s. 9). W artykule Kataklizm nieszczęśliwej Japonii, 
zamieszczonym w 9 września (nr 223, s. 4), opublikowano dane uzyskane w ambasadzie Japonii. Na skutek 
trzęsienia ziemi, pożarów i zalania przez morze została zupełnie zniszczona Jokohama. Ogromne straty poniosło 
także Tokio. W pomoc Japonii zaangażowane były Stany Zjednoczone oraz liczne państwa europejskie, w tym 
Polska, por. „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1923: nr 217, 3 września, s. 9; nr 218, 4 września, s. 1; nr 219, 5 
września, s. 8; nr 220, 6 września, s. 8-9; nr 221, 7 września, s. 3, 9; nr 223, 9 września, s. 1, 4; nr 224, 11 
września, s. 2; nr 225, 12 września, s. 1-3, 8; nr 226, 13 września, s. 8, 10-11; nr 227, 14 września, s. 4-5 – 
Przebieg katastrofy w Japonii. Por. też: „Kurjer Waszawski” 1923: wydanie wieczorne, nr 245, 4 września, s. 7-
8; dodatek poranny, nr 246, 5 września, s. 5. Z relacji jednego z ocalałych mieszkańców Tokio czytelnicy „IKC” 
dowiedzieli się, że: „(…) bezpośrednio po wstrząśnieniach podziemnych, wybuchły płomienie tak, iż utworzyło 
się na przestrzeni 10 klm. olbrzymie płonące morze. Jednocześnie nastąpiło oberwanie się chmur, które jednakże 
nie było w stanie ugasić płonącego miasta”. Obraz zniszczeń przedstawiono w kronice Pathé News pochodzącej 
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Marian Piechal poświęcił trzynaście epitafiów pamięci ludzi, którzy zginęli w pożarze, ratując 

zbiory biblioteki zamku w Dzikowie78. Być może do wydarzenia autentycznego odniósł się 

Jerzy Jankowski w rapsodzie Spłon lotnika (1914). Przypuszcza się, że tekst nawiązuje do 

wypadku lotniczego na Polu Mokotowskim w Warszawie, do którego doszło 28 marca 1913 

roku. Zginął w nim podporucznik Aleksander Perłowski79. 

Ze względu na połączenie tradycji trenu z publicystyką społeczną ciekawym 

przykładem poezji żałobnej jest utwór Gałczyńskiego zatytułowany Na śmierć Kazimierza 

Sołtysika (1938). Wymieniając w pierwszej strofie zasługi zmarłego publicysty (laudatio), 

poeta wpisuje w drugą część utworu krytyczny komentarz, stanowiący swego rodzaju 

pouczenie (exhortatio), adresowane do poznańskiego, konserwatywnego środowiska 

katolickiego, przeciw któremu Sołtysik występował. Gałczyński czyni też aluzje do trudnej 

sytuacji materialnej bohatera utworu, która mogła być powodem zgonu. Tym samym 

formułuje oczekiwania wobec środowisk kościelnych, które w związku ze służebnym 

charakterem swojej działalności powinny angażować się w pomoc ubogim i potrzebującym80.  

Wzruszającym świadectwem przeżyć związanych ze śmiercią najbliższych są wiersze 

Brunona Jasieńskiego Pogrzeb Reńi, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Śmierć braciszka i 

Bolesława Leśmiana Do siostry. Tradycję trenu kontynuował też Jalu Kurek w zbiorze 

Drzewo boleści. Płacz po zmarłych rodzicach (1938). Świadectwem osobistej tragedii są 

                                                                                                                                                         
z Prelinger Archives San Francisco (www.prelinger.com). Zdjęcia Jokohamy i Tokio wykonał Ralph Randor 
Earle, por.: http://historiajaponii.pl/kanto-1-ix1923-wielkie-trzesienie-ziemi/. Relacje filmowe Pathé ze 
zrujnowanych miast można zobaczyć na stronach internetowych: 
https://www.youtube.com/watch?v=8kAQ3bqFs2s; https://www.youtube.com/watch?v=mfYXgUj01gA; 
https://www.youtube.com/watch?v=4MSLTAPlFWY (dostęp: 27.10.2016). Aluzję do trzęsienia ziemi w Japonii 
znajdziemy też w wierszu Krzyk ostateczny Mieczysława Brauna, por. tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., Warszawa 
1979, s. 74. 
78 Por. J. Kwiatkowski, Główne nurty poezji dwudziestolecia, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. 
Literatura polska w okresie międzywojennym, t. II, red. J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 
1979, s. 34. Zapewne do faktów odwołał się również Jalu Kurek, zawierając w Pieśni bohaterskiej historię „o 
Halinie, córce Jana Żywiołka, robotnika z Żyrardowa, tragicznie spłoniętej 13 stycznia 1925 roku”, por. J. 
Kurek, Pieśń bohaterska, w: tegoż, Pisma wybrane. Poezje, Kraków 1980, s. 73-75. O tego typu wypadkach 
informowano w codziennej prasie, por. m.in. Tragiczna śmierć w płomieniach, „Ilustrowany Kuryer 
Codzienny”, nr 14, środa 14 stycznia 1925, s. 6, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=63135 (dostęp: 
15 sierpnia 2017). 
Ciekawym przykładem wiersza mówiącego o realiach wojennych jest wiersz upamiętniający ofiary ataku 
torpedy pt. Łódź podwodna Jalu Kurka, por. tegoż, Arkusz poetycki 8, Warszawa 1938, s. 7-8. Utwór ukazał się 
po wojnie w kolejnych dwóch wariantach: J. Kurek, Na zatopienie polskiej łodzi podwodnej, w: tegoż, Wiersze 
awangardowe (retrospektywa), wybór, słowo wstępne i nota wydawcy S. Jaworski, Kraków 1977, s. 131-132; J. 
Kurek, Na zatopienie łodzi podwodnej, w: tegoż, Pisma wybrane. Poezje, dz. cyt., s. 135-136.  
79 Por. komentarz do wiersza Spłon lotnika Jerzego Jankowskiego, w: Antologia polskiego futuryzmu i Nowej 
Sztuki, dz. cyt., s. 78. 
80 Por. K. I. Gałczyński, Na śmierć Kazimierza Sołtysika, w: tegoż, Szarlatanów nikt nie kocha. Wiersze zebrane, 
t. I, Warszawa 2014, s. 515; A. A. Zięba, Kazimierz Sołtysik, w: Internetowy Polski Słownik Biograficzny, 
http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazimierz-soltysik (dostęp 22.04.2017). 
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wiersze Juliana Przybosia pamięci Marzeny Skotnicówny, która zginęła wraz z siostrą Lidią 

w Tatrach na Zamarłej Turni w 1929 roku (m.in. Żyje, wołać 1930, Z Tatr 1938)81.  

Autentyzm i rzeczowość charakteryzuje wspomnieniowy, po części żałobny, cykl 

wierszy młodopolskiej poetki, Maryli Wolskiej, O dawnym Lwowie (Dzbanek malin 1929), w 

którym istotne miejsce zajmują portrety ważnych dla autorki osób, rodziny, znajomych oraz 

znaczących postaci środowiska lwowskiego: malarza Franciszka Tepy, Seweryna 

Goszczyńskiego, Adama Chmielowskiego oraz aktorki Anieli Aszpergerowej82. 

Wspomnienia zmarłych gwiazd filmowych reprezentują utwory Valentino tango Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Pogrzeb Maxa Lindera autorstwa Brunona Jasieńskiego. 

Lotnictwo było tematem nie tylko twórczości futurystycznej. Wśród wierszy 

apologetycznych wyróżniają się poświęcone osiągnięciom lotników – Lot Orlińskiego Juliana 

Przybosia (1926)83 upamiętniający słynny lot Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka na 

trasie Warszawa – Tokio – Warszawa oraz Wiersz z powodu przelotu nad oceanem autorstwa 

Mieczysława Brauna z (1928) związany najprawdopodobniej z pierwszym przelotem z 

Ameryki Północnej do Europy Charles’a Lindbergha84. 

Odrębne miejsce w poezji okolicznościowej zajmuje zbiór wierszy Kazimierza 

Wierzyńskiego Laur Olimpijski (1927), za który poeta otrzymał nagrodę na IX Olimpiadzie w 

Amsterdamie w 1928 roku. W opinii Jerzego Kwiatkowskiego tom zyskał „odcień 

poetyckiego reportażu”85 dzięki portretom autentycznych mistrzów sportu: rekordzisty w 

skoku o tyczce – Karola Hoffa, pięściarza – Erminia Spalli, biegaczy – Charles’a Paddocka, 

Johna Porrita, Paavo Nurmiego oraz piłkarza – Ricarda Zamory.   

Interesującym utworem Słonimskiego jest Do Irlandii (Godzina poezji 1923), w 

którym poeta upamiętnił ogłoszenie deklaracji niepodległości Irlandii (21 stycznia 1919 r.). W 

tym samym tomie znalazł się wiersz Rekord z odniesieniami do wypraw brytyjskich na Mount 
                                                 
81 Por. J. Przyboś, Zapiski bez daty, dz. cyt., s. 254-255, 334-337. 
82 Por. M. Wolska, Dzbanek malin, Medyka 1929, https://polona.pl/item/277256/55/ (dostęp 23.04.2017). Na 
realizm przywołanego cyklu i jego powinowactwo z poetyką skamandrycką zwrócił uwagę Jerzy Kwiatkowski, 
por. tegoż, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2003, s. 121. 
83 Por. J. Przyboś, Lot Orlińskiego, w: tegoż, Pisma zebrane, T. 1, Utwory poetyckie, oprac. R. Skręt, przedmowa 
J. Kwiatkowski, Kraków 1984, s. 40, 416; 22.600 km. w powietrzu. Trjumfalny powrót kap. Orlińskiego i st. 
sierżanta Kubiaka, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 268, 29 września 1926, s. 1, 4-5; Polskie orły na 
azjatyckim szlaku, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 269, 30 września 1926, s. 3-5, 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=69180&tab=3 (dostęp: 01.05.2018). 
84 Por. M. Braun, Wiersz z powodu przelotu nad oceanem, w: tegoż, Przemysły, Warszawa 1928, 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/braun-przemysly-wiersz-z-powodu-przelotu-nad-oceanem/ (dostęp: 
01.05.2018) oraz notatki informacyjne PAT:  Co mówi Lindbergh o Nungesserze, Niesłychany entuzjazm w N. 
Jorku, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 141, 24 maja 1927, s. 2; (mig) Ten, który zwyciężył Ocean, (PAT) 
Samolot Lindbergha rozebrany przez tłum na pamiątkę,  „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 142, 25 maja 
1927, s. 3-4; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=69180&tab=3 (dostęp: 01.05.2018) 
85 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz. cyt., s. 117. Por. też: K. Dybciak, Wstęp, do: K. 
Wierzyński, Wybór poezji, dz. cyt., s. XX-XXII. 
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Everest (śmierć Georga Mallory’ego w czerwcu 1924 roku)  oraz do walki znanych pięściarzy 

Georgesa Carpantiera z Jackiem Dempseyem86.  

Słonimski dokumentował także wrażenia z podróży, m.in. do krajów basenu Morza 

Śródziemnego, Brazylii, Danii oraz sowieckiej Rosji (wiersze w zbiorach: Droga na Wschód 

1924, Z dalekiej podróży 1926, Okno bez krat 1935; fragmenty poematu Oko w oko 1928).  

Podróże inspirowały twórczość Wierzyńskiego (część tomu Wielka Niedźwiedzica 1923), 

Iwaszkiewicza (Podróż do Europy 1931) i Stanisława Balińskiego (Wieczór na Wschodzie 

1928). Brazylia stała się tematem wielu wierszy dokumentujących emigracyjne 

doświadczenie Wojciecha Breowicza, który osiedlił się tam w latach trzydziestych (O 

słoneczna Brazylio 1933, Był świt 1933, Na obczyźnie 1934, Pionierzy 1934, W puszczy 1933, 

List do rodziny 1935, List do brata 1935, List do matki 193687.  

Szczególną kronikę lat trzydziestych odnajdujemy w twórczości Edwarda 

Szymańskiego, poety o proletariackim rodowodzie, który „na gorąco” komentował politykę 

międzynarodową i krajową. Teksty Szymańskiego miały najczęściej charakter żartobliwy, 

były wśród nich satyry, parodie i fraszki. Pisane pośpiesznie, niczym notatki prasowe, były 

reakcją na szybko zmieniającą się rzeczywistość i nie zawsze reprezentowały wysoki poziom 

artystyczny. Rzadko były to utwory dłuższe, natomiast tematycznie zawsze odnosiły się do 

problemów podejmowanych w codziennej prasie. W pewnym stopniu łączyły nowinkarstwo 

ballady i gazety. Wiele z tych tekstów drukowano w pismach: „Szpilki”, „Robotnik”, 

„Spólnota”. Uwagę poety przykuwały między innymi agresja Japonii na Chiny (incydent 

mandżurski; Banzaj, List do okopów pod Pekinem, Wojna w Chinach dopiero się zaczyna), 

jak również zerwanie stosunków gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Japonią 

(Ameryka zerwała traktat handlowy z Japonią). Sytuacja w Europie została nakreślona w 

tekstach dotyczących polityki prowadzonej przez państwa autorytarne. O włoskim faszyzmie, 

w tym inwazji Mussoliniego na Abisynię w 1935 r. czytamy w utworach: Włoski faszyzm 

kocha Francję bez granic, Premier Anglii jedzie do Rzymu, Polowania dyplomatyczne, 

Pytanie, List sentymentalny do abisyńskiego żołnierza. Wojnę domową w Hiszpanii ilustrują: 

Pean ku czci generała Franco napisany w 76 rocznicę powstania styczniowego, Ballada 

wyrażająca zdziwienie, dlaczego wśród „ochotników” włoskich w Hiszpanii nie ma 

bankierów i fabrykantów broni, W Madrycie odbyła się parada zwycięstwa, Min. Eden grozi 

                                                 
86 Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Carpentier; https://pl.wikipedia.org/wiki/Jack_Dempsey (dostęp 
12.01.2016). 
87 Por. W. Breowicz, Wybór utworów. Wiersze, oprac. A. Olcha, Warszawa 1956, s. 29-47. O inspiracjach 
podróżniczych w twórczości Skamandrytów, szczególnie Słonimskiego, pisze Alina Kowalczykowa, por. tejże, 
Liryki Słonimskiego 1918-1935, dz. cyt., s. 152-157. 
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gen. Franco, Franco przystąpił do paktu antykominternowskiego. Politykę hitlerowską 

Szymański komentował w utworach: Piosenka o germańskiej dziewczynie, Do proletariatu 

niemieckiego, Dymitrow, Berlin 1935, Kanclerz Hitler odwiedzi Karlsbad, O plebiscycie w 

„Wielkiej Rzeszy”, Na projektowaną zmianę gdańskich herbów i flag, Hitlerowcy w Gdańsku 

biją polskie dzieci, Po zajęciu Kłajpedy, W Berlinie podpisano pakt wojskowy włosko-

hitlerowski, Choroba osi Berlin–Rzym, Ribbentrop w Paryżu, Prezydent Hacha zachorował, 

Apetyt Trzeciej Rzeszy, Hitler otoczył opieką Czechy. Do wewnętrznej polityki Stalina poeta 

odniósł się w tekście W Moskwie stwierdzono odchylenia magnetyczne. Politykę mocarstw 

europejskich, Anglii i Francji, wobec agresywnych działań Mussolliniego i Hitlera 

skomentował w utworach: O nowym rządzie francuskim, Francja zawrze wkrótce pakt 

przyjaźni z Niemcami, Turcja zawarła sojusz z Anglią, Anglia udzieliła Turcji pożyczki, 

Anglia uznała zabór Abisynii. W poezji Szymańskiego znajdujemy między innymi reporterski 

opis wstrząsającego zabójstwa socjalisty Giacoma Matteottiego, dokonanego w czerwcu 

1924 r. przez faszystów (Matteotti). Szymańskiego interesowała także sytuacja polityczna w 

Polsce. Poeta komentował pacyfikację wsi ukraińskich w 1930 r. (Pacyfikacja). Polemizował 

z sanacją i „Ozonem”, zabierał głos w sprawie strajku pracowników Związku Nauczycielstwa 

Polskiego oraz kampanii przeciw „Płomykowi” (Oenerowskim „Obrońcom Ludu”, Na ZNP, 

Oenerowskie pisemko „Merkuriusz” skazano…). Sprzeciwiał się antysemityzmowi na 

wyższych uczelniach (Oda do wszy)88. Krytykował także dziennikarską pogoń za sensacją w 

utworze na temat sprawy Gorgonowej (O zamordowanej dziewczynie). Wiele miejsca 

poświęcał kwestiom społecznym (Cukier krzepi, Praca zamiast pieniędzy, Moja ulica), a 

niektóre z wierszy Szymańskiego weszły do repertuaru teatrów robotniczych (m.in. Wojna, 

Bezrobotni, Głód, Bojowiec, Kieszeń i serce)89.  

W satyrycznej formie na tematy aktualne wypowiadali się m.in. Bruno Jasieński 

(krytyka sytuacji ekonomicznej, głównie za rządów Władysława Sikorskiego i Władysława 

Grabskiego w latach 1922-1925: Premiery premiera, Podzwonne Grabskiemu, „13”, Bajka o 
                                                 
88 Problem antysemityzmu na wyższych uczelniach Szymański szerzej skomentował w publicystyce, por. E. 
Szymański, Żółta łata (Broszura Szerzej o antysemityzmie 1936), w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, dz. cyt., s. 631-
633.  
89 Por. B. Faron, Poezja agitacyjno-estradowa Edwarda Szymańskiego, w: Poeci dwudziestolecia 
międzywojennego, dz. cyt., s. 323-349; R. Matuszewski, Edward Szymański i jego poezja, w: E. Szymański, 
Dzieła zebrane, t. 1, oprac. Ł. Szymański, przedmowa R. Matuszewski, przypisy E. Rudziński, Ł. Szymański, 
Kraków 1971, s. 5-49. E. Rudziński, Ł. Szymański, Przypisy, tamże, s. 656, 658. Por. także teksty 
publicystyczne: E. Szymański, Bezrobotni a literaci, („Robotnik”, 24 sierpnia 1932), w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 
2, dz. cyt., s. 583-585; E. Szymański, Kryzys, („Kolejarz Związkowiec”, 13 października 1931), w: tegoż, Dzieła 
zebrane, t. 2, dz. cyt., s. 603-606; E. Szymański, Głód krzepi, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, dz. cyt., s. 607-609. 
 Temat podboju Abisynii przez Mussoliniego poruszył też Jalu Kurek w wierszu Abisynia, w: tegoż, 
Arkusz poetycki 8, dz. cyt., s. 5-6; por. też wariant Na podbój Abisynii w powojennych edycjach: J. Kurek, 
Wiersze awangardowe (retrospektywa), dz. cyt., s. 129-130; tegoż, Pisma wybrane. Poezje, dz. cyt., s. 133-134). 
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podróżach, Nie wszystko złoty, co się świeci, Ach ten dolar; Premier i żebrak, Bajka o 

pogodzie, Bajka o świętym Mikołaju; ciekawostką są utwory poświęcone Targom 

Wschodnim, które odbywały się we Lwowie w latach 1921-1939 – Bajka o targach (1925), 

Refleksje po-targowe (1925)90; krytyka stosunków międzynarodowych: Bajka o ośle, 

Francuzach i Marokku). W satyrach Jasieńskiego znajdziemy też utwory żartobliwie 

odnoszące się do środowiska lwowskiego Z cyklu: Cmentarzyk lwowski za lat 70. (Nagrobki 

wybitnych Lwowian).    

Satyra była formą, po którą chętnie sięgali również Julian Tuwim, Antoni Słonimski, 

Marian Hemar, Konstanty Ildefons Gałczyński, a z młodszej generacji – Zuzanna Ginczanka i 

Tadeusz Hollender. 

 

 

III.5. Doświadczenia pokoleniowe 
 

Obraz kataklizmów – rewolucji 1905 roku w Królestwie Polskim, Wielkiej Wojny 

oraz rewolucji w Rosji – znajdziemy w wielu tekstach. Utwory poetów, dla których 

przeżyciem pokoleniowym były wojny i rewolucje najczęściej mają wydźwięk pacyfistyczny. 

Cechuje je ton elegijny, będący rezultatem traumatycznych przeżyć. Nie brakuje jednak 

wierszy-pobudek i agitujących wezwań do czynu. Zdarzają się też formy satyryczne, w 

których komentowana jest sytuacja polityczna, społeczna oraz zagadnienia związane ze 

stereotypami narodowościowymi, rolami społecznymi i mentalnością.  

 

III.5.1. W chaosie rewolucji 
 

Rewolucję 1905 roku odmiennie komentują poeci – świadkowie wydarzeń – 

uczestnicy czwartego powstania: Andrzej Niemojewski w satyrycznym, stematyzowanym 

politycznie, Czerwonym felietonie (Warszawa 1907)91 oraz Jerzy Jankowski w zawierającym 

proletariackie przesłanie, futurystycznym zbiorze Tram wpopszek ulicy. Skruty prozy i poemy 

(Warszawa 1920). Historia w poezji Jankowskiego, podobnie jak u wczesnego Tuwima, 

naznaczona jest rytmem walki:  

 

                                                 
90 Temat Targów Wschodnich podjął także Przyboś w wierszu Reklama, por. rozdział Dokument epoki – funkcja 
i znaczenie konwencji artystycznej. 
91 Por. rozdział Dokument epoki – funkcja i znaczenie konwencji artystycznej. 
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W takcie, w rytmie, w zgżycie walk 

pieni się elektryczny szum. 

Wydażenia powstają z wypadkuf. 

Epoki rodzą się z wydażeń, 

podnoszą łby przeraźliwe wspaniałe, 

najeżone igliwiem bagnetuf, 

skołtunione wężowiskiem epidemij, 

spowite turuanem pożarnych łun. 

            -------------- 

Serce ściska lęk i radość  (Spłon lotnika. Rapsod)92

 

Pochodzący z Wilna Jankowski był członkiem PPS. Do objętej strajkami Łodzi 

przyjechał jako partyjny agitator. Jego celem było umocnienie woli robotników do wytrwania 

w oporze. Dzięki powstałym w 1922 roku zapisom Janiny Jankowskiej-Oryżyny, siostry 

poety, dowiadujemy się więcej o jego działalności w okresie rewolucji. Wtedy właśnie 

Jankowskiego zafascynował proletariat. Zaufanie, którym darzył robotników było 

uzasadnione. Ocalony przed żandarmerią, miał wobec nich dług wdzięczności. Autorka 

opisuje obrazy znane z poematu Tram wpopszek ulicy Jankowskiego oraz z opublikowanych 

w latach trzydziestych Wspomnień o Łodzi Juliana Tuwima („Wiadomości Literackie”, 1934, 

nr 33): 

 
Fabryki strajkowały. Mimo to oddychało się jeszcze sadzą. 

Zdawało się tu i ówdzie, że ulice wyglądały jakby wybrukowane maciejówkami. To robotnicy zbierali 

się dookoła mówcy, przemawiającego na przewróconej beczce. Czerwonymi językami ziały na murach podarte 

proklamacje. Na którymś placu legł przewrócony żółty tramwaj – szczątek barykady. Ktoś napisał palcem 

koślawo na kurzu i sadzy jego ściany: „Niech żyje rewolucja!”93. 

 

U Jankowskiego czytamy: 
 

6. 

Poszuściły w kątku jakieś proklamacje 

i „maszyna” siedzi twardo w łapie lwiej 

socjalista uznał robotniczą rację 

lecz od tego chyba po fajrancie lżej. 

                                                 
92 Yeży Yankowski, Tram wpopszek ulicy…, dz. cyt. 
93 Fragmenty pamiętnika Janiny Jankowskiej-Ożyryny cytuje Edward Kozikowski, por. tegoż, Łódź i pióro…, 
dz. cyt., s. 104-109. Por. też: Z. Jarosiński, Wstęp, do: Antologia futuryzmu i Nowej Sztuki, wybór i opracowanie 
tekstów H. Zaworska, Wrocław 1978, s. XV-XIX; M. Stokowa, Jankowski Jerzy, Polski Słownik Biograficzny, t. 
10, Kraków 1962-1964, s. 540-541. 
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7. 

Kiedy palacz pszyszedł puszczać w ruch dynamo 

ziewnął raz i drugi i do chłopca żekł –  

było ich tam sześciu, postali za bramą 

ale wnetki poszli, bo za nimi szpieg. 

 

8. 

Wyzywają wroga oczy robotnicy 

Widzą one wszystko z poza rygla bram 

czyjeż biło serce, gdy wpopszek ulicy 

legł między beczkami pszewrucony tram. 

(…)94

 

W utworze Jankowskiego dostrzegamy realizację kilku założeń jedenastego punktu 

Manifestu Futuryzmu Marinettiego, między innymi apologię walki i rewolucji, której 

podmiotem jest proletariat. Dwie pierwsze strofy wymagają zwrócenia uwagi na kontekst 

polityczny, czyli rosnące znaczenie ruchu robotniczego; jego działalność w walkach 1905 

roku budziła nadzieje na odzyskanie niepodległości.  

 
1. 

Niebieskie oczy proletarjatu… 

tak jak niebieski jest nad Polską świt! 

o wieże waszej świat przekaże światu 

międzynarodowy futuryzmu mit! 

 

2. 

Fabryki  kominy czarne jak sztandary, 

czarne niby lotny dzielnic ludu proch 

wy zapamiętacie bezmiar tej ofiary, 

kiedy osypywał was mitraljez groch  

 

Organizacyjno-polityczna działalność Niemojewskiego i agitatorskie doświadczenie 

Jankowskiego można zestawić ze wspomnieniami z dzieciństwa Tuwima. Wracają w nich 

sceny walk, twarze ofiar:   

 
 Rok 1905. Kałmucy ze srebrnemi kolczykami w uszach jadą stępa na małych konikach. Trzymają 

gotowe do strzału karabiny. Patrzą w górę. Nie otwierać okien bo zastrzelą. Na rogu grupka robotników. Kałmuk 
                                                 
94 Y. Yankowski, Tram wpopszek ulicy. Skruty prozy i poemy, Warszawa 1920 (strony nienumerowane). 
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spina konika ostrogami, wpada śród nich, bije kolbą. Rozpierzchli się. Na ulicy pusto i cicho, tylko podkowy 

człapią w chodnik. Stuknął rewolwer. Drugi wystrzał, trzeci… Kałmucy galopują, strzelają naoślep. Dopadli 

młodego chłopca w granatowej bluzie. Kula w czoło. Chłopiec rozkrzyżował się na płocie, zdziwiony że go 

zabili, – i runął w kałużę własnej krwi. Kałmucy pędzą dalej95. 

 

Tuwim przywołuje też obraz barykady utrwalony w utworze Jankowskiego i 

wspomnieniu jego siostry: 
  

…Wywrócony tramwaj na Piotrkowskiej. „Tram wpoprzek ulicy”. Beczki, deski, drabiny, druty – 

barykada. Śród tego rumowiska czają się ludzie. Za niespełna dziesięć lat będą się tak samo czaili w okopach. 

Zza rogu, ostrożnie, z nastawionemi karabinami, wynurza się oddział policji. I już strzelanina. Matka porywa 

mnie z balkonu do pokoju. Na ulicy trzask, krzyki, tętent. Wszystko trwało parę sekund. Wychylam głowę przez 

drzwi balkonu. Kilku leży nieruchomo. I miota się, leżąc, zdychający koń z przytroczonym kozakiem96. 

 

Poeta odtwarza obraz manifestacji oraz atmosferę panującą wśród zgromadzonych:  
 

…Czarny, zwarty tłum wypełnia szczelnie ulicę. Tę czerń (mówię o kolorze) przerzynają na całą 

szerokość ulicy purpurowe wstęgi wieńców: „Ofiarom carskich zbirów”… Z tej czerni, jak płomienie, 

wybuchają co parę kroków czerwone sztandary. Tłum śpiewa: 

 

Dalej więc, dalej więc nieśmy śpiew, 

Nasz sztandar płynie ponad trony, 

Niesie on zemsty grom, ludu gniew, 

Przyszłości rzucając siew, 

A kolor jego jest czerwony, 

Bo na nim robotników krew. 

 
Rozdają proklamacje i „Robotnika”, drukowanego przy ul. Wschodniej przez Józefa Piłsudskiego97. 

  
 

Krwawe walki proletariatu w mieście kontrastują z opisem agitacji prowadzonej przez 

socjalistów wśród młodych, wykształconych ludzi. Poważnym zainteresowaniem cieszyły się 

wówczas wydane w języku rosyjskim broszury na temat socjalizmu, ekonomii 

marksistowskiej oraz najprawdopodobniej polskojezyczna Praca najemna i kapitał Karola 

Marxa wydana w Warszawie w 1905 roku98 (lub jej wcześniejsza edycja): 

                                                 
95 J. Tuwim, Wspomnienia o Łodzi, „Wiadomości Literackie”, 1934, nr 33, s. 11. 
96 Tamże. 
97 Tamże. 
98 Por. K. Marx, Praca najemna i kapitał, nakładem Księgarni Popularnej, Warszawa 1905, 
https://polona.pl/item/praca-najemna-i-kapital,NzI1NTE3Mzg/8/#info:metadata (dostęp: 30.04.2018). 
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 …Panny w Kraszewie, Bedoniu, Andrespolu, na Wiśniowej Górze i innych podmiejskich letniskach 

czytają broszurki: „Karl Marx i jewo uczenje”, „Czto takoje socjalizm?”, „Praca i kapitał”… Dostarczają im tej 

lektury czarni, brodaci studenci w binoklach. Niejeden z nich rządzi dzisiaj zaprzyjaźnioną republiką 

sowietów99. 

 

Poeta wspomina pogłoski o pogromie ludności żydowskiej: 
 

…Kiedyś o czwartej popołudniu zaczęły przeraźliwie wyć w całem mieście syreny fabryczne. Ulice 

zaroiły się niezliczonemi tłumami robotników. Co się stało? W mieście ma być pogrom. Podobno na 

Nowomiejskiej już biją. Kto bije i kogo? Chuligani Żydów. Przyjechali dziś z Białegostoku, żeby bić i rabować. 

Więc robotnicy wyruszyli z fabryk, żeby bronić100. 

 

Sceny rewolucji 1905 roku dały asumpt do napisania Pieśni o biciu (1914)101, w której 

poeta eksponuje niesprawiedliwość i okrucieństwo, z jakim spotyka się żydowska 

społeczność przywiązana do polskiej historii i kultury. Cierpienie i upokorzenie jest ceną za 

złożoną tożsamość. W wierszu podważony został stereotypowy pogląd na temat „słowiańskiej 

łagodności” i wyeksponowana, powtarzająca się w poezji Tuwima figura Żyda, człowieka 

prześladowanego, budzącego niechęć i nienawiść antysemitów.  

Żydów biją! Wesoło! Ha-ha-ha! 

Żydów biją! Będą i mnie bili: 

Batogiem w pysk. 

Nahajką w plecy, 

Żelastwem w głowę, Wesoło!!! 

 

Biją Polacy, Rosjanie, 

Tak, tak: słoneczni Słowianie! 

MNIE także będą bić! 

A co pan myśli, mój panie? 

Jak bić – to bić! 

 

Ha-ha-ha! Za moje obłąkanie, 

Żem chciał najdroższe ukochanie 

Przez Polskę śnić, 

Będą mnie bić – a mocno bić!!!102

                                                 
99 J. Tuwim, Wspomnienia o Łodzi, dz. cyt. 
100 Tamże. 
101 Por. J. Stradecki, Kalendarium życia i twórczości, w: J. Tuwim, Wiersze, t. 1, dz. cyt. s. 123; M. Urbanek, 
Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Warszawa 2013, s. 16-18. 
102 Cytat wg M. Urbanek, Tuwim. Wylękniony bluźnierca, dz. cyt., s. 17-18. 
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Utwór ten można uznać za inicjujący w twórczości Tuwima problematykę 

antysemityzmu, wobec której poeta ustosunkuje się wielokrotnie, zarówno w wywiadach 

prasowych, poezji lirycznej, jak i w utworach satyrycznych.  

Poetycką reminiscencją 1905 roku będzie fragment Kwiatów polskich. Krystyna 

Ratajska rekonstruuje wydarzenia rewolucyjne wspominane przez poetę w 1934 roku i 

opisane w poemacie Kwiaty polskie, wskazując na łączność przytaczanych faktów 

historycznych z fikcją literacką. Autentyczne są niektóre nazwiska osób zabitych pod 

barykadą na ulicy Piotrkowskiej103, obraz manifestacji pogrzebowej, rozgromienie strajków 

przez 37. pułk jekaterynoburski z wymyślonym porucznikiem Iłganowem na czele, 

przywódcą, którym w rzeczywistości był kapitan Fortunatow. Prawdopodobnie poza 

własnymi obserwacjami, źródłem przedstawionych w poemacie faktów była pamięć zbiorowa 

– wspomnienia uczestników rewolucji, prasa oraz książki opublikowane w latach 

trzydziestych – Łódź w ogniu Stefana Martynowskiego (1931) i Zastygły nurt życia. Łódź, 

która odeszła Stanisława Rachalewskiego (1938). Opisywane wydarzenia dotyczyły zapewne 

tzw. Powstania Czerwcowego (18-25 czerwca 1905 r.), podczas którego doszło w Łodzi do 

nasilenia walk. Porównanie tekstów Tuwima z wybranymi materiałami źródłowymi dowodzi, 

że zapamiętany i utrwalony przez poetę obraz walk nie był, co zrozumiałe, zgodny z 

relacjami, odtwarzał natomiast atmosferę tego okresu. Przedstawione w Kwiatach polskich 

obrazy rewolucji są artystyczną kreacją i stanowią poetycką syntezę wydarzeń 

rozgrywających się między 21 a 23 czerwca 1905 roku104. Wbrew opinii Krystyny Ratajskiej, 

która mimo dostrzeżenia elementów faktograficznych jest zdania, że Kwiatów polskich nie 

należy traktować jako źródła historycznego105, warto uznać fragmenty poematu za swego 

rodzaju dokument epoki, jeden z wielu tekstów powstałych na podstawie wspomnień 

świadków, w tym wypadku dziecięcego obserwatora. Jego wartość polega głównie na 

poświadczeniu nastrojów społecznych i atmosfery towarzyszącej wydarzeniom z przeszłości 

oraz współczesnego do nich stosunku. Tekst artystyczny często odnosi się do rzeczywistości, 

faktów, zdarzeń i emocji, w jego kanwie splatają się doświadczenia świadków 

indywidualnych, grup społecznych i pokoleniowych. 

                                                 
103 Por. R. Wierzbowski, Łódzkie realia „Kwiatów polskich”, w: Literatura i język Łodzi, Łódź 1978, wg K. 
Ratajska, „Jedyna patriotyczna legenda Łodzi” – rewolucja 1905 r. w „Kwiatach polskich”, w: Julian Tuwim. 
Biografia, twórczość, recepcja, pod red. K. Ratajskiej i T. Cieślaka, Łódź 2007, s. 40. 
104 Por. K. Ratajska, „Jedyna patriotyczna legenda Łodzi”…, dz. cyt., s. 34-38; Korespondencja „Z pola walki” 
1905, nr 10, cyt. za: Źródła do dziejów rewolucji 1905-1907 w okręgu łódzkim, wyd. P. Korzec, pod red. N. 
Gąsiorowskiej, Warszawa 1958, s. 248; P. Korzec, E. Szuster, Łódzkie powstanie zbrojne w czerwcu 1905, 
Warszawa 1965, s. 37. 
105 Por. K. Ratajska, „Jedyna patriotyczna legenda Łodzi” …, dz. cyt., s. 40. 
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 W obszernym zbiorze tekstów Tuwima znajdują się dwa wczesne dokonania 

literackie, które, mimo iż nie dotyczą spraw polskich, uznane zostały za wyraz poparcia dla 

Józefa Piłsudskiego106. Chodzi o satyry drukowane na łamach „Sowizdrzała” w 1918 roku. 

Obydwa utwory zostały szczegółowo omówione przez Annę Węgrzyniak. W satyrze 

Rewolucja w Niemczech (1917) poeta potwierdził pogląd znany z Symfonii wieków, że tego 

rodzaju nagła zmiana społeczno-polityczna stanowi dziejową konieczność. Tuwim poddaje 

krytyce mentalność społeczeństwa niemieckiego, między innymi osławiony „pruski dryl”. 

Stylizuje utwór używając wtrąceń w języku niemieckim oraz imituje intonację właściwą dla 

języka niemieckiego poddając tekst rytmizacji. W tym celu używa rymów męskich i gry słów. 

Wśród aluzji do niemieckich realiów znajdują się zmodyfikowane nazwiska, sparafrazowane 

tytuły książek oraz fragmenty pieśni narodowych107. Uwagę zwraca rzeczowy i utrzymany w 

poważnym tonie przekaz, typowy dla sprawozdania czy relacji świadka, stąd poza 

wydźwiękiem komicznym należy zwrócić uwagę na publicystyczną wymowę wiersza-

komentarza odnoszącego się do sytuacji politycznej w Niemczech.  

Efektem swoistej gry słownej jest groteskowy instruktaż rewolucyjny dla dzieci: 

 
W szkołach rozdano dzieciom „Paketchen”, 

A w tych Paketchen Fritzl i Gretchen 

Znaleźli bombkę i chorągiewkę, 

Rewolucyjny wierszyk i śpiewkę, 

Trzy proklamacje, notesik, wstążkę 

I do wyboru maleńką książkę: 

„Warum bin ich ein Sozialist?“ 

LUB „HANDBUCH FÜR KLEINEN ANARCHIST“. 

 

Komentarz do rewolucji w Rosji 1917 roku108 Tuwim zawarł w utworze kabaretowym 

Wielka Teodora („Estrada”, 1918, nr 4, s. 36; „Sowizdrzał” 1918, nr 14, s. 3)109. Również w 

tym wierszu rewolucja stanowi konieczność dziejową. Z tym, że nie jest ona skutkiem 

                                                 
106 A. Węgrzyniak, Satyra polityczna Juliana Tuwima, w: tejże, Ja głosów świata imitator. Studia o poezji 
Juliana Tuwima, Katowice 2005, s. 91. Por. także: J. Stradecki, W kręgu Skamandra, Warszawa 1977, s. 294, 
przypis 5; J. Tuwim, Jarmark rymów, Dzieła, t. 3, oprac. J. Stradecki, przypisy W. Giełżyński, J. Stradecki,  
Warszawa 1958, s. 604. 
107 A. Węgrzyniak, Satyra polityczna Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 90-93. Por. prace na temat stereotypu Niemca: 
T. Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996; tegoż, Niemiecki Michel. 
Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Warszawa 1988. 
108 W przypadku każdego z przytoczonych wierszy na temat rewolucji w Rosji nie ma pewności czy chodzi o 
wydarzenia lutowe czy październikowe. 
109 Cytaty podano według edycji: „Sowizdrzał” 1918, nr 14, s. 3, por. 
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=149092 (dostęp 23.05.2016). 
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anonimowego działania, ale podobnie jak w twórczości Krasińskiego dziełem szatana, które 

przynosi krzywdę i śmierć. Katastroficzną wizję rewolucji intensyfikuje nastrój grozy. 

 
Hen, na stepie, na ponurym stepie, 

Pod brzemieniem szarych chmur jesiennych, 

Kędy z wichrem hula zła „taská” 110, 

Kędy płynie mać szeroka Wołga, 

A myśl nudą po ziemi się czołga, 

Pośród dni rozpacznie bezpromiennych… 

Hen na wielkim prawosławnym stepie, 

Gdzie wicher łka, 

Wstało słońce, jak krwawiące ślepie, 

Wstało łuną niszczącej pożogi – 

I wstał Szatan szkarłatny, złowrogi, 

 

Z krzykiem: „Swaboda”! 

I spieniła się wołżańska woda, 

Uderzyła w brzegi dziką mocą, 

Śmiechem zawył wicher nad północą 

I podniosły się z pomrukiem gniewu 

W złej niewoli zdziczałe miljony, 

Zmiotły trony, zdeptały korony, 

I tryumfem mocy niespętanej, 

Przy chichocie szatańskiego śpiewu 

Poszły w tany! 

 

Wielką Teodorę charakteryzuje trójdzielność, którą w edycji „Sowizdrzała” podkreśla 

kompozycja typograficzna. Równorzędnie występują w niej ramowe, dwuczęściowe partie 

liryczne utrzymane w tradycji romantycznej, poematu i ballady, oraz środkowa, trójdzielna, 

                                                 
110 Tuwim cytuje rosyjskie słowa zgodnie z wymową, dlatego zapis „taská” należy rozumieć jako „тоскá”, co 
znaczy „tęsknota”, „smutek”, „nuda”. Zapewne na skutek pomyłki drukarskiej w artykule A. Węgrzyniak 
zacytowano „łaska”, „łasku” („pieszczota”, „pieszczotę”), co zmienia znaczenie zdania, por. A. Węgrzyniak, 
Satyra polityczna Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 96. Być może Tuwima inspirowała twórczość Mikołaja 
Niekrasowa reprezentującego nurt poezji obywatelskiej (nawiązującej do programu ideowego rewolucyjnych 
demokratów) lub jego uczniów, którzy podejmowali w poezji tematy aktualne, związane głównie z życiem nizin 
społecznych por. B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław 
2002, s. 303-309. Tuwim przekładał wiersze Niekrasowa, pt.: Burza, *** [ W stolicach gwarno, grzmią 
krzykacze…], *** [Czemu szarpiecie mnie na strzępy…], *** [Duszno. Bez szczęścia, w niewoli…], por. J. 
Tuwim, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986, s. 298-300; J. Tuwim, Nowy wybór poezji, 
wybrał, ułożył i notą edytorską opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 2002, s. 640-641. Por. także przekład 
fragmentu poematu Niekrasowa Władysława Syroklomli pt. Na Wołdze, por. W. Syrokomla (L. Kondratowicz), 
Poezye ostatniéj godziny, Warszawa 1862, s. 89-103, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=26228 
(dostęp 30.04.2018). 
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część satyryczna, w której poeta imituje strukturę rytmiczną trepaka, rosyjskiego i 

ukraińskiego tańca ludowego. Trepak, który cechuje się szybkim tempem 2/4, drobnymi 

krokami, obrotami i przytupami111 stał się dla poety metaforą ludowego tańca śmierci. Biorą 

w nim udział wszystkie stany i grupy społeczne: 

 
Tańczy naród miejski, wiejski, 

A szeroko – po rassiejski, 

Po ichniemu, po pijanemu, 

W pulchnych skibach czarnoziemu 

I w kałużach skrzepłej krwi, 

Jak swaboda – to swaboda, 

Pal i tłucz i niszcz i rwij! 

W łby cerkiewne wali grom, 

Płonie dwór i płonie dom, 

Tańczy potwór bizantyjski, 

Tańczy pijany chłop rosyjski 

Trepakom, pakom, pakom! 

 

W części środkowej dominuje hiperbolizacja i groteskowa deformacja. W całym 

utworze poeta imituje „rosyjskość”, stylizując język, korzysta ze słów w języku rosyjskim 

oraz ukraińskim lub białoruskim (ruskim), np. „swaboda”, „griaduszczyj”, „hosudar”, „zuby”, 

„prysiudy”, „kamarińskij”, „nu”, „nu – ka”, „rassiejski”, „żgi”, „nasiłuj”; używa właściwych 

dla języka rosyjskiego zdrobnień, np. „drobniusieńko”, „malusieńko” oraz fleksji, np. „taskú”, 

„trepakom”, kułakom”, „sukinsyńskij”. Aluzje do historii Rosji występują w nazwach 

własnych („Kreml”, „Wielkie Piotry”, „Groźne Iwany”). Umiejscowienie sytuacji 

przedstawionej w wierszu ewokują nazwy geograficzne, takie jak: „step”, „wołżańska woda”, 

„kazański”, „astrachański”. Do aluzji związanych z kulturą wschodniosłowiańską należą 

nazwy kojarzące się z władzą, religią i kulturą, np.: „car”, „ikona”, „prawosławny”, „pop”, 

„bałałajka”. Znamienna jest trzecia, profetyczna, katastroficzna, część utworu, w której poeta 

przewiduje sytuację po rewolcie. Kiedy zniszczone zostaną najważniejsze wartości, gdy 

zabraknie ludzi światłych, historia zatoczy koło. Zburzenie starego porządku nie przyniesie 

nowego ładu, ponieważ staną temu na przeszkodzie cechy mentalne narodu rosyjskiego, w 

                                                 
111 Por. Trepak, w: Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/trepak  (dostęp 23.05.2016).  
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tym wiernopoddańczy stosunek chłopstwa i duchownych do władzy112. Miejsce dawnych 

władców zajmą nowi: 

 
A kiedy wytańczycie „taskú” pośród zgliszczy, 

Gdy wszystko wyrównacie nawet miasta z ziemią, 

Gdy plon olbrzymi wieków krwawa ręka zniszczy, 

A czarne pięści – usta proroków oniemią, 

Gdy gramotnych nie będzie – jeno rządy tłuszczy 

Rozleją się powodzią po zmurszałym świecie 

– Wstanie ON, wytęskniony, wstanie „Cham griaduszczyj” 

I do nowego bóstwa modlić się poczniecie. 

Jeszcze się dawne duchy wcielą w dawnych zbirów, 

Powstaną wielkie Piotry i Groźne Iwany 

 

(…) 

Tam, gdzie z krzykiem: „Swaboda”! brzmiał krzyk: ”Żgi! Nasiłuj”! 

Znów z Carewokokszojska, Riazani i Ufy, 

Usłyszymy błagalne” „Hospodi, Pamiłuj”! 

I znowu z „krestnym chodem” pójdą grube popy. 

By znów carom na Kremlu dać ikonę w darze. 

Znów z krzykiem miljonowym ruszą w pochód chłopy: 

„Och, wierni ci będziemy, słonko-hosudarze!” 

  

Swój stosunek do przewrotu w Rosji poeta ujawnił nie tylko w ironicznym 

zakończeniu, ale i w przysłowiu stanowiącym motto utworu: Bolszája Feduła, da dura!113.  

                                                 
112 Por. B. Uspienski, Car i imperator. Namaszczenie władcy i semantyka tytułów monarchy, tłum. H. Paprocki, 
Katowice 2002; B. A. Uspienski, W. M. Żywow, Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji władzy monarchy, 
tłum. H. Paprocki, Warszawa 1992; Semiotyka dziejów Rosji, wybór i przekład B. Żyłko, Łódź 1993. 
113 Św. Teodora, cesarzowa imperium bizantyjskiego, która straciła władzę na skutek podstępu politycznego, 
por. J. Świdziński, Święta Teodora, cesarzowa imperium bizantyjskiego, w: Święci władcy. Leksykon, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/swieci_wladcy/salwator_2010_wladcy_01.html (dostęp 
23.05.2016). Por. także: J. Charkiewicz, Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu, „Elpis”, t. 17, 
2015, s. 25-29. Odmiany cytowanego przez Tuwima przysłowia w wersji białoruskiej i rosyjskiej: „Велика 
Федора, да дура”, „Большая фигура, да дура”, „Bелика Федула, да дура”; „Велика Федора, да дура, а 
Иван мал, да удал”; „Велика Федора, да под углом подпора”, por. http://citaty.socratify.net/belorusskie-
poslovitsy-i-pogovorki/195609; http://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-velik/ (dostęp 23.05.2016). 
Interesującym kontekstem dla Wielkiej Teodory jest wiersz Michała Lermontowa z 1830 roku pod tytułem 
Przepowiednia. Utwór ukazał się w tym samym numerze „Sowizdrzała”, w którym opublikowano wiersz 
Tuwima: „Nadejdzie rok… posępny Rossyi rok, / Kiedy korona carów runie w mrok… / Kiedy w powolnym 
tłumie zawrze gniew… / Gdy karmią mnogich będzie śmierć i krew… / Kiedy zwalone prawo, pod swój schron, 
/ Nie weźmie dzieci ni niewinnych żon… / Gdy dżuma, śród posępnych siół, na schwał / Powstanie z martwych i 
cuchnących ciał, / By chustą ludzi wywołać z chat… / Gdy się nad krajem dźwignie głód, jak kat… /Kiedy 
zarzewie zajmie fale rzek. – / – I w ony dzień potężny znijdzie człek. / I ty go poznasz i zrozumiesz już, / Przecz 
dzierży w ręku swem hartowny nóż. / Od twego jęku, twego płaczu ech / – Biada ci! – w nim się ozwie jeno 
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W satyrach Tuwima na temat rewolucji dominują poglądy ugruntowane na 

stereotypach narodowościowych114. Wyobrażenie rewolucji w Rosji wynika nie tyle z  

doświadczenia osobistego poety, które związane było z 1905 rokiem, co z ogólnej wiedzy o 

przewrocie zaczerpniętej z prasy. Wymowa wiersza jest efektem znajomości kultury i historii 

rosyjskiej. Tuwim komentując bieżące wydarzenia, nie stosuje pozaliterackich wzorców 

gatunkowych. Korzysta głównie ze struktur właściwych dla literatury romantycznej. O 

zakwalifikowaniu Wielkiej Teodory do grupy dokumentów epoki decyduje temat związany z 

aktualiami.  

Dramatyczny obraz przewrotu społecznego, zagłady porządku politycznego 

obowiązującego do czasów wojny, przedstawił we fragmentach poematu Czarna wiosna115 

(1919) Antoni Słonimski. I tu w metaforze ulicznego tańca zawarty jest dynamizm 

niemożliwych do powstrzymania zdarzeń. Nie zapobiegną im nawet światowe mocarstwa –

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone (symbolizowane w wierszu przez Johna Frencha i 

Woodrowa Wilsona). Rewolucją rządzą nienawiść, zemsta i śmierć. Podobnie jak w wierszu 

Tuwima, w poetyckim obrazie Słonimskiego dominują apokaliptyczne wizje zniszczenia 

świata – walącego się nieba i płonących domów. Wstrząsający opis dopełniają dźwięki 

grzmotów i plusk krwi: 

 
(…) 

O, będziesz hulać, moja nienawiści, 

W ulicznym tańcu porwiesz tłumy w skok! 

 

Panowie szlachta, bije grom! 

Niebo się wali, płonie dom. 

Chamy się rządzą, chłopy, łyki. 

Słyszycie  wkoło krwawy plusk?! – 

To wąż się wije ogniem łusk, 

Noże w nim płoną: bolszewiki! 

(…) 

 

Anarchia pełza jako gad, 

                                                                                                                                                         
śmiech. / I wszystko w nim spowije mroku toń, /Jak jego płaszcz i wzwyż wzniesioną skroń”. Por. M. 
Lermontow, Przepowiednia, tłum. W. Nawrocki, „Sowizdrzał”, 1918, nr 14, s. 5. 
114 Ewa Pogonowska-Bezrąk uważa Wielką Teodorę wraz z wcześniejszymi wersjami utworu – Iwan Groźny 
(1913) oraz Matuszka Rassieja („Godzina Polski”, 1.01.1917) za przykład przeobrażania utworu z antycarskiego 
w antybolszewicki, por. E. Pogonowska-Bezrąk, „Dzikie biesy”. Wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej 
poezji polskiej lat 1917-1932, Lublin 2002, s. 69. 
115 A. Słonimski, Czarna wiosna, w: tegoż, Poezje zebrane, dz. cyt, s. 54-66. 
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Do ziemi dusi cały świat, 

Orły, sztandary pozrywane, 

Zapadł się w ziemię prawa gmach, 

(…) s. 58 

 

Sposób przedstawienia ekscytacji tłumu w Wielkiej Teodorze i Czarnej wiośnie 

Słonimski powtarza w poemacie Oko w oko (Warszawa 1928): „Jak wańka-wstańka tłum 

zatańczył. / Kiwa, kołysze kadłub krótki, / Jak w bęben wali w ziemię pustą, / Głową wybija 

rytm pobudki / Do taktu pieśni opętańczej. // Pod boki się ujął kikutem, / Wyskoczył, 

przykucnął pokraka. / Przytupując jedną nogą obutą, / Zatańczył ostrego trepaka”116.  

Dla rewolucjonistów nowy porządek oznacza przewartościowanie rzeczywistości, 

obalenie praw i porządku społecznego poprzez walkę i zemstę: 
 

Oficerowie wszystkich szarż, 

Białogwardziści, krzyczcie: Marsz! 

Do broni! Koniec przecie bliski. 

Drżyjcie, burżuje, przyszedł czas 

I twarde pięści jako głaz 

Spadną na białe wasze pyski! 

 

(…) 

Za dobroczynnej pracy trud 

Zemści się lud, co cierpiał głód, 

(…) s. 59 

 

Jeszcze inaczej pokazał rewolucję Władysław Broniewski, kreśląc w utworze 

Rewolucja (1918)117 niemal epicki, realistyczny obraz przewrotu. Niemożliwy do 

powstrzymania tłum wylega z „czarnych cuchnących nor” na ulice miasta. Nędza wyzwala w 

ludziach instynktowną siłę do walki o przetrwanie. Dynamizm sytuacji eksponują porównania 

do zjawisk naturalnych. Rytm utworu podkreślają ciężkie oddechy pracujących ludzi, dźwięki 

                                                 
116 Por. A. Słonimski, Oko w oko, w: tegoż, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 273, 567 (pierwodruki fragmentów 
poematu: „Skamander” 1927, z. XLIX, L-LIV; „Wiadomości Literackie” 1927, nr 30, 40). Nazwa tańca 
ludowego określa realia narodowościowe, w jakich dochodziło do chłopskich zrywów rewolucyjnych – trepak 
rosyjskie, oberek polskie. Obserwacje poświadcza zarówno Wielka Teodora Tuwima, jak i Oberek Wojciecha 
Skuzy (pierwodruk „Piast” 1932, nr 5, w zbiorze poezji Kolorowe słowa 1932), o którym pisał Mieczysław 
Dąbrowski, por. tegoż, Trzy poetyckie oberki, „Poezja 1980, nr 3, s. 112-114. 
117 Por. W. Broniewski, Rewolucja, w: tegoż, Poezje zebrane, t. 1, 1912-1925, oprac. F. Lichodziejewska, Płock 
– Toruń 1997, s. 113-116. 
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maszyn, dudniący krokami manifestujących uliczny bruk oraz brzmiąca niczym grom bojowa 

pieśń zemsty.  

Z innej perspektywy rewolucję w Rosji przedstawił w futurystycznych wierszach Ten 

dzień i Moskwa (Kreski i futureski, Kraków 1921) Stanisław Młodożeniec118, który na skutek 

wojennej zawieruchy znalazł się w Moskwie, gdzie był świadkiem wydarzeń 1917 roku. Z 

dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że obydwa utwory są śladami przeżyć, których 

poeta doświadczył w czasie rewolucji. Podobnie jak Witkacy, Młodożeniec w rozmowach nie 

podejmował tematu pobytu w Rosji119. Tym cenniejsze są artystyczne reprezentacje, które 

mogą zawierać wycinki zapamiętanych obrazów oraz poświadczają źródło poetyckich 

inspiracji, do których należała między innymi twórczość Majakowskiego. Zilustrowana w 

tekście Ten dzień atmosfera bolszewickiego przewrotu przypomina obrazowanie z kroniki 

poetyckiej Rewolucja (Piotrogród 1917), w której zostały opisane wydarzenia lutowe120.  

Wiersz Ten dzień jest relacją z wydarzeń rozgrywających się mieście, w którym 

panuje chaos. Tłumnie zgromadzeni ludzie nie rozumieją, co się dzieje. Towarzyszą im 

skrajne emocje, są niespokojni, niektórzy śmieją się, inni płaczą. Żywiołowy charakter 

sytuacji przedstawionej w wierszu podkreśla porównanie stłoczonych ludzi do wzburzonego 

morza. Warstwę semantyczną utworu dopełnia warstwa brzmieniowa: wykorzystanie 

krótkich, oderwanych od siebie wyrazów oraz zaakcentowanego wielką literą nacisku 

intonacyjnego. Wielokropki oznaczające w lekturze dłuższą pauzę są równoznaczne z chwilą, 

w której świadek-obserwator zdarzeń, rozgrywających się „tu i teraz”, wstrzymuje 

gorączkową relację, po to, aby znów wymienić kolejne elementy otaczającej go 

rzeczywistości. Sposób, w jaki podmiot przedstawia sytuację świadczy o trudnościach z jej 

percypowaniem. Istotne jest również uporządkowanie typograficzne utworu, które podkreśla 

dynamikę zdarzeń. Tutaj także dostrzegamy inspirację Majakowskim, czyli schodkową 

budowę wiersza: 

                                                 
118 Ze względu na temat, jakim jest przygotowywanie zamachu, można z nimi łączyć również utwór Anarchiści 
Młodożeńca, który warto porównać z Tramem wpopszek ulicy Jankowskiego oraz poematem aktualnym Na 
przykład Peipera (Anarchiści – pierwodruk „Formiści” 1921, zeszyt 5; Utwory poetyckie, Warszawa 1973, część 
Wiersze rozproszone, s. 295-296). Innym, wczesnym wierszem, w którym opisano rewolucyjny chaos jest 
Przewrót (pierwodruk „Jednodńuwka futurystuw, mańifesty futuryzmu polskiego”, Kraków, czerwiec 1921; 
Futuro-gamy i futuro-pejzaże, Warszawa 1934; Utwory poetyckie, Warszawa 1973, s. 149), por. T. Burek, 
Wstęp. Sztandar futuryzmu na chłopskim wąkopie albo o poezji Stanisława Młodożeńca, w: S. Młodożeniec, 
Utwory poetyckie, zebrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył T. Burek, Warszawa 1973, s. 18, 22-23. 
Por. także: J. Jarzębski, Futuryści na ulicy, dz. cyt., s. 188-190. 
119 Por. T. Burek, Wstęp. Sztandar futuryzmu na chłopskim wąkopie albo o poezji Stanisława Młodożeńca, dz. 
cyt., s. 21-22.  
120 Por. W. Majakowski, Ревoлюция. Поэтохроника (Rewolucja. Kronika poetycka), http://v-
mayakovsky.com/stihi-1917-1919.html (dostęp: 1.09.2017).  
Por. także: rozdział Paradokumentalizm – uwagi metodyczne, próba definicji oraz periodyzacji zjawiska. 
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tłum… 

mamrot… 

 jakby morze wezbrAło 

 zalewAło, rwAło szystko co napotkAło… 

  tyle głów… 

 za falą fala 

 prze, łamie się, przewala… 

 głowy, głowy znów… 

  tyle głów… 

głosy… 

 cienkie, grubsze, basiska, 

 piszczące, dzwoniące, chrapliwe… 

        za falą fala – 

 schylona wprzód – 

 pryska… 

 i znów… 

głowy… głowy…  

   LUD 

 

W tłumie rozchodzi się wieść o powołaniu nowego rządu i ucieczce cara121. Ze strony 

zwycięzców rewolucji głoszone są hasła braterstwa i pokoju. Ale są też wyobrażenia 

wykraczające poza teraźniejszość, oczekiwanie, że wywalczony nowy ład społeczny uzyska 

szacunek i aprobatę innych państw:   

 

 
 – moskale lachy azjaty – 

  – braty 

  – hurra! 

– do wroga wyciągnięta ręka – 

wróg nam swoją poda – 

przed rewolucją świat poklęka – 

pokój zgoda swoboda… 

  – hurra-hurra-hurra – (Ten dzień, s. 58) 

 

                                                 
121 Obalenie caratu w Rosji jest także tematem wiersza Gniew sprawiedliwy Leopolda Staffa (Tęcza łez i krwi 
1919). 
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Fragmentarycznie postrzegana rzeczywistość ukazuje atmosferę „tamtego dnia”, ale 

wpływa też na nastrój podmiotu lirycznego. Natłok obrazów i dźwięków, fizyczny oraz 

psychiczny dyskomfort przyczyniają się do zracjonalizowania sytuacji i odmowy dalszego w 

niej uczestniczenia: 

 
ktoś kogoś udeptał w nogę 
       – nic… 
kogoś w bok potrącił 
     – nic 
NIE ja z takimi ludźmi żyć nie mogę…  (Ten dzień, s. 58) 
 

Dezorientacja, niepewność i lęk to uczucia towarzyszące konfrontacji z nieznanym. 

Tak też jest w niemal asemantycznym, zorganizowanym onomatopeicznie wierszu Moskwa, 

w którym podmiot ma trudność z określeniem się wobec przestrzeni, w jakiej się znajduje. 

Jest „tu” i „tam”, wszędzie i nigdzie, zagubiony, wątpiący, obcy wobec ludzi i 

rozgrywających się na jego oczach wydarzeń. Przeciwstawne zaimki lokacyjne mogą być 

świadectwem wewnętrznego rozdarcia, ambiwalentnego stosunku do jakiejś kwestii czy też 

próby pogodzenia sprzecznych emocji. W znalezieniu dla siebie pewnego punktu odniesienia, 

podmiot stawia hipotezę równoległej obecności w różnych przestrzeniach – bliskiej i dalekiej. 

Nie mamy jednak pewności co do przedmiotu rozważań, który mógł mieć związek zarówno z 

sytuacją osobistą, jak i społeczno-polityczną.  

Temat rewolucji powróci w dalszej części pracy, poświęconej kwestiom społecznym. 

 

III.5.2. „Wojny wydały poetów”122

 

Najistotniejszym doświadczeniem historycznym, które Kazimierz Wyka określił 

mianem przeżycia pokoleniowego, była I wojna światowa i jej skutki, a w szczególności 

optymistyczny dla Polaków aspekt, jakim było odzyskanie niepodległości123. 

Wielka Wojna została ukazana w polskiej poezji międzywojennej w dwóch 

wariantach. W opinii Jadwigi Sawickiej, pierwszy z nich – wariant pacyfistyczny 

                                                 
122 Sformułowanie zapożyczone od Witolda Wandurskiego, który w recenzji tomu Wiatraki Władysława 
Broniewskiego napisał: „Wojna wydała poetę Broniewskiego”, por. W. Wandurski, Wiatraki, „Wiadomości 
Literackie” 1925, nr 10, s. 3. Wojna „wydała” wielu poetów – żołnierzy legionowych, uczestników walk 
frontowych w armiach Niemiec, Austro-Węgier i Rosji, uczestników powstania wielkopolskiego i powstań 
śląskich, żołnierzy walczących o Lwów oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. Do tego grona należeli, m.in.: Józef 
Wittlin, Józef Birkenamajer, Józef Aleksander Gałuszka, Witold Hulewicz, Edward Słoński, Kazimiera 
Iłłakowiczówna (sanitariuszka), Józef Mączka, Władysław Broniewski, Kazimierz Wierzyński, Władysław 
Sebyła, Józef Czechowicz, Julian Przyboś, Stanisław Młodożeniec.  
123 Por. K. Wyka, Pokolenia literackie, Kraków 1977, s. 50. 
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(ekspresjonistyczny i skamandrycki), reprezentują między innymi: Hymny (1920) Józefa 

Wittlina powstałe jako reakcja na koszmar wojny światowej i walk polsko-ukraińskich o 

Lwów w 1918 roku, Kolędy polskiej biedy Kazimiery Iłłakowiczówny, wiersze Edwarda 

Słońskiego, czy też Juliana Tuwima. Tutaj też należy wymienić utwory z tomów: Tęcza łez i 

krwi (1919) Leopolda Staffa, Płomień w garści (Poznań 1921) Witolda Hulewicza (Olwida), 

Promień i grom (Kraków 1920), Gwiazda Komandorji (Kraków 1922), Ludzie bez twarzy 

(Warszawa 1927) Józefa Aleksandra Gałuszki, Wielka Niedźwiedzica (1923) Kazimierza 

Wierzyńskiego, wiersze z Pamiętnika i zbioru Wiatraki (1925) Władysława Broniewskiego 

oraz Pieśni szczurołapa (Warszawa 1930) Władysława Sebyły. Drugi wariant – tyrtejski – 

cechuje poezję legionową o romantyczno-młodoplskiej proweniencji. Tu udział w wojnie 

postrzegany jest jako czyn-ofiara złożona na rzecz wolnej Polski (np. utwory Józefa Mączki i 

Bronisławy Ostrowskiej).  Oba warianty będą kontynuowane w latach późniejszych, na 

przykład podczas wojny polsko-bolszewickiej, czego przykładem mogą być z jednej strony 

wiersze Władysława Broniewskiego (Wiatraki, Warszawa 1925), Juliana Przybosia (Parada 

śmierci w tomie Z ponad, Cieszyn 1930) i Józefa Czechowicza (wiersze z tomu Kamień, 

Lublin 1927), a z drugiej – twórczość Kornela Makuszyńskiego (Piosenki żołnierskie, 

Warszawa 1919; Żołnierz, diabeł i dziewczyna, Warszawa 1920124). Wariant romantyczny 

reprezentują wiersze patriotyczne związane z obroną Lwowa (m.in.: S. Kostaneckiego, 

Placówka „Bema”, M. Kazeckiej, Ostatnie liście, E. Słońskiego, Dzieci). Wiersze o tematyce 

wojennej najczęściej mają wydźwięk aksjologiczny i psychologiczny125. Ze względu na 

bezpośrednią łączność z realiami będą one głównym przedmiotem analizy w związku z 

badanym zjawiskiem paradokumentalizmu. Czas historyczny, o którym jest mowa w poezji 

obejmuje lata 1914-1920. Najczęściej bohaterami wierszy są zaangażowani w działania 

wojenne żołnierze, wcieleni do armii niemieckiej i austriackiej, legioniści Piłsudskiego oraz 

ochotnicy w walkach o granice Rzeczypospolitej. Osobnym zagadnieniem jest wojna 

widziana i komentowana przez nieuczestniczących w boju cywilów. Utrzymane w poetyce 
                                                 
124 Utwory Makuszyńskiego pierwotnie drukowane były najczęściej na łamach „Żołnierza Polskiego”. Ostatnie 
wydanie: K. Makuszyński, „Bo Polska zapamięta najdroższe swe chłopięta!”. Wiersze i piosenki żołnierskie 
1919-1920, oprac. A. K. Kunert, Łomianki 2012. 
125 Por. J. Sawicka, Julian Tuwim, Warszawa 1986, s. 16-17; K. Jakowska, Wojny światowe a literatura w kraju, 
w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, Wrocław 1992, s. 1199-1205; J. Mączka, Wstań, 
Polsko moja; K. Iłłakowiczówna, Kolędy polskiej biedy, Piotrogród 1917. Por. także antologię poezji i pieśni 
niepodległościowej: Rozkwitały pąki białych róż… Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o 
żołnierzach, t. 1, 2, wybrał, opracował i wstępem opatrzył A. Romanowski, Warszawa 1990. Temat literatury 
polskiej wobec Wielkiej Wojny szerzej omówiono w pracach: M. J. Olszewska, Człowiek w świecie Wielkiej 
Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2004; 
Literatura wobec I wojny światowej, pod red. M. J. Olszewskiej i J. Zacharskiej, Warszawa 2000. Romantyczna 
proweniencja poezji wojennej była tematem rozdziału Poezja czasu wojny w: W. Feldman, Współczesna 
literatura polska. Okresem 1919-1930 uzupełnił Stefan Kołaczkowski, Kraków 1930, s. 577-586. 
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aktualności teksty dostarczają informacji na temat faktów historycznych oraz doznań ludzi 

doświadczonych okrucieństwami wojny i śmiercią. Podobnie jak utwory, których bohaterami 

są ofiary działań frontowych, wiersze te zawierają przesłanie pacyfistyczne. Towarzyszy im 

także refleksja na temat spraw społecznych i politycznych.  

W opinii Marii Jolanty Olszewskiej „wojenny świat” był dla twórców literatury swego 

rodzaju „tekstem”, którego odczytanie narzucały brutalne, odczłowieczone realia tamtego 

czasu126. My spróbujemy spojrzeć na nie za pośrednictwem obrazów i scen utrwalonych 

językiem poetyckim, które przypominają katalog czy album archiwaliów tekstowych oraz 

ikonograficznych złożony z wycinków prasowych, rycin, fotografii i pocztówek frontowych. 

Karty pocztowe – widokówki, które stały się masowym medium wizualnym u schyłku XIX 

wieku, zaczęły już na początku wojny funkcjonować jako narzędzie propagandy. Jej celem 

było wykreowanie pozytywnego obrazu „swoich” oraz negatywnego wizerunku „wrogów”. 

Wzrost ofiar spowodował, że wyidealizowane wizerunki żołnierzy zastąpiono obrazami 

nawiązującymi do realiów127.  

 

III.5.2a. Wieści z frontów 

 

Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przez Gavriłę Principa (28 czerwca 

1914), które wywołało Wielką Wojnę komentowano między innymi na łamach: „Kuriera 

Porannego”, „Kuriera Lwowskiego”, „Kuriera Warszawskiego”, „Dziennika Polskiego” 

(„Kuriera Polskiego”)128. Ślad tego wydarzenia odnajdujemy w utworze Roznosiciel gazet129 

(1914) Józefa Birkenmajera. W wierszu historia świata łączy się z historią społeczną, której 

bohaterem jest gazeciarz130. Wśród odczytywanych przez chłopca nagłówków, zachęcających 

                                                 
126 Por. M. J. Olszewska, Człowiek w świecie Wielkiej Wojny…, dz. cyt., s. 222. 
127 Por. M. Berczenko, I wojna światowa i sprawa polska na dawnych kartach pocztowych, Rzeszów 2009, s. 6-
7. 
128 Por. Zamordowanie austrjackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego małżonki 
księżnej Hohenberg, „Kurjer Poranny” Warszawa 29 czerwca 1914, s. 2, https://polona.pl/item/18994527/1/ 
(dostęp: 13.01.2017); Zamordowanie następcy tronu i jego żony, „Kurjer Lwowski” (południowy), nr 271, 29 
czerwca 1914, s. 1-4, https://polona.pl/item/7150183/0/ (dostęp: 13.01.2017); Po zamordowaniu pary 
arcyksiążęcej, „Kurjer Lwowski” (południowy), nr 272, 30 czerwca 1914, s. 4-6 
https://polona.pl/item/7150177/3/ (dostęp: 13.01.2017); Zgon następcy tronu austrjackiego i jego małżonki, 
„Kurjer Warszawski, nr 177, 29 czerwca 1914, s. 3-4, https://polona.pl/item/6793618/2/ (dostęp: 13.01.2017); 
Zamordowanie austrjackiego następcy tronu, „Dziennik Polski” („Kurjer Polski”), nr 178, 30 czerwca 1914, s. 
1, https://polona.pl/item/6667948/0/ (dostęp: 13.01.2017); Zamach w Sarajewie, „Dziennik Polski” („Kurjer 
Polski”), nr 178, 30 czerwca 1914, s. 1, https://polona.pl/item/6667973/0/ (dostęp: 13.01.2017). 
129 Utwór znajduje się w zbiorze wierszy: J. Birkenmajer, Ulicą i drogą, dz. cyt., s. 34. 
130 Reprezentujący biedotę miejską gazeciarze często są bohaterami poezji, w której poruszano kwestie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego. W wierszu Józefa Aleksandra Gałuszki opowiedziano historię „bosonogiego 
nędzarza”, która mogłaby być scenariuszem sentymentalnego filmu (bohater wiersza umiera, nie poznawszy 
testamentu fabrykanta, który ofiarowuje chłopcu w spadku swój majątek), por. J. A. Gałuszka, Gazeciarz, w: 
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do kupienia gazety, znajduje się informacja o zamachu w Bośni. Obok przyjazdu 

zagranicznego baletu jest to jedna z wielu nowin tego dnia. U schyłku czerwca 1914 roku 

mało kto przypuszczał, że stanie się ona zarzewiem jednego z największych kataklizmów XX 

wieku i wpłynie na losy milionów ludzi na świecie: 

 
Blady, w wytartej błąka się odzieży, 

W podartych butach po ulicach bieży, 

W dłoni swej trzyma cały pęk dziennika, 

Gdzie rzędy czarnych wiją się literek; 

Coraz to tytuł gazety wykrzyka: 

Kurjer! Kuryjer! Kurjerek! 

 

Lub wieść rozgłasza, drukowaną w łamach, 

Że w Bośni jakiś uczyniono zamach, 

Że zajeżdża do nas zagraniczny balet… 

Będą występy najlepszych tancerek… 

Kogóżby tyle nie znęciło zalet? 

Kurjer! Kuryjer! Kurjerek! 

 

Biegnie – dziurawe podciągając spodnie. 

Czasem go zeklną, sfukają przechodnie, 

Czasem ktoś w rękę wetknie garstkę miedzi –  

Będzie na tytoń, na chleb lub cukierek –  

Może się zbierze i na parę śledzi… 

Kurjer! Kuryjer! Kurjerek! 

 

W utworze Birkenmajera znaczącą rolę odgrywa postać gazeciarza, reprezentującego 

najuboższych mieszkańców miast, którzy od dziecka walczą o przetrwanie. Niedostrzegana i 

nieakceptowana biedota, bezrobotni i bezdomni będą bohaterami literatury o tematyce 

społecznej w okresie międzywojennym.  

Historia splata się też z życiem uczuciowym cywilnego bohatera wiersza 

Parademarsz. Wspomnienie z roku 1916 Juliana Tuwima131. Tu parada tryumfujących wojsk 

niemieckich w Łodzi jest tłem scenki obyczajowej – próby przedostania się młodego 
                                                                                                                                                         
tegoż, Ludzie bez twarzy, Warszawa 1927, s. 43-44, http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32721 (dostęp: 
20.02.2017). 
131  Pierwodruk  ukazał się w piętnastą rocznicę zajęcia Łodzi przez armię niemiecką po walce z Rosjanami  pod 
tytułem Z „łódzkich elegij”. Parademarsz (rok 1916), „Głos Poranny”, nr 249, Łódź, 13 października 1929, s. 1; 
wiersz Tuwima na s. 9. Wiersz cytuję według edycji: J. Tuwim, Parademarsz. Wspomnienie z roku 1916, w: 
Historia w poezji. Antologia polskiej poezji historycznej i patriotycznej, wybór J. Marcinkiewicz, szkic 
historycznoliteracki S. Flukowski, przypisy B. Walczyna, Warszawa 1965, s. 422-423. 
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człowieka między maszerującymi żołnierzami do cukierni, w której umówił się na spotkanie z 

ukochaną. Bohater wiersza jest wyrazicielem sprzeciwu wobec najeźdźcy oraz buntu młodego 

pokolenia wobec sytuacji uniemożliwiającej normalne życie i porządku wprowadzanego 

„przemocą tyrańskiej racji”. Metaforyka wojenna została zastosowana w celu 

odzwierciedlenia emocji bohatera. Nie mogąc przejść na drugą stronę jezdni, rozgniewany 

człowiek złorzeczy niemieckiemu wojsku symbolizującemu tutaj bezmyślny dryl i ślepą 

przemoc. Wzywa też na pomoc historię, najwyższą instancję, od której zależą nie tylko losy 

wojny, ale i życie uczuciowe bohatera. W jego przekonaniu historia ma moc sprawczą, można 

od niej oczekiwać działania na miarę wszechmocnego Boga: 

 
Tedy się gniewem i tęsknotą 

Rwie linie frontów, zachód, wschód, 

Historię błaga się o cud, 

I sprzymierzonym kulomiotom 

Zbrodnicze śle błogosławieństwo: 

Na rzeź, na mord, na okrucieństwo! 

 

W końcowej części utworu zrozpaczony bohater przełamuje zwarte szeregi wojska, które 

dzielą ludzi i narody. Zwycięski bój młodzieńca o zachowanie miłości wieńczy spotkanie z 

ukochaną. Ponad interesami toczących wojny znajduje się życie wielu ludzi, ich zwykłe 

codzienne sprawy, także uczucia, których wielu spośród wcielonych w szeregi obcych armii 

nigdy nie zazna. Dumny „parademarsz” zakończy na polu walki „parada śmierci”132. Tam 

przysłoni ona wszystkie inne obrazy.   

Dziecięce doświadczenie wojny zapisane zostało w twórczości Tadeusza Hollendra i 

związane jest prawdopodobnie z przejściem frontu przez Leżajsk133. W wierszu Z wczesnego 

dzieciństwa134 zachowały się zapamiętane przez chłopca sceny walki i śmierci: 

 
Front przeszedł od miasteczka 

na północ – bokiem… 

Skakało prężnie powietrze 

do ociemniałych okien 

na pierwszym piętrze. 

(Wyższych domów w miasteczku nie było?) 

                                                 
132 Tytuł wiersza Juliana Przybosia. 
133 Por. S. Skwarczyńska, Tadeusz Hollender, dz. cyt., s. 7-8. 
134  T. Hollender, Z wczesnego dzieciństwa, w: tegoż, Liryka i satyra, dz. cyt., s. 207. Por. także wiersz Dziecko 
wojny Mieczysława Brauna (pierwodruk „Nasz Przegląd” 1927, nr 181), w: tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s. 217. 
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Podmiot wiersza usiłuje odzyskać miniony czas, przypomnieć sobie dziecko, którym był 

kiedyś i okoliczności zdarzeń, których był świadkiem. Wspomina huk armat, zalęknioną 

twarz matki, krajobraz ruin i wstrząsające sceny widziane na ulicach: 

 
A pociski pękały daleko, 

a pociski pękały z siłą… 

– Ileż to lat liczyło dziecko, 

liczące głośno wybuchy za sztreką135, 

którego matka z nieprzytomną twarzą 

przy czarnym oknie grzmot chłonęła głuchy? 

 

W ruinach domów zliczało miasteczko 

nieśmiałym rankiem wyrwy i wybuchy. 

 

I rankiem okno otworzył na przestrzał 

krzyk w ciemnym jarze zburzonego rynku: 

– sołdat pędzony przez patrol niemiecki 

podnosił ręce i z rykiem uciekał, 

i długo, długo w ciemnym rynku wrzeszczał… 

Na długi bagnet człowiek brał człowieka, 

poły szynela jak skrzydła motyle… 

– Motyl na szpilce…136  
 

Beztroska zabawa w wojnę kontrastuje z realnym obrazem zabitego bagnetem żołnierza 

rosyjskiego. Dziecięca nieświadomość nie zatarła obrazu potwornego obrazu z przeszłości 

 
  …tak się było dzieckiem, 

miało się w rękach kolby karabinów 

z gontu i drutu, kiedym „wartę” trzymał… 

– A zawsze strasznie staje przed oczyma 

sołdat na rynku przeszyty… na wylot.  

(T. Hollender, Z wczesnego dzieciństwa; Wiersze różne, s. 207) 

 

                                                 
135 Prawdopodobnie chodzi o nasyp kolejowy, por. sztreka, w: Słownik języka polskiego pod red. W. 
Doroszewskiego, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/sztreka (dostęp: 25.03.2017). 
136 Metaforycznie użytą frazę znajdujemy też w poemacie Śmierć młodzieńca w śródmieściu Lecha Piwowara 
(„…I tu śmiech jej, jak motyl na szpilce, utknął.”), por. tegoż, Wiersze wybrane, wybór i redakcja J. Śpiewak, 
przedmowa L. Kruczkowski, Warszawa 1961, s. 63. Por. także frazę „przebity śmiercią na wylot” z wiersza Po 
salwie Ignacego Fika, w: tegoż, Wiersze, wybrał i wstępem opatrzył A. Włodek, Warszawa 1954, s. 46-47. 
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Śladem wojennych przeżyć odtworzonych w perspektywie dziecięcej są również trzy 

wersy z utworu Czesława Miłosza Teatr pcheł: „Gdy mamusia mnie pieściła i do snu układała 

pod kołderką, / Bałem się huku armat za oknami. / Śpij mówiła (…)”137. Podobnie jak 

walczący żołnierze, w poczuciu zagrożenia żyli też mieszkańcy miasteczek i wsi, przez które 

przechodził front. Śmierć była wszędzie tam, gdzie toczyły się walki. Docierała też do 

domów za sprawą komunikatów prasowych, o czym pisała Janina Brzostowska, poetka 

związana z Czartakiem. Kontekst historyczny wiersza Wojenna wieść (pierwotnie Wieść, w 

tomie Erotyki 1926138) jest niepewny. Nie wiemy, które działania wojenne są tłem wydarzeń. 

Mimo to warto podać utwór Brzostowskiej za przykład komentarza, ujawniającego przeżycia 

podmiotu lirycznego doznane na wieść o poległym w walkach bliskim człowieku. Próba 

odseparowania się od wojennej rzeczywistości przez zaniechanie czytania gazet jest 

nieskuteczna. Przeglądający prasę mąż przekazuje kobiecie informację o śmierci przyjaciela. 

Stłumione cierpienie kobiety paraliżuje jej myśli, uniemożliwiając wykonywanie codziennych 

czynności. Jej smutek odzwierciedla niepokój o przyszłość syna. Śmierć przyjaciela 

zachwiała emocjami i przekonaniami matki. Nie wie, w jaki sposób będzie mogła ochronić 

swoje dziecko przed koszmarem wojny. Ma świadomość, że proces usamodzielniania się 

syna, w tym zdobywana przez niego umiejętność czytania, umożliwi mu dostęp do treści, 

które w przyszłości wpłyną na jego wybory. Czego można nauczyć chłopca w 

okolicznościach wojny i śmierci, o co zatroszczyć się, jak wychować? Dostrzegana w oczach 

dziecka zuchwałość niepokoi kobietę. Może przypuszczać, że syn kształcony w duchu 

tradycji romantyczno-patriotycznej, będzie jednym z tych, którzy w przyszłości przystąpią do 

walki. Zamiast pomocy w nauce okazuje dziecku czułość, całując je wyraża opiekuńcze 

uczucia miłości i troski. Podobnie jak matka z Teatru pcheł Miłosza, bohaterka Wojennej 

wieści aktualizuje figurę wojennej Mater Dolorosa139. 

Wiersz Birkenmajera zawiera epizod leżący u genezy Wielkiej Wojny. O jej schyłku i 

ustępowaniu Cesarstwa Niemieckiego pod naporem wojsk Ententy, pisał w utworze „Alles 

alles über Deutschland” (1918)140 Antoni Słonimski:  
 

                                                 
137 Por. Cz. Miłosz, Teatr pcheł, Wiersze rozproszone (1930-1936), w: tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, 
s. 39. 
138 Por. J. Brzostowska, Wojenna wieść, w: Poezja polska 1914-1939. Antologia, t. 1, wybór i oprac. R. 
Matuszewski, S. Pollak, Warszawa 1984, s. 359-360.  
Kontekstem dla wiersza Brzostowskiej są obrazy ofiar wojennych ukazane przez Wittlina w eseju Wojna, pokój i 
dusza poety (1923-1924), w: tegoż, Orfeusz w piekle XX wieku, dz. cyt., s. 17. 
139 Por. M. J. Olszewska, Człowiek w świecie Wielkiej Wojny…, dz. cyt., s. 272-273. 
140 A. Słonimski, „Alles alles über Deutschland” (1918), (Z „Facecji republikańskich” 1918), w: tegoż, Poezje 
zebrane, dz. cyt., s. 67-68. 
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Rzesza się wali jak dom z kart, 

Zmora cesarza dławi przez sen, 

Już słychać głosy szkockich trąb… 

– Dywizje cofnąć w kraju głąb! 

Huk bomb rozlega się nad Essen! (s. 67) 

 

Wycofywanie się wojsk Wilhelma II oraz abdykacja cesarza spowodowane były 

porażkami na frontach wschodnim i zachodnim oraz blokadą gospodarczą, co doprowadziło 

w listopadzie 1918 roku do wybuchu rewolucji listopadowej, która dała początek Republice 

Weimarskiej: 
 

Alsace, Lorraine już odda wnet! 

W Afryce, w Turcji z pola zszedł, 

W Bułgarii, w Polsce, w Ukrainie… 

Amerykanie przejdą Ren, 

Zwycięża świat japoński jen 

I dolar górą płynie! 

 

Słyszycie tam, za oknem, gwar, 

Rewolucyjny wionie żar, 

Żagiew płonąca się rozlewa! (s. 68) 

 

W poezji nawiązującej do wydarzeń z okresu Wielkiej Wojny, polsko-ukraińskich 

walk o Lwów, powstań narodowych, czy wojny polsko-bolszewickiej aluzje do 

rzeczywistości pozaliterackiej – przytoczenia nazw geograficznych, dat i nazwisk – stanowią 

kontekst dla sytuacji przedstawionej w wierszu. Najczęściej jednak są one podporządkowane 

wyrażeniu emocji związanych z masowym cierpieniem i śmiercią. Te szczególne utwory 

elegijne służą upamiętnieniu poległych, wyrażeniu żalu i smutku z powodu śmierci zarówno 

bliskich, znanych sobie, jak i anonimowych ofiar wojennego kataklizmu. Ze względu na 

przesłanie etyczne utwory te posiadają walor egzemplaryczno-dydaktyczny. Służą 

upowszechnieniu idei pacyfistycznej. Rzadko przedstawiano w nich obrazy batalistyczne. W 

wielu wierszach autorzy zwracają uwagę na problem bezwzględnego, systemowego i 

instytucjonalnego skazania na śmierć milionów istnień w imię interesów politycznych i 

ekonomicznych. Eksponują też kwestię bratobójczej walki, co ze względu na okoliczności 

historyczne oraz działania Polaków na rzecz odzyskania niepodległości było dla 

uczestniczących w wojnie problemem szczególnie trudnym do zaakceptowania. W 

obrazowaniu poetyckim przeważają tendencje romantyczne i ekspresjonistyczne, z 
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uwzględnieniem naturalistycznego antyestetyzmu, określanego mianem poezji „zwłok i jelit” 

(Leichen-und-Darm-Poesie141). Niemal stereotypowo wykorzystywano w wierszach 

symbolikę religijną, odwołującą się do męczeństwa, przelanej krwi, krzyża. Aluzje do religii 

chrześcijańskiej wykraczają poza sferę symboliki i związane są także z przykazaniami oraz 

ideami, podkreślając między innymi znaczenie komunionizmu, życia wspólnotowego oraz 

poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bohaterowie wierszy szukają wsparcia i 

pocieszenia w religii lub zrozpaczeni buntują się przeciw Bogu. Zainteresowanie psychiką 

człowieka i szczególne znaczenie, jakie z początkiem wieku zyskuje psychoanaliza Freuda 

sprawiły, że w wierszach mowa jest także o doznaniach towarzyszących ludziom w chwilach 

zagrożenia – poczuciu lęku i osamotnienia, obciążających psychikę wyborach moralnych, 

żałobie oraz konsekwencjach traumy wojennej i stresu pourazowego objawiającego się w 

postaci nerwic.  

W poezji pacyfistycznej142 pisanej podczas wojny i w latach następnych, dominują 

obrazy pożogi wojennej i śmierci. Te swoiste dokumenty tragicznych zdarzeń stanowią źródło 

wiedzy o uczuciach i refleksjach towarzyszących ludziom w sytuacjach przemocy, opresji, 

zagrożenia. W przeciwieństwie do form prozatorskich – dzienników, reporterskich relacji czy 

tekstów fabularnych, w krótkich formach poetyckich niczym w soczewce zostały skupione 

wojenne sceny. Niektórzy ich uczestnicy i świadkowie długo pozostaną pod wpływem 

doświadczenia wojennego, szczególnie w latach trzydziestych, kiedy w Europie nasilą się 

nastroje nacjonalistyczne. Wiersze charakteryzuje subiektywizm przekazu i silne 

nacechowanie emocjonalne.  

Jak już wspomniano, tematem wielu strof są tragiczne losy Polaków wcielonych do 

armii wrogich państw, stojących po przeciwnych stronach, ich walka w imię obcej sprawy i 

                                                 
141 Termin odnoszący się do wstrząsających, sugestywnych opisów w ekspresjonistycznej twórczości Gotfrieda 
Benna, por. Ekspresjonizm, w: G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, 
Warszawa 2009, s. 142 
142 W polskiej literaturze, związanej z pacyfizmem eksponowanym przez ekspresjonistów niemieckojęzycznych, 
najistotniejszy był aspekt etyczny wojny. Niemal całkowicie pomijano kwestie polityczne i socjologiczne, por. 
K. Jakowska, Wojny światowe a literatura w kraju, dz. cyt., s. 1199-1201. W historii literatury niemieckiej 
pacyfistyczno-ekspresjonistyczne obrazowanie charakteryzowało twórczość poetów romantycznych, czego 
przykładem jest między innymi ballada Grenadierzy Heinricha Heinego z wyeksponowanym motywem 
wierności Napoleonowi oraz braterskiej więzi łączącej powracających z rosyjskiej niewoli żołnierzy francuskich. 
Ballada znana jest także w opracowaniu muzycznym Roberta Schumanna (Dwaj grenadierzy, op. 49 nr 1), por. 
M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej, Wrocław 1963, s. 220-221; H. Heine, Grenadyerowie, w: A. 
Kraushar, Pieśni Heinego, Warszawa 1880, s. 237-239, http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=15522 (dostęp: 
4.04.2017). Warto przypomnieć, że motyw żołnierskiego braterstwa odnajdziemy także w rosyjskiej poezji 
romantycznej, czego egzemplifikacją jest *** [W milczące szeregi ustawił się pułk] Lermontowa w przekładzie 
Tuwima. 
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śmierć, ponoszona niejednokrotnie z bratnich rąk. Tak jest w słynnym wierszu Edwarda 

Słońskiego, Ta, co nie zginęła (Warszawa 1914)143: 

 
W okopach pełnych jęku, 

wsłuchani w armat huk, 

stoimy na wprost siebie –  

ja – wróg twój, ty – mój wróg!   

 

Las płacze, ziemia płacze, 

świat w ogniu cały drży… 

W dwóch wrogich sobie szańcach 

stoimy ja i ty. 

 

(…) 

 

na nasze niskie szańce 

szrapnelów rzucasz grad 

i wołasz mnie i mówisz: 

– To ja, twój  brat… twój brat – 

 

Z wyznaniem zapisanym w wierszu Słońskiego współbrzmi refleksyjne zakończenie sonetu 

W polu Józefa Aleksandra Gałuszki144: 
 

(…) 

Tyle cudów dokoła prócz słońca i nieba, 

że do szczęścia tu ludziom nic więcej nie trzeba, 

jeśli ciszę przynieśli tutaj w głębi serca – 

 

i jeżeli, szczęśliwi na chwilę zapomną, 

ile ludzkiej krwi ściekło w tę przestrzeń ogromną, –  

ile krzyżów na polach stawił brat-morderca… 

 

Wojna światowa zburzyła dotychczasowy porządek świata. Trafnie opisze jej skutki 

Artur Sandauer: 

 

                                                 
143 E. Słoński, Ta, co nie zginęła…, w: tegoż, Ta, co nie zginęła…, Warszawa 1916, s. 7-8. 
144 J. A. Gałuszka, W polu (cykl Litwa), w: Promień i grom, Kraków 1920, s. 22, 
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32723 (dostęp: 20.02.2017) 
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 Pierwsza wojna światowa była dla tych, którzy ją przeżyli, wielką lekcją historii. Argumentem 

dziesięciu milionów poległych dowiodła, że dzieje weszły w nową fazę, gdzie dawne prawa nie obowiązują, 

gdzie dotychczasowe pojęcia zdewaluowały się, a najprostszy fakt zadaje kłam uświęconym hasłom i teoriom. 

Była też lekcją swoistego demokratyzmu: połączyła przedstawicieli różnych warstw braterstwem okopów i 

wspólnych grobów. Ucząc ich nieufności do wielkich słów, wytworzyła w nich zarazem nowe poczucie 

wspólnoty145. 

 

Dynamikę działań wojennych obrazują wiersze Juliana Tuwima – Sztab, Atak i Wróg146. W 

drugim z nich, stylizowanym na gawędę, poeta przedstawia absurdalność wojny, która za 

fasadą ideologicznych uzasadnień, jak pisał Słonimski w poemacie Czarna wiosna (1919), 

pozostaje „usankcjonowaną” zbrodnią: 

 
Licznych wieków uczyła was praca:  

Trzeba życie ojczyźnie nieść w dani, 

Z tarczą albo na tarczy się wraca –  

Cześć wam, mordercy sankcjonowani!147

 

Wiersz Tuwima jest „straszną opowieścią” o sprawczej funkcji słowa. „Wróg”, 

którego pole znaczeniowe obejmuje nie tylko reprezentanta wrogiego państwa, ale także 

nieprzyjaciela, człowieka nieprzychylnego, kierującego się złymi intencjami jest 

niebezpieczny, należy z nim walczyć za wszelką cenę, stoi po drugiej stronie i czyha na „moje 

życie”. Tak więc, jeśli ja go nie zabiję, on zabije mnie. Wzajemna niechęć i zgoda na 

zabijanie jest sterowana politycznie – prawnie usankcjonowana, ale funkcjonuje w jęzku 

będącym narzędziem procesów mentalnych. 

Wojna jest zaprzeczeniem humanizmu, jednak pragnienie kierowania się kodeksem 

etycznym sprawia, że człowiek stwarza system norm i rytuałów obowiązujących w czasie 

wojny.      

 
Posłuchajcie cichej opowieści, 

Posłuchajcie strasznej opowieści, 

A działo się to w gorące południe, 

Kiedy prażyły skwarem zsiniałe niebiosa 

I była cisza bezgłosa, 

                                                 
145 A. Sandauer, Julian Tuwim, dz. cyt., s. 38. 
146 J. Tuwim, Wróg (Z wierszy rozproszonych), w: tegoż: Wiersze, t. 2, dz. cyt., s. 375-376, 581. 
147 A. Słonimski, Czarna wiosna, w: tegoż, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 55. Por. także: J. Wittlin, Wojna, pokój i 
dusza poety, w: tegoż, Orfeusz w piekle XX wieku, dz. cyt., s. 29-44. 
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I chwile wlokły się żmudnie… 

Na głowach im hełmy ciążyły stalowe, 

Broń rozpalona z rąk im wypadała. 

W skwarze 

Żarem dyszały pola ciche, płowe, 

Na których czarne linie okopowe 

Wiły się wężem po martwym obszarze. 

O, błoga ciszo! O, lenistwo błogie 

Strudzonych walką wczorajszą żołnierzy! 

 

I nagle – śród tej ciszy – pomruki srogie! 

I nagle – bębny na trwogę! 

Trąbka alarmu w tym skwarze przejęła się mrozem: 

Lotnik – wróg nad obozem! 

W powietrzu upalnym płynie, 

Turkocą diabelskie śmigła! 

Nastawiać armaty! Niech ginie! 

Bodaj go pierwsza kula dościgła!  

     

Dynamizm walki podkreślają wykrzyknienia, krótkie zdania i równoważniki zdań, 

eliptyczna składnia, imitacja nawoływań żołnierzy, onomatopeje ewokujące dźwięki broni, z 

której strzelają żołnierze. Źródłem bezsensownej wojny jest równie bezsensowna nienawiść: 
 

Strzelać! Strzelać! Tam, do góry! 

(…) 

Zasypać go kulami! 

Jak gradem bić granatami! 

Trzask, trzask, trzask! 

Patrzcie, rzuca pociski, 

(…) 

Dynamit ciska,  

Strzelać, strzelać, żołnierze! 

Nienawiść z oczu błyska, 

Nienawiść kulami miota, 

Kulami zatrutemi, 

Nienawiść z ziemi do nieba, 

Nienawiść z nieba do ziemi. 

 

Wróg zostaje odczłowieczony, staje się gadem, monstrum, które należy zniszczyć: 
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Zabić, zabić go trzeba! 

Zacięta walka szaleje… 

Nad sobą – nad sobą go widzą, 

O, jakże go nienawidzą, 

Wściekłością każdy zieje! 

Niech spadnie przeklęty gad! 

Wrą nienawiścią śmiertelną! 

Zabić, zabić go trzeba… 

Wreszcie, trafiony kulą celną, 

Zmiażdżony, na ziemię spadł. 

. . . . . . . . . . . . .  

 

Nieprzyjaciel staje się bezosobowy, dopiero śmierć przywraca mu „ludzką” godność, która 

nadawana jest podczas rytuału pogrzebowego. 
 

A chowali go ci sami 

Z wojskowymi honorami. 

Pierś stroili orderami, 

Prezentując przed nim broń. 

 

I pułk cały salutował, 

Kiedy wroga w ziemi chował, 

A kapelan pocałował 

Na żegnanie bladą skroń. 

 

 O ceremonii dekorowania poległego w walce pisał także Kazimierz Wierzyński w 

utworze Piosenka (Wielka Niedźwiedzica 1923): „A jeszcze później za to, żeś dobrze umierał, 

/ Krzyż ci na martwej piersi przypnie pan generał”. „Dobra śmierć” to śmierć, którą  żołnierz 

powinien gotów był ponieść bez emocji i cierpień: „Niech ci żaden ból serca ostrzem nie 

przewierci, / Gdy od ciebie, żołnierzu, zażądają śmierci. // Płacz niech cię nie zadławi, a czyjś 

uścisk bratni / Nie wyda się żegnaniem – choć będzie ostatni”148.  

 Patriotyczne wyobrażenie na temat żołnierskiej śmierci kontrastuje z przejmującym, 

naturalistycznym obrazem poległych przedstawionym w innym wierszu Wierzyńskiego. 

                                                 
148 Kazimierz Wierzyński służył w Legionie Wschodnim, został wcielony do armii austriackiej po jego 
rozwiązaniu. W lipcu 1915 roku pod Kraśnikiem trafił do niewoli, a następnie do obozu jenieckiego w Riazaniu, 
skąd uciekł do Kijowa. Tam wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. W lecie 1918 roku przyjechał do 
Warszawy, por. K. Dybciak, Wstęp, do: K. Wierzyński, Wybór poezji, dz. cyt., s. VII; E. Cichla-Czarniawska, 
Tkanka istnienia, w: K. Wierzyński, Poezje, wybrała i wstępem opatrzyła E. Cichla-Czarniawska, Lublin 1990, 
s. 15; K. Wierzyński, Piosenka (Wielka Niedźwiedzica 1923), w: tegoż: Poezje, dz. cyt., s. 88. 
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Tytułowe Popkowice149 to jedna z wielu miejscowości w okolicach Urzędowa na 

Lubelszczyźnie, gdzie w lipcu 1915 roku doszło do krwawych walk między wojskami 

rosyjskimi i austriackimi150. Wierzyński nie koncentrował się jednak na opisie walk. W 

poetyckiej relacji ukazał naturalistyczny obraz rozkładających się ciał: 

 
Tu ich wczoraj wytłukli. Strzęp jakiejś chałupy, 

Droga i szczere pole – świadkowie rozstania. 

Ni to bezkształtne bryły, rozwalone trupy 

Leżą śmierdzące, wzdęte i nie do poznania. 

 

W sczerniałych ranach muchy, wyprężone nogi, 

Twarze zbrudzone ziemią i upiorne pozy. 

Po dwóch stronach gościńca – dwie z ciał ludzkich drogi: 

Krzyż, co wyrósł na miejscu wstrząsającej grozy. 

 

W wierszach Wierzyńskiego pisanych w wojsku austriackim i w niewoli rosyjskiej 

znajdziemy żołnierskie rozważania o życiu i śmierci, odzwierciedlające stany przygnębienia, 

zniechęcenia i rozpaczy wyrażonej słowami „Opadło ze mnie wszystko co ludzkie”, a także 

charakterystyczne zwątpienie w istnienie Boga. Wewnętrzną śmierć człowieka obrazują opisy 

uczuć w wierszach Wszystkimi słowy, Na nic nikomu, Kiedy to wszystko się skończy, Cóż 

mogę się jeszcze dowiedzieć, Wszystko tak się potoczy. Z traumatycznym doświadczeniem 

ściśle powiązane są obrazy śmierci, pożogi znane z Popkowic oraz Krzeszowa, miasteczka 

ruin151.   

Wstrząsający opis wojennych przeżyć znajdujemy w utworze Józefa Wittlina 

Grzebanie wroga152, który wraz z innymi tekstami napisanymi pod wpływem walk polsko-

ukraińskich o Lwów (1 listopada 1918 do 22 maja 1919 roku) – Hymn nienawiści, Kołysanka, 

Trwoga przed śmiercią, Hymn o łyżce zupy, Tęsknota za przyjacielem153 – był próbą 

                                                 
149 K. Wierzyński, Popkowice (Wielka Niedźwiedzica 1923), w: tegoż: Poezje, dz. cyt., s. 84. Por. też wiersz: K. 
Wierzyński, Rok 1914 (Wolność tragiczna 1936), w: K. Wierzyński, Wybór poezji, dz. cyt., s. 135-137. 
150 Por. A. Wnuk, Wydarzenia I wojny światowej w okolicach Urzędowa. Mogiły wojenne na terenie parafii 
Popkowice, „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2014, s. 19-26. 
151 Por. K. Wierzyński, Poezje zebrane, zebrał i posłowiem opatrzył W. Smaszcz, Białystok 1994, s. 103-108. 
152 J. Wittlin, Grzebanie wroga, w: tegoż, Hymny, Warszawa 1929, s. 15-23, 
http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=12918 (dostęp: 12.03.2017).  
Józef Wittlin zgłosił się w 1914 roku do Legionu Wschodniego. Po miesiącu Legion rozwiązano. W okresie 
poprzedzającym wcielenie do armii austriacko-węgierskiej (1916) Wittlin studiował w Wiedniu, gdzie 
zaprzyjaźnił się z Józefem Rothem i Rainerem Rilkem, por. I. Maciejewska, Doświadczenie wielkiej wojny – 
Józef Wittlin, w: Poeci dwudziestolecia międzywojennego, dz. cyt., s. 489, 497-498. 
153 Por. I. Maciejewska, Doświadczenie wielkiej wojny – Józef Wittlin, dz. cyt., s. 515-516; W. Ligęza, Świadek 
czasów i wyznawca wiecznych wartości. O poezji Józefa Wittlina, w: tegoż, Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o 
twórczości poetów emigracyjnych, Kraków 2001, s. 11-35; J. Kosturek, Bliźni w świecie poetyckim Józefa 
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przezwyciężenia potwornej i haniebnej rzeczywistości. „Nigdy nie pisałem wierszy tak 

pełnych dosłownej autentyczności, jak w owych dniach trwogi przed śmiercią i grzebania 

wrogów”, wyznaje poeta w eseju Ze wspomnień byłego pacyfisty. W szkicu Wittlin wspomina 

też wspólny z Janem Sturem udział w „grzebaniu wrogów”: „Był to Poniedziałek 

Wielkanocny. Po okrutnej zimie pierwsze powiewy wiosenne roznosiły trupią woń, 

wracaliśmy pełni żalu i gniewu, i upokorzenia. Pamiętam te łzy, co staczały się po brodzie 

mego towarzysza (…). Następnego dnia napisałem hymn Grzebanie wroga”154: 

 
Serce mam strute. 

 

Oto kazali mi pogrzebać wroga, co zginął w bitwie. 

Do ręki mi dali łopatę, palcem wskazali: wróg! – 

 

(…) 

 

Raźno chwyciłem łopatę, a nie wiem, kim jest mój wróg: 

Czy chłop, czy pan, czy robotnik, 

Czy podły człek, czy szlachetny,– 

Wiem tylko jedno, że wróg. 

Bo wraży kształt jego czapki i wraże na nim guziki, 

Choć oczy napoły przywarte i ręka, co ściska broń 

Tak samo, tak samo bolesna, 

Tak samo, tak samo zmęczona, 

Jak ręka brata mojego, jak brata mojego dłoń. (s. 15) 

 

Więc jakże grzebać mi ciebie, wrogu ty mój oniemiony, 

Skoroś jest taki, jak brat? 

Więc jakże chować mi ciebie zewłoku ty wykrzywiony, 

Skoro cię zabił mój brat?! (s. 16) 

 

Śmierć człowieka, poniesiona w walkach prowadzonych dla realizacji uzasadnianych wolą 

Bożą celów politycznych, ambicji terytorialnych i dążeń ekonomicznych jest absurdem i 

klęską moralności. 

                                                                                                                                                         
Wittlina. Wokół zagadnień metafizycznych i moralnych, w: Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza, W. S. 
Wocław, Kraków 2014, s. 100-106. 
154 Wittlin był wstrząśnięty kontynuacją walk po zakończeniu wojny światowej. Trudno było mu pojąć sens 
polsko-ukraińskiej wojny domowej z pogromem Żydów w rodzinnym Lwowie, a później przystąpienie do wojny 
z bolszewikami w 1920 roku, por. J. Wittlin, Ze wspomnień byłego pacyfisty (1929), w: tegoż, Orfeusz w piekle 
XX wieku, dz. cyt., s. 76-80. 
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I leżysz na polu ugornem, 

Krwią się zbroczyło twe lice, 

Gdyż wola była to Boża, 

Aby od morza do morza 

Szły mego kraju granice. 

 

I wola była to Boża, 

By nafta i przemysł węglowy 

I cały nasz wyrób krajowy 

Był wolny, był wolny od ceł. 

Więc przeto zbyłeś swej głowy, 

Nie twój będzie zasiew nowy, 

I ziaren nie będziesz mełł.  (s. 17) 

 

Ogrom przeżyć wojennych, w tym odpowiedzialność za życie i śmierć sprawiają, że podmiot 

wiersza, zwracając się do poległego w walce człowieka, chciałby odciąć się od wspomnień, 

przekroczyć granicę istnienia: 

 
A wiesz ty? – Serce mam strute –  

Dajcie mi rychło cykutę: 

Zapomnieć chcę moich dni. 

Bo kiedyś ja stanę przed sędzię, 

Niech wtedy żadnej nie będzie 

Trutki w mem sercu, prócz krwi.  

 

(…) 

 

Niech święta nam zagra Cecylja 

Przebłogi hymn niepamięci 

Czysty, jak czystą jest lilja, (s. 19) 

(…) 

 

Śmierć oczyszcza i jednoczy wszystkich uczestników wojny, zabitych i tych, którzy odebrali 

życie innym ludziom. W wojnie nie ma przegranych czy wygranych, wszyscy są jej 

cierpiącymi  ofiarami. Śmierć pozbawionych godności i szacunku ludzkiego jest 

sakralizowana, nadano jej cechy męczeństwa, które ma walor ekspiacji:  
 

Bo padniem sobie na szyję: 

I ty i ja, jak kamraty, 
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A potem ci nogi obmyję, 

A potem ci rany obmyję, 

A z ran twych wykłują się kwiaty. 

 

(…) 

 

I będziesz wielce dostojny 

W pańskiej, niebieskiej stodole, 

A na skrwawionem twem czole 

Zabłysną święte glorjole 

Wrogu mój, bracie mój, chłopie! (s. 20) 

 

Przedstawiona przez poetę „niebiańska wizja” pojednania kontrastuje z „tu i teraz”, chwilą, w 

której człowiek jest zmuszony do uruchomienia mechanizmów obronnych, aby poradzić sobie 

z traumatycznym przeżyciem. Śmierć powszednieje, a człowiek staje się nieczuły wobec jej 

koszmarnego obrazu: 

 
– – A czego patrzysz tak głupio, 

Kiedy przemawiam do ciebie? 

A obróć grzecznie swą trupią 

Czaszkę, gdy pan ciebie grzebie! 

 

Ach! marny, wraży zdechlaku, 

Nie krzyw się tak przeokropnie! 

Ktoś inny, skoro tu przyjdzie 

Bez ceremonji cię kopnie. 

 

Naści raz jeszcze łopatą: 

I koniec! Na mnie już czas! 

A teraz jestem, jak głaz, 

A teraz jestem, jak głaz 

Zimny. –   –   –   –   –   – 

–    –    –    –    –    –    –  (s. 22) 

 

(…) 

Darmo, darmo obnoszę 

na pokaz – serce zatrute! (s. 23) 
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W sytuacji zagrożenia życia człowiek zostaje porażony lękiem. Wstrząsający obraz 

przerażenia śmiercią i woli przetrwania kreśli Wittlin w hymnie Trwoga przed śmiercią155. 

Wielokrotnie powtarzane błaganie o zachowanie życia jest głosem całego pokolenia, 

skierowanym do wszechmocnego, starotestamentowego, Boga: 

 
Ja nie chcę umrzeć! 

Panie! Ja nie chcę umrzeć! 

O Panie, my wszyscy nie chcemy umierać! 

(…) (s. 12) 

 

Ocal nas wszystkich! 

A jeśli znajdziesz takich, co Ci mili 

Chociaż dwudziestu –  

Nie gub nas wszystkich! 

 

Wstrzymaj Twe plagi, wstrzymaj Twe pożary, 

Twe srogie wojny, mory, gradobicia, 

O bądź, o bądź  nam tylko panem życia, 

A nie szafarzem kary. 

(…) 

Miej litość! 

(…) 

Bądź miłosierny! 

 

Do moich uszu płynie ustawiczna 

Skarga z ochrypłych gardzieli: 

Wszystkich, co na tej wojnie cierpieli, 

Całej ludzkości, 

Która od wieków woła do Ciebie 

Milczeniem zbielałych kości! (s. 13) 

    

W sytuacji kryzysowej religia może pełnić funkcję konsolacyjną, co poświadczają 

utwory Wittlina. Może też być odrzucana w przekonaniu, że zasady, które obejmuje, wraz z 

podstawowym przykazaniem miłości, przeczą realiom. Nie są one bowiem możliwe do 

                                                 
155 J. Wittlin, Trwoga przed śmiercią, w: tegoż, Hymny, dz. cyt., s. 7-14. Utwór pozostaje w ścisłym związku z 
dziełem Kirkegaarda, Trwoga i drżenie (Lwów 1914). Podmiotem obu tekstów jest Abraham (w hymnie Wittlina 
tożsamy z żołnierzem), od którego Bóg zażądał ofiary, por. I. Maciejewska, Doświadczenie wielkiej wojny – 
Józef Wittlin, dz. cyt., s. 507-509, por. też: W. Ligęza, Wyznania moralisty (O poezji Józefa Wittlina), w: J. 
Wittlin, Wybór poezji, wstęp i nota biograficzna W. Ligęza, Kraków 1998, s. 5-6. 
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zastosowania w świecie, w którym zachowanie własnego życia jest uzależnione od zadania 

śmierci drugiemu człowiekowi. Za przykład może tu posłużyć wspomnienie Mieczysława 

Jastruna o Julianie Przybosiu: 

 
Pewnego razu opowiadając czy raczej wtrącając do rozmowy (…) opis momentu z wojny 1920 roku, gdy 

zobaczył człowieka ciężko poranionego na ulicy jednego z miasteczek, przez które przechodziło wojsko, 

młodego Żyda, rozciągniętego na ziemi, jakby zdjętego z krzyża, Przyboś – aby nie dać poznać po sobie, że to 

go wzruszyło, albo może rzeczywiście dlatego, ze nic wtedy nie czuł patrząc na ten epizod, jeden z wielu w 

krainie wojny, a więc w okręgu śmierci – aby pokryć tamto zachwianie się czy tamtą obojętność, w końcu 

zrozumiałą wśród tylu innych wydarzeń i ciągłego zagrożenia, udał zapewne przede mną ową twardość serca, 

która mu tak imponowała. Przy tej okazji powiedział coś, co otwarło mi oczy na niektóre niezrozumiałe dla mnie 

dotychczas cechy jego zachowania i słowa, które pozwalały posądzać go o udawanie kogoś innego, niż był w 

istocie. – Człowiek – powiedział i wzdrygnął się. – Niby Chrystus… – A wkoło stały baby, które litowały się. – 

Nie znoszę litości! – powiedział. – Właśnie religia chrześcijańska zawiniła najwięcej w szerzeniu obłudy! 

„Człowiek” – to frazes156. 

 

Zbezczeszczone, niepogrzebane ciało uświadamia biologiczną i moralną słabość 

człowieka. Wypowiedź doświadczonego wojną poety jest wyrazem sprzeciwu wobec 

idealistycznego, mistycznego pojmowanie świata, jak również wobec kultury i tradycji 

chrześcijańskiej. Stwierdzenie „człowiek to frazes” kontestuje przekonanie o wartości 

ludzkiego ciała, być może nawet przeczy poglądowi o stworzeniu człowieka na obraz i 

podobieństwo Boga. Litość, będąca przejawem współczucia, należy do emocji kojarzonych ze 

słabością, dlatego też w ekstremalnych warunkach może być uznawana za zagrażającą życiu. 

Ciężko ranny człowiek, przypominający wyglądem zdjętego z krzyża, należy do 

wstrząsających obrazów, które mogły nękać Przybosia niczym widma, upiory z przeszłości, 

opisywane przez poetę w tekście Raj i śmierć157. Jedna z dwóch twarzy śmierci (oprócz 

zmarłej na gruźlicę Hajdrowej158) miała oblicze kolegi gimnazjalnego, Edwarda Smolarza, 

który zginął w bitwie pod Krasnem w 1920 roku159: 

                                                 
156 M. Jastrun, Smuga światła, dz. cyt., s. 263-264.  
157 Por. J. Przyboś, Raj i śmierć, w: tegoż, Zapiski bez daty, dz. cyt., s. 341-346; tegoż, Jak powstaje wiersz?, w: 
Linia i gwar, t. II, Kraków 1959, s. 301. 
158 W innym tekście poeta opisuje traumatyczne przeżycia z dzieciństwa związane ze śmiercią pięcioletniej 
siostry Emilii, por. J. Przyboś, Tren, w: Zapiski bez daty, dz. cyt., s. 269-270. 
159 J. Przyboś, Parada śmierci (Z ponad, Cieszyn 1930), w: tegoż, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, dz. cyt., s. 
40-41, por. też: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, dz. cyt., s. 333. Julian Przyboś w 1918 roku 
wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Podobnie jak Stanisław Młodożeniec i Bruno Jasieński, należący do 
Batalionu Akademickiego, uczestniczył w rozbrajaniu Austriaków. Przyboś brał udział w polsko-ukraińskich 
walkach o Lwów. Podczas wojny polsko-bolszewickiej uczestniczył w bitwie pod Krasnem koło Lwowa (14-17 
sierpnia 1920 r.) przeciw kawalerii Budionnego, gdzie dostał się do niewoli, por. T. Kłak, Przyboś Julian, w: 
Polski Słownik Biograficzny, t. XXIX, Wrocław 1986, red. E. Rostworowski, s. 84; E. Balcerzan, Wstęp, do: J. 
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Ten stan przed zaśnięciem, kiedy odpłynęły z pamięci wszystkie dzienne sprawy, a świadomość, 

oczyszczona z ich natrętnej doraźności, czuwa jeszcze czysta i głęboka… Głęboka, bo to wtedy właśnie 

wynurzają się z samego dna chwile najdawniejsze, obrazy i odczucia zapomniane, tak iż wydaje się, jakbyśmy 

ich doznali w jakimś innym, nie znanym nam życiu…160

 

(…) – wdarło się w mój przedsen (…) pierwotne – przerażenie, strach, trupostrach. 

(…) dziś uprzytomniłem sobie, że ten odbieżony przeze mnie strach ścigał mnie podświadomie, trawił 

mnie wewnątrz i trawi. Nie mogłem zasnąć, otworzyłem oczy jak najszerzej, aby przegnać jawą to olbrzymie 

widzenie ohydy i przemocy  trupiej161. 

 

Walka z lękiem przed śmiercią nosi znamiona obrzędu magicznego. Przywrócenie 

wspomnień, zdarzeń i rozmów z przyjacielem oraz wyrażenie uczuć pomaga uporać się z 

nękającymi obrazami: 
 

Trzeba mu więc, temu upiorowi, odrąbać na jawie głowę, aby nie wracał z cmentarza i nie straszył mnie 

we śnie. 

Tak postąpiłem z upiorem mojego kolegi gimnazjalnego Edwarda S., który zginął w bitwie pod 

Krasnem w roku 1920. 

Zginął w tej samej bitwie, w której  i ja uczestniczyłem. Był na innym skrzydle, nie widziałem jak padł, 

potem opowiadano mi, że zginął jak bohater. Cofaliśmy się, między liniami ognia pozostał ranny sierżant. Padł 

sanitariusz, który usiłował go zabrać na naszą stronę. I wtedy kiedy nikt nie miał odwagi wyjść z płytkiego 

okopu i podpełznąć do jęczącego i wzywającego pomocy, on, Edek, doczołgał się, opatrzył rannego, ale w 

drodze powrotnej on i ranny, trafieni serią z taczanki, pozostali unieruchomieni na zawsze. Potem posunęliśmy 

się w kontrataku naprzód, ciała jego jednak nie znaleziono. 

Wróciłem do domu po tej wojnie – i zaczęło się. Noc w noc śnił mi się zabity Edward. (…) sens snu był 

zawsze taki sam: przychodzi do mnie, aby dowieść, że nie zginął, że żyje. (…) „Dotknij mnie!” – mówił. 

Budziłem się z lękiem i biciem serca162.  

(…) budziłem się z krzykiem przerażenia i gwałtownym biciem serca. Upiór napastował mnie tak 

długo, aż nabawił mnie nerwicy serca163.  

 

Upiorna postać Edwarda to uosobione uczucie lęku przed śmiercią, będące skutkiem 

stresu wojennego. W snach Przybosia ujawniały się reminiscencje z pola walki i wyparte do 

podświadomości lęki. Śladów tych doznań dostarcza także poezja. Wyrazem żałoby 

                                                                                                                                                         
Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, dz. cyt., s. III. Zdobycie Krasnego przez bolszewików miało miejsce 5 
września 1920 r., por. K. Ruszała, Firlejówka 88 lat temu, Jasło 2008, s. 2-3, 
http://www.1lojaslo.pl/Firlejowka.pdf (dostęp: 21.03.2017). 
160 J. Przyboś, Raj i śmierć, dz. cyt., s. 341. 
161 Tamże, s. 343. 
162 Tamże, s. 344. 
163 Tamże, s. 345. 
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przeżywanej po śmierci Edwarda jest wiersz Parada śmierci (Z ponad 1930)164. Na 

symboliczną konstrukcję tego utworu składa się zwielokrotniona forma krzyża. Jedna z nich 

odnosi się do znaczenia religijnego i symbolizuje męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa oraz 

znak określający miejsce chrześcijańskiego pochówku (krzyż drewniany). Druga forma to 

przedmiot związany z kulturą świecką, czyli wojskowe odznaczenie za zasługi na polu bitwy 

(krzyż Virtuti Militari):  
 
Parada śmierci 

 

spokojniej było umierać 

na krzyżu z brązu, wbitym na piersi własnej. 

 

gdy w wiwatach dziesięciu bateryj, 

obsypani różami wystrzałów, biegliśmy w ataku na Krasne.   

 
 
Symbolika krzyża obecna jest we wspomnieniu jednej z ostatnich rozmów z 

przyjacielem: 

 
Pamiętałem naszą rozmowę przed bitwą, wieczorem w namiocie. Edek miał brata w Legionach, 

nasłuchał się opowiadań o bohaterskich wyczynach i postanowił, jak mówił, zdobyć krzyż srebrny – Virtuti 

Militari, albo drewniany165. 

 

Na wojenne „widowisko” składa się imponująca scenografia, w której szczególną funkcję 

pełnią światła ognia, huk wybuchających pocisków oraz rozrywana przez eksplozje ziemia. 

Na tym tle rozgrywa się epifanijna scena, w której umiera jeden z bohaterów: 

 
świat ogień artyleryjski, jak okno błyskawic, otwierał, 

szrapnelami krążyło niebo, wybuchający zmartwychwstaniem grób. 

w aureoli hełmu, skrwawioną szarfą tyraliery 

owity, 

wyprężył się u moich butów twój odznaczony trup. 

 

 Sakralizacja śmierci w wierszu Przybosia polega na wprowadzeniu aluzji do motywów 

ikonicznych męczeństwa, wniebowstąpienia i zmartwychwstania Jezusa, którego wizerunek 

przedstawiany jest jako postać w aureoli, opasana czerwoną wstęgą lub szatą, trzymająca w 
                                                 
164 J. Przyboś, Parada śmierci, w tegoż, Z ponad, Cieszyn 1930. 
165 J. Przyboś, Raj i śmierć, dz. cyt., s. 344. 

 114 



dłoni krzyż albo chorągiew z tym symbolem. Motyw zmartwychwstania koresponduje z 

powracającym w snach obrazem Edwarda: 

 
I zjawiał się noc w noc, w serii snów tak prawdziwych i przekonywających, jak najjaskrawsza jawa, 

przekonywał mnie tak uparcie, że żyje, a nie umarł – iż budziłem się – potem już pod koniec śnienia 

przypominając sobie, że przecież zginął, że to nie żywy Edek, ale jego trup udający zmartwychwstałego (…)166. 

 

Obaj żołnierze są ofiarami wojny. Pierwszy stracił – ofiarował – w niej życie, drugi, nawet po 

wielu latach nie uwolnił pamięci od doświadczenia śmierci, które będzie dlań własnym, 

niesionym przez długi czas krzyżem: 

 
przyjacielu na mojej sławie poległy. 

 

samotniej 

o dziesięć lat, w groźnej ciszy ubiegłych, 

dzierżę swą śmierć jak nabity karabin w dłoni. 

 

Dziesięcioletni żal po stracie przyjaciela znajdzie ujście dopiero w akcie twórczym, który 

ocali pamięć o bliskim człowieku, przywracając mu, w pewnym sensie, życie. Będzie też 

hołdem złożonym jego osobie. Dla podmiotu wiersza moment ten może okazać się chwilą 

wewnętrznej przemiany, swego rodzaju odkupieniem – uwolnieniem od poczucia winy i lęku, 

co umożliwi otwarcie na nowe życie. Wiersz jest świadectwem więzi, pamięci oraz 

szczególnego rodzaju zadośćuczynieniem względem przyjaciela.  

Sublimacja167 doświadczenia wojennego na akt twórczy jest efektem uprzedniego 

spotkania z lękiem – pracy, którą Przyboś podjął w celu odzyskania równowagi psychicznej. 

Potrzeba uwolnienia się z błędnego koła lęku i cierpienia, wywołanych wspomnieniami oraz 

powracającą w snach wizją, skłoniła poetę do poszukiwania prawdy o sobie i jego relacjach z 

przyjacielem. „Czyżbym więc podświadomie życzył mu tej bohaterskiej śmierci? A przecież i 

ja byłem na nią – teoretycznie – gotów. Ale jednak nie zginąłem”168. Źródeł podświadomej 

niechęci do Edwarda Przyboś upatrywał w szkolnej przeszłości, którą cechowała młodzieńcza 

rywalizacja. Trudno wyrokować czy tak istotnie było. Najprawdopodobniej poeta cierpiał na 

poczucie winy ocalonego. Stan, którego poeta doświadczył był właściwy dla wielu żołnierzy i 

                                                 
166 J. Przyboś, Raj i śmierć, dz. cyt., s. 345. 
167 Por. S. Freud, Kultura jak źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, oprac. R. Reszke, Warszawa 1995, s. 24, 25, 
30-31. 
168 J. Przyboś, Raj i śmierć, dz. cyt., s. 345. 
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wiązał się z urazami psychicznymi, objawiającymi się somatycznie – bólami, kołataniem 

serca, lękami, koszmarami sennymi, bezsennością i przytępieniem reakcji uczuciowych169.   

 W relacji Przybosia senne reminiscencje wojenne ujawniające lęk przed śmiercią, 

kończą się symbolicznym przegnaniem upiora:  

 
(…) wyszedłem (…) wcześnie rano na nasze pole w górze pod lasem. Wpatrzyłem się w największa jasność na 

jawie, we wschodzące słońce, i przez zaciśnięte zęby zasyczałem, grożąc upiorowi pięścią: „Tak! chciałem, 

żebyś zginął! Nie boję się ciebie, zginąłeś, jesteś niczym – a ja żyję, silny i zwycięski!” 

 Po tym akcie duchowego zabójstwa – upiór przestał mnie nawiedzać. Miałem sny spokojne170. 

 

Ciała Edwarda nie znaleziono, zapewne został pochowany w którejś z wielu 

zbiorowych mogił. Fakt ten, podobnie jak wspomnienie danego sobie nawzajem 

przyrzeczenia, poeta odnotował w wierszu Grób nieznanego żołnierza171. Pamięć o 

towarzyszu broni zamknięta w obciążającym psychikę milczeniu zostaje wyzwolona i 

wyrażona w poetyckim wspomnieniu: 

 
Rozkaz niósł nas obydwóch 

w artyleryjskie niebo, zstępujące w płomienie i huk172. 

Pułk ciałami po ogień zaporowy 

sięgnął. 

Przerażony sercem przypadłego do ziemi olbrzymiej 

do śmierci, jak do szturmu, poderwał cię wybuch! 

 

– Kolego, prometejski uczniaku z Rzeszowa. 

Żądzę sławy, warowanej naszą wspólną przysięgą, 

zasypał grób: masowy dół bez mogiły. 

 

Krew łagodnie zmyła z twarzy twoje imię. 

 

Dziś, jak wtedy, nachylam się wiernie 

                                                 
169 Por. T. Adamowski, A. Kiejna, Zaburzenia psychiczne występujące wśród weteranów konfliktów 
zbrojnych, „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2006, 15, 2, s. 356-359, 
http://www.dbc.wroc.pl/Content/1711/m20.pdf (dostęp: 27.03.2018). Por. też: M. J. Olszewska, Człowiek w 
świecie Wielkiej Wojny…, dz. cyt., s. 223, 282-283; 459. 
170 J. Przyboś, Raj i śmierć, dz. cyt., s. 345-346. 
171 J. Przyboś, Grób nieznanego żołnierza (Równanie serca 1938), w: tegoż, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, dz. 
cyt., s. 73. 
172 Por. także uwagi na temat eksplozywności metafor Przybosia oraz stale obecnych w jego poezji określeń 
wojenno-militarnych: A. Sandauer, Esteta czy Scyta?… Albo robotnik wyobraźni, w: tegoż, Poeci trzech 
pokoleń, Warszawa 1966, s. 135; J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, dz. cyt., 
s. 202. 
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i odwalam znad ciebie, jak najcięższą bryłę: 

milczenie. 

 

Rytuał grzebania poległych na froncie przedstawił Józef Aleksander Gałuszka w 

wierszu Bezimienni173. Pamięć o anonimowych żołnierzach została zapisana w krótkiej 

notatce prasowej.  
 

Przyjdzie na pobojowisko służba sanitarna 

w świt, na pole błyszczące od czerwonej rosy –  

pozbiera wasze ciała, jak pszeniczne ziarna, 

wykłosione w ściernisko od rozmachu kosy – – 

 

Zesypie was w dół jeden, w cichy spichlerz boży – – 

W pierwszą burzę, co w ziemię worze lwie pazury, 

Bóg wam da grób „Virtuti” piorunem położy – 

dekret nań błyskawicą podpisze przez chmury – – 

 

A historja zamieści w rubryce: „Ofiary” 

o was nikłą notatkę w te słowa mniej więcej: 

„Bezimienni… złożyli… w dniu… w proch ziemi szarej… 

na cegiełkę Ojczyźnie… serc 10.000…” 

(…) 

 

Gałuszka poświęcił poległym na froncie wiele wierszy, między innymi Cmentarz w 

Gorlicach i Śmierć z tomu Ludzie bez twarzy 1927174. W utworze Ułanom z pod Rokitnej 

(Promień i grom 1920)175 poeta porównał słynną szarżę legionistów z 1915 roku do szarży w 

wąwozie Somosierra z 1808 roku, w której brali udział polscy szwoleżerowie. Nastrój smutku 

i przeczucie śmierci towarzyszą bohaterowi utworu Odmarsz176:   
 

(…) 

Przechodzę wzdłuż szeregów: stoją, jak kolumny 

ciche, nieporuszone; słyszę serca tętno… 

Wiatr w gałązkach dębowych łka piosenkę tak smętną, 

                                                 
173 J. A. Gałuszka, Bezimienni, w: tegoż, Gwiazda komandorji, Kraków 1922, s. 32; 
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32720 (dostęp: 20.02.2017). 
174 J. A. Gałuszka, Cmentarz w Gorlicach, w: tegoż, Ludzie bez twarzy, dz. cyt., s. 50; J. A. Gałuszka, Śmierć, 
tamże, s. 51-52, http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32721 (dostęp: 20.02.2017). 
175 J. A. Gałuszka, Ułanom z pod Rokitnej w: tegoż: Promień i grom, dz. cyt., s. 100-101. 
176 J. A. Gałuszka, Odmarsz (cykl Różne… (1914-1918)), w: tegoż, Promień i grom, dz. cyt., s. 93, 
 http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32723 (dostęp: 20.02.2017) 

 117

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32720
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32721
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32723


 

jakby płakał za wiosną, złożoną do trumny… 

Marszczę brwi, bo zda mi się, gdy powieka ruszę 

łzy polecą… Odchodzę, – widziałem ich dusze… 

 

Wyrazem współczucia dla żołnierzy walczących na wszystkich frontach, ginących w walce, 

usiłujących zachować życie w koszmarnych warunkach jest Hymn o łyżce zupy Józefa 

Wittlina177: 

 
Ja ci chcę dać łyżkę ciepłej zupy, 

Zamarznięty w obcej ziemi bracie, 

Co się wlokłeś przez trzy długie zimy, 

Coś wędrował przez trzy skwarne lata 

Obszarami nieobeszłych pól, –  

I szedł i szedł 

I bez końca ciągleś jeno szedł 

I na mokrej grudzie głowę kładł 

I w wagonach na bydlęta gnił 

I spleśniałe chleby w rowach jadł 

I tabakę z krowich gnojów żuł 

I z cuchnących bagien wodę pił 

I szedł i szedł – 

A wciąż ciebie jadły rude wszy 

I kąsały ołowiane kule, 

Aż wypiła cię łaknąca śmierć. (s. 26) 

  

Empatię wobec ludzi idących na wojnę wyraził także w prozie poetyckiej i wierszach Witold 

Hulewicz178. Obrazy obrzędów liturgii słowa, liturgii eucharystycznej i Komunii, które 

składają się na utwór Msza179 przeplatają się z żołnierskimi wspomnieniami frontowymi. 

                                                 
177 J. Wittlin, Hymn o łyżce zupy, w: tegoż, Hymny, dz. cyt., s. 26-27. 
178 Witold Hulewicz walczył podczas Wielkiej Wojny w szeregach armii niemieckiej, uczestnik powstania 
wielkopolskiego w 1919 roku, por. M. Wójcik, Listy Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów do Emila 
Zegadłowicza, czyli o „rozciągłości wątków przyjaźni między Kościankami a Gorzeniem”, w: Wielkie rzeczy 
zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918-1938), 
opracował i wstępem opatrzył M. Wójcik, Warszawa 2008, s. 17; S. Helsztyński, Hulewicz Witold, w: Polski 
Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław 1962-1964, s. 96-97. 
179 W. Hulewicz (Olwid), Msza, w: Płomień w garści, Poznań 1921, s. 9-10, 
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=10702 (dostęp: 25.02.2017). 
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Doświadczony wojną człowiek zdaje sobie sprawę z kruchości ludzkiego życia. Stałą 

towarzyszką ludzi idących w bój jest śmierć180: 
 
 
Dookoła barokowej bryły konfesjonału tłoczą się szare mundury, na obarczonych dusz hyzopem pokropienie 

przed śmiercią. 

(…) 

Hej! Nie myśl ty o kraju, nie wspominaj onego „u nas”. Rozmyślaj o Tej, co tam za świątyni progiem zaczaiła 

się cicho, ostrożnie się zaczaiła… Ona ci teraz kumą, ona przyszłością. Zaczajona czeka – aż z wychodzących 

wybierze sobie najmilszych i za kark ułapi czule, radośnie, zimno… 

Nie jestże ci ona wybawicielką najmilejszą?  

(…) s. 9 

Pole, miękką lata ręką ugłaskane. Czerwiec-olbrzym niósł wiadro potężne czerwonej farby i nieuważnie – krew-

li czy maki? – szeroko porozlewał na polu. 

Głowa bolesna się pochyliła. Tłoczą jej skronie ze stron obu dwa chłodne granaty, ściskają głowę tępych nożyc 

błyskiem. A wnętrz swych bulgotaniem wpychają się w mózg gorącej żądzy szeptem: 

Luby…! Pójdź z nami… pohulasz… potańczysz… spijesz się… a potem się wyśpisz – wyśpisz – dobrze 

wyśpisz… luby…! 

(…) s. 10 

 
 

Cierpiące fizycznie i psychicznie w szpitalach ofiary wojenne są tematem wiersza 

Przygnębienie181. Depresyjny nastrój podmiotu lirycznego zostaje utożsamiony z obrazem 

personifikowanego drzewa: 

 
Za oknem mojem grab stoi sczerniały i w ziemię patrzy bez  

wyrazu. 

Płaszczę o szybę twarz i pierś burzy się rozpacznym krzykiem  

za dniem i za wiosną. 

                                                 
180 We wspomnieniu Mieczysława Jastruna zachowało się świadectwo podobnych obrazów i odczuć: „(…) 
ukończyłem ćwiczenia; z takim przygotowaniem odchodzili ludzie na front, przeważnie chłopcy zaledwie, mało 
orientujący się w sztuce wojennej, nie przygotowani właściwie do tak zwanego boju, przygotowani jedynie do 
śmierci za ojczyznę. (…) Kompanie marszowe odchodziły na front, ludzie ginęli po obu stronach linii 
frontowych, lała się krew, udręka życia, dość już natężona w normalnym biegu, teraz stawała się trudna do 
zniesienia dla tych, którzy cierpieli, i dla tych, którzy zadawali rany. (…) Z okna pokoju, w którym pracowałem, 
miałem widok na obszerne podwórze. Stąd mogłem obserwować, jak wczesnym ranem odprawiano marszowe 
kompanie na front. Przypatrywałem się z piętra tej ceremonii wyruszania marszówek. Ksiądz błogosławił 
krzyżem, chłopcy zdejmowali na tę chwile czapki i obnażali swoje krótko ostrzyżone głowy. Oficer zataczał 
szablą półkole błyskające w słońcu. Były to chwile najbardziej przejmujące. Padały rozkazy krótkie, urywane. 
Następował odmarsz”, por. M. Jastrun, Smuga światła, dz. cyt., s. 112-113, 116-117.  
Krytyczny stosunek wobec sankcjonowania wojny przez instytucje kościelne wyraził m.in. Józef Wittlin, por. J. 
Wittlin, Wojna, pokój i dusza poety, dz. cyt., s. 17-20; J. Wittlin, Wyznania byłego pacyfisty, w: tegoż, Orfeusz w 
piekle XX wieku, dz. cyt., s. 88. 
181 W. Hulewicz (Olwid), Przygnębienie, w: tegoż, Płomień w garści, dz. cyt., s. 11. 
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Zwisają konary, z gałązek taktem wieczności kapią brudne łzy. 

W ściek cuchnący kapią. 

Daleki dzwonek tramwaju mięsza się z wiercącym zapachem  

leków. 

W mroku sali tkwią białe plamy opatrunków. Nad niemi drga  

febry gorączka, przeszywana twardym krzykiem ofiary. Biały 

kornet płynie bezszelestnie od tapczanu do tapczanu. 

Za oknem grab sczerniały w ziemię patrzy bez wyrazu. 

 
Przygnębiony człowiek, odczuwający coraz silniejsze cierpienia, pozostaje w kręgu śmierci. 

W wierszu Szepty182 cisza nocna sprzyja powrotowi do przeszłości – chwili, która 

zdecydowała o odebraniu życia innemu człowiekowi. W ciągu dnia doznania pozostają 

ukryte, zamknięte w ciele. Z nastaniem zmroku sytuacja się zmienia. Podmiot wiersza, 

odcięty od dźwięków zewnętrznych, uspokojony rytmicznym oddechem leżących w szpitalu 

towarzyszy broni, pozostaje wobec dramatycznych przeżyć frontowych samotny i bezbronny. 

W ciszy ożywają osaczające psychikę myśli. Doznawany na poziomie fizycznym ból 

pulsującej rany rozprzestrzenia się i pozostaje w związku ze sferą psychiczną. Cierpienie 

fizyczne jest „relaksującym” antraktem, które odciąga uwagę żołnierza od towarzyszących 

mu uczuć, przygnębienia i smutku oraz dręczącego poczucia winy. Współczujący innym 

ludziom, nie potrafi wybaczyć sobie. Oskarża się i piętnuje:  

 
Szepty 

 

Lubił noce. – 

Liljowe, oddechem dwunastu biednych piersi falujące. 

Dzień każden niósł katusze sroższe od poprzedniego. Paląca  

rana w brzuchu chyba tylko rozrywką była i miłą odmianą.  

Gdy tentent galopującej krwi uspokajał się w ranie, nieruchome  

dotąd zwoje mózgu poczęły się ruszać i rozwijać w najpotworniejsze  

gady. A pośród nich najszkaradniejszy płaz cicho,  

cicho syczał: 

Mor – der – ca…. 

 
Usankcjonowane podczas wojny morderstwo pozostaje zbrodnią, od której ciężaru na 

moment uwalnia ponowne jej przeżycie: 
 

 

                                                 
182 W. Hulewicz (Olwid), Szepty, w: Płomień w garści, dz. cyt., s. 12-13. 
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Ten szept syczący nie ustawał, powracał setki razy, tysiące  

razy. Zjawiły się korowody myśli i śmiejącym wiankiem otoczyły  

słowo – szkaradę: 

Pierwsza myśl: skrzypliwy głos i błękit pruski plugawych oczu, 

para epoletów się srebrzy – 

Druga: oko – wizjer karabinu – głowa ludzka i pierś  

nad rowem – 

Trzecia: palec się wzdryga – drży – palec wrzeszczy: nie, 

nie!!! – bo tak młoda i tak niemądra jest ona głowa ludzka 

nad rowem –  (s. 12) 

Inna myśl: karabin bluznął i trzasnął w policzek – niemądrej  

głowy już nie ma nad rowem – 

Mor – der – ca…. (s. 13) 

 

Odtworzenie wstrząsających chwil jest niczym uwalniające od cierpienia katharsis – 

oczyszczenie, które daje spokojny sen i pozwala przeżyć kolejny dzień: 
 

Potem fiolet otulał się. O piętro niżej charczał zakatarzony 

Gramofon. 

Płaz syczał, syczał. 

Aż usnął gramofon i fiolet powietrza zlał się z oddechem  

dwunastu biednych piersi. 

Wtedy i płazy w kłębki się zwijały i przysiadały w kątku. 

Dlatego lubił noce. (s. 13) 

 

Nastrój smutku i poczucie osamotnienia bohatera lirycznego utworów Hulewicza 

ewokuje poezję  i osobę austriackiego ekspresjonisty, Georga Trakla, który w wyniku 

wstrząsających doznań wojennych odebrał sobie życie w krakowskim szpitalu wojskowym183.   

Zapisy traumatycznych przeżyć zachowały się także w tekstach Władysława 

Broniewskiego: Pamiętniku, poetyckich reminiscencjach – pisanych podczas wojny: [Szumią, 

szumią brzozy nad polami] (1915), […Naprzód… rakiety błyszczą jak motyle…] (1915), 

dedykowanym Juliuszowi Kamlerowi [– Nie dotykajcie wy tej trumny…]  (1919), i w nieco 

późniejszych wierszach: Młodość, Ostatnia wojna, Soldat inconnu (Wiatraki 1925), 

Mannlicher (Krzyk ostateczny 1938)184 oraz w korespondencji. Siedmioletnie doświadczenie 

                                                 
183 Georg Trakl (1887-1914), poeta austriacki, autor dwóch zbiorów: Wiersze (1913) i Sebastian we śnie 
(opublikowany pośmiertnie). Twórczość Trakla koresponduje z poezją Hölderlina i Rilkego, por. M. Szyrocki, 
Ekspresjonizm, w: tegoż, Historia literatury niemieckiej, dz. cyt., s. 285.  
184 Utwory Władysława Broniewskiego są cytowane według edycji: W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., 
Wrocław 2014. 
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frontowe poety znalazło oddźwięk nie tylko w tematyce utworów, ale przede wszystkim w ich 

nacechowaniu emocjonalnym, ujawniającym się krańcową intensywnością przeżyć od 

depresyjnych po euforyczne. Miało na to wpływ życie w poczuciu stałego zagrożenia, w 

napięciu psychicznym i wysiłku fizycznym185.  

Śmierć otacza żołnierza. Siedemnastoletni bohater wiersza Młodość186 widział ją w 

palących się wiejskich zabudowaniach i słyszał w huku armat. Przeczucie śmierci i 

utożsamienie się z cierpiącymi opanowywało go tak silnie, iż miał wrażenie „bycia na pół 

umarłym”: 

 
(…) 

Ej, panie poruczniku, wysmukły jak świeca, 

ja wiedziałem, że ciebie kula nie ominie. 

 

Zetrę ci z ust rękawem tę czerwoną rosę, 

źle tu leżeć na ziemi wśród końskiego ścierwa, 

podzielimy się jednym cienkim papierosem 

i skradzioną z węgierskich taborów konserwą… 

 

Nie chcesz, stary, co?… Nie wiem, gdzie cię zakopali –  

pod Czartoryską Górą? Kuklą? Kamieniuchą? 

Dziś już nie ma nikogo z dwunastej kompanii 

i twojej maciejówki wciśniętej na ucho. – 

(…) 

 

Rejestrację nazwisk poległych kolegów zamyka empatyczny zwrot do ciężko rannego: 

 

                                                 
185 Władysław Broniewski wstąpił do 4. Pułku Legionów Polskich w kwietniu 1915 r. Brał udział w bitwie pod 
Jastkowem oraz w walkach na Wołyniu. Internowany w Szczypiornie po kryzysie przysięgowym. Przerwaną 
edukację kontynuował w 1918 roku, zdał maturę i zapisał się na studia filozoficzne na Uniwersytecie 
Warszawskim. Po objęciu władzy przez Piłsudskiego, który cieszył się ogromnym szacunkiem Broniewskiego 
(poeta mówił: „Jestem żołnierzem Komendanta Piłsudskiego…”), wrócił do wojska i jako podporucznik brał 
udział w kampaniach na wschodzie – na Wołyniu, Litwie oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Zakończył 
służbę wojskową w 1921 roku w randze kapitana, por. T. Bujnicki, Wstęp, do: W. Broniewski, Wybór wierszy, 
dz. cyt., s. VII-X, LV; W. Broniewski, Pamiętnik, wyd. krytyczne, oprac., wstęp i komentarz M. Tramer, 
Warszawa 2013, s. 66, 81; Korespondencja Władysława Broniewskiego z Bronisławem Sylwinem Kencbokiem, 
oprac. F. Lichodziejewska, „Pamiętnik Literacki” 62, 1971, z. 4, s. 171-172, przypis 1; s. 179-181, przypis 1; s. 
186-187. 
Bitwa pod Jastkowem jest tematem wiersza przypisywanego Józefowi Czechowiczowi, por. J. Czechowicz, 
[Jastków i Ostra Brama], w: tegoż, Pisma zebrane, t. 2. Wiersze i poematy. Utwory niepewnego autorstwa lub 
przypisywane poecie, dodatek krytyczny opracował J. F. Fert, Lublin 2012, s. 8.  
186 W. Broniewski, Młodość (pierwodruk „Skamander” 1924, t. 4, z. 34-36), w: tegoż, Wybór wierszy, dz. cyt., s. 
39-41. 
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…Kowalski – rozerwany granatem, Ignaczak –  

cztery kule w pachwinę. Nowak – od szrapnela. 

Marciniak – kula w piersi… pamiętam, jak patrzał 

i skamlał umierając” „Wody… przyjaciele…” 

 

Bracie! Ja cię napoję. Mam wodę w manierce. 

(…) s. 40 
 

Kontekstem dla wiersza będą zapiski z Pamiętnika (30 stycznia 1919 roku), w których 

poeta wymienia nazwiska poległych przyjaciół, Jerzego Boguskiego i Juliusza Kamlera. 

Podporucznikowi Kamlerowi, w którego pogrzebie w Warszawie (14 stycznia 1919) 

uczestniczył Józef Piłsudski, Broniewski dedykował żałobną pieśń, zapisaną w Pamiętniku 

pod datą 14 lutego 1919187: 

 
Spojrzałem w gazetę: Jerzy Boguski zabity, ten milutki koleżka ze Skolego, skaut, chłopak 

dziewiętnastoletni. Pod Uhrynowem Kamler. I tak po kolei… Kiedyż na mnie kolej przyjdzie? – Psiakość! 

Tłukłem się po wszystkich frontach czwartego pułku, teraz od początku prawie jestem w polu i jakoś szlag mnie 

nie chce trafić. Tym lepiej. Cóż w ogóle jest realnego poza życiem? – Nic. Smrodu trochę i… „wieczne 

odpoczywanie”. Zdawałoby się, że człowiek powinien najdrożej cenić życie, tymczasem od pięciu lat widzę, jak 

nie ma ono prawie żadnej wartości. Widok trupa staje się tak samo obojętnym jak widok ściętego drzewa lub 

czegoś podobnego. Każdy żołnierz doskonale zdaje sobie sprawę, że i on w każdej chwili może stać się takim 

zakrwawionym niczym, a jednak idzie pod kule, nieraz na pewna śmierć. „Ludzie! żyjcie, żyjcie! niech się 

dzieje, co chce, rzućcie broń, przestańcie się tępić” – tak nieraz chciałoby mi się krzyknąć z głębi piersi…188

  

Śmierć jest wszechobecna, a jej obraz powszednieje. Umarli, ranni, cierpiący stają się 

naturalną częścią wojennego krajobrazu. Pojawia się zwątpienie w wartość życia. Człowiek to 

„zakrwawione nic”, „frazes”, istota, której zabicie jest wpisane w skodyfikowany żołnierski 

los. 

W 1924 roku Broniewski napisał list do przyjaciela, legionisty 1. pułku piechoty, 

Bronisława Sylwina Kencboka. Skarżył się w nim na ogarniający go marazm, zwierzał ze 

                                                 
187 Por. W. Broniewski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 103-105, przypisy 32-33, s. 472-473. 
Na podstawie wspomnień Jana Lechonia znajdujących się w Dzienniku, korespondencji autora artykułu z 
Zygmuntem Serafinowiczem oraz informacji prasowych („Kurier Warszawski”, nr 15, Warszawa 15 stycznia 
1919; wydanie wieczorne) Józef Adam Kosiński przypuszcza, że pogrzeb Józefa Kamlera, szkolnego przyjaciela 
Lechonia, był jedną z inspiracji do zobrazowania patetycznej uroczystości w końcowej części wiersza Piłsudski, 
por. J. A. Kosiński, Wokół „Piłsudskiego” w „Karmazynowym poemacie”, „Pamiętnik Literacki” 1983, nr 74/3, 
s. 312-314. 
188 W. Broniewski, Pamiętnik, dz. cyt., Warszawa 2013, s. 99. 
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świadomej potrzeby życia pod wpływem silnych emocji, zmęczenia, zniechęcenia i 

„zaplątania się w sobie”: 

Nabieram coraz większej pewności, że siedem lat wojny pozostawiło we mnie jakieś ukryte kalectwo, którego 

nie mogę tak dobrze poznać, aby je usunąć. Stały stan – to marazm, bezwład, jakby oczekiwanie na coś, sen i 

lenistwo. A tylko czasem, na krótko, gwałtowny alarm wszystkich nerwów, bystre i trafne wyczuwanie 

otoczenia i własnej treści, potrzeba niezaspokojona silnych, bardzo silnych wrażeń w każdej dziedzinie. W tych 

dobrych, choć być może niezdrowych momentach – żyję lub bardzo chcę żyć... Reszta – to obojętne lub 

niechętne oczekiwanie na życie. Jak widzisz, jest w tym pewna analogia z czasami wojny: długie, nudne, 

bezmyślne oczekiwanie, jak gdzieś w rezerwie lub na pozycji – i silne, świetne momenty: bitwa. Czego jeszcze 

brak? Bo ja wiem. Chyba tzw. celów ostatecznych, czegoś, co by mi nie pozwalało rezygnować z walki z 

życiem. Ale w tym tkwi jakaś sprzeczność. Boć gdybym miał tę walkę, to ona sama by zrobiła mnie silniejszym. 

Trzeba w coś wierzyć, coś kochać, być czegośkolwiek fanatykiem. A ja nie mam nic prócz ukochań rzeczy, 

ludzi, myśli – nieistniejących. 

Ludzie, których kochamy, nie istnieją w rzeczywistości. Myśmy ich tylko wymyślili sobie, 

stworzyliśmy sobie sztucznie takie a nie inne o nich pojęcie i w każdym zetknięciu z prawdą, z rzeczywistością, 

czeka nas katastrofa. Otóż moje życie psychiczne jest chronologią tego rodzaju katastrof. Wychodzę z nich 

zawsze bardzo poturbowany, bardzo zniechęcony – i po pewnym czasie znów historia się powtarza. To męczy. 

Tęsknię do prostoty. Żeby już nie patrzeć tak wnikliwie w siebie i w innych, być jakimś normalnym 

młodym człowiekiem, pracującym i zarabiającym jak wszyscy, myśleć o jakiejś karierze, małżeństwie. Zdaje mi 

się jednak, że nic z tego nie będzie: za bardzo już, jak w pajęczynę, zaplątałem się w samego siebie189. 

Ten sam nastrój odnajdziemy w poetyckiej wersji korespondencji zatytułowanej Mój  

list do Bronisława Kencboka190. Co ciekawe jest to tekst napisany wcześniej, bo  16 stycznia 

1922 roku. Do Listu… zostały włączone dwa utwory [Sobie jestem obcy] i Wspomnienie, 

odzwierciedlające stan ducha podmiotu lirycznego odpowiadający nastrojowi autora z 

korespondencji z 1924 roku:  

(…) 

Nie miewam snów ani marzeń, 

dnie wszystkie sobie podobne, 

tak mało jest w życiu zdarzeń 

lub małe, głupie i drobne; 

żadne mi wczoraj nie wróci, 

a jutra znane zbyt ściśle –  

głupio myśl z myślą się kłóci 

w zmęczonym, sennym umyśle…191

                                                 
189 Por. Korespondencja Władysława Broniewskiego z Bronisławem Sylwinem Kencbokiem, dz. cyt., s. 212. 
190 Por. W. Broniewski, Mój list do Bronisława Kencboka, w: tegoż, Poezje zebrane, t. 1, 1912-1925, oprac. F. 
Lichodziejewska, Płock – Toruń 1997, s. 190-193, 435. 
191 Tamże, s. 190. 
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W wierszu Mannlicher192, z perspektywy niemal dwudziestu lat, Broniewski pisze o 

młodzieńczym życiu żołnierza. Obrazy wojny, walk na Wołyniu, do których poeta powraca w 

wierszu, są przesycone śmiercią, „grozą zniszczenia”. Widnieją na nich polegli „najmilsi” – 

koledzy, towarzysze broni. Był dzieckiem-żołnierzem – nieświadomym tego, co widział. 

Młodość staje się cmentarzem powracającym w snach: 

 
(…) 

 

Byłem jeszcze zupełny szczeniak, 

kiedym wziął karabin do garści, 

żeby w śmierci, w grozie zniszczenia 

zaciąć usta i czoło zmarszczyć 

 

Nauczyło żołnierskiej krzepy 

życie trudne, twarde i liche. 

Byłem wtenczas jak szczeniak ślepy, 

na świat patrzył na mnie mannlicher. 

 

Dowiedziałem się, o czym milczy 

czarny Styr i zielony Stochód… 

Gryzą ziemię moi najmilsi, 

nawąchali się dosyć prochu. 

 

Cóż im wyznać w serdecznym słowie, 

gdy się młodość jak cmentarz przyśni?… 

(…) 

 

Śmierć wraca w koszmarnych snach, przywołując do apelu cienie poległych. W 

Ostatniej wojnie193 Broniewski opisuje ich pośmiertny przemarsz:  
 

Szli 

ulicami, 

batalion przy batalionie, 

zgnili,  

zbutwiali, 

bez twarzy. 

                                                 
192 W. Broniewski, Mannlicher (Krzyk ostateczny 1938; pierwodruk „Wiadomości Literackie” 1935, nr 12), w: 
tegoż, Wybór wierszy, dz. cyt., s. 234-235. 
193 W. Broniewski, Ostatnia wojna (Wiatraki 1925), w: tegoż, Wybór wierszy, dz. cyt., s. 44-52. 
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A każdy  

niósł jakąś czarną plamkę na skroni, 

a każdy,  

jak chorągiew, 

niósł strzępy sczerniałych bandaży. 

Zaleli place,  

ogrody,  

miejskie plantacje, 

na ulicach rozbito biwaki… (s. 45) 
 

Do apelu stają z grobów żołnierze wszystkich nacji, polegli w bitwach pod Verdun194, nad 

Sommą, Marną i Piavą. W ostatniej z wymienionych, stoczonej na froncie włoskim, zginęło 

wielu Polaków z zaboru austriackiego. 

Zakwestionowane podczas wojny wartości i prawa przywrócić może zawieszenie 

broni. Pokój pozwoli zmarłym pojawiać się w snach nie w upiornych, ale w anielskich 

obrazach:  

 
Wtedy, 

gdy już nikt nie będzie dzielił 

ogromnej ojczyzny świata, 

wrócą oni, 

biali anieli, 

w świętych, godowych szatach. 

(…) s. 52 

  

Anielska biel, która symbolizuje nienaruszoną przez śmierć wyidealizowaną, niematerialną 

przestrzeń kontrastuje z pełnym grozy, naturalistycznym obrazem miejsca walki 

przedstawionym w wierszu Front Józefa Czechowicza (Kamień 1927195). Przeciwwagą dla 

niebiańskiej wizji jest reporterski, realistyczny opis miejsca, w którym toczą się wojenne 
                                                 
194 Por. też: J. Czechowicz, Dzisiaj Verdun, w: tegoż, Pisma zebrane, t. 1. Wiersze i poematy, oprac. J. F. Fert, 
Lublin 2012, s. 63. 
195 J. Czechowicz, Front, w: tegoż, Pisma zebrane, t. 1. Wiersze i poematy, dz. cyt., s. 28.  
Józef Czechowicz walczył na froncie wojny polsko-bolszewickiej, której realia zachował w wielu utworach 
poetyckich i prozatorskich. W opinii Tadeusza Kłaka wspomnienia z 1920 roku stanowiły jedno ze źródeł 
katastrofizmu i niepokoju charakteryzujących twórczość poety, por. T. Kłak, Wstęp, do: J. Czechowicz, Wybór 
poezji, oprac. T. Kłak, Wrocław 1985, s. XLV-L. Por. też: wiersze Śmierć, Odpowiedź wojnie, Wojenne echo, 
[Koń rydzy], w: J. Czechowicz, Pisma zebrane, t. 1. Wiersze i poematy, dz. cyt., s. 31-32, 129, 231, 381; 
opowiadania: Ludzie, konie, deszcz… Wspomnienie z r. 1920, Koń rydzy, Kwiatek (Wspomnienie z 1920 roku), 
Jama, Dwa kierunki, Ludzie w jarze. Wspomnienie z r. 1920, Bitwa i po bitwie, w: J. Czechowicz, Pisma 
zebrane, t. 4. Proza, red. T. Kłak, Lublin 2005, s. 143-167, 170-209.  
Poetyckie obrazy wojny polsko-bolszewickiej kreśli też Wierzyński, por. K. Wierzyński, Piosenka ukraińska; 
Victoria (Wolność tragiczna 1936), w: tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s. 138-141.  
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zmagania. Szara ziemia spowita sinoróżowym dymem kryje w okopach zmęczonych, 

brudnych żołnierzy. Na tle szarości widoczne są żółte kości zabitych ludzi i zwierząt. Udział 

w walkach tożsamy jest ze zstąpieniem do piekieł. Front – „Odcinek 212 i wzgórze 105” to 

miejsce, w którym nie można czuć się bezpiecznie: 
 

(…) 

to front 

to zstąpienie do piekieł 

 

Odcinek 212 i wzgórze 105 

we dnie szturmy i strzały 

a w nocy przez dym przedzierają się reflektory 

po drutach kolczastych biegają błyski żywe jak rtęć 

wszystko ma wtedy inne kolory 

  

Zbłąkane kule przenoszą poległych z pola walki na pola chwały, w przestrzeń nieskażonej 

bieli, czystości i niewinności: 
 

Gdy cicho zbłąkana kula wśliźnie się w białe czoło 

znienacka zrobi się biało (nawet na froncie) 

biała niedziela biały park piesek biały 

zatańczą wkoło 

  

Pole chwały 

 

Odnotowywany krótkimi frazami, reporterski zapis charakteryzuje fragmenty wiersza W boju, 

zamieszczonego przez Czechowicza w tomie Nic więcej (Warszawa 1936)196. Podobnie jak w 

utworze Front rzeczowa relacja kontrastuje z wizyjnymi obrazami, które niczym magiczne 

zaklęcie miały ochronić młodego żołnierza przed śmiercionośnym ostrzałem: 

 
(…) 

młodziku widzisz bój ale tak jakoś płasko 

strzelają broczą biegną krzyczą 

pocisków ptactwo 

nad okolicą 

 

 

                                                 
196 J. Czechowicz, W boju, w: tegoż, Pisma zebrane, t. 1, Wiersze i poematy, dz. cyt., s. 186-187. 
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w grzmocie bliskiej baterii opada za liściem liść 

na hełmy na niski okop 

kto piosenki nuci po cichu ogania o śmierci myśl 

to ważne gdy spotyka się ją oko w oko 

 

nie myśleć jezu nie myśleć 

(…) 

 

Przed śmiercią nic nie chroni. Zaklinana i pomijana w myślach trafia człowieka zbłąkaną kulą 

lub nagłą eksplozją granatu:  
 

spłosz wizje wypłyń z tej przędzy 

uważaj ostrzał przelot granat uderza tuż 

i oddudniło w gruncie i ziemia nagle w górę 

płomienie klaszczą w powietrzu pionowymi deskami z róż 

 

i już nic więcej 
 

Ujawnione we wspomnieniu Przybosia przeczucie śmierci i lęk przed nią towarzyszą również 

bohaterom opowiadań Czechowicza. Ich obawy o życie symbolizuje znamienna postać 

„Żandarma śmierci”, „ponurego jeźdźca” na rydzym koniu odnosząca się do personifikacji 

wojny w Objawieniu Jana (Biblia Gdańska)197. W wierszu zadaniem mrocznej osoby było 

zebranie dokumentów i osobistych przedmiotów należących do poległych. Obrazy rannych i 

zabitych wzmagały wrażenia, które powracały w sennych koszmarach i nie pozwalały 

żołnierzom uwolnić się od uczucia trwogi. Maskowany żartami i brawurą strach nasilał się, 

całkowicie opanowywał człowieka, nie dając mu szansy na przeżycie. Przerażony śmiercią 

bohater opowiadania Koń rydzy, Knysz, zapisał w zeszycie sen świadczący o nękających go 

lękach: 

 

                                                 
197 Por. Rozdz. 6,4 Apokalipsy św. Jana w Biblii Ks. J. Wujka (Kraków 1599): Objawienie Jana S. Apostoła, s. 
1463, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=9662&from=FBC;   Objawienie S. Jana, w: Biblii 
Gdańskiej (1632), s. 270, http://www.bibliagdanska.pl/biblia.php?d=Nowy%20Testament&k=Objawienie&r=6; 
http://biblia-online.pl/Biblia/Gdanska/Objawienie-Jana/6/4; w Biblii Tysiąclecia jest natomiast mowa o koniu 
barwy ognia, por. Apokalipsa św. Jana 6,4, w: Biblia Tysiąclecia, tamże, http://biblia.deon.pl/PS/Biblia.html 
(dostęp do wszystkich łącz: 18.04.2018). 
Motyw żandarma śmierci może mieć związek z postacią furmana/woźnicy śmierci, znaną z filmu szwedzkiego 
reżysera, Victora Sjöströma, pod tytułem Furman śmierci (Körkarlen 1921). Por. też motyw ojca „woźnicy 
śmierci” w wierszu Pogrzeb Młodożeńca – rozdział Poetycka etnografia. 
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Śniło mi się tej nocy, że śpię. – Śniło mi się, że leżę pod krzakiem na ziemi. Ta ziemia we wnętrzu swoim pełna 

jest trupów. Przez szklaną skorupę widziałem stosy okropne martwych, zabitych. Matka moja chodziła po 

szklanym globie, łamała ręce, wołała mnie, a ja nie mogłem odpowiedzieć, że żyję…198. 

 

Krajobraz wojenny odnajdziemy w cyklu 4 wiersze o wojnie w przywołanym 

wcześniej zbiorze Pieśni szczurołapa Władysława Sebyły oraz w Poemacie o roku 1914 

(części Chór łodzi podwodnych, Chór armat i Krajobraz) Jerzego Zagórskiego (1934) w 

tomie Wyprawy (1937) 199. 

 
 

III.5.2b. Sublimacja doświadczenia wojennego200

 
Powracające w snach obrazy śmierci, odczuwane długo po wojnie lęki, opisywane w 

tekstach Raj i śmierć oraz Parada śmierci Przybosia, Przygnębienie i Szepty Witolda 

Hulewicza, Grzebanie wroga i Trwoga przed śmiercią Józefa Wittlina, Ostatnia wojna i w 

Pamiętniku Broniewskiego, utworach Czechowicza jak również w poetyckim wspomnieniu Z 

wczesnego dzieciństwa Hollendra, świadczą o silnych urazach psychicznych doznanych przez 

bohaterów wymienionych utworów201. W ich pamięci pozostały antyestetyczne obrazy ludzi 

rozszarpanych amunicją i bagnetami, rozkładających się ciał oraz grzebania poległych na polu 

walki. Objawy zaburzeń nerwicowych, o których czytamy w wielu tekstach były także 

wynikiem wewnętrznego konfliktu między instynktownym pragnieniem zachowania życia i 

moralną odpowiedzialnością za życie drugiego człowieka. Lęki, koszmary senne, 

dolegliwości fizyczne i psychiczne (w tym dręczące poczucie winy) pojawiają się jako efekt 

przeżytej traumy, świadcząc o niemożność psychicznego i duchowego uporania się z nią. W 

zrozumieniu stanu, w jakim znajduje się ludzka psychika, rozpoznaniu emocji i 

przepracowaniu urazów pomocna może być ich metaforyzacja – obrazowe przedstawienie, a 

następnie wyrażenie, które uwalnia od ciężaru przeżyć. Duże znaczenie dla doświadczonej 

traumą psychiki ma empatia i wyrozumiałość okazywana przez innych. Dzięki wspólnocie 
                                                 
198 J. Czechowicz, Koń rydzy, w: tegoż, Pisma zebrane, t. 4. Proza, dz. cyt., s. 159. 
199 Por. J. Zagórski, Poemat o roku 1914, w: tegoż, Wybór wierszy, słowo wstępne J. Rogoziński, Warszawa 
1977, s. 66-68; J. Marx, „Nazywaniem poznanie zastąpić” – o poezji Władysława Sebyły, w: tegoż, Grupa 
poetycka „Kwadryga”, Warszawa 1983, s. 34-38. 
200 Częściowe wyniki badań na temat doświadczenia wojennego w poezji międzywojennej ogłoszono podczas 
konferencji Okolice Zegadłowicza, Sucha Beskidzka 10-12 maja 2017 r. oraz złożono do planowanej publikacji 
w artykule: J. Kulczyńska-Kruk, Sublimacja doświadczenia wojennego na przykładzie zbioru Światła w okopach 
Emila Zegadłowicza. 
201 Poetyckie reprezentacje doświadczenia wojennego polskich poetów międzywojennych warto umieścić w 
kontekście poezji Apollinaire’a (m.in. Cień, Przyczółek, Wojna, 14 czerwca 1915, Kwietniowa noc 1915, 
Pożegnanie kawalerzysty, Raca, Pożądanie, Cuda wojny, Ćwiczenie, Do Italii, Jest, Winogrodnik szampański, Z 
watą w uszach, Kobylice zasieków, Szef kompanii z tomu Kaligramy; Młody żołnierz ze zbioru Il y a), por. G. 
Apollinaire, Wybór wierszy, wybór i posłowie J. Hartwig, Warszawa 2010, s. 172-221, 441-442. 
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człowiek zyskuje poczucie przynależności i ma szansę na utratę poczucia osamotnienia. 

Współczucie sobie i innym staje się kluczem do przezwyciężenia barier psychicznych. Daje 

szansę powrotu do rzeczywistości, takiej, jaka jest, zamiast ograniczającego trwania w  

przeszłości. Taką formę rozprawienia się z demonami wojny zaproponował Emil 

Zegadłowicz w trzeciej części tetralogii Pieśni Niemotworza – Światła w okopach (1933)202, 

będącej przykładem sublimacji doświadczenia wojennego. Utwory tam zawarte poza 

oczywistą realizacją założeń estetycznych ekspresjonizmu203, odczytywanych w świetle 

filozofii Kierkegaarda, Nietzschego i Bergsona, nawiązują też do tradycji tragedii greckiej. 

Świadczy o tym nie tylko kwalifikator gatunkowy204, któremu poeta podporządkował cykl, 

ale i wymowa wierszy wskazująca na znaczenie kategorii, takich jak wzbudzająca litość i 

trwogę „wina tragiczna” oraz oczyszczająca katharsis205. 

W pamięci wielu ludzi doświadczonych traumą wojenną zachowały się sceny śmierci i 

cierpienia, jak również emocje, takie jak lęk egzystencjalny i samotność w poczuciu 

zagrożenia. Człowiek podporządkowany prawom przyrody, kierowany instynktem 

samozachowawczym, skupiony był na walce o przetrwanie206. Metaforyka zastosowana przez 

Zegadłowicza została skoncentrowana wokół kilku zasadniczych opozycji: życie – śmierć, 

światło – ciemność, cisza – hałas, chłód – gorąco, lód – ogień, ruch – stałość, góra – dół, 

niebo – ziemia, swoboda – ograniczenie. Są one bezpośrednio związane ze skrajnymi 

uczuciami, jakie człowiek odczuwa w sytuacji zagrożenia życia: niepokojem, zagubieniem, 

osamotnieniem, lękiem. Lektura wierszy zamieszczonych w zbiorze Światła w okopach 

uświadamia rodzaj przeżyć, jakie były udziałem ludzi znajdujących się w sytuacji 

                                                 
202 E. Zegadłowicz, Światła w okopach, Poznań 1933, http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=8643 (dostęp 
04.01.2017). Druk tomiku ukończono 21 grudnia 1932 r. w Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej w 
Poznaniu pod kierownictwem Jana Kuglina (składał Roman Macinowski, łamał Władysław Jachczyk, tłoczył 
Leon Flaum. Przytoczone w artykule fragmenty wierszy pochodzą z tejże edycji. Numery stron podano na końcu 
cytatu. Tetralogię współtworzą tomy: Nad brzegami Zodiaku (Poznań 1931), Podkowa na progu (Florencja 
1931) i Podsłuchy (Warszawa 1933). Dla czytelników zaznajomionych z twórczością Zegadłowicza Światła w 
okopach stanowią niespodziankę z powodu bardzo skromnej szaty graficznej oraz objętości ograniczonej do 
zaledwie sześciu kilkustrofowych utworów. Kontrastują pod tym względem z pozostałymi, obszerniejszymi i 
atrakcyjniejszymi edytorsko tomami. 
203 Odczytanie Pieśni Niemotworza w perspektywie zaproponowanej przez Katarzynę Szewczyk-Haake, która 
poddała analizie inne utwory Zegadłowicza, potwierdza konsekwentne realizowanie przez poetę koncepcji 
estetycznych ekspresjonizmu, w tym wyeksponowanego dualizmu ducha i materii, por. K. Szewczyk-Haake, 
Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopoglądowego i estetycznego projektu ekspresjonizmu, Kraków 2008, s. 
308-341. 
204 W nocie wydawniczej podano, że Światła w okopach opublikowano jako trzecią część poematu Pieśni 
Niemotworza. Funkcji rodzaju i gatunku literackiego w twórczości Zegadłowicza warto poświęcić osobną pracę.  
205 Por. J. Sławiński, Tetralogia, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, 
Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2002, s. 582; Arystoteles, Poetyka, dz. cyt., s. 
19, por. też: H. Podbielski, Wstęp, tamże, s. LIX-LXXXVI.  
206 W warunkach ekstremalnych, zagrażających życiu (wojna, alpinizm), człowiek przyzwyczaja się do 
niebezpieczeństwa i koncentruje na przetrwaniu, por. A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1987, s. 61-62. 
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ekstremalnego wysiłku fizycznego i psychicznego. Wyczerpanie organizmu i graniczność 

doświadczenia ilustruje otwierający zbiór wiersz Alarm207 – wewnętrzny krzyk człowieka, 

który znalazł się w przerażających ciemnościach wewnętrznych przeżyć, jest wołaniem o 

ratunek, chwilą, w której do głosu dochodzi instynkt samozachowawczy:  
 

Na to ta noc przeraźliwa, 

to bezdroże ponad przepaściami –  

aby w głębi pod ziemią 

wybuch wstrząsł – jak grzmot – kolczastymi zasiekami 

 

aby rzeki ognia wezbrane, oszalałe 

chlustnęły zalewem na ziemię 

i dymiącym gejzerem 

zgasiły gwiazdy 

 

Życie w okopach wiązało się ze stałym zagrożeniem, brakiem możliwości 

sprawowania kontroli nad swoim życiem. Ten stan bolesnego ograniczenia ilustrują w 

wierszu kolczaste zasieki. Niemożność wyjścia z sytuacji symbolizują rozprzestrzeniające się 

ponad przepaściami bezdroża. Przepaści i okop są wewnętrznym piekłem, do którego zszedł 

żołnierz-poeta, mityczny Orfeusz. Eksplozywny charakter emocji poeta porównał do nagłego, 

ognistego wybuchu pocisku artyleryjskiego, który rozprzestrzenia się i wszystko przysłania. 

Warto też zwrócić uwagę na inny aspekt regresywnej postawy podmiotu lirycznego – ukrycie 

się w głębi okopu daje szansę na ocalenie208. Jest zatem z jednej strony pułapką, 

potencjalnym grobem, a z drugiej – bezpiecznym schronieniem. 

Skutkiem niewyrażalności traumatycznych przeżyć jest poczucie wyobcowania i 

osamotnienia, co poświadcza dominujący w całym tomie „język alienacji”209. Samotny w 

głębi swych przeżyć, kołuje niczym nietoperz210 w ciemnościach, nie mogąc się z nich 

wydostać. Zdezorientowany, zalękniony, instynktownie szuka miejsca, w którym mógłby 

poczuć się bezpiecznie. Jest zmęczony życiem w poczuciu niekończącego się cierpienia. 

Pozbawiony tożsamości jest jednym z wielu, który trwa na granicy jawy i snu, światła i 

mroku, życia i śmierci. Lot, który mógłby symbolizować chęć uwolnienia się od ziemskich 

trudności jest męczący i nie przynosi ukojenia. Człowiek trwa w swych ciemnościach, jest 

tylko znakiem siebie, cieniem, duchem kryjącym się przed światem. Jest niczym upiór 

                                                 
207 E. Zegadłowicz, Alarm, w: Światła w okopach, dz. cyt., s. 7.  
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kryjący się przed światłem dnia. Wątpiący w siebie i wycofany z życia znajduje się w stanie 

wewnętrznej śmierci (Nietoperz211): 

 
Jak nietoperz kołuję w nocy ciemnej –  

- oczy zmęczone wypatrywaniem dróg –  

od początku światów latam – beimienny –  

nie wiem co dom, co próg – 

 

Rodzą się gwiazdy, gwiazdy umierają –  

czemże jest noc, czemże jest dzień? –  

w bezkres i wieczność skrzydła kołatają –  

ziemię całuje nietoperzy cień –  

 

I on jedynie – ten cień nietoperzy –  

jak widmo mgławic wiecznie będzie trwać –  

- lecz któż cieniowi zaufa, zwierzy? –  

tembardziej, że go ledwo, ledwo znać – (s. 9) 

 
Gdy mijają ograniczające świadomość ciemności pojawia się myśl, która niczym 

nagły świetlny rozbłysk wprowadza człowieka w inny stan umysłu. Pozwala przeformułować 

wewnętrzne lękowe drżenie w twórczą aktywność: 

 
„O nocy straszna – o potworny mroku” –  

któż to się żali – czyjże to jęk? –  

- w bezdennym planet, słońc, komet potoku 

tonie jedyny brat człowieka: - lęk! 

 

I jeno cień mój rozrzedły w przestrzeni 

zaświadczy drżeniem, że stało się! – już!  

Z cienia zrodzą się cienie – a z tych cieni 

głos urągliwy zaszeleści: twórz! 
                                                                                                                                                         
208 Maria Jolanta Olszewska pisze o ocalającej postawie ucieczkowej – tzw. „schodzeniu w głąb” (kucaniu,  
przykucnięciu) do piwnicy lub dołka – eksponowanej w literaturze wojennej (np. w Listach z tych czasów Jana 
Augustynowicza i wierszu Wspomnienie kartoflanego dołka z tomu Xięga poezji idyllicznej (W Grabowie 
podczas wojny) Marii Komornickiej). Z kolei motyw piwnicy jako piekła, przestrzeni „przeklętej”, ciemnego 
labiryntu, w którym znajdują się stłoczeni, umierający ludzie, zamieścił między innymi w opowiadaniu Piwnica 
ze zbioru Piekło. Szkice z wojny (Kraków 1917) Wacław Grabiański, por. M. J. Olszewska, Człowiek w świecie 
Wielkiej Wojny..., dz. cyt., s.  284-289. Motyw pojawia się także w Charitas Żeromskiego. 
209 Tamże, s.  282; K. Szewczyk-Haake, Poezja Emila Zegadłowicza…, dz. cyt., s. 258. 
210 Na uwagę zasługuje analiza słów-kluczy tworzących łańcuchy metaforyczno-obrazowe, w tym rzeczownika 
„nietoperz” w wierszu Widma Tadeusza Gajcego przeprowadzona przez Kazimierza Wykę, por. tegoż, Słowa-
klucze, w: Stylistyka polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brooks, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973, 
s. 159-167. 
211 E. Zegadłowicz, Nietoperz, w: Światła w okopach, dz. cyt., s. 9-10. 
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Imperatyw twórczości – wewnętrzny głos pozwala przetworzyć traumatyczne 

doświadczenia, wyrazić je, nazwać i oswoić, stając się jednym z mechanizmów obronnych212. 

Tak jest w przypadku przejmującego lęku przed śmiercią, bezpośredniego z nią kontaktu w 

doświadczeniu umierania drugiej istoty lub poczucia zagrożenia życia, zarówno w sensie 

fizycznym, jak i psychicznym. Obezwładniający życie chłód przenika podmiot wiersza 

Ściana lodowa213. Podobnie jak w utworze Wittlina, gdzie śmierć przychodzi „cicho – na 

paluszkach” „w rynsztunku, obkowanym lodem”214, w wierszu Zegadłowicza (ob)umieranie 

jest procesem, który stopniowo niszczy cały organizm – jest niczym rozprzestrzeniająca się 

gangrena lub powolne zamarzanie. Drżenie ciała jest oznaką strachu i wyziębienia. Usiłujący 

pokonać lęk człowiek błądzi i nie wie, gdzie szukać wsparcia. Nie znajduje pocieszenia w 

religii, sztuce i filozofii. Szukając pomocy uświadamia sobie potrzebę kontaktu z ludźmi, 

którzy mogliby go zrozumieć: 

 
Palce jak białe ślepe węże 

błądzą zziębnięte, przerażone, wśród wiecznych błądzą nocy –  

szukają śladów stóp wychłódłych –  

– wołają pomocy! 

 

Szukają śladów stóp wychłódłych 

proroków, wieszczów, myślicieli –  

– nieszczęsny dotyk slepych palców! 

– wszystko się rozsypuje, wszystko się popieli! 

 

Palcami spływa elektrycznie 

ku palcom, żebrom, płucom – drżenie –  

zwężony oddech rzęzi, jęczy: 

zro-zu-mie-nie –!! zrozumienie - !!! 

                                                 
212 O kompensacyjnej funkcji poezji pisał m.in. Józef Wittlin: „Jak nocny kwiat otwiera Orfeusz kielich swej 
pieśni i zamyka się z powrotem wśród zgiełku dnia. Pomaga nam przez godzinę, przez dwie pokonać strach, 
pokonać śmierć, pokonać czas sztuką, która odbywa się w czasie. Orfeusz pozwala na chwilę wyłączyć rozum 
(…), pozwala nam, uwięzionym w przestrzeni, odpocząć w czasie”, por. J. Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku 
(1930-1942), w: tegoż, Orfeusz w piekle XX wieku, dz. cyt., s. 429. 
213 E. Zegadłowicz, Ściana lodowa, w: Światła w okopach, dz. cyt., s. 11-12. 
214 J. Wittlin, Hymn o łyżce zupy, w: tegoż, Hymny, dz. cyt., s. 27.  
Porównaj też obraz śmierci w wierszu Czechowicza: „Za ścianą płaczą dzieci / ona do mnie mówi / oddycham 
lodowym kwieciem / nieznanych równin”: J. Czechowicz, Śmierć, w: tegoż, Pisma zebrane, t. 1. Wiersze i 
poematy, dz. cyt., s. 31. Podobny opis znajdziemy też w poemacie Odejście Ralfa Moora Zegadłowicza: 
„doraźna śmierć łopoce złowieszczo – / dotyka błonami skrzydlisk – – / głów, rąk, piersi – –   – – / Zamróz! Lęk! 
/ Lęk – jeży włosy, / ścina wzrok; / skręt mięśni; / popielata prześwietlona bladość; / przerażenie! / Pękają 
dzwony – Pękają żyły – – krew blużdże – – (…)”, por. E. Zegadłowicz, Odejście Ralfa Moora, „Zdrój”, Poznań, 
wrzesień 1919, t. VIII, z. 11-12, s. 201, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=116995 (dostęp: 
4.10.2017). 
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W stan agonii wdzierają się przebłyski świadomości, które prowadzą do nagłego 

wybuchu, przezwyciężenia śmierci dzięki instynktownej, biologicznej woli przetrwania. 

Gwałtowność myśli wyzwala chęć do życia i podjęcia walki o siebie, w czym pomocne mogą 

być doświadczenia innych. Podążanie ich śladem daje nadzieję na pokonanie trudności i 

podjęcie kolejnych wyzwań: 

 
W lodowej nocy marzną palce, 

jeden po drugim umierają –  

gangrena czarna się posuwa 

do serca, do mózgu – zwapnione żyły kruszą się i pękają –  

 

Myśl wczorajsza, myśl dzisiejsza, myśli jutrzejsza - ! 

do ataku! – gromado śmiertelna: wrzeszcz! 

– hura! – wichr – zamieć – ogłuszający huk – salwa!! 

zestrzelone myśli spadają iskrzycą jak gwiazd rzęsisty deszcz –  

 

Po rozprószonych drobinach sadz i popiołów 

już nowe, już inne palce błądzą jak białe, ślepe węże –  

ślą podszept myślom: – jesteśmy na tropie – natrafiliśmy na ślad wyprawy – – 

myśl odpowiada natychmiast: naprzód! lecę! zwyciężę!! 
 

„Niewiadome jest życie i śmierć niewiadoma” pisze Zegadłowicz w wierszu 

Otchłań215, będącym próbą określenia sensu istnienia. Pragnienie wolności zdominowane jest 

przez poczucie bezradności, a pragnienie sławy przez biologiczne unicestwienie. Nic 

nieznaczące idee dają człowiekowi złudne poczucie zasadności życia, podczas gdy rozmaite 

fantasmagorie pozwalają ukryć pierwotny, egzystencjalny lęk przed śmiercią, towarzyszący 

człowiekowi od poczęcia: 

 
Trzepot przerażonych rąk nad bezdenną topielą –  

oto sen śniony już w matczynym łonie –  

bełkot fal obojętnych – oto nasz muzyka weselna –  

ponad którą miljard światów drży – kona – spada – tonie. (s. 14) 
 

Ponad głębiami, otchłaniami psychiki stoi prawo naturalne, biologiczna siła 

przetrwania każdej istoty. Podobnie jest podczas wojny, o czym pisał poeta w Notatniku. Z 

okresu poprzedzającego wydanie zbioru pochodzą między innymi refleksje na temat 

                                                 
215 E. Zegadłowicz, Otchłań, w: Światła w okopach, dz. cyt., s. 13-14. 
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pierwotnych instynktów, jakie determinują ludzi podczas wojny, popędów kierujących wolą 

walki i potrzebą zachowania gatunku216. Życie człowieka uzależnione jest od 

konsekwentnych starań o jego zachowanie. Towarzyszy im samotność i lęk. Symbolizujący 

twórcę pająk jest istotą skoncentrowaną na sobie. Tkana przez całe życie sieć, choć słaba, jest 

dowodem jego cierpliwości, stałości w dążeniu do celu, którym jest przetrwanie. We 

fragmencie wiersza Pająk czytamy: 

 
 
Wysnuwam wątłe nici, węźlę sieć bezsilną, 

zaczepiam ją o drzewo, o zwierzę, człowieka – 

– wpośrodku sieci – drżący i bezkrwisty pająk: 

to ja! – który tem żyje, że wciąż czeka… (s. 16) 

 
Zagrożonemu życiu może przyjść z pomocą talent twórczy (Poeta), dzięki któremu 

obrazowe, zmetaforyzowane opisywanie uczuć pozwala wejść w głąb siebie. Transpozycja 

bolesnych doświadczeń na akt twórczy umożliwia podmiotowi określenie swojego statusu 

ontologicznego, opowiedzenie się po stronie życia, tytułowego światła, a nie śmierci – 

symbolicznego grobu w okopach217. Sprzyja też odzyskaniu równowagi psychicznej. 

Przedstawienie dramatyzmu sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek ogarnięty lękiem przed 

śmiercią było wyrazem troski poety o każdego osamotnionego wówczas w cierpieniu. W 

wierszu Poeta samotność jest waloryzowana218. Uświadamia, że tylko w stanie odosobnienia, 

wewnętrznej ciszy, przeraźliwego i błogosławionego zarazem stanu bycia sam na sam ze 

sobą, człowiek może „rozwiązać równanie dwóch praw: życia i śmierci”: 

 
Pytałem wszystkich – żywych i umarłych: 

ludzi, chmur, zwierząt, kamieni i traw – 

z odpowiedzi nielicznych i z wielu przemilczeń – jedno jest pewne: 

sam muszę rozwiązać równanie dwóch praw: 

życia i śmierci; – sięgnąć tu poza nazwania, 

                                                 
216 Por. M. Wójcik, Notatnik Emila Zegadłowicza 1928-1937, „Akcent” 1999, nr 2, s. 53-54, 
http://akcentpismo.pl/pliki/archiwum/1999_2(76).pdf (dostęp: 3.10.2017). 
217 Ciekawym kontekstem mógłby tu być Opuszczony okop (1930) Birkenmajera. Tytułowy okop postrzegany 
jest jako wspólny grób, męczeński, bratni cmentarz, który żołnierze-skazańcy „na żer posyłani armatni” sami 
sobie wykopywali, por. J. Birkenmajer, Opuszczony okop, w: tegoż, Wycieczka, Warszawa 1932, s. 25-29. 
Pozytywna przemiana obejmowała też poetykę Zegadłowicza, która z okresu pesymistycznego, 
charakterystycznego dla „Zdroju”, wkroczyła w fazę optymistyczną „Ponowy” i „Czartaka”, waloryzującą 
relację człowieka z naturą, por. R. Przybylski, Ekspresjonizm poznański, w: Literatura polska 1918-1975, red. A. 
Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski, t. I, 1918-1932, Warszawa 1975, s. 265. 
218 Samotność rozumiana jako podstawowa sytuacja egzystencjalna jest kategorią wspólną dla wielu utworów 
polskich ekspresjonistów S. Kubickiego, J. Wittlina, J. Stura, Z. Kosidowskiego, J. Przybylskiej, por. K. 
Szewczyk-Haake, Poezja Emila Zegadłowicza…, s. 211-251. 
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poza zbyt łatwe i mętne podziały na „tu” i „tam” – 

boć już jedno jest tu łączące i pewne: 

samotność! – to przeraźliwe, błogosławione: „sam”! 

 

W mrowisku kąśliwych wieków zagubiony, 

wieków i ludzi mrowisku – 

znachodzę z olbrzymim wysiłkiem równowagę wag wiecznych  – 

– wyprowadzam myśli z wspólnoty – więc z największego ucisku – – (s. 18) 

 

Jeśli nie mamy do czynienia z pomyłką drukarską, to ostanie zdanie: „– wyprowadzam myśli 

z wspólnoty – więc z największego ucisku – –” jest kluczowe dla zrozumienia przesłania 

Zegadłowicza. Obalając mit komunionistyczny, w myśl którego wspólnota pojmowana jest 

jako źródło miłości i miejsce, w którym można dostąpić pocieszenia w cierpieniu, poeta 

wskazuje na jej drugi – ograniczający – wymiar. Wspólnota, w której obowiązują 

skodyfikowane normy, jest także dla człowieka źródłem bólu, wywierając nań moralną presję. 

Ten sposób myślenia odsyłałby czytelnika do prac, które mogły inspirować Zegadłowicza – 

Kultura jako źródło cierpień Freuda (1930) oraz Dwa źródła moralności i religii (1932) 

Bergsona219, przy czym pierwsze z wymienionych dzieł wydaje się być bardziej adekwatnym 

kontekstem dla analizowanego zbioru. Kultura jest dla Zegadłowicza zarówno punktem 

wyjścia, jak i miejscem dojścia w rozważaniach nad doświadczeniem lęku, który pojawiając 

się w chwili wyboru etycznego może, poprzez wewnętrzny konflikt, prowadzić do kryzysu 

egzystencjalnego. Zegadłowicz łączy walkę o przetrwanie z biologiczną, pierwotną wolą i 

prawem do życia. Cierpienie doświadczone w ekstremalnych warunkach zagłady nie stanowi 

ugruntowanej kulturowo „wartości katartycznej”220. Podmiot wierszy nie pyta o jego sens – 

przyjmuje za fakt jego istnienie.  

Rekonstrukcja rzeczywistości do stanu sprzed katastrofy nie jest możliwa. Jej 

dezintegracja, obejmująca też człowieka doświadczającego „winy tragicznej”, „dotknięcia 

śmierci”, „zstąpienia do piekieł” – prowadzi do utraty wszelkich wartości – religijnych, 

filozoficznych i artystycznych221. Kultura nie jest dość silna, aby stawić opór metafizycznemu 

złu, uchronić przed nim, czy świat sprzed kataklizmu. Może jedynie pomóc w oswojeniu i 

                                                 
219 Por. S. Freud, Kultura jak źródło cierpień, dz. cyt., s. 7-96; H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, 
tłum. P. Kostyło, K. Skorulski, przedmowa B. Skarga, Kraków 1993.  
220 Por. M. J. Olszewska, Człowiek w świecie Wielkiej Wojny..., s. 223. 
221 Warto też zwrócić uwagę, że czytane w kontekście doświadczenia wojennego wiersze Zegadłowicza 
korespondują ze słynnym utworem Różewicza Ocalony. Obaj poeci są głosem pokolenia, które przeżywszy 
katastrofę, nie potrafi uzasadnić swego istnienia. Obaj też zadają pytania o sens i wartość kultury w 
rzeczywistości, której nie można nazwać, ani opisać ze względu na rozpad systemu aksjologicznego. 
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nazwaniu tego, co niewyrażalne w bezpośrednim doświadczeniu, jak również w zbudowaniu 

nowego porządku, którego początek stanowi, jak pisze Katarzyna Szewczyk-Haake, „chwila 

przełamania samotności”222. 

Nie znamy przyczyn kryzysu, którego doświadczył podmiot zmetaforyzowanego 

całościowo zbioru Światła w okopach. Wiemy tylko, że zarejestrowane tam doświadczenie 

graniczne, spotkanie z lękiem przed śmiercią, eksponowane w licznych przenośniach 

związanych z okolicznościami wojennymi, ma swoje źródło w autentycznych przeżyciach 

poety i jego pokolenia223. Tezę tę potwierdza napisany przez Zegadłowicza w latach 1916-

1919 poemat Odejście Ralfa Moora, w którym w patetyczną scenę umierania bohatera, 

miejscami zbliżoną w obrazowaniu do znanej z wiersza Ściana lodowa, wprowadzono kadry z 

frontu (m.in. morze krwi, trupy, zgliszcza, samotne groby, cmentarne pobojowiska)224. 

Światła w okopach mogą być przykładem artystycznej próby terapeutycznego 

przezwyciężenia wojennej traumy, ale też innego kryzysu. Być może opisane przez 

Zegadłowicza doświadczenie przełomu ma swoje źródło w innym – bardzo silnym przeżyciu, 

którego intensywność wymagała metaforyzacji w obrazach z frontowej przeszłości lub 

„uwolniło” je z podświadomości. Czy jest jednak możliwe, aby opisywany przez poetę w 

Notatniku niepokój związany z impasem twórczym225 mógł być równoznaczny z lękiem 

egzystencjalnym, z przeżyciem stanu z pogranicza życia i śmierci? Trudno odpowiedzieć na 

to pytanie jednoznacznie, zważywszy, że emfatyczny, często nacechowany egzaltacją styl, 

jakim posługiwał się Zegadłowicz może współczesnego czytelnika wprowadzać w błąd. 

Przerysowanie obejmuje nie tylko ekspresjonistyczną poetykę Świateł w okopach, ale i luźne 

notatki poety. Wiersze cechuje jednak nieco głębszy, refleksyjny i w pewnym stopniu 

metafizyczny ton, będący efektem głębokiego wstrząsu. Nie popełnimy błędu, sądząc, że 

zwieńczony poczuciem dojrzałości kryzys w życiu Zegadłowicza, skutkujący „powrotem do 

siebie”, nabyciem świadomości znaczenia pierwotności i biologiczności oraz 

przewartościowaniem stosunku do sztuki, mógł mieć u swego podłoża wcześniejszy, 

znaczenie trudniejszy do rozstrzygnięcia problem egzystencjalny związany z doświadczeniem 

okrucieństwa wojny. 

 
 

 
                                                 
222 K. Szewczyk-Haake, Poezja Emila Zegadłowicza…, s. 232. 
223 Emil Zegadłowicz w 1915 roku odbył roczną służbę w armii austriackiej, por. M. Wójcik, Listy Jerzego, 
Witolda i Wandy Hulewiczów do Emila Zegadłowicza…, dz. cyt., s. 7.  
224 E. Zegadłowicz, Odejście Ralfa Moora, dz. cyt. s. 191-206. Por. też przypis 206. 
225 Por. M. Wójcik, Notatnik Emila Zegadłowicza 1928-1937, dz. cyt. s. 54. 
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III.5.3. Ku przestrodze… 
 

 

Nurt poezji pacyfistycznej trwa przez całe dwudziestolecie i wzmacnia się wraz z 

narastaniem tendencji dyktatorskich i militarystycznych w Europie. W tym kontekście należy 

odczytać także dwa ważne wiersze autorstwa Czesława Miłosza i Juliana Tuwima. W wierszu 

Pora (Poemat o czasie zastygłym, 1933)226 Miłosz ukazał współczesną Polskę w „lustrze” 

historii. Tytułowa „pora” to czas, w którym patrząc wstecz można zobaczyć przyszłość. W 

przeczuciu nadchodzącej katastrofy poeta przywołuje realistyczne „obrazy z 20-go roku”, 

wojny, w której niczym na ołtarzu ofiarnym złożono wiele istnień. W światłach ognia i 

reflektorów, przy dźwiękach salw i wybuchów ukazano zniszczone tabory wojskowe, sprzęt 

bojowy – czołgi i armaty oraz żołnierzy, których obecność oznaczała zarówno śmierć 

wrogów, jak i towarzyszy broni. W wierszu przypomniano też zwycięski taniec na 

zgliszczach białoruskich miasteczek, w których dochodziło do pogromów żydowskich – 

świadectwo upadku, bestialstwa i okrucieństwa. Na podstawie powojennego wspomnienia 

Miłosza mamy jednak prawo przypuszczać, że poetycka reminiscencja pogromu żydowskiego 

nie wiąże się z wojną polsko-bolszewicką, ale z polsko-ukraińskimi walkami o Lwów. 

Pogrom, do którego doszło w dniach 22-24 listopada 1918 roku, autor ocenia jako 

najtragiczniejszy w całym dwudziestoleciu227. Wojna „20-go roku” symbolizuje w wierszu 

czas krwawych walk, kataklizm, którego przeczucie narasta w latach trzydziestych. 

Przestroga przed zagładą łączy utwór Miłosza z głośnym wierszem Tuwima Do 

prostego człowieka228. Tuwim dwukrotnie zabierał głos w sprawie utworu objaśniając jego 

przesłanie. W 1929 roku pisał: 

                                                 
226 Cz. Miłosz, Pora, w: tegoż, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 15. 
227 Sprawcami potępianego przez władze polskie pogromu były grupy składające się z dezerterów, żołnierzy i 
opryszków, którzy w odwecie za wsparcie udzielone Ukraińcom przez niektórych żydowskich mieszkańców 
Lwowa palili domy oraz rabowali sklepy należące do Żydów. Zginęły wówczas 72 osoby a 433 odniosły rany, 
por. Cz. Miłosz, Wyprawa w Dwudziestolecie, Kraków 2011, s. 67-71; J. Wittlin, Ze wspomnień byłego 
pacyfisty, dz. cyt., s. 78.  
228 J. Tuwim, Do prostego człowieka (Biblia cygańska 1933), w: tegoż, Wiersze, t. 1, dz. cyt., s. 211-212, 566.  
Opublikowany 27 października 1929 roku wiersz („Robotnik”, nr 305) wywołał ogromne oburzenie. Podczas 
zebrania w Pen-Clubie (!) uznano utwór za niebezpieczny. Wszczęto nawet postępowanie prokuratorskie, które 
wkrótce umorzono. Wiersz wzbudził gwałtowne reakcje w różnych kręgach, politycznych i przyjacielskich: 
„Endecy pod pierwszym wrażeniem napisali po prostu, że trzeba Tuwima powiesić; teraz na razie milczą […]. 
Za to w sanacji wybuchł z całą siłą żal do człowieka, tak im niedawno bliskiego, na razie ten ludzki moment żalu 
był najsilniejszy, ale teraz już polityka robi swoje zło i dyktuje niskie metody walki i nędzne podejrzenia, w 
które przecież Koc, znający Tuwima, ani na chwilę nie wierzy. Wieniawa i Jaroszewicz na wyraźne żądanie 
Rydza-Śmigłego zerwali znajomość z Julkiem […]. Na razie jest w toku postępowanie karne  przeciw 
Tuwimowi…”, por. J. Lechoń, Listy do Anny Jackowskiej, oprac. R. Loth, Warszawa 1977, s. 81-82; J. Tuwim, 
Listy do przyjaciół – pisarzy, oprac. T. Januszewski, Warszawa 1979, s. 148; J. Bułhak, „Prosty człowiek” o 
„krzywym poecie”, „Myśl Narodowa” 1929, nr 51; za: J. Sawicka, Julian Tuwim, dz. cyt., s. 141-143, por. J. 
Stradecki, Kalendarium życia i twórczości Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 146, przypis 8, s. 189; J. Tuwim, W 
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 W związku z całkowicie dla mnie nieoczekiwanymi komentarzami, jakie wywołał wiersz mój: „Do 
prostego człowieka”, oświadczam: 
 1. W wierszu moim zwracam się wyraźnie do wszystkich narodów, aby w chwili decydującej 
przeciwstawiły się wojnie zaborczej, którą – jak dzisiaj każdy człowiek uczciwy i rozsądny – uważam za 
zbrodnię. Absurdem jest przypuszczać, że nie odczuwam czci dla bohaterstwa w obronie niepodległości kraju. 

2.  Tendencją moją była walka z podszczuwaczami, dla których wojna jest interesem, walka z wojną 
zaczepną, w pozory haseł patriotycznych ubraną. 

3. Wiersz mój, wychodząc z założeń humanitarnych i pacyfistycznych, w każdym swoim zwrocie 
apeluje do powszechności ludzkiej, przypisywanie więc mu tendencji rozbrojenia Polski, gdy wszyscy naokoło 
fabrykują bomby i armaty, uważam za niedorzeczność. 

4. Wśród potępiających mnie głosów z prawdziwym żalem usłyszałem kilka takich, o których 
szczerości i szlachetności ani na chwilę wątpić nie mogę. Muszę tedy winę niezrozumienia przez nich istotnych 
intencji mego wiersza przypisać sobie, nieudolności własnego pióra, które sprawiło, że „inaczej myślałem, a 
inaczej wyszło”. I tylko dla tych przyjaciół ogłaszam powyższy komentarz229. 

 
Kolejny komentarz Tuwima do wiersza ukazał się w maju 1939 roku („Wiadomości 

Literackie”, nr 23) w formie protestu wobec traktowania utworu za przykład jego „rzekomo 

wrogiego nastawienia do sprawy obronności państwa”230. 

 
Dziesięć lat temu, w r. 1929, napisałem wiersz „Do prostego człowieka”. Wiersz ten godził w 

imperialistyczną, zaborczą i kierującą się materialistycznymi względami politykę przemocy i gwałtu. Dzisiaj, po 
dziesięciu latach, wiersz ten bezustannie przedrukowują rozmaite pisma, jako dowód mego rzekomo wrogiego 
nastawienia do sprawy obronności państwa. 

Stwierdzam najwyraźniej i najkategoryczniej, i to zgodnie ze swymi ani na jotę w ciągu tego 
dziesięciolecia niezmienionymi poglądami – że zawsze stałem, stoję i stać będę niezachwianie na stanowisku, że 
walka z bronią w ręku o całość i wolność mojej ojczyzny jest prostym i niepodlegającym żadnym dysputom 
obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej, a tym samym i moim. 

Powiedziałem to już zresztą w komentarzu opublikowanym w kilka dni po ukazaniu się wiersza231. 

                                                                                                                                                         
sprawie wiersza „Do prostego człowieka”, w: tegoż, Pisma prozą. Dzieła, tom V, opracował J. Stradecki, 
Warszawa 1964, s. 677-678. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. III: 1918-1929, Warszawa 1980, s. 436-437; R. 
Matuszewski, Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych…, dz. cyt., s. 42. 
W 1939 roku na walnym zebraniu Związku Literatów złożono wniosek o usunięcie z księgarń utworów 
pacyfistycznych Tuwima, Słonimskiego i Wittlina, poparty przez prezesa ZZLP, Ferdynanda Goetela. W 
rezultacie artykułu Pacyfistyczna mafia Eugenii Zdebskiej, który ukazał się w lutym 1939 roku w „Polsce 
Zbrojnej”, w MSW opracowano wniosek o zesłanie Tuwima do obozu w Berezie na wypadek publikowania 
przez niego kolejnych utworów pacyfistycznych, uznając je za działalność antypaństwową, por. J. Stradecki, 
Kalendarium życia i twórczości Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 161-162. 
229 J. Tuwim, W sprawie wiersza „Do prostego człowieka”, dz. cyt., s. 677. 
230 Zestawienie postawy patriotycznej z poglądami pacyfistycznymi rodziło problem emocjonalny i moralny, o 
czym, wspominając walki o Lwów, pisał Józef Wittlin: „(…) nie mogliśmy (J. Wittlin i J. Stur, przyp. J.K.-K.) 
ani pacyfizmowi poddać przywiązania do polskiego Lwowa, ani na rzecz tej polskości zrezygnować z 
pacyfizmu. W końcu padliśmy ofiarą tragicznego rozdwojenia, z którego jedynym wyjściem była poezja. Co do 
mnie, z żadną rzeczywistością nie mogłem się pogodzić. Musiałem więc uciec od niej duchem, skoro moje ciało 
było uwięzione w ostrzeliwanym przez pół roku wygłodzonym i krwawiącym Lwowie. (…) oszalałbym 
wówczas, gdybym nie doznał łaski poezji”. Słowa Wittlina są kolejnym przykładem sublimacji konfliktu 
wewnętrznego na akt twórczy, por. J. Wittlin, Ze wspomnień byłego pacyfisty, dz. cyt., s. 77-78.  
231 J. Tuwim, W sprawie wiersza „Do prostego człowieka”, dz. cyt., s. 678. 
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Pamięć rewolucji 1905 roku, wojny światowej, walk polsko-bolszewickich, 

świadomość zagrożenia kolejną wojną232 znajduje odzwierciedlenie w wielu tekstach 

pacyfistycznych i antymilitarystycznych Tuwima, między innymi w przywoływanych 

wierszach Sztab, Atak i Wróg. Do prostego człowieka jest głosem poety przeciw 

wykorzystywaniu życia ludzkiego w walce o czyjeś interesy polityczne i merkantylne. Jest 

protestem przeciw propagandzie i manipulacji głoszonej przez instytucje i kościoły:  

 
Gdy znów do murów klajstrem świeżym 

przylepiać zaczną obwieszczenia, 

gdy „do ludności”, „do żołnierzy” 

na alarm czarny druk uderzy 

i byle drab, i byle szczeniak 

w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, 

że trzeba iść i z armat walić, 

mordować, grabić, truć i palić; 

gdy zaczną na tysiączną modłę 

ojczyznę szarpać deklinacją 

i łudzić kolorowym godłem, 

i judzić „historyczną racją”, 

o piędzi, chwale i rubieży, 

o ojcach, dziadach i sztandarach, 

o bohaterach i ofiarach; 

gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin 

pobłogosławić twój karabin, 

bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, 

że za ojczyznę – bić się trzeba; 

kiedy rozścierwi się, rozchami 

wrzask liter pierwszych stron dzienników, 

a stado dzikich bab – kwiatami 

obrzucać zacznie „żołnierzyków”. – 

 

Tuwim obnaża mity narodowe tworzone na użytek władzy państwowej i ukazuje 

zagrożenia, jakie z tego wynikają dla społeczeństwa233. Podobnie jak Broniewski w utworze 

Ostatnia wojna („My bardzo kochamy żołnierzy, / my im rzucamy kwiaty, / a zresztą… 

                                                 
232 Podczas wojny (od kwietnia do września 1920 r.) Tuwim pełnił służbę w Biurze Prasowym Naczelnego 
Dowództwa WP, którym kierował Juliusz Kaden-Bandrowski, por. J. Stradecki, Kalendarium życia i twórczości 
Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 133. 
233 Por. T. Januszewski, Przedmowa, do: J. Tuwim, Poezje, wybrał i opracował T. Januszewski, Wrocław 2004, 
s. 32. 
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państwo im płaci”234) krytykuje bezmyślny tłum skłonny do manifestowania pustych w 

istocie gestów. Ukazuje mechanizmy sterowania prostymi ludźmi, którzy uwiedzeni 

„patriotycznymi” hasłami będą zabijać i umierać w imię ideologii, przekonani, że czynią to 

zarówno dla własnego, jak i ogólnego dobra. Nie ma nic bardziej złudnego niż wiara w 

altruistyczność działań militarnych:      

 
– O, przyjacielu nieuczony, 

mój bliźni z tej czy innej ziemi! 

wiedz, że na trwogę biją w dzwony 

króle z panami brzuchatemi; 

wiedz, że to bujda, granda zwykła, 

gdy ci wołają: „Broń na ramię!”, 

że im gdzieś nafta z ziemi sikła 

i obrodziła dolarami; (s. 211) 

że coś im w bankach nie sztymuje, (s. 212) 

że gdzieś zwęszyli kasy pełne 

lub upatrzyły tłuste szuje 

cło jakieś grubsze na bawełnę. 

Rżnij karabinem w bruk ulicy! 

Twoja jest krew, a ich jest nafta! 

I od stolicy do stolicy 

Zawołaj, broniąc swej krwawicy: 

„Bujać – to my, panowie szlachta!” 

 

W tym duchu wypowiada się również Słonimski w pacyfistycznym poemacie Oko w oko 

(1928)235, uświadamiając, że rewolucja i wojna jest spotkaniem „oko w oko” ze śmiercią, do 

czego prowadzi działalność rządów całej Europy. Cyniczne wykorzystywanie niezadowolenia 

społecznego oraz naiwnej wiary w polityczne ideały prowadzi do katastrofy. Powagę sytuacji 

podkreślają w utworze reminiscencje wojenne, obrazy okrucieństwa i śmierci. Z dnia na dzień 

bezpieczne otoczenie staje się dla człowieka zagrożeniem. Życie traci wartość. Giną setki 

tysięcy ludzi, a jedynym śladem po nich będzie informacja o zgonie odnotowana w gazecie 

lub na wojskowej karcie pocztowej. Zabici i ranni są ofiarami wojny, ideologii oraz 

wychowania, w którym znaczącą rolę odgrywa patriotyczna mitologia. Słonimski wzywa do 

przyjęcia odpowiedzialności za działania sprzyjające rozwojowi konfliktów. Apeluje też do 

                                                 
234 W. Broniewski, Ostatnia wojna, dz. cyt., s. 44. 
235 A. Słonimski, Oko w oko, w: tegoż, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 263-276. 

 141



sumień poetów oddających talent na użytek militarystycznej propagandy. Wojna kwestionuje 

wszelkie wartości humanistyczne.  

Echem wojennych doświadczeń są liczne utwory ku czci nieznanego żołnierza, będące 

wyrazem współczucia dla poległych i sprzeciwu wobec realizacji interesów politycznych 

poprzez wojny, w których giną kolejne pokolenia (J. Wittlin, Żołnierz znany; W. Broniewski, 

Soldat inconnu; A. Słonimski, Żołnierz nieznany; T. Hollender, Płyta nieznanego żołnierza). 

Opublikowany w jednodniówce futurystycznej Hymn pokoju (1921) Młodożeńca236 

jest pacyfistycznym wezwaniem do zaniechania konfliktów i pokojowego życia. 

Doświadczeni wojną żywili nadzieję na możliwość formowania nowego porządku 

politycznego w jedności i porozumieniu między ludźmi różnych ras, narodowości i wyznań: 

 
(…) 

wież w to co widźisz, macasz i łapiesz 

i na czem śę wieszasz –  

a ńe w papier –  

hoćby go papież pisał i cesaż 

neh kśądz i pop i mułła i rabin 

odżucą święty karabin 

bo świat ten zamienią na pśarńę –  

i wyskubią wszystkie włoski 

   z brody boskiej –  

 

HLAJĆE OCEAN SPOKOJNY 

I PLUJĆE NA WOJNĘ –  

 

biali – czerwońi – żułci i czarńi –  

Polaku – Turku – Kacapie – Hunhuźe –  

śądźće na żemi – jak na cudownej kanapie 

i wetknijće w buźę, 

w ten ńenawiśći wulkan, ktury wybuhł –  

   miłośći cybuh –   

 

HLAJĆE OCEAN SPOKOJNY 

I PLUJĆE NA WOJNĘ –  

                                                 
236 S. Młodożeniec, Hymn pokoju, „Nuż w bżuhu. 2 Jednodńuwka futurystuw”, listopad 1921, Krakuw – 
Warszawa, por. też inne wersje utworu w: S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 136-138, 461-462. W 
tym samym wydaniu Jednodniówki ukazał się (opublikowany później w Ziemi na lewo) Psalm powojenny 
Jasieńskiego, por. B. Jasieński, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 130-133. 
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III.6. „Nie jesteśmy apolityczni”237

 

III.6.1. Poetyckie kalendarium 
 

 

11 listopada 1918 r. 

Zakończenie wojny światowej zmieniło porządek geopolityczny w Europie, 

oznaczając dla Polaków i innych narodów przynależnych do Rosji, Niemiec i Austro-Węgier, 

odzyskanie niepodległości. Radość, która temu towarzyszyła znalazła odzwierciedlenie w 

wielu utworach poetyckich238, między innymi w wierszu 1918 Stanisława Młodożeńca239, 

który był świadkiem i uczestnikiem działań wspierających wprowadzenie ładu w państwie. 

Kiedy z końcem października 1918 roku w Krakowie władzę przejęła Polska Komisja 

Likwidacyjna (PKL), Młodożeniec wstąpił do Batalionu Legii Akademickiej i wziął udział w 

rozbrajaniu żołnierzy austriackich240.  

W wierszu 1918 sytuacja historyczna została przedstawiona zgodnie z faktami. Polska 

„wybucha” w Krakowie, gdzie powstał pierwszy suwerenny ośrodek władzy (PKL), 

sprawujący kontrolę nad terytorium odzyskanym spod władzy Austro-Węgier:  

 

                                                 
237 Nawiązanie do wypowiedzi Tuwima: „– Przepraszam, nie jestem apolityczny. Widzi pan, że wziąłem się 
znowu do walki, że piszę, że rąbię, oczywiście, w dziedzinie politycznej raczej wojuję satyrą. Teraz znów 
wziąłem się do roboty”, por. Puszkin a nasz „nielitościwy wiek”. (Rozmowa z Julianem Tuwimem), „Nasz 
Przegląd”, Warszawa, 7 II 1937, nr 39, w: Rozmowy z Tuwimem, dz. cyt., s. 64-67, cytat - s. 65.  
Ironiczny komentarz do współczesności dał nawet Bolesław Leśmian, którego oryginalna twórczość odbiega od 
głównych nurtów zainteresowanych realiami politycznymi i społecznymi, por. B. Leśmian, Pejzaż współczesny 
(1932), w: tegoż, Poezje zebrane, Dzieła wszystkie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2010, s. 395, 730. Dziękuję 
uprzejmie za informację o wierszu Profesor Annie Czabanowskiej-Wróbel. 
Zaangażowanie twórców w kwestie polityczne było przedmiotem zainteresowania badaczy, por. m.in. M. 
Stępień, Między literaturą a polityką (z doświadczeń literatury polskiej lat 1918-1939), w: Problemy literatury 
polskiej lat 1890-1939, dz. cyt., s. 93-136; T. Bujnicki, O poezji rewolucyjnej, Katowice 1978; S. R. Lee, Trudne 
przymierze. Polska awangarda poetycka w kręgu idei lewicy (1918-1939), Warszawa 1982; M. Shore, Kawior i 
popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, Warszawa 2012.  
238 Np. awangardowy Afisz pisany na niebie Zegadłowicza i utrzymany w konwencji młodopolskiej Hymn 
Morstina, por. E. Zegadłowicz, Afisz pisany na niebie, w: tegoż, Dęby pod pełnią, Warszawa 1929, s. 35; L. H. 
Morstin, Hymn, „Czas” 1918, nr 543, s. 1. 
239 Por. S. Młodożeniec, 1918 (Futuro-gamy i futuro-pejzaże, Warszawa 1934), w: tegoż, Utwory poetyckie, dz. 
cyt., s. 150-155. We wstępie autor informuje, że wiersze opublikowane w I i II części zbioru, w której znajdują 
się Hymn pokoju i 1918, w większości pochodzą z lat 1918-1922. Por. też: fragment poematu Młodożeńca 
Pietrek Piekoś (część Śnieg i ptaki), w: tegoż, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 432. 
240 Por. S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, Warszawa 1985, s. 14, 159;  T. Burek, 
Wstęp do: S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 24. W akcjach Batalionu Legii Akademickiej brał 
udział także Bruno Jasieński. Obaj poeci studiowali w późniejszym okresie na Uniwersytecie Jagiellońskim, byli 
twórcami Niezalegalizowanego Klubu Futurystów „Pod Katarynką” i autorami futurystycznych 
„Jednodniówek”, por. S. Młodożeniec, U narodzin krakowskiej awangardy, „Orka” 1958, nr 34, s. 4-5; B. 
Lentas, Portrety Brunona Jasieńskiego, w: B. Jasieński, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 5, 517. 
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W październikowej mgle się zaczęło, 

stawało – wybuchło… 

Z wawelskich piwnic w Krakowie 

uciekło chyłkiem, uciekło – 

wsiąkło we mgłę ropiejące truchło… 

(…) 

 

– Co? 

  Jakby niebo rozrąbał –  

  na rynek wpada krakowski –  

  trzasła bomba: 

     – jest!… 

  Jest odrobina żywego ciała –  

  kawałek cielesnej Polski – 

  Polska wybuchła 

  i tu się stała… 

Tu – blisko… 

Palcem można dotykać 

i prztykać… 

Wierzga nogami maluteńka kukła 

bez ojca jeszcze i nazwiska… 

Rośnie to ciało… 

(…) (s. 150) 

 

Odrodzone państwo wymaga określenia tożsamości. Młodożeniec w potocznej relacji 

przedstawia kilka dalszych epizodów, które były związane z powołaniem centralnego ośrodka 

władzy. Okres ten w rzeczywistości trwał od 31 października do 14 listopada 1918 roku241. 

Szybkie tempo rozgrywających się w różnych miejscach wydarzeń zostało oddane w wierszu 

przez nagromadzenie krótkich, rwanych zdań, wyliczeń i znaków interpunkcyjnych, 

wykrzyknień oraz wielokropków. Włączona do wypowiedzi poetyckiej mowa potoczna i 

stylizacja na gwarę wpływa nie tylko na bezpośredniość przekazu, ale także wskazuje na 

zaangażowanie w działalność polityczną różnych środowisk, w tym robotniczych i 

chłopskich. Poeta czyni liczne aluzje do burzliwej sytuacji, kiedy niemal równocześnie 

formowano ośrodki władzy podporządkowane rozmaitym kręgom politycznym. Rejestruje 

próby ustanowienia przez komunistów i socjalistów Rad Delegatów Robotniczych 

                                                 
241 Podane dalej fakty historyczne opisano według: Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 
2006, s. 17-23. 
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(wzorowanych na rosyjskich) czy też powołania przez radykalnych działaczy ludowych, m.in. 

Tomasza Dąbala i ks. Eugeniusza Okonia, Republiki Tarnobrzeskiej: 

 
Galicyjskie puchną powiaty. – 

Wisłoka – San – Dunajec –  

poszły wiwatem… 

W prześcigach –  

w pojeden –  

nawzajem 

ryczą ochrypiałe nad dzieckiem: 

  - Chrzcić! 

To niech tam: 

 - Republiki Radzieckie. 

Kum do kuma: - „No! 

 - Dali go – huśtać!” 

Dąbale, Dubiele, 

Okunie, Trzmiele, 

Smoły, Słowiki, 

Gomuły, Bujaki, Byki: 

  - Huśtać – no! 

  - Dali go! (s. 151) 

 

W wierszu jest też mowa o powołaniu rządu lubelskiego z Ignacym Daszyńskim na 

czele (Rząd Ludowy Republiki Polskiej, 7 listopada 1918), jak również o ambicjach Rady 

Regencyjnej w Warszawie, w skład której wchodzili arcybiskup Aleksander Kakowski, książę 

Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski. Tu poeta wprowadził aluzje do genezy Rady, którą 

Niemcy utworzyli w marionetkowym Królestwie Polskim.  

 
Stolica stała we mgłach. 

Tylko na Zygmuncie blask –  

     – Halt – pikelhauba!… 

Rząd trójgłowy –  

 bez głowy –  

na kołpaku – pikelhauba!… 

Książę – hrabia – i biskup 

 nie lubią ścisku: 

  – Halt! halt!… 

To ją farbował  
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na glanc 

     Wilhelm i Franc – (s. 153) 

 

W szybko stającej się Polsce narasta potrzeba samookreślenia politycznego i 

wprowadzenia ładu ekonomicznego: 

 
Miasta, miasteczka, wsie –  

  – jest! 

wszędy się Polska robi naprędce –  

wybucha –  

i już – huśtana w kolebce –  

gardło rozdziera: 

  Chleba! – Wódki! – Cybucha!… (s. 151) 

 

W społeczno-polityczny chaos wkracza Piłsudski, którego autorytet stwarza nadzieję 

na pogodzenie stron reprezentujących różne partie i ugrupowania oraz spełnienie oczekiwań 

mas: 
po brukach miejskich i wsiach –  

gruchła gołębiem wieść: 

- Wrócił! Jest!! (s. 154) 

(…) 

To ojca swego znalazła Polska 

i imię swoje – Rzeczpospolita… (s. 155) 

 

Nastrój wiersza Herostrates (Karmazynowy poemat, 1920) Lechonia nie jest tak 

optymistyczny, ciąży nad nim refleksja o ułomności i słabości państwa, jego 

prowincjonalności i konieczności podjęcia dla jej istnienia ciężkiej fizycznej pracy: 

 
(…) 

Na tysięczne się wiorsty 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.242

 
                                                 
242 J. Lechoń, Herostrates, w: tegoż, Karmazynowy poemat, Warszawa 1920, s. 3. 
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Polska ma się obudzić, zmartwychwstać lub upaść. Dla jej istnienia potrzebny był silny 

autorytet, jakim był Piłsudski. Jego kult w wyjątkowym wymiarze objął poezję 

Skamandrytów (Tuwima: Piłsudski, Druskiennickie drzewa, Aere paerennius, satyryczne 

teksty kabaretowe, Lechonia Piłsudski; Wierzyńskiego Piłsudski i cykl Wolność tragiczna). 

Piłsudski, postrzegany jako mąż opatrznościowy narodu, był tematem wielu wierszy 

apologetycznych, okolicznościowych, a także utworów satyrycznych243. Emocjonalny, pełen 

atencji stosunek do Marszałka poeci opisują nie tylko wierszem. W wywiadzie z Piłsudskim, 

opublikowanym w „Wiadomościach Literackich”, Jan Lechoń podkreślił zasługi rozmówcy: 

 
 […] to jest ten człowiek, który w nas obudził Polaków, jak w nas budzi ludzi – pierwsza miłość, – to on 

pokazał nam drogę do Polski, prostą, bohaterską i piękną – niech sobie przyjdzie jaka chce polityka: nie 

zapomnimy mu tego nigdy244. 

 

We wspomnieniu Juliana Tuwima czytamy: 

 
Co było w tej pierwszej [młodości] najpiękniejszego? Co najbardziej utkwiło w ogłuszonej pamięci? 

Piłsudski. Bez jednego słowa uzasadnień, argumentów czy komentarzy. Piłsudski245. 

 

16 grudnia 1922 r. 

Jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń w historii II Rzeczypospolitej było 

polityczne zabójstwo pierwszego prezydenta, Gabriela Narutowicza. Tuż po zamachu na 

łamach „Kurjera Warszawskiego” przedstawiciele niemal wszystkich środowisk 

(politycznych, wojskowych, akademickich, artystycznych, kupieckich, rzemieślniczych) 

wyrażali żal z powodu śmierci prezydenta oraz składali kondolencje rodzinie zmarłego, 

wyrazy współczucia napływały z całego świata. Redakcje dzienników („Wiadomości 

Krakowskie”) oraz pism artystyczno-literackich („Skamander”) publikowały artykuły 

potępiające zbrodnię:  

 
                                                 
243 Wiersze poświęcili Piłsudskiemu także inni poeci, m.in.: Tadeusz Łopalewski, Jan Brzechwa, Jalu Kurek, 
Józef Czechowicz, Kazimierz Andrzej Jaworski, Józef Łobodowski, Mieczysław Braun, Józef Aleksander 
Gałuszka, Witold Zechenter, Edward Kozikowski, Eugeniusz Żytomirski, Paweł Hertz, Marian Piechal, Roman 
Kołoniecki, Władysław Broniewski. Krytycyzm wobec Marszałka wyraził Anatol Stern w poemacie Piłsudski. 
Pośmiertne wiersze ogłosili m.in.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Leopold Staff i Światopełk Karpiński, por. 
W. Wójcik, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1986, s. 93-100; Pamiętajcie 
to imię! Józef Piłsudski w poezji, wybór utworów D. Staniszewski, przedmowa B. Czajka, Łódź 2017; W. 
Wójcik, Józef Piłsudski, w: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, Seria 2, red. Z. Stefanowska i J. 
Tazbir, Warszawa 1989, s. 303-346; J. Sawicka, Julian Tuwim, dz. cyt., s. 125-127. 
244 J. Lechoń, U marszałka Piłsudskiego w Sulejówku, „Wiadomości Literackie”, 1924, nr 40-41, s. 1. 
245 J. Tuwim, Youth (1940), w: tegoż, Pisma prozą, Dzieła, t. V, Warszawa 1964, s. 136. 
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Wiadomość o straszliwej zbrodni, popełnionej na osobie Prezydenta Rzeczypospolitej wstrząsnęła  do głębi 

całem polskiem społeczeństwem. Czyn to nieznany w historyi narodu polskiego, a tem bardziej potępienia 

godny, że dokonany w chwili, kiedy państwo polskie wychodzić zaczynało z ciężkiego wewnętrznego 

przesilenia. Nie mamy dość słów grozy i oburzenia, aby ten mord napiętnować, jako czyn sam w sobie ohydny, i 

narażający państwo polskie na najgroźniejsze wstrząśnienia wewnętrzne i zewnętrzne. Jakiekolwiek pobudki 

kierowały ręką zbrodniarza, nie ma okoliczności, któreby jego postępek łagodziły (…)246. 

 
Morderstwo, którego ofiarą padł ś.p. Gabrjel Narutowicz, prezydent Rzeczypospolitej, wstrząsnęło do 

głębi posadami życia polskiego. Ofiarą zbrodni padł w jednej osobie patrjota, najwyższy przedstawiciel Państwa 

i oświecony człowiek Zachodu (…). 

 

Wiemy, że tu rachunek otworzono straszliwy, którego najsroższa nawet kara, na mordercy dokonana, 

nie wyrówna. Zniszczenie bowiem zła nie wyrówna utraty dobra (…)247. 

 

W odezwie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, sygnowanej przez rektora 

Alfonsa Parczewskiego oraz senat, znajdujemy diagnozę sytuacji i próbę zreflektowania 

społeczeństwa wobec narodowej tragedii: 

 
Zamordowanie prezydenta Narutowicza jest jaskrawym przejawem strasznej choroby moralnej, która ogarnęła 

od dłuższego czasu Europę i od wielu już miesięcy toczy również nasze społeczeństwo. A imię tej choroby: 

zaniedbanie, zlekceważenie prawa i moralności, praw ojczystych, obowiązujących każdego obywatela i praw 

odwiecznych, obowiązujących każdego człowieka. (…) Z przerażeniem konstatujemy panowanie najniższych 

żądz, bezgranicznej chciwości, chęci używania, uznania za dobre wszystkich środków, byle prowadziły do celu 

(…). 

Nie oskarżamy nikogo: ludzi ani stronnictw – nie czas mierzyć odpowiedzialności, kiedy wszyscy 

jesteśmy winni… Pamiętajmy, że krew niewinnie przelana pociąga za sobą dalszą krew (…)248.  

 

Gabriel Narutowicz jako bezpartyjny kandydat PSL „Wyzwolenie” został wybrany na 

urząd 9 grudnia 1922 roku głosami ugrupowań centroprawicowych, mniejszości narodowych 

oraz ludowców. Popierany był też przez naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego. W ostatniej 

turze wyborów parlamentarnych jego kontrkandydatem był przedstawiciel Narodowej 

Demokracji, Maurycy Zamoyski. Wybór Narutowicza nie został zaaprobowany przez 

ugrupowania prawicowe. Protestowano przeciw niemu w prasie i na ulicach, szkalując i 
                                                 
246 Zamordowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabrjela Narutowicza, „Wiadomości Krakowskie”, nr 
54, Kraków, 18 grudnia 1922, s. 1, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=77049 (dostęp: 7.04.2017);  
Echa zabójstwa prezydenta ś. p. Narutowicza, „Kurjer Warszawski”, nr 347, 18 grudnia 1922, s. 1-4, 
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/208927?tab=1 (dostęp 13.04.2017). 
247 „Skamander”, r. 3, t. 3, z. 27, grudzień 1922, s. 559, 
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=117743&from=publication (dostęp 13.04.2017). 
248 Cytat wg M. Ruszczyc, Strzały w „Zachęcie”, Katowice 1987, s. 183.  
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oskarżając prezydenta o „niewłaściwe” pochodzenie i poglądy; grożono mu śmiercią. Ze 

względu na nasilające się sprzeciwy i trwające na ulicach Warszawy zamieszki sugerowano 

prezydentowi zrzeczenie się tej godności. Nie przystał jednak na to i pomimo krwawych 

zamieszek na ulicach Warszawy 11 grudnia złożył przysięgę w sejmie. Trzy dni później  

doszło do przekazania władzy prezydentowi przez Naczelnika Państwa. Narutowicz podjął 

pierwsze kroki w celu sformowania nowego rządu. Uwzględniając sytuację polityczną szukał 

środków porozumienia z przeciwnikami. Na dzień 16 grudnia zaplanowano coroczne otwarcie 

wystawy w gmachu „Zachęty”, na które prezydent przyjął zaproszenie. W „Zachęcie” 

Narutowicz przywitał się z gospodarzami i gośćmi wystawy, wśród których była Kazimiera 

Iłłakowiczówna. W trakcie zwiedzania prezydent został śmiertelnie zraniony trzema 

pociskami z rewolweru. Strzały padły z tyłu. Skierował je do Narutowicza Eligiusz 

Niewiadomski, malarz, były pracownik w ministerstwie sztuki, zwolennik endecji. Rany w 

ciele prezydenta mocno krwawiły. W pamięci Iłłakowiczówny pozostał widok kilku osób 

przytrzymujących ciało leżące na krótkiej pluszowej ławce. Wśród świadków zbrodni była 

inna sanitariuszka frontowa, księżna Franciszka Woroniecka, która płacząc prosiła ją o szybką 

pomoc. Prezydenta położono na podłodze, Iłłakowiczówna podtrzymywała jego głowę. Miała 

nadzieję, że rannego uda się uratować. Nie wierzyła obecnemu wśród gości „przygodnemu” 

lekarzowi, że prezydent nie żyje. Zanim zjawił się lekarz pogotowia, który oficjalnie 

potwierdził zgon, ksiądz udzielił postrzelonemu ostatniego namaszczenia. Poetka przymknęła 

powieki zmarłego. Ciało przykryto sztandarem i przewieziono do Belwederu249.  

Poetycką reprezentacją tego wydarzenia jest empatyczny utwór Antoniego 

Słonimskiego Na śmierć prezydenta Narutowicza250, w którym skoncentrowano uwagę na 

cierpieniach konającego. W udramatyzowanej scenie umierania zawiera się nie tylko 

oburzenie wobec zbrodni, ale przede wszystkim współczucie, niepokój i troska o rannego: 

                                                 
249 Por. Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 267-269; A. Kowalczykowa, Programy i 
spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, dz. cyt., s. 165; D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, 
Warszawa 1986, s. 212-214; J. Ratajczak, Twarze Iłły, w: K. Iłłakowiczówna, Poezje zebrane, t. 1, zebrali, 
oprac. i bibliografię sporządzili J. Biesiada, A. Żurawska-Włoszczyńska, wstępem opatrzył J. Ratajczak, Toruń 
1998, s. 19; K. Iłłakowiczówna, Wspomnienie o Prezydencie Narutowiczu („Gazeta Polska”, 16 XII 1932), w: 
Ścieżka obok drogi, Warszawa 1939 (reprint Warszawa 1989), s. 73-78 (oraz poprzedzające wspomnienie 
Uwagi, s. 71-72); Sprawozdanie urzędowe, „Wiadomości Krakowskie”, nr 54, Kraków, 18 grudnia 1922, s. 2, 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=77049 (dostęp: 7.04.2017); Cz. Miłosz, Wyprawa w 
Dwudziestolecie, dz. cyt., s. 213-220 (tam dalsze teksty źródłowe, m.in. fragment artykułu dostępnego w wersji 
elektronicznej: Sonderling, Walka o zwycięstwo ideałów chrześcijańskich, „Przegląd Wileński”, 14 stycznia 
1923, nr 1, s. 2-3, https://polona.pl/item/przeglad-wilenski-tygodnik-polityczny-spoleczny-i-literacki-red-
odpowiedzialny,OTYzMjU5NQ/1/#info:metadata, dostęp: 21.04.2018); K. Lutosławski, Mistyfikacja, „Myśl 
Narodowa”, 23 grudnia 1922, nr 51; J. Zamorski, We własnej sieci, „Myśl Narodowa”, 17 lutego 1923, nr 7).  
Lekarzem był zapewne doktor Śniegocki, por. M. Ruszczyc, Strzały w „Zachęcie”, dz. cyt., s. 164.   
250 A. Słonimski, Na śmierć prezydenta Narutowicza, w: Poezje zebrane, dz. cyt., s. 159. Okoliczności związane 
z zabójstwem Narutowicza Słonimski opisał w Alfabecie wspomnień, Warszawa 1978, s. 166-168. 
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Na pluszowej kanapce, wśród ciekawych tłoku, 

Jakże długo umierać trzeba od krwotoku. 

Jest czasu aż za wiele, by dreszczem odrazy 

Wstrząsnęły rzeźby zimne i wielkie obrazy 

W ramach złotych spiętrzone, nieruchome twarze, 

(…) 

Boli – proszę powoli odpinać tużurek… 

 

Sytuacja liryczna przedstawiona w wierszu pozostaje w związku z realiami, ale nie 

ogranicza się do reporterskiej relacji. Wspólne jest miejsce zdarzenia i niektóre ważne dla 

jego przebiegu detale, czyli sala wystawowa wypełniona dziełami sztuki oraz pluszowa 

kanapka, na której leży umierający prezydent. Fakty łączą się z domniemaniem na temat 

odczuć rannego, którego otacza tłum przejętych i współczujących ludzi. W sali słychać głosy 

pocieszenia. W umyśle konającego realny widok płaczących świadków zdarzenia łączy się ze 

zniekształconymi postaciami z obrazów. Przeczucie zbliżającej się śmierci symbolizują cisza i 

chłód. Wstrząsane dreszczami ciało słabnie. Rannego ogarnia lęk przed śmiercią, która zbliża 

się, to znów oddala od cierpiącego. Scena została twórczo przekształcona, w rzeczywistości  

bowiem zgon nastąpił natychmiast. W ten sposób poeta wzbudza empatię i podkreśla 

okrucieństwo zbrodniczego czynu. Nastrój sytuacji przedstawionej w wierszu współtworzą 

kontrastowo zestawione rekwizyty: perfumy i kadzidła, palma i czarny krzak tui. Żałobną 

atmosferę dopełniają psalmy i dzwoniący głucho dzwon. 

 
Czy to pachną perfumy, czy święte kadzidła? 

Ktoś mówi szeptem, biegnie; schodzi z malowidła, 

Czarny krzak tui obok zakurzonej palmy. 

Czemu jest taka cisza? Gdzie żałobne psalmy? 

Nie płacz – widzisz, już lepiej – widzisz, że mniej krwawi. 

Może to tylko rana – jutro się poprawi… 

(…) 

- Okryjcie mnie futrami, lęk mnie przejął mrozem, 

Dzwoni głucho dzwon złoty, omdlały ramiona. 

(…) 

Ktoś idzie ku mnie, krzyczy – widzę, jak tu zmierza: 

To żołnierz – szofer wściekle w drzwi uderza. 

Wpuśćcie go do mnie tutaj; wśród pań z ambasady 

Niech się schyli nade mną i od gniewu blady 
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Niech on oczy mi zamknie. Niech się dotknie powiek 

Ręką szorstką zwyczajny, dobry prosty człowiek. 

 

W wierszu Słonimskiego jedyna niezgodność wobec wspomnienia Iłłakowiczówny 

dotyczy ostatnich chwil życia prezydenta. W reprezentacji poetyckiej wolą umierającego jest, 

aby w chwili zgonu zamknął mu oczy wybrany przez niego prosty żołnierz – szofer, który 

występuje w wierszu w podwójnej roli – jako wyraziciel ludowego gniewu. Wiersz 

Słonimskiego nie zawiera komentarzy ideowych. Jest  przede wszystkim wyrazem 

współczucia wobec krzywdy, jak również formą protestu wobec aktu zabójstwa. W wierszu 

Narutowicz został pokazany jako zwykły cierpiący człowiek. Jego niezwykłość polegała na 

solidaryzowaniu się ze słabszymi, co w rzeczywistości pozaliterackiej symbolizuje jedyna 

decyzja podjęta podczas krótkiego urzędowania, czyli akt łaski, który prezydent okazał 

skazanemu na śmierć zabójcy251. Przeformułowanie przez Słonimskiego faktu, który był 

udziałem osoby związanej elitami politycznymi (Iłłakowiczówna była sekretarką 

Piłsudskiego) wynikało zapewne z chęci określenia osobowości Narutowicza, postrzeganego 

jako człowieka zwyczajnego, bliskiego „prostym” ludziom252. Inaczej Słonimski oceniał 

Niewiadomskiego, którego wcześniej miał za człowieka poważnego i zdystansowanego. Tak 

go zapamiętał z czasu studiów w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie Niewiadomski 

wykładał253.   

 Odmienny wydźwięk ma antyendecki wiersz-protest254 Juliana Tuwima pod tytułem 

Pogrzeb prezydenta Narutowicza. W utworze przeważa ton oskarżycielski, wzywający do 

przyjęcia odpowiedzialności za śmierć prezydenta. Podmiot wiersza zarzuca zwolennikom 

partii prawicowych hipokryzję, ujawniając pod deklarowaną przez nich wiarą w Boga ukrytą 

nienawiść prowadzącą do zbrodni. Dla uczestniczących w pogrzebie prezydenta jest to czas 

żałoby, dla biernych obserwatorów – interesujące, poniekąd sensacyjne widowisko. Podmiot 

wiersza oskarża tych, którzy, podobnie jak zabójca prezydenta, są przekonani o słuszności 

zbrodni. Zarzucając tchórzostwo, nakazuje im zmierzyć się z prawdą zabójstwa, żalem i 

gniewem idących w kondukcie: 

 

                                                 
251 Por. Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 269. 
252 W tekście poświęconym pierwszemu prezydentowi Rzeczypospolitej Iłłakowiczówna pisała, że był to 
człowiek „prosty, wielkoduszny, lojalny i sprawiedliwy (…)”, por. K. Iłłakowiczówna, Wspomnienie o 
Prezydencie Narutowiczu, dz. cyt., s. 73. Nie bez znaczenia dla kreacji bohatera w literaturze międzywojennej 
(nie tylko polskiej) była tendencja do przedstawiania życia codziennego „zwykłego”, „szarego” człowieka, por. 
A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, dz. cyt., s. 162. 
253 Por. A. Słonimski, Alfabet wspomnień, Warszawa 1975, s. 166. 
254 Por. J. Sawicka, Julian Tuwim, dz. cyt., s. 124-125. 
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Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni. 

Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie, 

Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni, 

Chodźcie, głupcy, do okien – patrzcie! i patrzcie! 

 

Z Belewderu na Zamek, tętnicą Warszawy, 

Alejami, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, 

Idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy: 

Drugi raz Pan Prezydent jest dzisiaj na mieście. 

 

Prezydent staje się postacią pomnikową, majestatyczną i potężną, przeciwstawioną mierności 

awanturników, „głupców” i „zbirów”:  
 

Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem, 

Jedzie Prezydent Martwy, a wielki stokrotnie. 

Nie odwracajcie oczu! Stać i patrzeć, zbiry! 

Tak! Za karki was trzeba trzymać przy tym oknie! 

 

Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta, 

Jak Jego pierś kulami – i niech was przywita 

Strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica. 

 

Atmosferę tych dni przywołuje Tuwim w wierszu 15 XII 1922. Wspomnienie 

(1933)255. Upływ czasu zaciera pamięć o przeszłości i wpływa na przewartościowania 

wydarzeń. Doświadczenie burzliwych dni, w których doszło do zabójstwa Narutowicza może 

stać się przestrogą na przyszłość. Podany w wierszu ogląd społeczeństwa polskiego nie traci 

na aktualności i uświadamia siłę trwających podziałów, u podstaw których stoi – zdaniem 

poety – nie tyle polityka, co cechy ludzkie.     

 
 

(…) 

 

Ale kiedyś o smętnych losach zadumany 

Naszej wolnej ojczyzny, zadrży, kto szlachetny, 

Na myśl o Prezydencie, błotem obrzucanym 

Przez tak wielkich Polaków, a tak małoletnich. 

 

                                                 
255  J. Tuwim, 15 XII 1922. Wspomnienie, w: tegoż, Wiersze, t. 2, s. 393.  
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I hańbą jest – nie zbrodnia zimnego szaleńca, 

Co Głowę Państwa jawnie kulami roztrzaskał, 

Lecz ten konwój bezwstydny bez czci i rumieńca 

I szpalerem stojąca niema czerń warszawska. 

 

Niewiadomski nie bronił się przed aresztowaniem, został wyprowadzony przez policję i 

osadzony w więzieniu. Podczas procesu przekonany o słuszności swojego czynu przyjął 

wyrok sądu bez emocji. Skazany na śmierć został rozstrzelany 31 stycznia 1923 roku.  

Szczegóły procesu możemy poznać ze sporządzonego na podstawie dokumentów 

sprawozdania Stanisława Kijeńskiego, adwokata Niewiadomskiego. Afektywny charakter 

politycznego aktu terroru poświadczają zeznania zabójcy. Przyznał w nich, że właściwym 

celem jego działań był Piłsudski, którego polityki nie aprobował. Narutowicz został więc 

zabity niejako w zastępstwie, jako jego zwolennik i przedstawiciel256.  

Wyrok budził sprzeciwy, twierdzono, że czyn był rezultatem niepoczytalności. 

Podobnie jak zabójstwo i pogrzeb prezydenta, stracenie jego zabójcy opisywano w prasie 

codziennej – „Wiadomościach Krakowskich” oraz „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”257. 

Dnia 8 stycznia 1923 roku z Listem otwartym… do Stanisława Wojciechowskiego wystąpił 

adwokat i literat Leo Belmont (Leopold Blumental)258, który prosił o ułaskawienie 

Niewiadomskiego259. Gest ten powielałby akt łaski, który Narutowicz okazał wobec innego 

skazańca w dniu swojej śmierci260. Prezydent Wojciechowski nie skorzystał z 

przysługującego mu prawa i wyrok wykonano. Temat ułaskawienia i wybaczenia zbrodni 

dokonanej na wybranym zgodnie z prawem prezydencie, a wymierzonej przeciw państwu, 

                                                 
256 Por. S. Kijeński, Proces Eligjusza Niewiadomskiego, Warszawa 1923, 
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16930 (dostęp 09.04.2017); E. Niewiadomski, Kartki z więzienia, 
Poznań 1923, http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=44119 (dostęp 19.04.2017); D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski 
– legendy i fakty, dz. cyt., s. 217. 
257 Por. Zamordowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabrjela Narutowicza, „Wiadomości Krakowskie”, 
nr 54, Kraków, 18 grudnia 1922, s. 1, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=77049 (dostęp: 7.04.2017); 
Eksportacja zwłok pierwszego Prezydenta Rzplitej Gabryela Narutowicza, „Wiadomości Krakowskie”, nr 56, 
Kraków, 21 grudnia 1922, s. 1, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=77051 (dostęp: 7.04.2017); 
Niewiadomski ma być rozstrzelany dzisiaj o godz. 6.30 rano, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 7, Kraków 1 
lutego 1923, s. 1, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=78861 (dostęp: 7.04.2017); Stracenie El. 
Niewiadomskiego, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 8, Kraków 2 lutego 1923, s. 1, 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=78862 (dostęp: 7.04.2017); Rozstrzelanie Eligjusza 
Niewiadomskiego, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 9, Kraków 3 lutego 1923, s. 1, 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=78863 (dostęp 7.04.2017). 
258 Belmont był także autorem wiersza Na pogrzeb Prezydenta, o czym wspominał w Liście otwartym…, por. L. 
Belmont, List otwarty do  Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie Eligjusza Niewiadomskiego (Warszawa, 
dnia 8 stycznia 1923), s. 4, http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=35540 (dostęp 09.04.2017). 
259 Tamże. 
260 Por. Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 269. 
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pojawia się w trzeciej strofie wiersza Wittlina, Podzwonne za skazańca261. Tu, dzięki 

wstawiennictwu znanego z poczucia sprawiedliwości prezydenta Narutowicza, zabójca 

miałby zostać uniewinniony przez miłosiernego Boga: „W podziemiach Świętego Jana cicho, 

bez skargi już leżę, / Niech, jako ja, ci przebaczy najwyższy Prezydent: Bóg!”. Utwór 

Wittlina składa się z dwóch warstw. Warstwa faktograficzna dotyczy osoby 

Niewiadomskiego, okoliczności dokonanego przezeń zamachu oraz relacji z ostatnich chwil 

przed egzekucją. Sytuacja przedstawiona w wierszu jest zgodna z relacjami prasowymi.  

 
W jakiej cieplarni rozkwitnął zimą ten bukiet róż, 

By zapach śmierci swą wonią przygłuszyć w dłoni skazańca? 

W jakiej malarni mieszali czarni malarze dusz 

Trujące farby na portret pierwszego w Polsce wybrańca? 

 
W chwili ostatniej, gdy ludzki spełnić na tobie miał sąd 

Luf polskich rząd, o skazańcze, czemuś ty zdjął okulary? 

O ślepcze, możeś w tej chwili zobaczył straszny swój błąd 

I wyznasz go na Ostatnim Sądzie, gdy gruchną fanfary? 

 

„Nie zawiązujcie mi oczu! W głowę celujcie żołnierze!  

Oko oddaję za oko, krwią płacę krwawy mój dług! 

W podziemiach Świętego Jana cicho, bez skargi już leżę, 

Niech, jako ja, ci przebaczy najwyższy Prezydent: Bóg!”   

 

Warstwa religijna obejmuje szereg aluzji i wskazań moralnych, które przemawiają za 

odstąpieniem od prawa do wydawania i wykonywania wyroku śmierci. Podmiot wiersza 

kwestionuje przekonanie o jego sprawiedliwości, postrzegając odebranie życia jako zbrodnię 

przeciw człowieczeństwu. Karanie śmiercią za śmierć nie rozwiąże problemów społeczno-

politycznych i nie doprowadzi do pojednania przeciwstawnych stron. Drogą do osiągnięcia 

porozumienia może być rezygnacja z ludzkiego wymiaru sprawiedliwości na rzecz prawa 

boskiego – okazania winnemu miłosierdzia, współczucia i wybaczenia, symbolizowanych w 

wierszu przez ucałowanie krzyża, zakrycie twarzy chustą św. Weroniki oraz modlitwę za 

zmarłych „Wieczne odpoczywanie”262. Kreatorem zbrodni dokonanej przez 

                                                 
261 J. Wittlin, Podzwonne za skazańca, w: J. Wittlin, Wybór poezji, dz. cyt., s. 109-110. 
262 Jedną z osób, które wykazały się empatią zarówno wobec zamordowanego prezydenta, jak i jego zabójcy była 
Iłłakowiczówna, por. K. Iłłakowiczówna, Wspomnienie o Prezydencie Narutowiczu, dz. cyt., s. 77-78. 
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Niewiadomskiego jest niewytłumaczalna mroczna część natury ludzkiej, która zapanować 

może nad każdą jednostką. 
 

Narodzie! Każ sobie oczy zawiązać Weroniki chustą! 

Nie patrz, jak strasznie umiera krwawy, choć prawy twój syn! 

O synu, oto najsłodszą łaskę podają twym ustom: 

Ucałuj ten, na którym Chrystus rozgrzesza cię z win! 

 

Krzyż ucałował. Gazety piszą, że stał niezachwianie. 

Trzasnęły zamki mauzerów. Salwa! Kul grad huknął: Braaat! 

Salwa! Salvator na krzyżu Swą krwią odkupił świat. 

Wieczne odpoczywanie. 
 

Wittlin uświadamia też, że wykonanie wyroku sądowego na zabójcy może stać się 

pretekstem do uznania jego śmierci za męczeńską, co prowadziłoby do utworzenia kultu jego 

osoby. Tak też w rzeczywistości było. Zwolennicy endecji kreowali Niewiadomskiego na 

bohatera, jego pogrzeb stał się wielką manifestacją. W wielu kościołach odbywały się msze 

intencyjne, po których dochodziło do demonstracji i wystąpień przeciwnych sobie grup 

narodowców i socjalistów. Kres gloryfikacji Niewiadomskiego przyniosła uchwała sejmowa 

oraz list pasterski biskupów, którzy wezwali do zaprzestania organizowania nabożeństw 

będących zarzewiem konfliktów politycznych263.   

Pamięć o prezydencie została zachowana w wierszu poety kolejnej generacji, 

pochodzącego z kręgów robotniczych i związanego z PPS, Edwarda Szymańskiego, który w 

piętnastą rocznicę śmierci Narutowicza opublikował Śmierć Prezydenta264. Humanistyczne 

przesłanie zawarte w tekście Słonimskiego łączy się tu z oskarżycielskim tonem wiersza 

Tuwima. Przypominając tragiczne okoliczności zaprzysiężenia i zamachu na życie 

Narutowicza, Szymański zwrócił uwagę na nadal trwający konflikt: 

 
A kiedy wybrał Cię naród, 

kiedyś jechał przysięgę składać 

na Wolność, 

na Wierność, 

                                                 
263 Por. Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 270-271; M. Ruszczyc, Strzały w 
„Zachęcie”, dz. cyt., s. 252-255.  
264 E. Szymański, Śmierć Prezydenta („Kolejarz Związkowiec”, 11 grudnia 1937), w: tegoż, Dzieła zebrane, 
oprac. Ł. Szymański, przedmowa R. Matuszewski, przypisy E. Rudziński, Ł. Szymański, t. 1, Kraków 1971, s. 
363-364, 674. 
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na Prawo – 

wyszło chamstwo z mroków, lunaparów, 

wyszła kupców i łotrów gromada 

nienawiścią Cię przyjąć i wrzawą. 

 

Pod Twe nogi, 

pod konie żołnierzy 

nie rzucali Ci kwiatów świeżych. 

Z bliska – 

z białych rąk, 

nie roboczych, 

to, co mieli, rzucali przed oczy: 

brud i wyzwiska. 

 

Gdyś się nie uląkł swej pracy, 

gdyś się troski nie uląkł 

i nad mrok wyrastałeś co dnia – 

nie zmogli Cię inaczej, 

tylko z tyłu, kulą, 

tacy sami, ci sami, co zbrodniarz. 

 

I nie na Twej mogile 

wieńców składali tyle, 

i nie Tobie kupowali modły. 

Spocząłeś – jak ziemia – ciężki, 

spocząłeś w ciszy zwycięskiej 

nad głowami tchórzliwych i podłych. 

 

Spadkobiercami prezydenta czują się socjaliści. Składając mu hołd,  mianują swoim – 

ludowym – prezydentem. W wierszu Szymańskiego historyczne realia przeplatają się z 

aluzjami religijnymi, które sakralizują postać Narutowicza. Postrzegany jako człowiek 

wrażliwy na krzywdę, wybaczający, broniący prostych ludzi zdaje się być porównywany do 

Chrystusa miłosiernego, do czego upoważniają dalsze ewokacje. Ataki oponentów 

politycznych podczas zaprzysiężenia – szyderstwa i obrzucanie obelgami przez gromady 

„kupców i łotrów” – przypominają frazeologicznie i obrazowo opis drogi krzyżowej, 

natomiast uznanie śmierci Narutowicza za triumf nad tchórzostwem i podłością można łączyć 

ze zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią. Prezydent staje się duchowym i politycznym 

przywódcą, prawodawcą i wybawicielem, a jego zwolennicy wyznawcami, którzy w imię 
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autorytetu pragną walczyć o prawa i ideały. Wiersz Szymańskiego jest ciekawym przykładem 

zastosowania i przekształcenia właściwego dla poezji rewolucyjnej motywu bohatera 

ludowego, który zwykle pochodził z kręgów walczących o swoje prawa, np. reprezentujący 

chłopstwo Szela w poemacie Jasieńskiego lub Wakulinczuk, marynarz ze zbuntowanej załogi 

okrętu Potiomkin w filmie Eisensteina. W wierszu dochodzi natomiast do identyfikacji ludu z 

osobą reprezentującą elity polityczne i intelektualne, co wynika ze wspólnoty przekonań 

sformułowanych w oparciu o ideały socjalistyczne i z aktualnej potrzeby znalezienia w 

polskim parlamencie poparcia dla interesów środowiska robotniczego265.   
 

Twój testament nie dla nich – 

dla nas. 

Nam wolność, 

wierność 

i prawo. 

Twoja przysięga przez nas będzie dotrzymana 

nad przyszłością słoneczną i krwawą. 

Dla nich – pięści ściśnięte! 

Tobie odkryte głowy 

i dziedzictwo codziennego trudu. 

Oto nam słowa święte: 

GABRIEL NARUTOWICZ 

PREZYDENT LUDU. 

  

Motywowane politycznie zabójstwo Narutowicza uświadamia przepaść istniejącą między 

socjalistami a endecją. Antagonizmy te sygnalizowane były w literaturze jeszcze przed 

uzyskaniem przez Polskę niepodległości, na przykład w Czerwonym felietonie (1907) 

Andrzeja Niemojewskiego, który był zwolennikiem PPS Frakcji Rewolucyjnej266. 

Kontynuować tę myśl będzie Antoni Słonimski, który w utworze Dwie ojczyzny267 opisze 

panujące u schyłku lat trzydziestych nastroje społeczne, będące przejawem wzrostu 

antydemokratycznego nacjonalizmu. Nawiąże tym samym do walki między zwolennikami 
                                                 
265 Osobę pierwszego prezydenta łączono z Piłsudskim, który nadzieje na niepodległość wiązał z proletariatem 
(współpraca z „Robotnikiem”), por. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Chotomów 1991, s. 102-106. O 
łączności idei socjalistycznej z narodowowyzwoleńczą, przy jednoczesnej walce o demokratyzację stosunków 
społeczno-politycznych w programie PPS pisze m.in. Józef Buszko, por. tegoż, Historia Polski 1864-1948, 
Warszawa 1978, s. 97-98. 
266 W utworze mowa jest między innymi o niechęci do kolaboracyjnej koalicji endeckiej zasiadającej w 
rosyjskiej Dumie, por. rozdział Dokument epoki – funkcja i znaczenie konwencji artystycznej. 
267 A. Słonimski, Dwie ojczyzny, w: tegoż, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 381. Z powodu tego wiersza Słonimski 
został publicznie uderzony przez dziennikarza ONR, późniejszego kolaboranta hitlerowskiego, Zygmunta 
Ipohorskiego, por. A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918-1939, dz. cyt., s. 352. 
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PPS a Narodową Demokracją, starcia idei patriotyczno-demokratycznej i narodowo-

wyzwoleńczej z nacjonalistyczno-katolicką, poglądów liberalnych z reakcyjnymi. Zwróci też 

uwagę na różnice w pojmowaniu patriotyzmu, którego przejawem może być stosunek do 

tradycji narodowej. Patriotyzm demonstrowany za pośrednictwem rekwizytów 

(eksponowania dzieł i portretów sławnych osób) przeciwstawiony został patriotyzmowi 

uczuciowemu – poezji wyrażającej głębokie, emocjonalne przywiązanie do ojczyzny, które w 

przypadku wielu ludzi prowadziło do poświęcenia dla niej życia. Słonimski krytykował w 

wierszu podporządkowany ideologii szowinizm i nietolerancję religijną. 

Do zamachu na Narutowicza odniósł się też Anatol Stern, krytykując we fragmencie 

skonfiskowanego poematu Piłsudski268 (1934) późniejszą – „pomajową” – aktywność rządu. 

Przypominając okoliczności zabójstwa prezydenta, podmiot nie aprobuje działań 

zmierzających do porozumienia sanacji z endecją. Zapewne chodziło tu o mianowanie przez 

Piłsudskiego Aleksandra Meysztowicza na ministra sprawiedliwości i Karola 

Niezabitowskiego na ministera rolnictwa – reprezentów konserwatywno-ziemiańskiej skrajnej 

prawicy (1926) oraz zacieśnianie związków rządu z prawicą podczas zjazdów arystokracji w 

Nieświeżu (X 1926) i w Dzikowie (IX 1927). Celem nowych relacji było zdobycie poparcia 

dla sanacji elektoratu prawicowego269: 

 
(…) 

Ktoś protestuje, krzyczy. 

Krzyczy zawzięcie. 

„Nie chowaj się w cieniu, odsłoń twarz!” 

Obrócił się na pięcie  

i znikł, 

rozpłynął się pomyjami 

w swej zadrukowanej szmacie. 

Trzymajcie! 

To on! 

To jego kulą trafiony w plecy,  

jak stłumiony krzyk 

oburzenia, 

padł niegdyś siwy człowiek w „Zachęcie”. 

 

                                                 
268 Cytat według wersji ogłoszonej w tomie Sterna Wiersze dawne i nowe, Warszawa 1957, s. 124-139, por. A. 
Stern, Piłsudski, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. 1, oprac. A. K. Waśkiewicz, Kraków 1985 (1986), s. 325-335. 
Poemat znany jest także w wersji redakcyjnej z uwagami cenzora i poprawkami autorskimi – tamże, s. 235-244. 
269 Por.  J. Buszko, Historia Polski 1864-1948, dz. cyt., s. 307-308. 
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A wyście kogo skazali? 

Szaleńca, który poległ 

zasłoniwszy piersią tłum tchórzów, 

kryjąc się za liter bastionem! 

Tłum krzyczących „brawo” szubrawców 

i tłum wonnych Polek, 

rzucających na straszną mogiłę kwiaty, 

które zawsze, 

zawsze już będą skrwawione. 

 

A dziś… Dziś ci sami między wami 

i słowo ich jadem czułości się pieni. 

Hola! Więc to jest narodowa jedność?! 

Zwycięzców chłoną zwyciężeni! (s. 331-332) 
 

Współpraca sanacji z endecją dotyczyła także kwestii ekonomicznych, stąd w sferach 

sprzyjających Piłsudskiemu, robotniczych i chłopskich, popierających program PPS, rodziło 

się niezadowolenie. Dostrzegano, że w planie rozwoju państwa pominięto zapowiadane 

reformy społeczne270. Krytycyzm Sterna wobec polityki sanacji obrazował tę sytuację. Wraz 

z pogłębiającym się kryzysem ekonomicznym na przełomie lat 20. i 30., jak i coraz 

trudniejszą sytuacją polityczną, której emblematem była tzw. sprawa brzeska oraz utworzenie 

„miejsca odosobnienia” w Berezie Kartuskiej, niezadowolenie społeczne nasilało się jeszcze 

bardziej.  

 

12 maja 1926 r. 

Powrót do polityki Piłsudskiego, w którym upatrywano męża opatrznościowego, dał 

nadzieję na poprawę warunków życia. Jednakże kolejne po zabójstwie Narutowicza 

dramatyczne wydarzenie, jakie odnotowano w poetyckiej kronice lat dwudziestych – zamach 

majowy – nie przyniosło spodziewanych zmian. Nad Polską po raz kolejny pojawiło się 

widmo wojny domowej. Do przewrotu doszło w Warszawie 12 maja 1926 roku. W walkach, 

które trwały do 15 maja, kiedy ustąpił rząd Witosa, zginęło 379 osób, a 920 zostało 

rannych271.  

Od 13 maja na łamach „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” (dalej „IKC”) oraz 

organu PPS „Robotnik” informowano o okolicznościach poprzedzających zamach stanu i 

                                                 
270 Tamże, s. 309. 
271 Por. Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 281. 
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wydarzeniach bezpośrednio z nimi związanych. Jedna z pierwszych wiadomości dotyczyła 

przekazania władzy premierowi Witosowi oraz wystąpienia Piłsudskiego przeciw nowo 

powołanemu gabinetowi. Marszałek protestował przeciw powierzeniu najważniejszych 

funkcji w państwie skłóconym ze sobą politykom272. W numerze 131 „IKC-a” z dnia 14 maja 

1926 r. znajdujemy informacje dotyczące wydarzeń z 12 maja, nocnego ostrzału domu 

Piłsudskiego w Sulejówku, spotkania Marszałka z prezydentem Wojciechowskim na moście 

Poniatowskiego oraz dokładnej relacji z przebiegu zajęcia Warszawy przez oddziały 

wojskowe podporządkowane Piłsudskiemu, odnotowano walki na Placu Teatralnym, próby 

pertraktacji z Wojciechowskim i marszałkiem sejmu Ratajem. W stolicy i w kilku 

województwach wprowadzono stan wyjątkowy273. Na pierwszych stronach kolejnego numeru 

dziennika pisano:  

 
Wypadki, których od wczoraj jest widownią Warszawa – muszą do głębi wstrząsnąć społeczeństwem. 

Dokonano zamachu stanu. Na ulicach stolicy polała się bratnia krew. Każdy zamach stanu, każdy przewrót jest 

zawsze wielkim nieszczęściem. – Stwarza stan niepewności, wywołuje widmo wojny domowej. Dlatego 

społeczeństwo przyjęło fakt warszawskiego przewrotu z uczuciem głębokiego bólu i trwogi” (…)274.   

 

Atmosferę dni poprzedzających „tragiczny gest na moście”, czyli spotkanie Marszałka 

z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego, zarejestrował w wierszu Przełom 

Stanisław Młodożeniec275. Do ponownego zaangażowania się Piłsudskiego w politykę 

przyczyniły się spory wokół jego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, trwające przez pół 

roku awantury polityczne, których konsekwencją były problemy z utworzeniem nowego 

rządu po dymisji gabinetów Grabskiego i Skrzyńskiego, wreszcie wybór na premiera, 

nieakceptowanego przez kręgi lewicowe, Wincentego Witosa.  

W pisanym ezopowym językiem wierszu Młodożeńca bezpośrednie nawiązania do 

aktualiów zawarte zostały w tytule „przełom” oraz w ostatniej strofie: „Początek światu 

ludziom gwoli – / Tragiczny gest na moście – / To polski duch się rozswywolił / Po drogach 

ku lepszości”. Natomiast na alegoryczne zobrazowanie zamachu stanu składają się wyraziste 
                                                 
272 Por. Oświadczenie Marsz. Piłsudskiego przeciw nowemu rządowi, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 130, 
13 maja 1926, s. 8; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=64328 (dostęp: 28.04.2017).  
273 Por. Marsz. Piłsudski na czele wojsk zajął Warszawę, Z Sulejówka donoszą o napadzie na willę Marsz. 
Piłsudskiego, Podchorążówka okopała się w Rembertowie, U bram Warszawy, Starcie u mostu Poniatowskiego, 
Obsadzenie mostu Kierbedzia, Odezwa Prezydenta Rzpltej do żołnierzy, Prezydent Rzpltej przesyła list Marsz. 
Piłsudskiemu, Walka na Placu Teatralnym, Rząd upadł, czy urzęduje w Belwederze?, Konferencja Marsz. 
Piłsudskiego, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 131, 14 maja 1926, s. 11-12;  
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=64330 (dostęp: 28.04.2017). 
274 W Polsce dokonał się zamach stanu,  „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 132, 15 maja 1926, s. 1; por. też 
artykuły na s. 2-5; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=64332  (dostęp: 28.04.2017). 
275 S. Młodożeniec, Przełom, w: tegoż, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 156-157.  
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aluzje do Króla-Ducha, co wpisuje się w pogląd Aliny Kowalczykowej o inkorporacji przez 

Piłsudskiego idei zawartej w poemacie Słowackiego i ujawnia się nie tylko w 

reprezentowanym przez Naczelnika państwa modelu patriotyzmu, ale i w sposobie myślenia 

oraz odczuwania. Wielbiony przez Marszałka „poeta czynu i sumienie narodu”276 znajduje też 

miejsce w utworze Młodożeńca, w którym przeważa oskarżycielski ton i krytyka wobec 

destrukcyjnych działań polityków. Niszczony przez hipokryzję i walki stronnictw 

politycznych monolit państwowy rozpada się: 

 
Toście warczeli nikiej psy –  

Nieszczęsna chrobotała kość –  

Aż piorun trzasł w te wasze łby –  

    Dość! 

 

Pożarte placki przaśnych prawd –  

pęknięty runął obeliski –  

Słoneczny los – tęczowy Traf 

nad ziemią ogniem wystrzelił – 

 

Piłsudski niczym Słowackiego duch – wieczny rewolucjonista staje do walki w 

obliczu zagrożenia jedności państwa. Jest mężem opatrznościowym, którego działaniom 

sprzyja najwyższa, boska instancja:  

 
Gdy Duch soczystym spęczniał Mitem – 

Nabrzmiał ciałem –  

I piękną Bogu podniósł twarz –  

 

Waży się waży myśl człowiecza –  

Słania się męka ludzka – Krzyż –  

Po najeżonych stąpa mieczach –  

– Kto jesteś – gdzie jesteś, 

  zbliż się, zbliż –  

 

Patetyczny obraz pędzącej konnicy ilustruje wojska wierne Marszałkowi, które 

zgodnie z faktami, rozkazem Piłsudskiego z dnia 18 kwietnia skierowanym do ministra spraw 
                                                 
276 Por. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, dz. cyt., s. 118, cytat s. 119. Więcej informacji na temat roli 
tradycji romantycznej w życiu Piłsudskiego podaje Kowalczykowa na s. 98-135. Por. też: rozdział Maska 
Konrada i Króla-Ducha, w: W. Wójcik, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, dz. cyt., s. 
149-163.  
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wojskowych, generała Żeligowskiego, skoncentrowane zostały w Rembertowie już 10 

maja277. 

Niepodległość i jedność, za którą trzeba było zapłacić krwią jest zagrożona i wymaga 

poświęcenia: 

 
Tętnią tętna tętniące –  

Tupot kopyt stalowych –  

Chmury, chmury lecące –  

Poszum skrzydeł orłowych –  

Sława, sława się sławi 

   nad nami – – 

 

O dzień – ten dzień –  

Rozpryskiem krwawym krwawych słońc –  

O gdzie – ach – gdzie 

Huczących zdarzeń stanie koń? 

Sława, sława się sławi 

   Nad nami – 

 

Poeta ukazuje nieodwracalność zdarzeń. Spodziewane przez Piłsudskiego 

porozumienie z prezydentem Wojciechowskim nie doszło do skutku. Mimo dobrych 

wzajemnych relacji i niechęci obu polityków do rządu Witosa, prezydent opowiedział się po 

stronie prawa i nie poparł działań Marszałka278.  
 

A ten – wyciągnął zgięty paluch –  

Może się cofną zdarzeń fale –  

Może odwrócą dnie swe czoła –  

Może sfalują rzeki wstecz –  

   Wołam – 

Figurę porzucającego trójkołowy wóz płowego osła można interpretować wprost jako 

odjeżdżającego z mostu prezydenta Wojciechowskiego lub negocjującego z Piłsudskim 

marszałka sejmu Macieja Rataja, albo też symbol postawy rządu, który podczas kryzysu 

państwowego zachował się niczym aktorzy z Szekspirowskiego Snu nocy letniej 279. W tym 

                                                 
277 Por. D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, dz. cyt., s. 248-249. 
278 Tamże, s. 249-250. 
279 „Tak zniknął tabor aktorów spłoszony. / W popłochu jeden na drugiego pada, / Wzywa pomocy, wrzeszcząc: 
rozbój! zdrada! / Wielki strach rozum odebrał im mały,  / Na bandę zbójców las przemienił cały, / Gdy cierń im 
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pierwszym przypadku osioł może symbolizować metamorfozę Wojciechowskiego 

wywodzącego się ze środowiska PPS-owskiego, podobną do tej, jakiej doświadczył Spodek 

(rzemieślnik ateński). Scena u Młodożeńca nie jest jednak tak dynamiczna: 
 

Ten czas, co przyszedł, mosty spalił –  

Usnęła w śnie tamtejsza rzecz –  

Od dyszla uciekł płowy osioł –  

Porzucił wóz na kołach trzech 

 

W potocznym rozumieniu osioł może też symbolizować upór pertraktujących na 

moście stron i odstąpienie od negocjacji Wojciechowskiego, co w opinii niektórych 

środowisk, zwłaszcza lewicowych, przyczyniło się do rozlewu krwi280. W wierszu 

Młodożeniec skorzystał z prostej gry słów z wykorzystaniem archaicznej formy „posły”, 

którą posłużył się również Piłsudski podczas posiedzenia sejmu dotyczącego sprawy 

brzeskiej, na którym nazwał posłów osłami, co, zdaniem Aliny Kowalczykowej, miałoby 

poświadczać inspiracje Beniowskim281.  

Zamach majowy symbolizuje zwrot w historii państwa. Był „drogą ku lepszości” dla 

tych grup, które identyfikowały się z legendą legionową i ruchem socjalistycznym 

popierającym Piłsudskiego. Idea państwa działającego dla wspólnego dobra znajduje 

odzwierciedlenie w aluzji do Ody do młodości Mickiewicza, której fragment: „Dalej, bryło, z 

posad świata! / Nowymi pchniemy cię tory” koresponduje z przedostatnią strofą wiersza 

Młodożeńca, w której podmiot identyfikuje się z głosem walczących: 

 
   lecz patrz – 

Ku gwiezdnym osiom 

Tu pchnięta ziemia znowu prze –  

   Woła – Wołam – 

 

Przewrót majowy spotkał się z nadzieją i aprobatą części społeczeństwa. Zyskał też 

poparcie w środowisku literackim, szczególnie Skamandrytów, których sympatie polityczne, 

ideowe i prywatne były związane z legendą Piłsudskiego. W tym czasie Tuwim publikował w 

nowopowstałym, prorządowym, piśmie satyrycznym „Cyrulik Warszawski”, w którym 

                                                                                                                                                         
zrywa czapki i rękawy, / Im się wydaje, że to zbójców sprawy”, por. W. Szekspir, Sen nocy letniej, tłum. L. 
Urlich, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sen-nocy-letniej.pdf, s. 30. 
280 Por. Przewrót wczorajszy, „Robotnik”, nr 131, Warszawa, 13 maja 1926, s. 1-2.  
281 Por. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, dz. cyt., s. 126. 
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ukazały się utwory zawierające aluzje do zamachu stanu: Eia, eia, alala ze stylizacją refrenu 

na hymn faszystowski Giovinezza „zalecanego” przez endeka (E. Ligockiego) („Cyrulik 

Warszawski” nr 1, 5 czerwca 1926) oraz Polka („Cyrulik Warszawski”, nr 2, 12 czerwca 

1926). Jak zauważa Anna Węgrzyniak oba teksty noszą znamiona piosenki legionowej. W 

Polce ujawnia się ambiwalentny stosunek poety do sytuacji politycznej. Badaczka zwróciła 

uwagę zarówno na apologetyczny charakter utworu, jak i na kwestie, które przy wyłącznie 

aprobatywnym stosunku do „wypadków majowych” należałoby pominąć. Tuwim skrótowo 

odwołuje się do wydarzeń związanych z zamachem. Wymienia głównie nazwiska osób 

związanych z sytuacją polityczną, czyniąc aluzje do zaginięcia i odnalezienia w stodole pod 

Wilanowem generała Malczewskiego, który w czasie przewrotu dowodził wojskami 

rządowymi282. O wydarzeniach tych czytamy w prasie. Na pierwszej stronie „Robotnika” z 17 

maja 1926 roku wyjaśniano sprawę zaginięcia „witosowych generałów” – Zagórskiego, 

Malczewskiego, Andersa, Kesslera i Suszyńskiego, którzy po internowaniu w Wilanowie 

mieli trafić do więzienia wojskowego283.  

W zbiorze Słowa we krwi (1926)284 Tuwim zwykle nie odnosi się do konkretnych 

wydarzeń, możemy jednak odnaleźć kilka utworów, w których poeta opisał atmosferę 

panującą w Polsce po przewrocie majowym. Obecny w wierszach motyw nędzy ludzkiej 

potęguje społeczno-polityczny wydźwięk tomu, poświadczając panujące wśród ludności 

nastroje niezadowolenia i rozczarowania285. Zbiór obejmuje 42 utwory z lat 1923-1926, które 

w opinii Tadeusza Januszewskiego mają charakter „hymnów buntowniczych” (Prośba o 

piosenkę) adresowanych przeciw skrajnej prawicy. Chodzi tu między innymi o omówiony 

wyżej Pogrzeb prezydenta Narutowicza oraz Quatorze Juillet, który został uznany za satyrę 

na mentalność drobnomieszczańską286. Warto jednak zwrócić uwagę, że w wierszu 

odnajdujemy także echa atmosfery panującej w państwie, szczególnie w środowiskach 
                                                 
282 Por. Polka, w: J. Tuwim, Jarmark rymów, dz. cyt., s. 222, 629; A. Węgrzyniak, Liryka i piosenka, w: tejże, Ja 
głosów świata imitator…, dz. cyt., s. 33; tejże, Satyra polityczna Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 87-90. 
283 Por. Co się stało z generałami witosowymi, „Robotnik”, nr 135, 17 maja 1926, s. 1. 
W „Cyruliku Warszawskim” publikowane były również: panegiryczna Pieśń ludowa o generale brygady 
Sławoju-Składkowskim, Skrót „Wesela” St. Wyspiańskiego w jednym zapytaniu i siedemnastu odpowiedziach, 
Demon oraz Mój dzionek. Bohaterami satyr są czołowe postaci życia politycznego. Apologia wyrażona wobec 
Piłsudskiego czy Sławoja-Składkowskiego kontrastuje z prześmiewczymi komentarzami adresowanymi do 
Hallera i Witosa. W twórczości Tuwima aprobatywny stosunek do rządu przejawia się nie tylko w utworach 
wyrażających dlań przychylność lub łagodną, pobłażliwą krytykę, ale również w satyrze antyendeckiej, por. Por. 
A. Węgrzyniak, Satyra polityczna Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 97-101, 105; J. Stradecki, W kręgu Skamandra…, 
dz. cyt., s. 154-156. 
284 Uwagi o tomie znajdują się w wywiadzie udzielnym przez Tuwima Pryłuckiemu, por. Iks [Noe Pryłucki], 
„Słowa we krwi”. U Juliana Tuwima, Wywiad własny „Nowego Dziennika”, „Nowy Dziennik”, Kraków, 24 V 
1926, w: Rozmowy z Tuwimem, dz. cyt., s. 23-24. 
285 Por. T. Januszewski, Przedmowa, do: J. Tuwim, Poezje, dz. cyt., s. 19; J. Sawicka, Julian Tuwim, dz. cyt., s. 
124. 
286 Por. przypisy do wiersza Quatorze Juliett, w: J. Tuwim, Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 63-64. 
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reprezentowanych przez podmiot wiersza – ubogich, słabo wykształconych obywateli, 

identyfikujących się z ideałami Rewolucji Francuskiej symbolizowanej w tytule datą 

zdobycia Bastylii. Realia polskie sygnowane są za pomocą nazwisk znaczących postaci – 

Wojciecha Korfantego, przeciwnika Piłsudskiego związanego z obozem narodowym oraz 

endeka Józefa Hallera, który podczas zamachu majowego współtworzył z Józefem 

Dowborem-Muśnickim prorządową Armię Ochotniczą287. W wierszu Tuwima ustanowiony 

przez „rzeźnika cechowego” kuriozalny związek pomiędzy bohaterami należącymi do 

Chrześcijańskiej Demokracji, „wszystkimi świętymi” oraz rewolucją świadczyć może nie 

tylko o braku świadomości politycznej podmiotu wiersza, ale i, co gorsza, o jego gotowości 

do udziału w walkach w „oszalałej stolicy”288.  

Reminiscencje przewrotu majowego znajdujemy w poezji Broniewskiego, który 

poparł Piłsudskiego, uczestnicząc w walkach. Rozczarowanie polityką w latach późniejszych 

sprawiło, że poeta (podobnie jak inni twórcy) odsunął się od bliskiego mu środowiska. 

Poetyckim świadectwem tego okresu jest napisany wkrótce po majowym przewrocie 

skonfiskowany utwór Do towarzyszy broni289. Wiersz powstał w związku z interwencjami w 

sprawie więźniów politycznych290. W bezpośrednim apelu do żołnierzy podmiot wiersza 

upomina się o prawo do wolności dla „Sześciu tysięcy zamkniętych w więzieniach”291. 

Wspominając krwawe zajścia na ulicach Warszawy wzywa do „otwarcia bagnetami” 

więziennych bram. Argumentem do tych działań ma być honor wojskowy, gotowość do 
                                                 
287 Por. Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 33, 44, 46, 48-49, 88, 244, 280, 284. 
288 J. Tuwim, Quatorze Juliett, dz. cyt., s. 64. 
Wydany w 1929 roku zbiór Rzecz Czarnoleska poświadcza odejście poety od problematyki politycznej, co miało 
po części wynikać z braku aprobaty dla wydarzeń w Polsce. Krytyka antyrządowa nabiera ostrzejszego 
charakteru po rozwiązaniu przez Tuwima umowy z „Cyrulikiem Warszawskim” (1934 r.) i zaangażowaniu się 
poety na łamach lewicowych „Szpilek”, ukazujących się od 1936 roku. Tuwim wyraża sprzeciw wobec wielu 
działań rządu oraz instytucji państwowych. Zabiera głos między innymi w sprawie militaryzacji kraju i sojuszy 
międzynarodowych, neguje także opresywny charakter państwowej biurokracji. Przykładem groteskowy poemat 
Referent (1934-1935), w którym oprócz łatwo dostrzegalnej aluzji do Płaszcza Gogola, istotne miejsce zajmują 
nawiązania do realiów II Rzeczypospolitej. Uwagę zwraca opis portretu Piłsudskiego z orderem Virtuti Militari 
znajdującego się w gabinecie urzędnika (Portret siwego pana / Wisi nad referentem / Spływa szarfa niebieska / 
Niebieskim atramentem), por. A. Węgrzyniak, Satyra polityczna Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 106-107; T. 
Januszewski, Przedmowa, do: J. Tuwim, Poezje, dz. cyt., s. 20-21. 
289 Wiersz datowany: 11 września 1926, pierwodruk „Robociarz” 1926, nr 15. 
290 Por. В. Вандурский, От легионов к революции, wstęp do: В. Броневский, Избранные стихи, Москва 
1932, s. 8; F. Lichodziejewska, Historia trzech wierszy Władysława Broniewskiego, „Pamiętnik Literacki” 58, 
1967, z. 3, s. 193; T. Bujnicki, Wstęp, do: W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. XVI oraz przypis do 
wersów 27-28, s. 89.  
291 Por. W. Broniewski, Do towarzyszy broni, w: tegoż, Wybór wierszy, dz. cyt. s. 87-89. 
Zob. także związane z wydarzeniami fotomontaże Mieczysława Szczuki: strona tytułowa Jednodniówki Amnestji 
dla więźniów politycznych, Kraków – Warszawa, czerwiec 1926; strona tytułowa Jednodniówki Żądamy 
amnestji dla więźniów politycznych, Kraków – Warszawa, sierpień 1926 r., Wróćcie nam naszych ojców i matki, 
tamże, por. Mieczysław Szczuka, oprac. A. Stern i M. Berman, Warszawa 1965, il. 80-83; A. Muszyński, 
Szczuka, „Znak”, październik 2015, nr 725, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/szczuka/ (dostęp: 29.04.2018). 
Międzywojennemu fotomontażowi poświęcił pracę Stanisław Czekalski, por. tegoż, Awangarda i mit 
racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2000. 
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poniesienia ofiary własnego życia oraz pamięć o poległych w walce o wolną Polskę. 

Właściwa dla Broniewskiego jawność przekazu kontrastuje z ezopowym językiem 

Młodożeńca i satyrą Tuwima: 

 
Płynie krew, płynie krew majowa 

na ulicach w szarżach policji… 

Słuchajcie: to do was, to do was 

wołają deptani i bici! (s. 88) 

 

Bagnetami w te mury, śmiało! 

Bramy więzienne na oścież! 

Warszawo w ogniu wystrzałów, 

gorący zapachu wolności! (s. 89) 

 

Z poezją Broniewskiego koresponduje Trzeci most (Elegie całopalne 1931) Mariana 

Piechala. Mimo aprobaty dla działań Marszałka podmiot wiersza nie godzi się na przelew 

krwi. Zamach stanu jest tu przeżyciem traumatycznym, dla podmiotu, który czuje się 

zagubiony, nie umie uporać się z tragicznym doświadczeniem. W utrzymanym w elegijnej 

tonacji wierszu czytamy292: 

 
Teraz po gniewu piekle, po nadziei niebie 

w smutku, którego żaden grabarz nie pogrzebie, 

idąc mostem wstrząsanym kroków moim łkaniem, 

ukrywszy bunt pod serce jak pod ciężki kamień, 

nie wiem, błądząc wśród wspomnień, jak wśród grobów czarnych, 

czy modlić się za żywych, czy kląć za umarłych. (Elegie całopalne, s. 11) 
 

Do Broniewskiego nawiązał również Anatol Stern, który w poemacie Piłsudski (1934, 

1957) z goryczą odnosi się do skutków przewrotu majowego, reprezentując zawiedzionych 

polityką Marszałka: 

 
(…) 

Potem, 

podczas tych majowych dni, 

gdy jak czerwony sztandar słońce skrzyło, 

                                                 
292 Wiersz omawia Włodzimierz Wójcik, por. tegoż, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze 
międzywojennej, dz. cyt., s. 95. 
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gdy strzępy jego mokre 

na suchych płytach trotuaru 

drgały jak złamane skrzydło –  

kałuże krwi, 

spijane spiekłymi usty żaru –  

zdawało mi się, 

że to zorza nowej Polski lśni 

wśród krzyków i wśród krwi oparów. 

 

Ale to była tylko zmiana kursu –  

i pod innymi zadami zatrzeszczały fotele293. 

 

W poemacie znajdujemy aluzje do walk toczonych w Warszawie podczas przewrotu, obraz 

barykad zbudowanych z ławek i skrzyń. Mowa też jest o oddaniu żołnierzy, bezwzględnie 

ufających Piłsudskiemu: 

 
Potem gdyśmy stali w maju tuż za barykadą,  

leżały ławki z całych Alei, rząd narożnych skrzyni,  

przejeżdżał wódz, adiutanci za nim z twarzą bladą.  

„Piłsudski! – zawołał. – Polska!  

My już na zawsze będziemy przy niej… przy nim!294

 

Tekst Sterna został opublikowany w opracowaniu Waśkiewicza w dwóch wariantach, w  

cenzurowanym i skorygowanym przez poetę w 1934 roku, którego skład został zniszczony 

oraz w opatrzonym tą samą datą, ale opublikowanym dopiero w 1957 roku w wyborze 

autorskim Wiersze dawne i nowe. Przytoczone fragmenty poematu z drobnymi zmianami 

znajdują się w obu wersjach. Być może o różnicach w tekście i jego zdecydowanie 

charakterze rozrachunkowym wobec legendy Piłsudskiego przesądził moment publikacji i 

okoliczności polityczne, w których utwór przygotowano do druku i opublikowano, czyli 

odwilż po latach stalinizmu. Fakt pojawienia się w tekscie poetyckim nazwiska Marszałka był 

swego rodzaju dowodem „demokratyzacji” życia społeczno-kulturalnego. Jednak w wersji z 

lat 50. nie znajdziemy fragmentu poświadczającego emocjonalny stosunek poety i jego 

pokolenia do Marszałka, a przeciwnie, wzmacniający krytykę. Chodzi tu o moralizujący 

wydźwięk dialogu spersonifikowanej Polski z Piłsudskim, które można uznać za swoiste 

soliloquium na temat odpowiedzialności za państwo. Nawiązanie do rozmowy Rollisonowej z 
                                                 
293 Por. A. Stern, Piłsudski, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. 1, dz. cyt., s. 326.  
294 Tamże, s. 329-330. 
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Nowosilcowem w III części Dziadów ewokuje podobieństwo charakterologiczne postaci, 

ukazując uosobioną Polskę jako cierpiącą, słabą i traktowaną bezwzględnie przez dyktatora. 

Warto zatrzymać uwagę na fragmencie pominiętym w edycji z 1957 roku, gdzie mowa jest o 

decyzji Marszałka o przewrocie. Stern komentuje nieodwracalność podjętych działań, 

wskazując też na ich skutek, którym będą rządy dyktatorskie. W wierszu symbolem tej 

sytuacji jest zerwanie Piłsudskiego z narodowowyzwoleńczą tradycją romantyczną. Most 

symbolizuje granicę między przeszłością a przyszłością państwa, której grozę zapowiada 

cisza i bicie dzwonów:  

 
Po latach trza było Polskę po raz drugi zdobyć 

i po raz drugi unieść jeszcze cięższe brzemię. 

Przez jakież bliskie przestąpić trzeba było groby, 

ażeby odebrać wydartą sobie ziemię! 

 

Długo ważył w sobie, stojąc na przedwieczornym moście. 

Za tym mostem leżała przeszłość Polski cała 

i przeszłość jego za palącym się welonem  

walk, samotności, objawień i załamań. –  

Przed mostem rozrzuciła się Polska przyszłości, 

ciemniej, jak Wisła, płynąca tam w dole –  

było zupełnie cicho, tylko z dala słychać było jakieś dzwony. –  

Zrobił krok naprzód –  

i mosty – mosty polskiego romantyzmu –  

zostały spalone295. 

 

(…) 
Autor nie usprawiedliwia działań Piłsudskiego, ale poświadcza jeden ze sposobów 

myślenia, jaki można było przyjąć, pozostając pod wpływem żywej legendy Dziadka, ojca 

narodu, działacza socjalistycznego i bohatera walk o niepodległość, znaczącej postaci życia 

politycznego. Trudno było uwierzyć w negatywną przemianę bohatera. Rozczarowanie i 

zawód wobec odmiennej od zapowiadanej przez niego polityki mogły uruchomić 

mechanizmy racjonalizacji. Z pewnością podejmowano próby objaśnienia i usprawiedliwienia 

decyzji wodza, szukając przyczyn poza nim, nie w woli, ale w okolicznościach politycznych, 

stąd też mogło powstać przekonanie, że Piłsudski stał się dyktatorem wbrew sobie:  
 

Nie wiedział jeszcze wtedy Wódz, 
                                                 
295 A. Stern, Piłsudski, w: tegoż, Wiersze zebrane, t. 1, dz. cyt., s. 240-241. 
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jaki kres będzie tej przez most wędrówki: 

że odtąd stanie się wbrew sobie Polski dyktatorem 

i będzie musiał w sobie swe tęsknoty zmóc, 

lub je zostawiać w Sulejówku296. 

 

W obu wersjach poematu przeważa krytyka sytuacji ekonomicznej państwa. Autor 

zwraca uwagę na sytuację najuboższych warstw społecznych, jak również na konflikty 

klasowe. Polska przedstawiona została jako kraj współtworzony przez „porosłą w tłuszcz” 

grupę kapitalistycznych wyzyskiwaczy oraz wykorzystywane przez nią masy robotniczo-

chłopskie. Tłum nędzarzy, nisko płatna praca, obfitość chorób, głód, rosnące bezrobocie będą 

prowadzić do rewolucji, która wydaje się nieuchronna: 

 
Nie widzę Polski. 

Widzę dręczycieli 

i widzę pokrzywdzonych. 

Widzę wyzyskiwaczy, 

„ofiarowujących krajowi wszystkie swe siły” –  

i tłum bez pracy, 

zdychające z głodu miliony. 

Ach, czy nie czas, 

czy nie czas, 

żeby się role nareszcie zmieniły?!297

 

  

 

9/10 września 1930 r.  
    „W każdym poecie (…) tkwi najgłębsza miłość wolności”. 

 J. Tuwim298.  
 

Początek lat trzydziestych cechuje ograniczanie wolności wypowiedzi i działania 

zmierzające do zlikwidowania opozycji w kraju, a w szczególności proces brzeski, czyli 

uwięzienie w twierdzy brzeskiej przywódców opozycji, budziły coraz większe kontrowersje. 

                                                 
296 Tamże, s. 241. 
297 Tamże, s. 332. 
298 (m.) [Zbigniew Mitzner], Puszkin – poeta wolności. Rozmowa z Julianem Tuwimem o największym poecie 
Rosji, w: Rozmowy z Tuwimem, dz. cyt., s. 68 
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Rządzący starali się o uzyskanie poparcia dla swoich działań. Coraz częściej do głosu 

dochodziły frakcje o przekonaniach radykalnych nacjonalistycznych i faszystowskich299. 

Wydarzeniem poprzedzającym aresztowania było rozwiązanie sejmu i senatu, które 

nastąpiło 29 sierpnia 1929 roku. Drogą do wygranych wyborów stały się liczne, motywowane 

politycznie aresztowania (także byłych posłów i senatorów). Ze względu na aktywność 

nielegalnych nacjonalistycznych organizacji ukraińskich dochodziło do pacyfikacji ludności 

ukraińskiej zamieszkującej Małopolskę Wschodnią. Do najgłośniejszych wydarzeń należał, 

komentowany także przez poetów, proces brzeski. Nocą z 9 na 10 września 1930 roku 

aresztowano osiemnastu posłów opozycyjnych. Formalnie decyzję podjął minister spraw 

wewnętrznych generał Felicjan Sławoj-Składkowski, ale twórcą listy osób, które znalazły się 

w wojskowym więzieniu w Brześciu miał być Piłsudski. Bezprawne działanie, którego 

rezultatem były szykany i tortury, spotkało się ze sprzeciwem w wielu kręgach. Wśród 

protestów, które dotyczyły bezprawnych aresztowań oraz wygranych przez BBWR wyborów 

z dnia 16 i 23 listopada znajdujemy list otwarty 45 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

w którym nazwano Brześć „hańbą XX wieku”. Z ich głosem solidaryzowały się też inne 

środowiska akademickie300. Protestowali pracownicy, twórcy i organizacje społeczne. 

Literaci wypowiadali się w sprawie Brześcia najczęściej indywidualnie, obawiając się 

wykorzystania ich wspólnego głosu w walce politycznej. Dopiero w wyniku apelu Leona 

Piwińskiego na łamach „Wiadomości Literackich” ukazały się krytyczne wobec sprawy 

Brześcia wypowiedzi. Przypomnijmy wezwanie Piwińskiego: 

 
Nie przypuszczam ani na chwilę, aby nasi intelektualiści nie mieli tu nic do powiedzenia. Milczenie ich byłoby 

dnem hańby, tchórzostwa i upodlenia301. 

 

Na tej samej stronie Antoni Słonimski krytykował Juliana Kadena-Bandrowskiego i Wacława 

Sieroszewskiego za brak reakcji w sprawie Brześcia. W następnym numerze „Wiadomości 

Literackich” do protestu dołączył z pobudek humanitarnych, sytuując się poza polityką, 

Tadeusz Boy-Żeleński. Sprzeciw wobec znęcania się nad więźniami wyrazili Kazimierz 

Wierzyński i Bruno Winawer. Podobnie jak Boy, odżegnując się od motywów politycznych, 

stanowisko swoje sformułował Julian Tuwim: 
                                                 
299 Por. T. Januszewski, Przedmowa, do: J. Tuwim, Poezje, dz. cyt., s. 23. 
300 D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, dz. cyt., s. 281-282; J. Buszko, Historia Polski 1864-1948, 
dz. cyt., s. 335-336; S. Cat-Mackiewicz, Brześć, w: tegoż, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 
1939, Kraków 2012, s.  307-316; Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 314-316. 
301 L. Piwiński, Głos literata o Brześciu, „Wiadomości Literackie”, 1931, nr 1, 4 I, s. 5.  
Leon Piwiński – krytyk literacki, redaktor i edytor, por. m.in. W. Borowy, Wspomnienie o Leonie Piwińskim, 
„Pamiętnik Literacki” 1946, nr 36, z. 3-4, s. 327-344. 
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(…) nie ma tak wzniosłego celu (gdyby nawet o jakiejś potwornej „celowości” tej ohydy mowa być mogła), 

któryby środki takie usprawiedliwiał. Rzecz jest elementarna i nie podlega żadnej dyskusji302. 

 

W kolejnych dwóch numerach „Wiadomości Literackich” krytyczne sądy wobec kwestii 

Brześcia wyrazili Maria Dąbrowska, Otto Forst Battaglia, Irena Krzywicka, Maria Rakowska, 

Jan Szczawiej i Aurelia Wyleżyńska. W sprawie Brześcia wypowiadał się ponownie w 

Kronice tygodniowej „Wiadomości Literackich” Słonimski303. 

W poezji temat uwięzienia parlamentarzystów był rzadko poruszany. Ślady tych 

wydarzeń znajdujemy w twórczości Juliana Tuwima, Wojciecha Breowicza oraz Tadeusza 

Peipera. 

Apologetyczna satyra Tuwima, tzw. belwederska, popierająca osobę i działania 

Piłsudskiego, po 1928 roku ustępuje miejsca treściom polemicznym, kiedy minęły nadzieje na 

pozytywne zmiany związane z przewrotem majowym. Dystans wobec polityki ujawnia się w 

utworze Poeta siedząc w oknie baru na Nowym Świecie, obserwuje ożywiony ruch 

samochodów. Ironiczna krytyka obejmuje realia rządów sanacji i obu izb parlamentarnych („I 

senat sejmowi, jak bratu / Zatwierdzi, co chcesz – tylko każ”) w wierszu Mein Liebchen was 

wilist du noch mehr? Nie brakuje tu odniesień do polityki – sfałszowanych wyborów w 1930 

roku („cudu nad urną”) oraz formowania nowego rządu, pojawiają się kalambury utworzone 

od nazwisk posłów opozycyjnych, między innymi Hermana Diamanda. Kontynuując lekturę 

wierszy z Jarmarku rymów należy przypomnieć utrzymany w konwencji ballady (Świteź), 

objęty cenzurą Kosteź, w którym poeta nawiązał do „sprawy brzeskiej” („Związano wielu, 

posłano do Brześcia / I uszkodzono pośladki”). Ten temat poeta poruszył również w satyrze 

Rym na -eść („Dużo jest brzydkich spraw na -eść”)304.  

Rozczarowanie państwem wyraża podmiot liryczny wiersza-dedykacji Cieniom 

poległych braci (od kul policji na zjazdach, wiecach, strajkach rolniczych)305 (Krosno 1932) 

autorstwa Wojciecha Breowicza, który identyfikuje się z walczącymi o społeczną 

sprawiedliwość i praworządność:  

                                                 
302 J. Tuwim, Pisarze o Brześciu, „Wiadomości Literackie”, 1931, nr 2, 11 I, s. 3. 
303 Por. M. Dąbrowska, Rozmowa z przyjaciółmi, „Wiadomości Literackie”, 1931, nr 3, 18 I, s. 2; Rubryka 
„Korespondencje” „Wiadomości Literackie”, 1931, nr 4, 25 I, s. 4; A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1932-
1935, słowo wstępne i przypisy R. Habielski, Warszawa 2001, s. 12-14. 
304 Por. A. Węgrzyniak, Satyra polityczna Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 101-105. Por. też uwagi J. Stradeckiego w 
przypisach do Jarmarku rymów (s. 621) i w pracach: Julian Tuwim. Bibliografia oraz W kręgu Skamandra…, dz. 
cyt., s. 151-157. 
305 W. Breowicz, Cieniom poległych braci (od kul policji na zjazdach, wiecach, strajkach rolniczych), w: tegoż, 
Wybór utworów. Wiersze, dz. cyt., s. 21-22. 
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Wasze nam Cienie będą sztandarami, 

Co nas powiodą po zwycięstwo prawa! 

Bo lud się nigdy bezprawiem nie plami – 

Resztę pamięta maj, Brześć, Warszawa… 

 

Patetyczny ton rewolucyjnej wypowiedzi podkreśla powagę sytuacji wynikłej ze 

zbiorowego, autentycznego gniewu ludzi żyjących w poczuciu krzywdy. Pamięć o ofiarach 

zamachu majowego i sprawy brzeskiej będzie motywować do dalszej walki o zmianę sytuacji 

politycznej. Zakończenie wiersza jest wezwaniem do czynu: 
 

Lecz idzie chwila, bracia-męczennicy, 

Że lud zdobędzie prawną palmę władztwa 

I Sprawiedliwość rozpali w Świątnicy – 

Po latach knuta – bezprawia – łajdactwa! 

 

Brześć jest tutaj jedynie wspominany marginalnie, inaczej niż w utworze, gdzie 

stanowi jeden z głównych tematów. Oryginalny ze względu na konwencję oraz zawartość 

treściową Na przykład. Poemat aktualny (1931) Tadeusza Peipera był przedmiotem 

szczegółowych analiz Stanisława Jaworskiego306. Badacz wykazał związek tekstu 

literackiego z opisem sprawy brzeskiej przedstawionym na łamach organu PPS „Naprzód”, 

gdzie drukowano przemówienia sejmowe. Chodzi o interpelację posła PPS Kazimierza 

Czapińskiego wniesioną do sejmu 18 grudnia 1930 roku, dzięki której poznano realia 

bezprawnego przetrzymywania w twierdzy brzeskiej lewicowych w większości działaczy 

Centrolewu. Włączone w obręb fikcji literackiej fakty dotyczą warunków, w jakich 

przebywali więźniowie oraz tortur, jakim byli poddawani. Autentyczne są ich nazwiska: 

Korfanty, Witos, Putek, Bagiński, Ciołkosz, Pragier, Mastek, Dubois, Popiel, Lieberman. 

Wzburzenie, z jakim przyjęto w Polsce wiadomość o Brześciu dotyczyła nie tylko kręgów 

inteligenckich. Poświadcza to utwór Peipera, którego bohaterowie są mieszkającymi na 

przedmieściach robotnikami, których status podkreśla w dialogach stylizacja gwarowa. 

Robotnicy są świadomi znaczenia Brześcia. Niepodległa Polska staje się „krajem gniewnych 

szeptów”. Potwierdzają to także partie dialogowe – rozmowy Macieja i Antoniego z młodym 

Staszkiem307. Publicystyczny charakter utworu Peipera dotyczy nie tylko sprawy brzeskiej, 

                                                 
306 Utwór skonfiskowany, ale dzięki toczącemu się długo postępowaniu odwoławczemu autorowi udało się tekst 
rozpowszechnić. Por. S. Jaworski, Wstęp, do: T. Peiper, Pisma wybrane, dz. cyt., s. XLVII-XLVIII. 
307 Por. T. Peiper, Na przykład. Poemat aktualny, w: tegoż, Pisma wybrane, dz. cyt. 357. 

 172 



ale i innych problemów, o których donosiły wówczas gazety. Z wypowiedzi Antoniego 

wiemy, że chodzi o śmiertelne wypadki w kopalniach, bezrobocie, bezdomność, plagę 

gruźlicy oraz wynikające z nędzy kradzieże i samobójstwa. Rozziew między polityką a 

życiem większości obywateli ilustruje włączona w obręb utworu piosenka (nie ma pewności 

czy autentyczna): 

 
Kraj jest przecie bogaty 

mamy zboże i kwiaty,  

mamy węgiel i naftę i miedź, 

a my ciągle musimy 

bać się lata , jak zimy, 

bo nie wiemy gdzie sypiać, co żreć. 

 

Kiedy premier nasz rączy 

bezrobocie zakończy 

i bezdomność i głód i ból rzesz? 

O to boli cię głowa – 

to esencja octowa 

niesie wieść ci, a jaką to wiesz308. 
 

* 

 

Wyrazem sprzeciwu wobec represji politycznych oraz pogarszającej się sytuacji 

społecznej są utwory poetów lewicowych, socjalistów i komunistów lub z tymi kręgami 

sympatyzujących. Wymienić tu należy twórczość Przybosia z wierszem Droga powrotna (W 

głąb las 1932)309 i Broniewskiego ze słynnymi utworami Robotnicy, Pochód (Wiatraki 1925), 

Do towarzyszy broni, Ballada o placu Teatralnym310, Pieśń o wojnie domowej, Na śmierć 

rewolucjonisty (Naftalego Botwina) (Dymy nad miastem 1927), Szpicel (Trzy salwy 1925), 

oraz z tomu Troska i pieśń (1932) wiersze Łódź, jak również znajdujący się w tym słynny 

tyrtejski utwór Zagłębie Dąbrowskie311. Do tych wierszy dołączyć wypadnie tekst 

                                                 
308 Tamże, s. 374. 
309 Por. J. Przyboś, Droga powrotna (W głąb las 1932), w: tegoż, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, dz. cyt., s. 55-
56; autokomentarz: J. Przyboś, Karabin, w: tegoż, Zapiski bez daty, dz. cyt., s. 190. 
310 Wielokrotnie komentowany utwór dotyczący krwawo tłumionych manifestacji, które odbywały się na Placu 
Teatralnym w latach poprzedzających zamach majowy, por. F. Lichodziejewska, Komentarz, do: W. Broniewski, 
Poezje zebrane. Wydanie krytyczne, oprac. F. Lichodziejewska, t. 2, Płock – Toruń 1997, s. 508-522; T. 
Bujnicki, Wiersze Władysława Broniewskiego, Warszawa 1992, s. 63-64, 67; M. Tramer, Brudnopis in blanco. 
Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego, Katowice 2010, s. 265-322. 
311 T. Bujnicki, Wstęp, do: W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. LXXXIII.  
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poświęcony Janowi Hemplowi Magnitogorsk albo rozmowa z Janem312. Ze względu na 

okoliczności, w jakich powstał ostatni z wymienionych wierszy (w 1931 roku Hempel i 

Broniewski wraz z innymi współpracownikami „Miesięcznika Literackiego” zostali 

aresztowani i osadzeni w Więzieniu Centralnym313) warto też przypomnieć Psy policyjne w 

Łucku, wiersz dedykowany ukraińskiej poetce i rewolucjonistce, Ninie Matuliwnie, która 

popełniła w więzieniu  samobójstwo. Broniewski napisał ten utwór po aresztowaniu działaczy 

Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy w 1934 roku. W wierszu podano autentyczne 

nazwiska poetki oraz jej więziennego oprawcy, prowadzącego śledztwo Sergiusza 

Zaremby314. Psy policyjne w Łucku oraz Do towarzysza więźnia należą do wierszy, w których 

poeta wyraził sprzeciw wobec represji po przewrocie majowym315. W wierszach mowa jest o 

śledztwie, podczas którego więźniowie byli torturowani oraz okrucieństwie komisarza i jego 

podwładnych. Poeta krytykuje bezwzględną przemoc wobec przesłuchiwanych: 
 

Pan komisarz Zaremba bada, 

słychać sznurów naprężonych skrzyp: 

„W pysk go, Postowicz! No co, gada? 

Chcesz jeszcze ścierwo? Tkaczuk, syp! 

 

Won z nim. Następny. – Panie komisarzu, 

są tu dziewczynki, jedna niczego… 

Niech pan komisarz tylko rozkaże, 

znajdzie się sposób… Można by… tego…” 

 

Naga, bezbronna, obca męczarni, 

nogi i ręce związane w kij… 

Oczy! oczy! – wilki wśród psiarni! 

„Teraz bykowcem! Tkaczuk rżnij!” (s. 212) 

                                                 
312 Jan Hempel był działaczem PPS-Lewicy i KPP. Później wyemigrował do Związku Radzieckiego, gdzie w 
1937 roku, podobnie jak poeci Stanisław Ryszard Standé, Witold Wandurski, Bruno Jasieński oraz wielu innych 
komunistów polskich, został skazany na śmierć. 
313 Por. T. Bujnicki, Wstęp, do: W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. LXXXVIII, 238.  
Broniewski angażował się w liczne przedsięwzięcia organizowane przez lewicowe środowiska. Przede 
wszystkim jednak współpracował z pismami związanymi z KPP – „Dźwignią”, „Miesięcznikiem Literackim” 
oraz krakowskim „Przeglądem Społecznym”. Związki ze środowiskiem bliskim KPP nie były jednak 
pozbawione sporów o charakterze ideologicznym. Andrzej Stawar, Wandurski i Standé, z którymi współtworzył 
nurt poezji proletariackiej, zarzucali poecie niewystarczająco radykalną postawę ideową. W tym czasie, 
polemizując z adwersarzami, Broniewski opublikował utwory Krytykom i Przyjacielu, los nas poróżnił oraz 
udzielił wywiadu w tej sprawie krakowskiemu pismu „Głos Literacki”, por. O idei społecznej w poezji. 
Rozmowa z Wład[ysławem] Broniewskim, „Głos Literacki” 1928, nr 12, s. 2, por. T. Bujnicki, Wstęp, do: W. 
Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. XVI-XVII; LXXVI.  
314 Por. W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. 211. 
315 Por. T. Bujnicki, Wstęp, do: W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. LXXXVIII. 
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Sprzeciw wobec władzy i prawodawstwa, które upokarza i przesądza o ludzkim życiu, 

odbierając je lub ograniczając prawo do wolności i szacunku, wybrzmiewa także w utworze §. 

Jest to paradoksalny obraz sądu jako miejsca, w którym nie sposób dochodzić 

sprawiedliwości. O życiu ludzkim decydują tam przepisy i paragrafy, w obliczu których 

każdy czuje się zagrożony. Według obowiązującego prawodawstwa nie ma niewinnych, 

każdy jest podejrzany, oskarżony, a na domiar złego pozbawiony obrony: 

 
Paragraf, paragraf na szyi, 

Paragraf pętlicę zaciska, 

Paragraf pęcznieje, tyje, 

Spasiony padliną konfiskat!…  

 

Zrozumiałem, pojąłem w końcu, 

Myślą jak gromem rażony, 

Że tutaj nie ma obrońców 

I każdy jest oskarżony! (s. 187) 

 

 

III.6.2. Wobec kryzysu 

 
III.6.2a. Postulat 1: zaangażowanie 

 

W dyskusji na temat literatury proletariackiej Broniewski pojmował ją jako efekt 

„rozbudzenia się proletarjatu i (…) jego politycznej walki”316. Twierdził, że poeta „musi 

wniknąć praktycznie w problematykę życia społecznego”, wówczas jego twórczość, bez 

względu na temat, stanie się „dokumentem kulturalnym epoki i współczynnikiem w walce o 

nową sztukę”317.  

                                                 
316 W. Broniewski, Wczoraj i jutro poezji w Polsce, „Wiadomości Literackie”, 1828, nr 4, s. 1. 
W pierwszych latach dwudziestolecia Broniewski deklarował swoje poglądy jako socjalistyczne, co miało 
związek z jego doświadczeniem legionowym. W 1922 roku poeta określił swoje przekonania jako bliższe 
komunizmowi, ale świadomy był rzeczywistego ich związku z ideą socjalistyczną. Zdaniem Tadeusza 
Bujnickiego, ze względu na sposób myślenia o „przyszłościowym projekcie socjalistycznym”, wiele utworów 
Broniewskiego należałoby czytać w kontekście myśli Bolesława Limanowskiego (Patriotyzm i socjalizm) i 
Edwarda Abramowskiego, por. W. Broniewski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 64, 452; T. Bujnicki, Wstęp, do: W. 
Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. LXXIII-LXXIV. 
317 O idei społecznej w poezji. Rozmowa z Wład[ysławem] Broniewskim, dz. cyt., s. 2, por. T. Bujnicki, Wstęp, 
do: W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. LXXXV. 

 175



W drukowanym na łamach „Dźwigni” tekście francuskiego pisarza, działacza partii 

komunistycznej, Henri’ego Barbusse’a, czytamy o utylitarnym charakterze nowej sztuki, 

konieczności jej zaangażowania w kształtowanie historii i polityki: 
 

Sztuka i najogólniej wzięte słowo i pismo są instrumentami realizacji, są olbrzymiemi narzędziami w ręku ludzi. 

Nowa sztuka przyjmuje więc, jako podstawę nowe charakteryzujące stadjum ewolucji historycznej. Ale nie 

należy twierdzić, jak to się często zdarza, że niema nic do roboty, póki nie powstanie nowy ustrój. Idea kroczy 

przodem. Zakreśla ona perspektywy, wytycza drogi, porusza i przerabia uczucia (…), albo wzmacnia 

przekonania. Przynosi jasność i pewność. Taki jest sens istotny naszego materjalizmu literackiego i 

artystycznego (…). 

Zgodnie z tem, nie uważamy, że ideologja powinna kierować faktami. Teza rzekomej elity rządzącej, 

arystokracji i autokracji myślicieli, nie mażadnego uzasadnienia. Jest to naiwny bluff. Przywódca, prowadzący 

tłum, musi wyjść z tego tłumu, lub z jakiejś jego części318. 

 

Bezsilność jednostki wobec świata nie wyklucza działania, zwłaszcza w ruchu masowym. 

Poglądy Broniewskiego na sztukę, w których znaczącą rolę, podobnie jak w przypadku 

innych twórców poezji społecznej, pełniło „poczucie obowiązku wobec zbiorowości”319 

znajdują potwierdzenie w dwóch utworach, w których przedstawiono obraz warszawskiej 

dzielnicy żydowskiej320.  

Pierwszym z nich jest opublikowany w tomie Troska i pieśń (1932) Księżyc ulicy 

Pawiej, którego bohaterem jest reprezentant żydowskiej biedoty, młody krawiec, Izaak 

Gutkind321.  

Gutkind – „dobre dziecko”, z którym poeta solidaryzuje się w kończącym utwór 

„Post-scriptum” – jest jednym z wielu polskich obywateli. Żydowskie pochodzenie bohatera 

                                                 
318 H. Barbusse, Teraźniejszość i przyszłość, „Dźwignia”, marzec 1927, nr 1, s. 16. 
319 Por. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz. cyt., s. 127. 
320 Ciekawym kontekstem poetyckim dla wierszy Broniewskiego jest Noc na Szerokiej ulicy Juliusza Wita, który 
przedstawia wycinek dzielnicy żydowskiej w Krakowie oraz zbiór wierszy Skrzypce przedmieścia Maurycego 
Szymla, ukazującego życie biedoty żydowskiej na przedmieściach Lwowa. O wierszu Juliusza Wita piszę w 
części Poetycka symfonia wielkiego miasta – Kraków. Por. także Lament galanteryjnego kupca Stefana Pomera, 
wiersz ilustrujący skutki wielkiego kryzysu, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, wybrała, 
oprac., objaśnieniami i wstępem opatrzyła E. Prokop-Janiec, Kraków 1996, s. 345. 
321 Nie wiadomo, czy bohater wiersza Broniewskiego jest postacią autentyczną, jednak nazwisko Gutkind jest 
realne, por. Centralna Biblioteka Judaistyczna, http://cbj.jhi.pl/documents/791368/0/;  strona  „Getto 
Warszawskie”, http://warszawa.getto.pl/index.php?mod=view_record&rid=10021998090939000001&tid=osoby 
(dostęp: 5.05.2018).  
O funkcji księżyca w wierszu pisała Feliksa Lichodziejewska, por. tejże, Z pracowni poetyckiej Broniewskiego, 
„Pamiętnik Literacki, 45/4, 1954, s. 582-583. Do postaci Gutkinda powróci Broniewski w wierszu O słowiczym 
okrucieństwie (pierwodruk „Odrodzenie” 1949; tom Nadzieja 1951): „(…) / chcę jeszcze pogadać z Ickiem / 
Gutkindem // o jego myślach w getcie / gdy wystrzelił ostatni nabój. / Słowiki wtedy śpiewały przecież / na 
zabój!”, por. W. Broniewski, Wybór wierszy, dz. cyt., s. 504-505. Por. także komentarz do wiersza Księżyc ulicy 
Pawiej, w: W. Broniewski, Poezje zebrane, oprac. F. Lichodziejewska, t. 2, 1926-1945, Płock – Toruń 1997, s. 
536. 
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wiersza nie ma związku ze stereotypowym poglądem utożsamiającym  Żyda z komunistą, ani 

też z jakąkolwiek odmiennością. Wobec biedy wszyscy są równi. I każdy, bez względu na 

pochodzenie, ma prawo do podjęcia działań na rzecz lepszego życia. 

Warto też zwrócić uwagę na empatyczny stosunek poety wobec losu dzieci, o których 

życiu przesądza nędza rodziców. Broniewski pokazuje, w jaki sposób można osiągnąć 

systemową zmianę, przerwać „zaklęty” krąg biedy i głodu. Uważa jednak, że cel można 

osiągnąć jedynie drogą zaangażowania oraz walki politycznej. Icek Gutkind nie przypomina 

obłąkanego chłopca z wiersza Żydek Tuwima, nie zdaje się na łaskę ludzi, tańcząc i żebrząc, 

nie błądzi, ale świadomie dokonuje wyborów.  

 
Wychowało Icka podwórko 

trzypiętrowej warszawskiej biedy: 

smród i handel, handel i turkot –  

Icek podrósł nie wiedzieć kiedy. 

 

(…) 

 

Mały Icek szybko podrastał –  

nie każdemu wolno być dzieckiem –  

nie miał jeszcze lat jedenastu, 

kiedy został uczniem krawieckim. 

 

(…) 

 

Ale pilnie ślęczał nad książką, 

rozjaśniało się w Icka głowie, 

powiedzieli mu dużo w związku 

zawodowym na Muranowie, 

 

a najwiecej bieda krawiecka 

na Nalewkach, Pawiej, na Gęsiej, 

nauczyła Icka od dziecka, 

jak się zmagać trzeba z nieszczęściem. 

 

 

Losy wychowujących się na miejskich podwórzach i ulicach dzieci mogą toczyć się 

inaczej i decyduje o tym ich postawa w dorosłym życiu. Dzieciństwo bohatera wiersza 

Broniewskiego jest krótkie i pracowite, ale niepozbawione marzeń, których emblematem jest 

 177



– symbolizujący dostatek i sytość – księżyc („guzik złoty”, „jak jajeczna chała żółciutki”). O 

wyborach ideowych Izaaka przesądza środowisko, w którym się żyje. Był jednym z tych, 

którzy dostrzegli w ruchu związkowym szansę na uczynienie lepszym życia proletariackiej 

biedoty. 

W wierszu poeta zwrócił uwagę na popularność ideologii marksistowskiej. Warunki 

ekonomiczne przesądzają o zaangażowaniu się w walkę klasową środowisk, które pragną 

poprawy życia. Uświadomieni przez działaczy związków zawodowych, mający dostęp do 

literatury marksistowskiej, robotnicy strajkują, sprzeciwiając się obniżeniu płac: 

 
Związek właśnie rozpoczął akcję 

przeciw nowej obniżce płacy, 

były strajki i demonstracje,  

wielki wiec na Bankowym placu. (s. 191) 
 

Ludzie, od pokoleń żyjący w nędzy, nie znajdują pomocy instytucjonalnej. 

Protestujący są aresztowani i więzieni. Państwo ukazano jako instytucję działającą w sposób 

bezwzględny, opresyjny, czego symbolem jest kilkuletni wyrok  więzienia:  

 
Icek Gutkind stał z transparentem, 

kiedy była szarża policji. 

Wzięli Icka z uchem rozciętym 

do więzienia prosto z ulicy. 

 

Siedzi Icek już czwarte lato, 

ciężki wyrok dostał na sprawie. 

Na wolności świeci za kratą 

piękny księżyc ulicy Pawiej.  

 

Działania policji i sądu nie skutkują, więźniowie chcą nadal walczyć o prawo do 

lepszego życia. Takich ludzi jak Gutkind jest wielu, tworzą całą klasę społeczną. W wierszu 

zarysowana zostaje przyszłość działacza stającego na czele walki na Muranowie: 

 
Na Pawiaku jest krawców wielu. 

W życiu ludzkim są różne smutki. 

Jeszcze rok… Nowy strajk w Murdzielu 

poprowadzi towarzysz Gutkind! 
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Broniewski wskazuje na przyczyny i sposób formowania się historii społecznej, 

wpisując w nią historię jednostki, co pozostaje w zgodzie ze światopoglądem 

marksistowskim: 

 
Rozumie się samo przez się, że interesuje nas przedewszystkiem człowiek w społeczeństwie, nie zaś 

człowiek, jako taki (co jest fikcją), nie jako jednostka. 

Należy to jasno zdefinjować i z całą siłą ustalić. 

Jednostka nie jest fikcją. Przeciwnie, jest to istotna komórka ludzkości. Nie przeczymy wcale walnemu 

znaczeniu jednostki. Nie zaprzeczał mu też Karol Marks, jak to mu lekkomyślnie zarzucają, ci, którzy nie 

obznajmili się z nim dostatecznie. Każdy z nas jest, jeżeli można tak powiedzieć — podwójny: jest jednością i 

jednostką, przez swój własny specyficzny bagaż, przez swoje kryzysy indywidualne, przez swoje własne 

stanowisko w odwiecznym dramacie życia. 

Każdy z nas jest też jednocześnie integralną częścią powszechności socjalnej, kroplą tłumu, cyfrą w 

zbiorowości; a zbiorowość jest sama przez się organizmem. Istnieje, jak mówili starożytni, człowiek zewnętrzny 

i człowiek wewnętrzny322. 

  

Wiersz Ulica Miła z tomu Krzyk ostateczny (1938), dedykowany został Bronisławowi 

Linkemu, autorowi rycin obrazujących nędzę i brutalizm życia klas „nieposiadających”323. 

Obraz przedstawionej w wierszu ulicy poszerza perspektywę dzielnicy żydowskiej 

zarysowaną w utworze Księżyc ulicy Pawiej. Obrazowanie wiersza wpisuje się w tradycję 

naturalistycznych (modernistycznych) i ekspresjonistycznych wizji miasta, znanych m.in. z 

poezji Brunona Jasieńskiego (Miasto. Syntezja, Pieśń o głodzie, ZemBY. Rapsodia, Zapałki, 

Zarażeni) i Tuwima (Nędza, Skwar nędzarzy324, Umarł, Pogrzeb, Noc ubogiego człowieka, 

Chrystus miasta). Ulica Miła jest antytezą wszystkiego, co może kojarzyć się z 

przyjemnością, urodą świata i życia – jest nędzna, brudna i zaniedbana. Nie jest to ulica 

mieszcząca się w granicach miasta nowoczesnego – świetlistego, strzelistego i radosnego, o 

                                                 
322 H. Barbusse, Teraźniejszość i przyszłość, dz. cyt., s. 16. 
323 Bronisław Wojciech Linke (1906-1962), malarz i rysownik, związany ze środowiskiem lewicowych artystów 
dwudziestolecia, autor cykli „Miasto” i „Śląsk”. Jego styl cechowała ekspresja, dosadność i brutalność w 
przedstawieniu rzeczywistości. Tworzył również grafiki satyryczne publikowane na łamach czasopism 
„Szpilki”, „Dziennik Ludowy”, „Tydzień Robotnika”, por. I. Jakimowicz, Linke Bronisław Wojciech, w: Polski 
Słownik Biograficzny, t. XVII/3, red. E. Rostworowski, Wrocław 1972, s. 375-376. Por. także: K. Lipowski, 
Skorpion na policzku. Słowo i obraz w twórczości Bronisława Linkego, Gdańsk 2014. 
Wiersze Broniewskiego Ulica Miła i Księżyc ulicy Pawiej można także czytać w kontekście reportaży, por. 
Niepiękne dzielnice. Reportaże o międzywojennej Warszawie, wybór i oprac. J. Dąbrowski, J. Koskowski, 
Warszawa 1964. 
324 Por. także: Pesach nędzarzy, Życie i śmierć Jonatana Grajka, Podwórko Stefana Pomera, w: Międzywojenna 
poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 331-332, 340-341, 349. Eugenia Prokop-Janiec zwróciła uwagę 
na nurt poezji polsko-żydowskiej typu skamandryckiego, który cechują sceny związane z codziennym życiem 
mieszkańców dzielnic żydowskich dużych miast oraz prowincjonalnych sztetli, por. E. Prokop-Janiec, Wstęp, 
do: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 39. 
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jakim pisał Tuwim w wierszu Warszawa rozbłyskana. Nawet rozgwieżdżone nocą niebo, 

zjawisko zazwyczaj budzące zachwyt, w wierszu Broniewskiego skojarzone zostało z 

objawem choroby. Pesymistyczny obraz rzeczywistości tworzą antropomorfizowane 

„surowe” domy, „napęczniałe bólem i troską”:  

 
W każdym domu cuchnie podwórko, 

w każdym domu jazgot i turkot, 

błoto, wilgoć, zaduch, gruźlica. (s. 250) 

 

W realistycznej wizji ulicy Miłej obok nędzarskich sklepików i warsztatów mieści się 

też zakład pogrzebowy, który ewokuje ciemną stronę egzystencji. Nastrój beznadziejności i 

przygnębienia dopełnia samobójcza śmierć fryzjera, marzyciela, odrealnionej postaci 

porównanej do anioła, którego przyszłość była bez perspektyw, podobnie jak innych 

mieszkańców. Fryzjer jest syntezą bohaterów satyr obyczajowych Tuwima (np. Luksus), ludzi 

marzących o społecznym awansie, życiowej karierze. W opisie śmierci fryzjera dostrzegamy 

paralelny związek z tańczącym po wszechświecie poetą z wiersza Żydek Tuwima czy 

onirycznymi obrazami Chagalla: 

 
To nie była dusza fryzjera, to był anioł prawdziwy, 

jak z trampoliny wzbił się z ulicznej perspektywy, 

leciał na białych skrzydłach i ponad każde podwórko 

rzucał bawiącym się dzieciom jedno bialutkie piórko, (s. 251) 

 

U Broniewskiego senna i nierealna scena konfrontowana jest z brutalną 

rzeczywistością, której pokonanie możliwe jest dzięki zaangażowaniu i pracy. Tragedia 

niespełnionego życiowo fryzjera zestawiona z historią krawca – Izaaka Gutkinda, z wiersza 

Księżyc ulicy Pawiej, przedstawia inną perspektywę. Każdy z bohaterów dokonuje 

decydującego wyboru. Zatopiona w nierealnych marzeniach bierność fryzjera kończy się 

samobójstwem. O jego losie przesądza alienacja i brak nadziei. Podobnie jak cała 

społeczność, w której żyje jest człowiekiem pozbawionym szans. Z kolei Gutkind został 

ukazany jako przedstawiciel zorganizowanej i świadomej zbiorowości (partii) przekonanej, że 

jej byt zależy od niej samej. Krawiec podejmuje walkę o poprawę warunków ekonomicznych 

wszystkich reprezentantów grupy zawodowej. Szansa na zmianę sytuacji socjalnej tkwi w 

woli porzucenia dotychczasowego życia i rewolucyjnego przeformułowania nie tylko statusu 
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indywidualnego, ale także przekształcenia systemowego. W wymiarze humanistycznym 

rewolucyjna walka o byt jest przede wszystkim walką o godność i szacunek.  

 Historie życia ludzi mieszkających w domu przy ulicy Miłej obfitują w wydarzenia 

trudne lub makabryczne. Spiętrzenie tragedii jest charakterystyczne dla wiadomości 

zamieszczanych w prasie międzywojennej.  

 
W suterynie pogrzeb. 

Niedobrze. 

Na parterze wdowa po fryzjerze. 

Na pierwszym piętrze – plajta, komornik. A na drugiem 

służąca otruła się ługiem. 

Na trzecim piętrze rewizja – mundurowi, tajniacy. 

Na czwartym czytają „Kurier Warszawski” – „poszukiwanie pracy”. 

Na poddaszu dziewczyna dziecko dwudniowe zabiła. 

 

Broniewski pisze o faktach powszechnie znanych. W „Przeglądzie Społecznym”, z którym 

poeta był związany, poświęcano wiele miejsca sytuacji proletariatu w czasach kryzysu 

gospodarczego w kraju i na świecie. Podawano informacje o strajkach, masowych 

zwolnieniach z fabryk, lawinowym wzroście liczby bezrobotnych i bezdomnych. Często 

pisano o trudnych warunkach socjalnych panujących w miastach i na przedmieściach, o 

powszechnym ubóstwie i chorobach na czele z wszechobecną gruźlicą, o przypadkach 

samobójstwa i dzieciobójstwa dokonywanych z nędzy. Wielokrotnie poruszano temat 

aresztowań, kar więzienia oraz wyroków śmierci zasądzanych wobec działaczy 

komunistycznych lub robotników biorących udział w demonstracjach325. W historiach 

                                                 
325 Np. w wydawanym przez KPP „Przeglądzie Społecznym” czytamy: „15.372 bezdomnych w Warszawie 
Wzrost o 100 procent! Na terenie Warszawy w ciągli trzech ostatnich lat zaznaczył się katastrofalny wzrost 
liczby bezdomnych. Liczba bezdomnych wzrosła w Warszawie w ciągu ostatnich trzech lat w dwójnasób (…). 
Bezdomni ci zamieszkują w 2.831 izbach, czyli że na 1 izbę przypada przeciętnie 5 i pół osób. A i z tych nor — 
jeśli zalegają z opłatą na rzecz magistratu, bywają te ofiary nędzy wyrzucane (…); Straszliwy wzrost chorób 
wśród proletariatu! 1.815 - 11,022 zachorowań na dyfteryt! Na ostatniem posiedzeniu sekcji do spraw walki z 
chorobami zakaźnemi Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia stwierdzono, że od 1919 r. obserwowany jest stały 
wzrost liczby wypadków zachorowań na dyfteryt (…). W r. 1930 liczba zachorowań w porównaniu z r. 1929, 
wzrasta z tygodnia na tydzień. Do końca września zarejestrowano w r. b, o 4.262 przypadki więcej, niż w tym 
samym okresie 1929 i podług zestawień za r. 1929 największe nasilenie błonicy zanotowano w m. Warszawie 
oraz; w województwach: Śląskiem, łódzkiem i poznańskiem, t. j. w najbardziej uprzemysłowionych, o 
największem skupieniu ludności województwach”; „ŻNIWO KRYZYSU I NĘDZY. Według statystyki 
warszawskiego Pogotowia ratunkowego i raportów policyjnych w ub. miesiącu targnęło się w stolicy na życie 
109 osób, w tej liczbie 28 z wynikiem śmiertelnym, t. j. zmarły na miejscu, lub w kilka dni po przewiezieniu do 
szpitala”; „SAMOBÓJSTWA BEZROBOTNYCH. Gazety podają trzy wypadki samobójstw bezrobotnych w 
ciągu jednego tylko dnia 1 grudnia w samej tylko Łodzi. A więc: lokatorzy domu przy ulicy Gołębiej 9 zostali 
zaalarmowani jękami, dochodzącemi z mieszkania bezrobotnego (…). Sąsiedzi wyważyli drzwi: na podłodze w 
kałuży krwi leżał nieprzytomny (…). Samobójca trzymał w ręku brzytwę, którą zadał sobie rany. Przeprowdzone 
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mieszkańców, szarych, brudnych ulic i podwórek ukazano los jednostkowy. Broniewski 

wzmacnia pesymistyczny obraz rzeczywistości współczesnej w przedostatniej strofie: 

 
Na ulicy Miłej ani jedno drzewko nie rośnie, 

na ulicy Miłej – w maju – ludzie nie wiedzą o wiośnie, 

ale cały rok hula perspektywa łysych gazowych latarni, 

łbem waląc w mur cmentarny. (s. 252) 

 

W tym samym wierszu pojawia się motyw dzieci, dla których jedyną atrakcją są spadające, 

niczym anielskie pióra, płatki śniegu. 

 Problemy socjalno-ekonomiczne społeczeństwa w latach międzywojennych sprawiły, 

że tematyka ta znalazła odzwierciedlenie w twórczości wielu autorów, w szczególności 

związanych z lewicą. Wśród futurystów należy wymienić Anatola Sterna (Bieg do bieguna 

1927, Europa) i Brunona Jasieńskiego (Pieśń o głodzie 1922, Śpiew maszynistów, Słowo o 

Jakubie Szeli), którzy opublikowali w 1924 roku rewolucyjny zbiór Ziemia na lewo. Podobnie 

jak Jasieński zaangażowani w działalność Komunistycznej Partii Polski byli Witold 

Wandurski i Stanisław Ryszard Standé, z którymi Broniewski opublikował biuletyn poetycki 
                                                                                                                                                         
dochodzenie policyjne ustaliło, iż Kurzawa targnął się na życie (…) w związku z niemożnością otrzymania 
jakiejkolwiek pracy. Drugi wypadek samobójczy zdarzył się w tymże czasie w domu przy ul. Lubelskiej 8. (…) 
w tymże domu zamieszkuje rodzina robotnicza Stępieniów, których najstarsza córka 16-letnia Zofja przed kilku 
dniami została zredukowana w fabryce. Widząc, iż matka nie jest w stanie związać końca z końcem, młoda 
dziewczyna postanowiła popełnić samobójstwo. (…) dziewczyna wypiła dużą dozę esencji octowej. Lekarz po 
przepłukaniu desperatce żołądka, przewiózł ją w agonji do szpitala im. Prezydenta Mościckiego. Trzeci wreszcie 
zamach samobójczy wykonał w mieszkaniu rodziców, przy ul. Pomorskiej 28 bezrobotny 21-letni Abram 
Altman, wypijając większą dozę jodyny”. „Kara śmierci za zabójstwo dziecka. W sądzie Przysięgłych w 
Czortkowie odbyła się rozprawa przeciwko Annie Krajewskiej, oskarżonej o zbrodnię morderstwa na swem 3-
dniowem dziecku. Trybunał, opierając się na werdykcie sędziów przysięgłych, skazał matkę na karę śmierci 
przez powieszenie. Sprawiedliwości stało się zadość...”; „LOS PROLETARJUSZKI. I.K.C. z 27. X. w kronice 
krakowskiej podaje następującą wiadomość: Wstrząsający czyn bezrobotnej. Na Rynku podgórskim 
przytrzymano Stefanje Szczerbowską, lat 22, wraz z dwuletnią córką. — Uwagę przechodniów zwróciła bowiem 
pokrwawiona odzież owej kobiety, jak i jej dziecka. Policja ustaliła, że Szczerbowska usiłowała popełnić 
samobójstwo i w tym celu położyła się na torze kolejowym na linji Kraków Bonarka. Jadący pociąg jednak 
zmiótł ją wraz z dzieckiem z toru szczotką, umieszczoną na przodzie lokomotywy. Na miejscu rozpaczliwego 
czynu znaleziono (…) list, w którym denatka oświadcza, że postanowiła pozbawić życia siebie i dziecko przez 
podłożenie się pod pociąg. Jako wytłumaczenie tego wstrząsającego kroku podała, że dziecko jej jest nieślubne, 
a ona jest bez pracy i środków utrzymania. Denatkę odstawiono do więzień sądowych za usiłowane morderstwo 
i na swym dziecku, dziecko zaś oddano do miejskiego Żłóbka”; „ARESZTOWANIA W ŁODZI. Łódź. PAT. 
Policja zlikwidowała w Łodzi t. zw. technikę Komunistycznej Partji. Podczas rewizji znaleziono 10.000 odezw 
komunistycznych w języku ukraińskim oraz 60 płyt stereotypowych, z których odbito wspomniane ulotki. 
Aresztowano szereg osób. W związku z temi aresztowaniami władze wpadły na ślad licznych organizacyj 
komunistycznych w okręgu łódzkim i lwowskim. „Kurjer Czerwony” donosi z Łodzi. (…) W dniu wczorajszym 
oddział policji otoczył dom, w którym mieścił się konspiracyjny lokal komunistów. W lokalu tym zastano 11 
osób, które aresztowano. W ręce policji wpadło 15.000 ulotek treści antypaństwowej oraz kilka tysięcy 
kilogramów czystego papieru, przeznaczonego do odbijania odezw, maszynę do pisania i trzy powielacze. 
Nazwiska aresztowanych trzymane są w ścisłej tajemnicy”. Por. „Przegląd Społeczny”, Kraków, dnia 14 
listopada 1930 r., nr 4, s. 4; tamże, dnia 22 listopada 1930 r., nr 8, s. 3-4; tamże, dnia 4 grudnia 1930 r., nr 13, s. 
4; „Przegląd Społeczny”, Kraków, dnia 17 grudnia 1930 r., nr 20, s. 3-4; 
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=307449&tab=3 (dostęp: 8.11.2016). 
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Trzy salwy. Problematyka społeczna była także tematem dla poetów z kręgu Kwadrygi 

reprezentowanej przez Stefana Flukowskiego („gazetowy kolaż” Stenotypistki, Bezrobotni), 

Władysława Sebyłę (w tomie Pieśni szczurołapa 1930326 wiersze: Woźnica, Ślepiec, 

Podwórzowy grajek, Inwalida, Suchotnicy, Górnicy określone przez Jana Marxa „kroniką 

miejskiej nędzy”327), Ninę Rydzewską (wiersz Madonna nędzarzy oraz wiersze Śmierć, 

Portret umarłej, Śmierć rabina, Zbrodnia, Skazani na powieszenie, W trupiarni ze zbioru 

Miasto 1929328). W poezji związanego z Kwadrygą Mariana Piechala zwraca uwagę tom 

Krzyk z miasta (1929) zawierający wiersze: Strajk, Policjant, W rytmie maszyn i Venus 

fabryczna329. Ciekawy ze względu na obecność pozytywnego bohatera podmiejskich dzielnic 

(piekarza dokarmiającego dzieci) jest wiersz Aleksandra Maliszewskiego Opowieść o p. 

Franciszku Mańkowskim, o dzieciach, o bułkach i o magicznym wyrazie „entrée” (tom 

Czarna Beatrycze 1929)330.  

Z Kwadrygą związany był także Lucjan Szenwald, w latach trzydziestych 

zaangażowany w organizacjach lewicowych, co skutkowało jego trzykrotnym aresztowaniem 

w latach 1938-1939. Poeta zabierał głos w sprawie edukacji i trudnej sytuacji dzieci 

pochodzących ze wsi, nie zgadzał się na likwidację szkół, dostrzegając plagę analfabetyzmu. 

Takie samo stanowisko w tej sprawie zajmowali Stanisław Młodożeniec (m.in. wiersz 

Dziecka) oraz Edward Szymański. Szenwald najczęściej podejmował tematy 

niesprawiedliwości społecznej, uświadamiając trudną sytuację młodych ludzi skazanych na 

bezrobocie i życie w nędzy (poematy Scena przy strumieniu 1936, Rower (na tle 

prawdziwego zdarzenia)331). 

                                                 
326 W. Sebyła, Pieśni szczurołapa, Warszawa 1930, http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=4318 
(dostęp 14.06.2017). 
327 Por. J. Marx, „Nazywaniem poznanie zastąpić” – o poezji Władysława Sebyły, w: tegoż, Grupa poetycka 
„Kwadryga”, dz. cyt., s. 35, 49. 
328 W poezji Rydzewskiej dominują obrazy upiornego miasta, brutalizm egzystencji – zabójstwa, w tym 
samobójstwa, dzieciobójstwa i rabunki. Jan Marx wskazuje na związek poezji Rydzewskiej z Baudelairem, 
zestawiając brutalny i naturalistyczny wiersz W trupiarni z Grą i Świtem Baudelaira, por. J. Marx, Echo 
Baudelaire’owskie w kanonie Kwadrygi – o poezji Niny Rydzewskiej, w: tegoż, Grupa poetycka „Kwadryga”, 
dz. cyt., s. 74-93. 
329 Por. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz. cyt., s. 126-134. 
330 Por. A. Maliszewski, Opowieść o p. Franciszku Mańkowskim, o dzieciach, o bułkach i o magicznym wyrazie 
„entrée” (tom Czarna Beatrycze 1929), w: Poezja polska 1914-1939. Antologia, t. 2, wybór i oprac. R. 
Matuszewski, S. Pollak, Warszawa 1984, s. 84-85. 
331 L. Szenwald, Rower (na tle prawdziwego zdarzenia), „Nowa Kwadryga”, nr 1, Warszawa, luty 1937, s. 25-
33, http://rcin.org.pl/Content/27793/WA248_20864_P-I-320_nowa-kwadryga.pdf (dostęp 19.06.2017). 
Poezję utylitarną, którą cechował styl publicystyczny, język potoczny, hasłowość i szablonowość obrazowania 
ogłaszał pod pseudonimami Adam Greczan i Mariam Wohl (Głos ma robotnicza Łódź, Robotnicy żądają 
uwolnienia Thälmanna, Górnicy z Escarpelle), por. T. Bujnicki, Stare dzbany i młode wino – Lucjan Szenwald, 
w: Poeci dwudziestolecia międzywojennego, dz. cyt., s. 291-321; J. Tarczałowicz, Lucjan Szenwald, Warszawa 
1977. Kontekstem do utworu Robotnicy żądają uwolnienia Thälmanna Szenwalda jest tekst Juliusza Wita, 
Thaelman („Lewar”, nr 5, Warszawa 18 czerwca 1934, s. 5, 
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Tematykę społeczną podejmowali także awangardziści, Jalu Kurek (Śpiewy o 

Rzeczypospolitej, Usta na pomoc332), Tadeusz Peiper (Kronika dnia, Na przykład333), Julian 

Przyboś (Z ponad) oraz Mieczysław Braun (Rzemiosła, Przemysły). Z empatycznych pobudek 

głos w sprawie słabych i poniżonych zabierali Skamandryci – Tuwim, Słonimski, Lechoń i 

twórcy z ich kręgu, jak również ekspresjoniści – Wittlin i Zegadłowicz334. 

 

 

III.6.2b. Postulat 2: wolność 

 

Poruszający obraz bezdomności nakreślił Adam Galis w utrzymanym w 

naturalistycznej konwencji wierszu Obława335 (Bryły 1933), którego bohater utożsamia się z 

zaszczutym podczas polowania zwierzęciem. Kierując się instynktem samozachowawczym, 

ucieka przed czyhającymi z „najzawziętszej troski” ludźmi, szpiclami i policjantami, którzy 

chcą decydować o jego życiu. Człowiek bezrobotny, bezdomny, żebrzący jest wykluczony z 

życia społecznego, żyje na marginesie, poza obowiązującymi normami. Spotyka się z pogardą 

i bezwzględnym traktowaniem, nawet w przytułku, który dla bohatera wiersza był domem. 

Jego bezdomność jest trwała. Opuściwszy nieprzyjazne miejsce żebrze, a o zmroku szuka 

możliwości przetrwania kolejnej nocy – na komisariacie lub w towarzystwie „dziewczyny z 

rogu Marszałkowskiej”. Mówi o sobie „Jan bez domu”, „mężczyzna uliczny”. Człowiek 

określany przez innych mianem wariata i „niemeldowanego” włóczęgi znajduje się na granicy 

życia i śmierci. Walczy o przetrwanie we wrogiej rzeczywistości. Bezdomny odczuwa 

nieprzychylność nie tylko ze strony mieszkańców, ale doznaje krzywdy także od 

personifikowanego miasta, które obryzguje go błotem, smaga światłem reklam. Bohater 

postrzega świat jako miejsce złe i plugawe, w osaczonym przez ponure myśli narasta 

frustracja. Gotowość do walki o przetrwanie jest reakcją na poczucie zagrożenia. Nasilająca 

się agresja wobec świata i ludzi dowodzi utraty sił psychicznych i zdolności do racjonalnej 

oceny sytuacji. Życiem bohatera kieruje instynkt, który z jednej strony umożliwia 

przetrwanie, ale z drugiej strony ogranicza go, tłumiąc potrzeby inne niż biologiczne. Za 

pośrednictwem poetyckiego obrazu (portretu czy autoportretu) bezdomnego Jana poeta 

                                                                                                                                                         
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=5353) (dostęp: 19.06.2017). Ernst Thälmann (1886-1944), 
socjalista i komunista, członek Komunistycznej Partii Niemiec, por. W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia 
Niemiec, Wrocław 1981, s. 829. 
332 Por. rozdział Poetycka symfonia wielkiego miasta – Kraków.  
333 Por. rozdział Dokument epoki – funkcja i znaczenie konwencji artystycznej. 
334 Por. J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz. cyt., s. 135-136. 
335 A. Galis, Obława, w: Poezja polska 1914-1939. Antologia, t. 2, dz. cyt., s. 177-178. 
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ukazuje bezdomność i bezrobocie w wymiarze doświadczenia jednostkowego oraz problemu 

społecznego. Uświadamiając ich złożoność, przypomina o prawie do życia i godności 

każdego człowieka.   

Wrażliwość Tuwima na krzywdę ukształtowało dzieciństwo i młodość w robotniczej 

Łodzi. W wypowiedzi dla pisma „Robotnik” rozpoznajemy sceny i bohaterów kilku jego 

wierszy: 

 
 – Urodziłem się w Łodzi – (…) – w tym mieście kominów fabrycznych, gdzie nędza robotnicza 

najjaskrawiej może występuje. Znam robotnika i jego życie. Wiem, jak wcześnie z rana musi iść do 

wyczerpującej pracy, z której wieczorem wraca zmęczony i pełen znużenia. Widziałem w Łodzi, jako młody 

chłopak, krwawą rewolucję 1905 r. Najistotniejsza jest mi myśl o krzywdzie ludzkiej. Łączy mnie ze światem 

pracy świadomość istnienia krzywdzonych i upośledzonych. Daję temu wyraz nie programowo, lecz traktuję to 

po prostu jako jeden z żywiołów świata, tak samo, jak np. wzrost rośliny. Tworząc nie wyprowadzam nigdy z 

tematów programowych wniosków. Ból, krzywda i nędza ludzka będą zawsze we mnie budzić najgłębsze 

porywy. Czy to pisząc o biednym urzędniczku, czy o garbusie,  czy o starej  pannie (podkr. J.K.-K.) 

wychodzę z porywów wszechludzkich, bez wyraźnej myśli o socjalizmie336. 

 

Mówi się o „wielkim poczuciu sprawiedliwości społecznej i dobroci” Tuwima oraz podkreśla 

znaczenie kategorii humanitarnych sytuowanych wyżej niż kwestie polityczne337. Wrażliwość 

poety dotyczyła bezradnych, chorujących, zamkniętych w przestrzeni nędznej kamienicy i  

podwórza. Przykładem wiersze: Podwórko, Nędza, Skwar nędzarzy, Żydek, Wiersz o umarłej 

nadziei, Nie ma kraju…, Noc ubogiego człowieka, Podwórze. 

Historie życia codziennego łączą się z ukazaniem mentalności, ukształtowanych w 

wyniku przemian społecznych, kulturowych, uzależnionych od kwestii politycznych i 

ekonomicznych. Uogólniony obraz społeczeństwa w latach trzydziestych Tuwim kreśli z 

perspektywy jednostki żyjącej w poczuciu ciągłego zagrożenia: 

 
To oni – naród, społeczność, wiek, 

Styl i epoka, i dziejów bieg, 

Ten sam odwieczny wróg niebezpieczny, 

Podsłuch powszechny, masowy szpieg. *** (Znów to szuranie), Treść gorejąca338

 

                                                 
336 W dyskusji toczonej na łamach „Robotnika” uczestniczyli: między innymi: Karol Irzykowski, Andrzej Strug, 
Antoni Słonimski, Zygmunt Kisielewski, por. (rd.), Klasa robotnicza a literatura. Rozmowa z Julianem 
Tuwimem, „Robotnik”, Warszawa, 29 I 1928, nr 29, w: Rozmowy z Tuwimem, dz. cyt., s. 32-33. 
337 Por. T. Januszewski, Przedmowa, do: Poezje, dz. cyt., s. 31-32. 
338 Por. J. Tuwim, *** (Znów to szuranie), w: J. Tuwim, Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 182. 
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 Bohaterem licznych wierszy, których sytuacja liryczna ukształtowana została w 

formie obrazka rodzajowego, czyli „prostej relacji wierszowanej” o pewnym zdarzeniu, jest 

„człowiek wielkomiejskiej ulicy, człowiek dnia codziennego”. Znaczącą rolę w budowaniu 

wypowiedzi lirycznej mają sformułowania zaczerpnięte z języka potocznego, często banalne, 

ale niezbędne dla utworzenia konkretnej sytuacji lirycznej. Jak zauważa Głowiński, 

elementem stylizacyjnym wypowiedzi bohaterów jest nie tylko składnia, ale także intonacja, 

niezbędna do sformułowania poetyckiej rozmowy. Powołując się na wnioski badawcze 

Michała Głowińskiego, należy pamiętać, że Tuwim konstruuje swoistą poezję faktu i 

niejednokrotnie posługuje się techniką właściwą dla relacji lub notatki dziennikarskiej. 

Czasami nawiązuje do tradycji ballady, a więc utworu o proweniencji nowiniarskiej, 

przynoszącego wiadomości o aktualnych wydarzeniach. Fabularyzuje tekst, tworząc krótką 

opowieść (Piotr Płaksin) lub odnotowuje fakty za pomocą wyliczeń, sugerując pośpieszny 

zapis dokonywanych obserwacji (Chrystus miasta). Zagęszczenie faktów wskazuje na chęć 

utrwalenia pewnego wycinka dynamicznej, zmiennej rzeczywistości, symultanicznego opisu 

zdarzenia339. 

W utworach Tuwima bohater liryczny zawsze jest istotą społeczną, która wyraża 

swoje emocje „w związku z faktami ze świata zewnętrznego”340. Bohaterowie wierszy 

satyrycznych – mieszkańcy miast i przedmieść – są ukazani dość konwencjonalnie341. 

Niewykluczone, że wzorcem dla niektórych postaci są bohaterowie piosenek podwórkowych. 

Podobnej proweniencji może być również wzorzec miłości sentymentalnej, który w opinii 

Bożeny Tokarz pełni w poezji Tuwima funkcję manipulacyjną – zaspokajającą marzenia 

odbiorcy, funkcję „demaskatorską wobec stereotypu odbiorczego”, jak również „funkcję 

ujawniającą konflikt wewnętrzny jednostki i indywidualności poetyckiej w nowej sytuacji 

komunikacyjnej”342. 

Warto podkreślić, że Tuwim nie krytykuje najuboższych i najsłabszych (por. 

Wspomnienie o Łodzi z „Wiadomości Literackich” oraz wiersze o wydźwięku społecznym, 

takie jak wspomniane wcześniej Nędza, Skwar nędzarzy, Żydek, Wiersz o umarłej nadziei, Nie 

ma kraju…, Noc ubogiego człowieka, Podwórze). Satyrę kieruje w stronę posiadaczy. Dzieje 

się tak bez względu na ich narodowość. Adresatem kąśliwych uwag poety jest mieszczanin o 

wąskich horyzontach, mentalnie ograniczony, którego cele są doraźne i skupione na 

podkreślaniu lub uzyskaniu wyższego statusu społecznego poprzez zabezpieczenie potrzeb 
                                                 
339 Por. M. Głowiński, Wstęp, do: J. Tuwim, Wiersze wybrane, dz. cyt., s. XXX-XXXIII, XLIII-XLVII. 
340 Tamże, s. XLVI. 
341 Por. R. Matuszewski, Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych…, dz. cyt., s. 40. 
342 Por. B. Tokarz, Mit rzeczywistości w poezji Tuwima, dz. cyt., s. 71-72. 
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majątkowych albo przynajmniej pozorowanie dostatku (Zabawa, Rzecz Czarnoleska, Suum 

cuique). 

Jak zauważa Ryszard Matuszewski, dla poety najtrudniejszy do zrozumienia i budzący 

przerażenie jest „schemat egzystencji społecznej w ogóle”, co ujawnia się przede wszystkim 

w wierszu Mieszkańcy343. Poeta ukazuje mechanizmy rządzące społeczeństwem, zwracając 

uwagę na zagrożenie cywilizacyjne, jakie niesie stagnacja i bierność.  

Utwory, których tematem są kwestie społeczne oscylują między satyryczną krytyką i 

groteskowym ujęciem problemów społeczno-politycznych, humanitarnym sprzeciwem wobec 

krzywdy, a obawą i alienacją w relacji z nieprzychylnym tłumem, który uosabiał podatną na 

demagogiczne hasła masę (…Et arceo, Wiosna chamów, Wiec, Złota polska jesień, 

Mieszkańcy)344. W latach trzydziestych wizerunek zbiorowości ludzkich został przez poetę 

nacechowany negatywnie. Tłum stał się równoznaczny z podatną na sterowanie 

odczłowieczoną masą345.  

W wierszach Tuwima witalizm prezentowany przez bohaterów pochodzących z 

warstw niższych (robotników, urzędników, panny sklepowe) jest skierowany przeciwko 

krępującym więzom społecznym; jak pisze Ireneusz Opacki, jest „manifestacją buntu przeciw 

zobowiązaniom wobec życia zinstytucjonalizowanego”346. Czas wolny nabiera szczególnego 

znaczenia, utożsamiany jest ze swego rodzaju wyzwoleniem. Przyjemność  „fajrantu”, 

„sobotniego wieczoru”, „niedzieli” równoważy czas pracy, daje poczucie życia wolnego od 

codziennego wysiłku. W wierszu istotne jest zaakcentowanie wypowiedzi pierwszoosobowej 

– „ja” pragnącego usytuować się poza wszelkim kontekstem społecznym – poza rodziną i 

poza grupą zawodową. Ujawnione w wierszu podziały służą podkreśleniu znaczenia wzorów 

zachowań i zależności społeczno-ekonomicznych, a także utrwalonych w kulturze lokalnej 

postaw. W kulturze polskiej „pańskie” zwykle znaczy tyle, co szlacheckie, związane z 

przywilejami tej warstwy. Tuwim pokazał ograniczenia, jakie w życiu jednostki wynikają ze 

statusu społecznego. Tkwiąc w błędnym kole zależności i pozostając w złudnym poczuciu 

chwilowej władzy nad rzeczywistością, bohater usiłuje wykreować swoją wolność: 

Tłukę – bo chcę! Bo fajrant! Wolność! Bo mam władzę! 

Hulaj, duszo, do rana! Z drogi! Dziś my pany!  

A wyjdę z szynku – ręce do kieszeni wsadzę, 

Zatoczę się szeroko po ulicy pijanej! 
                                                 
343 Por. R. Matuszewski, Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych…, dz. cyt., s. 41. 
344 Tamże, s. 40. 
345 Por. J. Sawicka, Julian Tuwim, dz. cyt., s. 171-172. 
346 I. Opacki, Rousseau mieszczańskiego dwudziestolecia. „Samotność” i „wspólnota” w międzywojennej poezji 
Juliana Tuwima, w: tegoż, Król Duch, Herostrates i codzienność. Szkice, Katowice 1997, s. 81. 
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Podążając tropem Ireneusza Opackiego, który interpretował twórczość autora Wiosny 

w świetle koncepcji Rousseau, wolność będzie rozumiana jako wartość przysługująca 

człowiekowi z natury. Wolność można wówczas traktować jako wartość moralną stanowiącą 

warunek etycznej odpowiedzialności. Tę kategorię można także pojmować jako brak 

zewnętrznego przymusu w różnych dziedzinach życia, na przykład ekonomii, polityce i 

obyczajach347. Koncepcja wolności Rousseau ze względu na swoją złożoność, 

podporządkowanie przymusowi i kategorii równości348 nie wydaje się jednak jedynym 

możliwym odniesieniem. Uwzględniając zawarte w poezji Tuwima opozycje prawdy i fałszu, 

natury i kultury349, jednostki i zbiorowości (ale nie wspólnoty), pojęcie wolności należałoby 

umieścić po stronie autentyczności, instynktu oraz kierującej się emocjami indywidualności, 

przeciwstawiając ją zniewoleniu, kłamstwu, normatywnie uformowanej rzeczywistości, w 

której tworzeniu istotną rolę pełnią ugrupowania społeczno-polityczne.  

Podobnie jak kino, szynk jest przestrzenią, w której można realizować marzenia. Tam 

można przekroczyć granicę rzeczywistości, zmienić rolę, przemieszczać się między własną a 

cudzą tożsamością. Można tu mówić o (do)wolności adaptacyjnej, byciem sobą i nie sobą w 

zgodzie lub wbrew normom i oczekiwaniom społecznym. Egzystencja związana jest ze 

stałym balansowaniem pomiędzy ja i nie ja, zgodą lub sprzeciwem wobec realiów. 

 
(…) Życie społeczne urabia jednostkę tak, że następuje w niej względnie pełna interioryzacja systemu 

zobowiązań. Jednostka wypełnia je niemal automatycznie. Jeśli zdarzy się, że wiedziona głosem egoistycznej 

namiętności złamie to posłuszeństwo, wyłamie się z kadru społecznych zobowiązań, po pewnym czasie doń 

powraca. Czyni to pod wpływem obowiązku i ze świadomości obowiązku. Pomaga jej też w tym formuła 

wzmocniona autorytetem społecznym: „To obowiązek!”350. 
 

W ten sposób, chwiejnym krokiem, wraca do rzeczywistości bohater Pieśni 

sobotniego wieczoru. Pytanie, które należy zadać brzmi, czy aby na pewno dzieje się tak „z 

poczucia obowiązku” czy może raczej z powodu przymusu ekonomicznego i ograniczeń 

mentalnych, a także z obawy przed nieznanym. 

  Zainteresowanie człowiekiem, jego rolą we współczesnym świecie skutkuje 

przekonaniem o zniewoleniu systemowym, zdeterminowaniu przez historię, 

                                                 
347 Wolność (hasło), w: Filozofia. Leksykon PWN, dz. cyt., s. 352-354. 
348 Por. Cz. Porębski, Umowa społeczna według Jana Jakuba Rousseau, „Etyka” nr 22, Warszawa 1986, s. 219-
220; J. J. Rousseau, Umowa społeczna, Warszawa 1966, s. 62. 
349 Por. I. Opacki, Rousseau mieszczańskiego dwudziestolecia. „Samotność” i „wspólnota” w międzywojennej 
poezji Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 86.  
350 M. Środa, Etyka i wezwanie moralne w filozofii Henri Bergsona, „Etyka” nr 20, Warszawa 1983, s. 25-26. 
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podporządkowaniu ekonomii oraz ideologiom. Narzucone normy społeczne stawiają 

człowieka wobec wyzwań, które krępują jego indywidualność, określają zasady 

funkcjonowania, a także narzucają cele, jakie powinien osiągać. Tuwim zwraca uwagę na 

zagrożenia wynikające z opresywnego stosunku instytucji państwowej czy nacisku 

społecznego wobec jednostki ludzkiej, ograniczeń będących rezultatem narzuconych norm, 

prowadzących do frustracji, niezadowolenia z życia, a ostatecznie samotności. Poczucie 

osamotnienia wynika zarówno z konfliktu, w jakim człowiek znajduje się podejmując próby 

dostosowania się do oczekiwań społecznych, jak i z powodu odseparowania się od nich. 

Zanegowanie potrzeb indywidualnych na rzecz aspiracji zbiorowych skutkuje także 

zachwianiem wyznawanego systemu wartości, w którym kryteria utylitarne i witalne 

przedkładane są ponad wartości duchowe czy absolutne. Pochwała natury i prawdy, czy też 

pierwotności i autentyczności, ujawnia się w buncie wobec świata społecznego 

utożsamianego z fałszem i złem. Ceną próby wyrwania się ze zinstytucjonalizowanej 

rzeczywistości jest samotność. Wolność traci swój aspekt pozytywny na rzecz negatywnego. 

Standaryzacja obejmuje również język wyrażający treści propagowane przez grupy społeczne 

czy polityczne. W wielu wierszach ujawnia się negatywny stosunek poety do gry pozorów, 

mieszczańskiego kołtuństwa, politycznej obłudy, czy propagandowego języka, za pomocą 

którego fałszuje się rzeczywistość351.  

Ambiwalencja cechująca wiele utworów Tuwima, których tematem jest mentalność 

mieszkańca miasta i jego peryferii, pozwala zakwalifikować te wiersze do ujęć groteskowych, 

a jednocześnie nacechowanych humanitaryzmem. Podobny stosunek do człowieka 

charakteryzuje np. twórczość Młodożeńca. Obaj poeci dostrzegają ubóstwo socjalne i 

mentalne społeczności, które czynią stałą tematyczną swoich wierszy. Niejednokrotnie 

zwracają uwagę na źródła tego niedostatku, ale różni ich podejście do problemu. Młodożeniec 

koncentruje uwagę na potencjale chłopstwa, kreśli wizjonerski, choć utopijny projekt 

przekształcenia społecznego i kulturalnego, które ma nastąpić z udziałem i za sprawą 

mieszkańców wsi. Jego zdaniem wady i niedostatek nie uniemożliwiają zmian na lepsze. 

Mimo zacofania gospodarczego, nędzy, analfabetyzmu, pijaństwa, wysokiej śmiertelności na 

skutek chorób i głodu352, poeta tworzy plan pozytywny. Przekonania Młodożeńca 

zakorzenione w tradycji pozytywistycznej, sięgają także awangardowej idei społecznego 

                                                 
351 Por. I. Opacki, Rousseau mieszczańskiego dwudziestolecia. „Samotność” i „wspólnota” w międzywojennej 
poezji Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 88-89. 
352 Głód na wsi jest tematem między innymi wiersza Olchy oraz fragmentu utworu Gałuszki, por. A. Olcha, 
Zgon wyrobnika, w: Poezja polska 1914-1939. Antologia, t. 2, dz. cyt., s. 231-232; J. A. Gałuszka, Z Litwy (cykl 
Litwa), w: Promień i grom, dz. cyt., s. 23. 
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zaangażowania sztuki, co pozostaje w sprzeczności z aprogramowością Tuwima, bliższe jest z 

kolei sposobowi myślenia Broniewskiego ze względu na wspólny dla obu poetów aktywizm. 

Tuwim dostrzega problemy społeczne i ich przyczyny, ale wydaje się wobec nich bezradny. 

Trudno jest poecie zaakceptować model kultury, której współtwórcami jest 

drobnomieszczańska społeczność. Tuwim nie dostrzega walorów mentalności mieszczańskiej, 

nie próbuje stworzyć jej pozytywnego obrazu, darzy jednak sympatią ludzi prostych, słabych, 

wykluczonych i samotnych. Koncentruje uwagę na losie jednostki i jej prawach, w tym 

nadrzędnym – prawie do wolności. Inaczej jest w przypadku Młodożeńca, który upatrywał 

rozwiązań dla problemów społecznych i politycznych w życiu wspólnotowym. 

 

III.6.2c. Postulat 3: wspólnota 

 

Spojrzenie Młodożeńca na historię współczesną odbywało się nie tylko przez pryzmat 

własnych doświadczeń. Głos pisarza odzwierciedla zarówno przekonania starszego pokolenia, 

którego celem było odzyskanie niepodległości, jak i światopogląd rówieśników autora 

Niedzieli – budowniczych odrodzonej Polski. Doświadczeniem historycznym dla obu pokoleń 

było dorastanie w niewoli i brak możliwości stanowienia o sobie, stąd w formułowanym 

przez poetę systemie wartości największe znaczenie ma wspólnota i praca na jej rzecz, 

rozumiane jako punkt wyjścia dla wielokierunkowego działania.  

Przemiany życia społeczno-politycznego są częścią historii i wpisują się w krąg 

problemów, którym Młodożeniec poświęcał wiele uwagi (Przewrót, Futuro-gamy i Futuro-

pejzaże; Anarchiści, Wiersze rozproszone)353. Najczęściej poeta podejmował tematy bliskie 

mu ze względu na pochodzenie. Chłopska bieda, analfabetyzm, trudy przetrwania (Zgrzyt ze 

zbioru Kreski i futureski; Agitacja i W drodze z tomu Niedziela; Taniec, Przednówek zawarte 

w cyklu Wiersze rozproszone) nie były jednak powodem do ubolewania nad losem polskiej 
                                                 
353 Cytaty wierszy Stanisława Młodożeńca podano według edycji z uwspółcześnioną ortografią i zapisem 
graficznym: S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt. Lokalizacja utworów w tomie (oraz ich odmian) 
sygnowana jest przy tytule lub w nawiasie na końcu cytatu. Ze względu na znaczenie układu graficznego 
wierszy ze zbioru Kwadraty w przypisie podaję adres bibliograficzny edycji wydanej w Zamościu w 1925 roku, 
por. S. Młodożeniec, Kwadraty, Zamość 1925 lub reedycja zbioru – S. Młodożeniec, Kwadraty, oprac. i 
posłowie J. Kulczyńska, Kraków 2009. 
Zbiór Niedziela wydano nakładem „Europy”, pisma pod redakcją Stanisława Baczyńskiego. Tom Futuro-gamy i 
futuro-pejzaże ukazał się faktycznie pod koniec 1933 roku w wydawnictwie „Wąkopy” (najprawdopodobniej 
nakładem Stanisława Młodożeńca). Wiersze z lat trzydziestych, drukowane w prasie, ale niepublikowane w 
zbiorach, Tomasz Burek zebrał w części Wiersze rozproszone, por. S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., 
s. 299-350, oraz T. Burek, Nota wydawnicza, tamże, s. 503–504. Prozę Młodożeńca opublikowano w zbiorach 
opowiadań po wojnie, por. S. Młodożeniec, W dolinie małej wody, Warszawa 1959 oraz S. Młodożeniec, 
Opowiadania, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył W. Burek, wstęp Z. Ziątek, Warszawa 1976. Teksty 
publicystyczne zostały wydane nakładem Towarzystwa im. Stanisława Młodożeńca w Dobrocicach: S. 
Młodożeniec, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt. 
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wsi. Zła sytuacja socjalna została wpisana przez poetę w punkt wwyjścia dla pozytywnego 

programu naprawczego.  

Istotne miejsce w poezji Młodożeńca zajmują nie tylko utwory w całości lub 

częściowo dokumentujące wydarzenia o randze historycznej, ale jak zauważył Marian Stępień 

także „takie, które w sposób artystyczny dokumentują ważne przejawy politycznego życia wsi 

polskiej lat międzywojennych”354. Do tej grupy tekstów należy zakwalifikować między 

innymi wiersze: Agitacja i Dziecka ze zbioru Niedziela, Wyjaśnienie z cyklu Glince 

Sandomierskiej (Futuro-gamy i futuro-pejzaże), Nowina (Wiersze rozproszone,). Ciekawym 

przykładem jest też fragment wiersza Rachunek (Wiersze rozproszone), nawiązujący do 

uroczystości, które odbyły się 29 czerwca 1936 roku w Nowosielcach, w powiecie 

przeworskim. Wzięły w niej udział delegacje chłopskie, Stronnictwa Ludowego, a także 

wojska w obecności Edwarda Rydza-Śmigłego. Obchody miały mieć charakter lokalny, stały 

się jednak okazją do zorganizowania największej manifestacji ruchu ludowego w 

międzywojniu, w trakcie której przekazano marszałkowi Śmigłemu rezolucję z licznymi 

postulatami, między innymi dotyczącymi zmiany konstytucji oraz „utworzenia rządu zaufania 

mas ludowych”355. Postulowane w wielu tekstach publicystycznych zaangażowanie 

chłopstwa w sprawy o znaczeniu państwowym znalazło potwierdzenie w Nowosielcach. 

Chłopi okazali się aktywną grupą, której opinii nie należało pomijać i zabierali głos w 

sprawach istotnych, zarówno ze względu na poczucie tożsamości narodowej, jak i 

przekonania społeczno-polityczne.  

W twórczości Młodożeńca znajdujemy literackie obrazy rodzinnych Dobrocic 

położnych na Sandomierszczyźnie. Jest to miejsce szczególnie ważne nie tylko ze względu na 

emocjonalny stosunek poety do miejsca pochodzenia. Warto zauważyć, że mieszkańcy 

literackich Dobrocic tworzą model społeczny, który Ferdinand Tönnies określił mianem 

Gemeinschaft, czyli wspólnotę opartą na poczuciu więzi rodzinnej i sąsiedzkiej356. Tu jednak 

spojrzymy na twórczość autora Kresek i futuresek przez pryzmat agraryzmu, w którego ideach 

poeta widział sposób na rozwiązanie problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych 

lat trzydziestych w Polsce. Na temat idei agraryzmu w twórczości Młodożeńca pisali głównie 

Stanisław Burkot, Zbigniew Andres i Ryszard Mścisz357. Zaproponowane ujęcie tej 

                                                 
354 Por. M. Stępień, Polska lewica literacka, Warszawa 1985, s. 221. 
355 Por. Cz. Brzoza, A. L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 341–342. 
356 Por. F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych 
formach kultury, przełożyła M. Łukasiewicz, wstęp do wydania polskiego J. Szacki, Warszawa 2008, s. 27-66. 
357 Por. S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, dz. cyt., s. 82-141; Z. Andres, Agraryzm 
i idee młodowiejskie w literaturze międzywojennej, w: Chłopi, naród, kultura, t. 3, Oblicze duchowe, pod red. 
Cz. Kłaka, Rzeszów 1997, s. 121-135; R. Mścisz, O dwujęzyczności poezji Stanisława Młodożeńca z okresu 
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problematyki będzie odmienne od dotychczas przedstawianych i chociaż jej nie wyczerpuje, 

pozwala zbadać sposób i zakres aplikowania idei społeczno-politycznych w tekstach 

artystycznych oraz wskazać na znaczenie historii i kultury lokalnej w wybranych utworach 

Młodożeńca.  

Agraryzm to doktryna społeczno-polityczna, która rozwijała się na przełomie XIX i 

XX wieku, obejmując wiele państw europejskich. Do pryncypiów, jakimi się kierował  

należał solidaryzm klasowy przy zachowaniu znaczącej roli, w tym politycznego 

przywództwa, warstwy chłopskiej. Agraryzm nie popierał rewolucji społecznej, postulując 

przekształcenia w oparciu o demokrację gospodarczą. Priorytetem miały być rozwiązania 

korzystne dla rozwoju rolnictwa i wsi. Ostatecznym celem agraryzmu miał być ustrój 

„pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem”, określany mianem „trzeciej drogi” 358. 

                                                                                                                                                         
międzywojennego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna, z. 
31/1998, Historia Literatury 4, pod red. G. Ostasza, Rzeszów 1998, s. 95-107. 
358 Por. J. Ziembiński, „Koncepcje społeczno-ekonomiczne polskich agrarystów”, praca niepublikowana, 
Biblioteka Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za: R. Tokarczyk, Zarys głównych 
elementów agraryzmu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. 6, Sectio K, Politologia, Lublin 
1999, s. 212. 
Nasilenie rozwoju ruchów i ideologii agrarystycznych nastąpiło w latach 1893-1930. Agraryzm, ze względu na 
lokalny charakter cechowała niejednorodność ideowa. Na przełomie XIX i XX wieku rozwijał się głównie w 
Niemczech oraz w niektórych krajach europejskich, jak również w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Podobieństwa w rozwoju agraryzmu na ziemiach Polski, Czech i Słowacji były rezultatem zbliżonej sytuacji 
dotyczącej uwłaszczenia chłopów. Od 1924 roku do początku lat trzydziestych w Pradze działało 
Międzynarodowe Biuro Agrarne (a przy nim słowiański Związek Młodzieży Wiejskiej), skupiające partie 
chłopskie identyfikujące się z ruchem agrarnym. Było wśród nich Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, por. R. 
Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, dz. cyt., s. 213-214. 
W latach trzydziestych rozwój agraryzmu był wynikiem aktywności Związku Młodzieży Wiejskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, który był pod wpływem działaczy czechosłowackich. Głównym ideologiem 
agraryzmu był ekonomista, Stanisław Miłkowski, którego koncepcje ogłoszono jako program ZMW RP „Wici”. 
Miłkowski był autorem prac Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego (1934) i Walka o nową 
Polskę (1936), Agraryzm jako kierunek całej warstwy chłopskiej, „Młoda Myśl Ludowa” 1935, nr 1, s. 3-7, R. 
Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, dz. cyt., s. 22, Z. Andres, Agraryzm i idee młodowiejskie w 
literaturze międzywojennej, dz. cyt., s. 125.   
Najbardziej znanymi przedstawicielami wiciowego byli wymienieni wcześniej, Józef Niećko, twórca artykułu O 
ludowy pogląd na świat, Józef Grudziński, autor Myśli przewodnich czechosłowackiego agraryzmu, oraz Ignacy 
Solarz, założyciel Uniwersytetów Ludowych w Szycach koło Krakowa (1924) i w Gaci Przeworskiej (1932), 
por. „Młoda Myśl Ludowa” 1933, nr 3, s. 23-27, za: S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim 
futuryście, dz. cyt., s. 102, 104, 167, przypis 22, 39; „Młoda Myśl Ludowa”, 1932, nr 1, s. 21-23. 
Do ideologów agraryzmu należał także Jerzy Kuncewicz (mąż Marii Kuncewiczowej), autor m.in.: U podstaw 
ideologii ruchu ludowego („Młoda Myśl Ludowa”, 1932, nr 3, s. 5-9), Przebudowa. Rzecz o życiu i ustroju 
Polski (1930) oraz Na nowych drogach. Próba programu z uwzględnieniem konieczności przebudowy życia 
gospodarczo-społecznego i państwowego (1934). Wpływ na poglądy agrarystów miały publikacje Władysława 
Grabskiego, wśród nich praca o charakterze socjologicznym Wieś i folwark (1930) oraz czterotomowe Młode 
pokolenie chłopów (1938) Józefa Chałasińskiego, por. R. Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, dz. 
cyt., s. 222. Istotne miejsce w programie realizowanym przez ruch „wiciowy” zajmowała działalność oświatowa 
i wychowawcza. Jej celem było odrodzenie życia wsi, za pośrednictwem uświadomienia ekonomicznego, 
propagowanie kolektywnego działania, postępu rolniczego i rozwoju spółdzielczości, por. J. Niećko, Na 
wiciowych drogach, Warszawa 1938, s. 64-65; Z. Andres, Agraryzm i idee młodowiejskie w literaturze 
międzywojennej, dz. cyt., s. 125-126. 
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Cechy programowe agraryzmu można dostrzec w twórczości wielu pisarzy 

związanych z „ruchem młodowiejskim”. Oprócz Stanisława Młodożeńca byli to Wincenty 

Burek, Teodor Goździkiewicz, Józef Niećko, Wojciech Skuza i Jan Wiktor. Warto zauważyć, 

że treści o zabarwieniu ideowym zawarte w tekstach literackich często nie przysłaniają 

walorów artystycznych. Jak zauważył Zbigniew Andres, bywają jednak i takie utwory, które 

stały się niemal broszurami politycznymi, wyrażającymi postulaty ideologiczne, między 

innymi powieść Gromada Józefa Niećki oraz opowiadanie Na Budzeniu Młodożeńca359. 

Spójne z poglądami agrarystów były ogłoszone w 1935 roku założenia i hasła 

sformułowane przez autora Niedzieli. Na łamach „Młodej Myśli Ludowej”, w artykule W 

poszukiwaniu chłopskiego programu, za formę ustrojową odpowiadającą bieżącym i 

przyszłym potrzebom Polski Młodożeniec uznał kooperatywny agraryzm360. Przekonanie o 

konieczności szybkiej przebudowy społeczno-politycznej wynikało z niepokoju, którego 

przyczyną były wzmacniające się za wschodnimi i zachodnimi granicami systemy totalitarne. 

Predestynowana do tworzenia ustroju i sprawowania władzy jest przeważająca 

liczebnie społeczność chłopska. Młodożeniec podkreślał jej zasługi w obronie granic i 

zachowaniu polskości na Pomorzu oraz na Górnym Śląsku. Idealizował przy tym walory 

ludności wiejskiej, pracowitość, poczucie sprawiedliwości, uczciwość i wolę życia. Jednym z 

postulatów było uświadomienie chłopstwa oraz pobudzenie do działania na rzecz 

„odnowienia polskiej rzeczywistości”361. W zbiorowości chłopskiej podstawę 

funkcjonowania jest współdziałanie, stąd wśród propozycji Młodożeńca znajdujemy 

zniesienie rozdziału między władzami a społeczeństwem. Autor programu krytykuje 

przywileje władzy, biurokrację, protestuje przeciw bezrobociu, bezdomności oraz innym 

przejawom ubóstwa, twierdząc że urodzajność ziemi pozwala wyżywić wszystkich 

mieszkańców. Podstawową kwestią poruszaną w programie jest praca rozumiana jako cecha 
                                                 
359 Postulaty agrarystyczne w poezji oprócz Młodożeńca głosili Wojciech Skuza, Zofia Solarzowa, którzy byli 
autorami pieśni i hymnów „wiciowych”, Franciszek Surówka-Brzegowski, Jerzy Świrski i Antoni Madej. 
Natomiast twórczość młodych poetów była najczęściej wyrazem osobistych refleksji i emocji. Proza Józefa 
Niećki, Grzech bez winy, Warszawa 1922, Pawlusiowe skrzypki i inne nowele, Warszawa 1929 oraz Wincentego 
Burka, Droga przez wieś, Warszawa 1935; proza i poezja Stanisława Młodożeńca, o której mowa o pracy oraz 
poezja Wojciecha Skuzy, Kolorowe słowa, Kraków 1932, Rzecz o Wojciechu Bartosie Głowackim, Kraków 
1933, Fornale (nowy poemat wsi), Łódź 1937, por. Z. Andres, Agraryzm i idee młodowiejskie w literaturze 
międzywojennej, dz. cyt., s. 121-123, 126-127; Por. także: Z. Andres, Wojciech Skuza – poeta walczący, „Prace 
Humanistyczne”, Rzeszów 1979, z. 13; Z. Andres, Faktografia i mity. Proza pisarzy o rodowodzie chłopskim lat 
1918-1939,  Rzeszów 1984.  
360 Idea społeczna kooperatyzmu Edwarda Abramowskiego stanowiła podstawę koncepcji agrarystów. Jej 
wynikiem było między innymi hasło „pracy pospólnej”, por. E. Abramowski, Ideje społeczne kooperatyzmu 
(1907), Warszawa 1985. Uwagi na temat związku idei agraryzmu z myślą społeczną Abramowskiego 
znajdziemy również w monografii: S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, dz. cyt., s. 
104. 
361 S. Młodożeniec, W poszukiwaniu chłopskiego programu, w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 
72. 
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obywatelstwa. Odpowiedzialność za sprawiedliwy podział pracy i dóbr społecznych mają 

ponosić władze. Hasła głoszone w artykule dotyczą zapewnienia bezrolnym ziemi, 

robotnikom warsztatów pracy oraz zaangażowania inteligencji w organizację pracy, oświaty i 

kultury. Znajdujemy tu postulaty bezpłatnego kształcenia i dostępu do sztuki dla wszystkich 

obywateli. Młodożeniec porusza również kwestie wynagradzania. Pracujący obywatel 

powinien być opłacany w stopniu umożliwiającym zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz 

korzystanie z dóbr kultury. Pieniądz zaaprobowano jako środek umożliwiający wymianę 

towarów i usług, zakwestionowano natomiast jako przedmiot spekulacji. Młodożeniec 

negował wszelkie formy wyzysku, wynikające zarówno z kolonializmu, jak i z działań 

politycznych, wykorzystujących doktrynę komunistyczną. Niezależnym od administracji 

organem sprawującym kontrolę nad „prawidłowym tokiem życia gromadzkiego” ma być 

sądownictwo. Zadaniem społeczeństwa polskiego miało być stworzenie oryginalnego ideału 

cywilizacyjnego, który będzie realizowany na płaszczyznach ustroju politycznego, w układzie 

stosunków społecznych, gospodarki i kultury ludowej362.  

 
Ja twierdzę i mocno to manifestuję, ze pierwszeństwo, wyższość, przewagę istotną posiada kultura 

ludowa. Właśnie ta kultura, na którą harowały wieki, setki pokoleń, na którą złożyły się doświadczenia 

miljonowych zmysłów i mózgów… 

Ta kultura jest naszą atmosferą, naszym powietrzem, źródłem, które daje żywotność wszystkiemu, 

cokolwiek chce mieć jakąś rację trwałego istnienia…363

Kultura, którąby może wypadało nazwać inteligencką, góruje nad kulturą ludową tylko techniką: to 

znaczy sprytem i chytrością. 

I tu właśnie mieści się ten paradoks, że my nawet – ludzie wsi – chłopi zasugerowani jesteśmy 

przewagą kultury inteligenckiej…364

 

Poetyckim dokumentem poświadczającym zaangażowanie Młodożeńca w ruchu 

ludowym są pieśni z lat 1935–1938. Należą do nich Chłopska pieśń, My w pochodzie, Pieśń 

na wozach, Pieśń wiary, Do niebieskich pował, Na zielone święta.  

Oryginalna koncepcja Milana Hodžy, ideologa agraryzmu czechosłowackiego, 

odzwierciedla idee agraryzmu za pomocą schematu. Tak zwana piramida wartości składa się z 

                                                 
362 Tamże, s. 67–81. 
363 Tamże, s. 26–27. 
364 Tamże, s. 27. Krytykę szlachetczyzny, „panienia” (nabywania pańskich obyczajów), przyjmowania postawy 
antyspołecznej Młodożeniec głosił także w artykule O podstawy polskiego odnowienia, w: tegoż, Koniec 
cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 48–51. 
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czterech poziomów, za pomocą których uporządkowano kategorie zawarte w jej obrębie365. 

Model Hodžy można zastosować do propagowanego przez Stanisława Młodożeńca systemu 

wartości, co umożliwia zbadanie reprezentatywności poezji od strony jej zawartości ideowej. 

W obrębie poziomu pierwszego, u podstawy modelu, znajduje się ziemia, człowiek i 

praca. Ziemia jest naturalnym, pierwotnym źródłem dobrobytu. Rolnictwo, będąc jedną z 

dziedzin gospodarki umożliwia jej rozwój i decyduje o bogactwie narodu. Ziemia pozostając 

własnością prywatną, powinna należeć do pracujących na niej chłopów. W tekstach 

poetyckich Młodożeńca ziemia utożsamiona jest z dobrem. Uprawiana przez ludzi wydaje 

plon umożliwiający przetrwanie. Stanowi wartość uniwersalną, ponieważ człowiek jest z nią 

związany biologiczne. Poddając uprawie ziemię zbliża się ku niej i z nią łączy kres jego 

życia:  
Co rok skiba się odskibia   –       

                  – rośnie żyto. 

Co rok  rola się upulchnia  –  

    – dobre żyto. 

Co rok głowa się nachyla   –  

     – ciągnie ziemia. 

Co rok ziemia się przymila –  

     – dobra ziemia. (Orka, Kwadraty, s. 81)366  
 

Pierwotny, egzystencjalny związek z ziemią jest szeroko rozumianym dobrem, danym 

nie tylko człowiekowi, ale „ofiarowanym” także wszystkim innym stworzeniom. Ziemia jest 

„łaskawa” w swoim dobrodziejstwie, a człowiek dostępuje zaszczytu pracując na niej. 

Osiągnięcie urodzaju wynika zarówno z potencjału ziemi, jak i z wysiłku ludzkiego, który w 

wierszach podkreśla figura siewcy, a najczęściej oracza. Znaczenie i wartość żmudnej, 

wyczerpującej pracy na roli, a także istotę związku człowieka z ziemią wyraża między innymi 

trzecia część utworu Wiosna z tomu Niedziela:  

 
Ej – powoli się gramoli 

słońce rano czerwonawe – bawół kudłowłosy –  

 łypie zyzem promienistym –  

 mokrą chlipie rosę – – – 

Głową kiwa kobyl siwa 

                                                 
365 Por. R. Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, dz. cyt., s. 211-224. Por. także artykuł: M. Hodža, 
Agrarna demokracja na tle prądów umysłowych współczesnej doby, przeł. S. Miłkowski, „Młoda Myśl 
Ludowa”, 1932, nr 6, s. 5-13. 
366 Odmienny zapis graficzny i ortograficzny utworu, por. S. Młodożeniec, Kwadraty, 1925, s. 17. 
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i w nawrotach dookolnych chodnych chodem chodzi –  

 na capigach w pałąk zgięty 

 oracz – ziemi godzien – – – 

Skibą tłustą słońca ustom 

w wąwolnicach ziem się kładzie – płonna na wygórzach –  

 pług rozcina rodne łono –  

 słońce w niem się nurza. 

Ej – wielgachną garścią machnął –  

ode wschodu aż po zachód przez pół niebo przeciął –  

 sypnął siewca białe ziarno 

 na powietrzny przeciąg. 

Pod niebiosem fruwają se 

mali wróble, skowronkowie – ptaki – ptakowiny 

 i fiutają – ozgłaszają 

chleba narodziny. (s. 96) 

 

Sensualny stosunek rolnika do ziemi podkreślono w utworach apoteozujących 

krajobraz Dobrocic, między innymi we fragmencie wiersza Orka (Wiersze rozproszone). 

Powtórzony z wiersza Orka ze zbioru Kwadraty motyw został tu rozbudowany i 

wprowadzony w celu perswazyjnym i zapowiada nowy ład społeczny: 

 
Pod szorstką stopą miękkość grudek –  

jakże z tą ziemią luby dotyk! 

jakże porywa niebo cudem! 

Jakże wychodzić te nawroty?… 

  

 Nad bruzdą w takt chabańskich kiwań 

opadnie głowa, to się wznosi… 

Jak pełna światem! Jak szczęśliwa! 

Już idzie dzień na nowy posiew! (s. 315) 

 

 O areale i podziale ziemi miała decydować efektywność ekonomiczna chłopskiego 

gospodarstwa rodzinnego. Dla zwolenników idei agrarnej duże znaczenie miał przemysł 

rolno-spożywczy, a także różne formy spółdzielczości (np. rolniczej, handlowej, wytwórczej), 

które uzupełniały niedostatki wynikające z braku przemysłu lub łączyły rolnictwo z 

przemysłem. 
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Stanisław Młodożeniec w wielu tekstach publicystycznych i artystycznych podkreśla 

etos pracy367. Poeta najczęściej ukazuje mieszkańców wsi jako ludzi twórczych, zdolnych, 

przedsiębiorczych i rzetelnych pracowników – rolników i rzemieślników. Przykładem są 

utwory, w których opisano prace w gospodarstwie i rolnicze – siew, sianokosy, żniwa, orkę, 

wypas bydła, uprawę i obróbkę lnu. Poeta ceni umiejętności organizacyjne chłopskich rodzin 

i ich przedsiębiorczość. Wzorem wiejskiego przedsiębiorstwa rodzinnego jest działalność 

rodziny Kalitów, opisana w Pieśni o lnie (Futuro-gamy i futuro-pejzaże, cykl Glince 

Sandomierskiej, s. 196–201). Młodożeniec podkreśla znaczenie wspólnoty rodzinnej, która 

dzięki solidnej i dobrze zorganizowanej pracy cieszy się opinią znakomitych producentów 

lnu. Uprawy Kalitów pozwalają na zaopatrzenie okolicznych mieszkańców w olej oraz 

przędzę lnianą, z której pleciono powrozy, liny, tkano płótno na odzież i worki: 

 
Ni ma co – ni ma jak –  

u Kality – to porządek! 

Co rok we lnie stoi strach 

i pilnuje tamtych grządek… 

 

Lnu nie siać – licho weź –  

co tak myśli – gospodynię! 

Kalicina (zna to wieś) 

lnem, konopią na świat słynie. 

 

Tematem utworu jest proces produkcji przędzy od etapu młócenia zebranego lnu, moczenia w 

rzece, aż do międlenia. W pracę zaangażowana jest cała rodzina, rodzice uczestnicząc w 

kolejnych jej etapach pełnią rolę mistrzów, wspomagają i nadzorują córki. Synowie dbają o 

sprawność urządzeń służących do międlenia: 

 
 Trzy miądlice w rząd 

nie wiadomo skąd 

Wicuś sprawił i oprawił… 

 

To Kalita: „No! 

No, dziewuchy, do roboty!” 

 

(…) 

                                                 
367 Por. S. Młodożeniec, Elementy kultury estetycznej jako czynnik w dziele polskiego odnowienia, w: tegoż, 
Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 46. 
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Kalicina stoi z boku, 

leżą ręce na podołku –  

oczy leżą w gęby maśle –  

to se chrząknie – to se mlaśnie –  

   – Ostrzej! 

   – Ostrzej!  

 

Leci paździór za paździerzem –  

cała kupa już się pierzy –  

włókno w garściach węża skrętem 

wymiguje z tych odmętów… 

 Maryś skręci –  

 Zośka zwinie 

i ta Bronia 

nie najgorzej, –  

to ułożą 

 naręcz kłębów Kalicinie… 

  Trzy miądlice w rząd 

 

  Niedaleko stąd 

  Wicuś strugał i wydłubał 

  tej cierliczki368 gont…   

 

Miejsce człowieka w społeczeństwie określa jego praca, której jakość uzależniona jest 

od dostępu do oświaty. Reprezentacją tego poglądu jest wiersz Do szkoły (Futuro-gamy i 

futuro-pejzaże, cykl Glince Sandomierskiej). Dzieci jako przedstawiciele najmłodszego 

pokolenia chłopów będą w przyszłości tworzyły lepszą rzeczywistość. Mimo trudności 

materialnych dzieci kierowane są przez rodziców do szkoły, gdzie będą „ – Kulasy stawiać! / 

– Abecadłować!…”, „– Palice liczyć! / – Sylabizować!…”, „– Rozumy stroić!”, żeby wkrótce 

„Świat lepiejrować!…”369. Młodożeniec podkreśla przy tym znaczenie, jakie dla edukacji 

najmłodszych mieszkańców wsi ma tradycja i historia narodowa. Egzemplifikacją tego 

przekonania jest futurystyczno-formistyczny wiersz Pochód, przedstawiający zmierzającą na 

Wawel wycieczkę szkolną.  

Idee agraryzmu poszerzają stare hasło „żywią i bronią”, wskazując nowe zadania dla 

społeczności chłopskiej. Należy do nich uświadomienie polityczne. Poeta wspomina o tym w 

                                                 
368 Cierlica – drewniany przyrząd używany dawniej międlenia lnu i konopi, por. Słownik języka polskiego PWN, 
http://sjp.pwn.pl/szukaj/cierlica (dostęp: 22.03.2014). 
369 S. Młodożeniec, Do szkoły, w: tegoż, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 213-215. 

 198 



wielu wierszach, także w tych, które nawiązują do historii i przedstawiają chłopów jako 

spadkobierców tradycji narodowej. Potomkowie kosynierów Kościuszki tworzą współczesny 

naród i tak, jak ich przodkowie gotowi są do walki (Racławickie echa). 

Stosunek chłopów do innych grup społecznych, robotników i inteligencji wynika z 

konieczności współpracy. Praca chłopa pozostaje w sprzeczności z interesami obszarników 

ziemskich, dlatego radykalny, krytyczny głos Młodożeńca dotyczy „panów” (szlachty) i 

zapowiada walkę o sprawiedliwość społeczną, w której zasadniczą rolę będzie odgrywać 

chłopstwo (Nowina). 

Chłopi samodzielnie organizują pracę, która jest źródłem ich utrzymania, ale w poezji 

Młodożeńca podkreślono też wartość pracy najemnej, wykonywanej przez parobków oraz 

sąsiedzkiej współpracy, na przykład podczas żniw i sianokosów (We żniwa, tom Niedziela; 

Pieśń o św. Janie, tom Futuro-gamy i Futuro-pejzaże, cykl Glince sandomierskiej).  

Na wsi praca jest uzależniona od przyrody, trudności stąd wynikające hartują 

chłopów. Ich pracowitość, wola przetrwania, zdyscyplinowanie i rozwaga, zasługują na 

szacunek. Programowa Pieśń o pracy (Futuro-gamy i Futuro-pejzaże, cykl Glince 

sandomierskiej) przedstawia chłopa, którego celem jest ulepszanie świata. Predestynacja do 

takiego zadania wynika ze zdolności do wykonywania trudnej, mozolnej i wyczerpującej 

fizycznie pracy. 

W Dobrocicach do grupy rzemieślników należeli cieśle, młynarz, kowal i szewc. 

Miejscowych artystów (ludowych) reprezentuje rodzina muzykantów, wynajmowana na 

zabawy (Na weselu)370. Często w agraryzmie idealizowany obraz chłopa w twórczości 

Młodożeńca został urealniony.  

W idei agraryzmu człowiek postrzegany jest przede wszystkim jako chłop-rolnik, 

rzadziej jako działacz ludowy. Wizerunek chłopa zwykle jest idealizowany, przypisuje się mu 

siłę fizyczną, której źródłem jest ciężka praca oraz doskonałość moralną – skutek kontaktu z 

nieskażoną przez cywilizację przyrodą. Młodożeniec urealniając obraz chłopa, nie rezygnuje 

z podkreślania walorów chłopskiego charakteru. W wierszu o silnym wydźwięku 

perswazyjnym, jakim jest cytowana wyżej Orka (Wiersze rozproszone), chłopa cechuje 

wytrwałość i siła woli, co umożliwia podejmowanie nowych wyzwań: 

 
                                                 
370 Utwór Na weselu omówiono w części Poetycka etnografia. Z opowiadania Rybiki, który dopełnia obraz 
rodziny dowiadujemy się o problemach rodziny. Brak pracy w czasie adwentu czy wielkiego postu skłaniał do 
kradzieży. Sytuacja rodziny Rybików nie była odosobniona. O kradzieżach inwentarza, sprzętów domowych czy 
płotów na opał informowano w latach trzydziestych w prasie lokalnej. Czytamy o tym między innymi na łamach 
„Ziemi Sandomierskiej”, por. S. Młodożeniec, Rybiki, w: tegoż, Opowiadania, dz. cyt., s. 126; „Ziemia 
Sandomierska”, 5 lutego 1933 roku, nr 6, s. 4. 
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Z Dobrocic wyszły – chodzą pługi 

nieustępliwe zagon w zagon… 

Przeorzą ziemię raz i drugi, 

niech wyda niebu prawdę nagą!… 

 

 W nieustępliwym chłopskim chodzie, 

w zaciekłej orce od pokoleń 

twardnieją rytmy młodych godzin 

i biją światu hardą wolę… 

 

Przymioty, określane mianem „chłopskiego rozumu”, takie jak pragmatyzm, realizm, 

wytrwałość, których funkcjonalność podkreślano w życiu codziennym i w działalności 

politycznej371, cenił również poeta. Afirmował chłopską mentalność, uznając ją za przykład 

etycznego, rozsądnego i pozytywnego stosunku do życia. Podobnie jak elementy gwary oraz 

tradycji obrzędowej do części składowych poezji autora Niedzieli należy mądrość ludowa 

zawarta w przysłowiach:  

 
Filozofja chłopska, ujęta w krótkie a dobitne przysłowia, zawiera w sobie tak głębokie i tak 

jednocześnie afirmatywne pierwiastki, że rozwinięta w przejrzysty system poglądu może ukształcić 

charakterystyczne, odrębne i wartościowe oblicze nowego Polaka. W filozofji tej najdosadniej wysuwają się 

formuły, dotyczące praktycznego życia – to znaczy etyki. Element humoru jest tym arcyludzkim nurtem, który 

temu zbiorowemu myśleniu nadaje charakter społecznego jednania, zdrowego optymizmu i właściwej miary 

człowieczej. 

Wszystko jest doprawione solą dynamicznej szorstkości. To jest filozofja agresywna, zdobywcza, 

pozbawiona tkliwych, ostentacyjnych efektów, kryjących zazwyczaj sobiepańską oschłość372.  

 

Nawrót do zdrowego myślenia czyli t. zw. chłopskiego rozumu każe przedewszystkiem wypełniać 

elementarne potrzeby w środowisku […]373. 

 

Warto jednak zauważyć, że w twórczości literackiej poety obraz chłopstwa jest 

bardziej realistyczny, oprócz zalet ukazano jego wady, uleganie wpływom przybyłych z 

miasta demagogów, skłonność do zwady, pijaństwo, co ilustrują fragmenty wiersza Agitacja 

ze zbioru Niedziela. Szacunkiem cieszą się wartości utrwalone w folklorze oraz zasady 

moralne, mające źródło w religii (wiersze Niedziela, Pasterka, Św. Jan).  

                                                 
371 Por. R. Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, dz. cyt., s. 214-215.  
372 S. Młodożeniec, Elementy kultury estetycznej jako czynnik w dziele polskiego odnowienia, dz. cyt., s. 37. 
373 Tamże, s. 40.  
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Zdaniem zwolenników agraryzmu chłopi jako grupa społeczna są powołani do 

sprawowania władzy. W działalności politycznej ważną rolę mają odgrywać działacze 

ludowi. Zdaniem Młodożeńca w budowaniu polskiego dorobku politycznego i kulturalnego 

istotną funkcję ma pełnić młodzież wiejska. Jej potencjał daje szansę na stworzenie wartości 

decydujących o znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej.  

 
Miarą kultury oceniamy ludzi narody i państwa. Dorobek kulturalny – to najdosadniejsze świadectwo, 

mówiące o sile, pracy, przedsiębiorczości i zdolnościach danego narodu […]. 

W zrębie młodej, pionierskiej, chłopskiej idei nie inny przecież trzeba postawić cel, ale ten: kształtować 

nowego, doskonałego Polaka, to znaczy – pełnego człowieka i czynnego, rzutkiego, zdyscyplinowanego 

obywatela. 

Osiągnąć ten cel będzie można tylko przez gruntową, śmiałą, wszechstronną […] uprawę duszy i ciała 

organizowanych gromad. 

Uprawa ta musi zmierzać do aktywizowania, wyzwalania i pomnażania drzemiącej w masach 

chłopskich energji, głęboko twórczej i konstruktywnej. 

To przedewszystkiem w pierwszych szeregach musi stanąć młodzież chłopska, uświadomiona w roli 

kulturalnego przodownictwa. To muszą być te wszystkie kolumny pionierów, które występują na wszystkich 

terenach polskiego życia do radykalnej przebudowy i odnowienia oblicza naszej ziemi zgodnie z tendencjami, 

jakie tkwią w złożach naszych dziejów i jakich żąda dzień jutrzejszy374. 

 

Poetycką zapowiedź nadchodzących przemian poeta dał między innymi w końcowej 

strofie wiersza Dziecka ze zbioru Niedziela: 

 
Święte powietrze, woda i światło –  

i święte drzewo, chaber i ptak –  

rumianą siłą golasów natłok 

podeprze kwaśny – zaprzały świat – –   (s. 128) 

 

Zgodnie z koncepcją Milana Hodžy drugi poziom piramidy wartości agraryzmu 

stanowi rodzina, gmina oraz samorząd. Rodzina jest podstawową grupą społeczną, w skład 

której wchodzi małżeństwo wraz z dziećmi oraz krewni. Rodzina cieszy się estymą i 

poważaniem. Jej rola, poza funkcjami naturalnymi, polega na kształtowaniu ciągłości 

kulturowej, więzi społecznej. Tworzy ona gospodarstwo, będące „podstawową jednostką 

organizacji rolnictwa”. Ważny dla idei agraryzmu jest wzorzec patriarchalnej, patrylinearnej 

rodziny wielopokoleniowej.  

                                                 
374 Tamże, s. 34-35.  
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Znaczenie wspólnoty rodzinnej Młodożeniec podkreśla w wielu utworach, między 

innymi w wierszu Narodziny, czwartej części Zimowych pejzaży zatytułowanej Młocka 

(Futuro-gamy i futuro-pejzaże, cykl Glince Sandomierskiej, s. 205–206). Wspólna praca ojca i 

syna określa rodzica jako mistrza w rzemiośle i nauczyciela, od którego chłopiec uczy się 

pracy w gospodarstwie.  

Podstawową jednostkę samorządu terytorialnego tworzy gmina. W agraryzmie 

podkreślano, czasami w sposób przesadny, wyższość życia na wsi nad życiem w mieście 

(Pochwała prowincji z tomu Kwadraty). Duże znaczenie przypisywano pojęciu wspólnoty, 

zarówno kulturowej, wyznaniowej, jak i sąsiedzkiej375. W poezji Młodożeńca ilustracją tych 

przekonań są wszystkie wiersze, których tematem jest praca, rodzina oraz zwyczaje i obrzędy 

związane z tradycją religijną, gdzie podkreśla się znaczenie życia we wspólnocie (np. 

Narodziny, Na weselu, Pasterka). 

Samorząd terytorialny stanowi jednostkę administracji państwowej, w ramach której 

udział w demokratycznym sprawowaniu władzy mają reprezentanci społeczności wiejskiej. 

Chłopi pełnią w państwie funkcję współgospodarzy. Szczególnie ważną rolę samorząd 

terytorialny miał pełnić dzięki powierzeniu mu kompetencji w zakresie oświaty i kultury, a 

także ochrony zdrowia. Formułowane przez Młodożeńca wezwanie do inteligencji chłopskiej 

wskazuje na głębokie poczucie odpowiedzialności, świadomość siły i możliwości tej grupy 

społecznej: 

 
Mam wrażenie, że […] sfera kulturalnych poczynań mogłaby skupić aktywną inteligencję chłopską z 

pod różnych szyldów politycznych i mogłaby wreszcie ustalić szeroko rozbudowywany zrąb chłopskiej, 

odpowiedzialnej za naród samowiedzy376. 

 

Trzeci poziom piramidy wartości agraryzmu tworzą naród, ojczyzna i państwo. 

Naród utożsamia się ze społecznością wiejską. Przykładów tych poglądów dostarczają 

teksty literackie i publicystyka Młodożeńca. W myśl hasła „żywią i bronią” postrzega on 

chłopów jako żywicieli narodu oraz bohaterów walk narodowowyzwoleńczych.  

Ojczyzna kojarzona z rodziną i własnością ziemską (ojcowizną) jest ideą o silnym 

zabarwieniu emocjonalnym. Znaczenie tego pojęcia obejmuje zarówno przestrzeń określoną 

przez miejsce urodzenia i zamieszkania, jak i terytorium – kraj ze swoją historią i kulturą377.  

                                                 
375 Por. R. Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, dz. cyt., s. 215. 
376 S. Młodożeniec, Elementy kultury estetycznej jako czynnik w dziele polskiego odnowienia, dz. cyt., s. 47. 
377 Por. R. Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, dz. cyt., s. 216. 
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Wierna polskości chłopska grupa społeczna, zdaniem Młodożeńca, „jest 

najpewniejszą, największą, moralną i materjalną siłą w narodzie”. Poeta podkreśla rolę 

chłopstwa przypominając o patriotycznych zasługach Kaszubów nad Bałtykiem378 oraz 

Ślązaków. Ukazuje również kulturę chłopską jako czynnik umożliwiający stawianie oporu 

obcym wpływom, co świadczyć ma o jej najwyższej wartości379. Literacką egzemplifikacją 

tego przekonania jest nacechowany dydaktycznie wiersz Racławickie echa.   

Najpełniejszą realizację programu agraryzmu związaną z trzecim poziomem piramidy 

wartości Hodžy można odczytać w pieśniach Młodożeńca: 

 
My w pochodzie od prawieków, 

z nami dziejów idzie wiatr, 

naszych pragnień gwałt nie przykuł, 

przekujemy z chłopska świat!… 

Polską dolę brać na bary, 

ziemia, Matką ludziom bądź! 

panom chłop nie będzie parob –  

w trudach wszyscy udział wziąć. 

   

Ani kto nas dziś ustraszy –  

Gwałt nie strzyma chłopskich rąk –  

sprawiedliwość hasłem naszym, 

równaj, młodzi, równaj front! (My w pochodzie, Pieśni, s. 387) 

  

Agraryści aprobowali liberalny model państwa z uwzględnieniem trójpodziału władzy, 

niezawisłości sądownictwa i suwerenności ludu. Zwracano uwagę na ograniczenia demokracji 

wynikające z dużych dysproporcji ekonomicznych oraz zależność powodzenia demokracji 

społecznej od demokracji politycznej i gospodarczej. Tym uzasadniano konieczność 

interwencji państwa w sytuacjach zagrażających rozwojowi rolnictwa.  

Aktualne miano „państwa ludowego”, „Polski Ludowej”, pojawia się również na 

łamach publicystyki Stanisława Młodożeńca. Znaczący jest tu pogląd o decydującej roli w 

państwie ludu – chłopów, robotników oraz inteligencji. 

                                                 
378 Młodożeniec kontynuuje wątek o roli Kaszubów w zachowaniu polskości na ziemiach pod pruskim zaborem 
podjęty wcześniej przez Wiktora Gomulickiego w Pieśni o Gdańsku (1896), por. rozdział Paradokumentalizm – 
uwagi metodyczne, próba definicji oraz periodyzacji zjawiska.  
379 Por. S. Młodożeniec, O podstawy polskiego odnowienia, dz. cyt., s. 52-53. 
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Ludzkość jako najwyższy, czwarty poziom znajduje się zarówno na szczycie piramidy 

wartości Hodžy380, jak i humanitarnego przesłania poetyckiego Młodożeńca, dla którego 

nadrzędnym celem jest dobro wspólnoty, osiągalne dzięki zbiorowemu wysiłkowi.  

Warto podkreślić pokojowy charakter ruchu agrarystycznego, dla którego twórców 

podstawowe znaczenie miała ewolucyjność przemian społecznych. Nie aprobowano 

przemocy i pośpiechu w przeprowadzaniu reform, rewolucyjnego nastawienia wobec kwestii 

politycznych i ekonomicznych. Planowane zmiany miały następować dwustronnie, odgórnie – 

poprzez aktywność na forum parlamentarnym drogą sukcesu wyborczego, którego 

konsekwencją byłoby utworzenie chłopskiego rządu, a także działania oddolne, polegające na 

zaangażowaniu przedstawicieli społeczności wiejskiej w samorządach. 

Mimo przewagi liczebnej ludności wywodzącej się ze wsi w wielu krajach idea 

stworzenia przez chłopów samodzielnego rządu była nierealna. Możliwe było natomiast 

tworzenie gabinetów rządowych w obrębie koalicji, czego przykłady znajdujemy w historii II 

Rzeczypospolitej, kiedy Wincenty Witos trzykrotnie obejmował urząd premiera381. Ale: 

 
Były czasy, że ster rządów spoczywał w rękach chłopskich i ławy poselskie zasiadali najliczniej 

przedstawiciele wsi. Cóż to realnego dla kultury ludowej powstało z tych czasów? Może odpust: w 

Wierzchosławicach, kiedy to fetowano Rejmonta za to, że dostał Nagrodę Nobla? […] 

Może bursy jakieś dla synów chłopskich? Uniwersytet jaki? Pismo utrzymane na możliwym poziomie, 

żeby go nie wstyd było wziąć do ręki? 

Narowy szlacheckie – to zawodowa polityka i nic innego. […] 

Co to za zespół, reprezentujący warstwę najważniejszą, co dopiero pod świstaniem bata namyślili się 

na, zewnętrzną chociaż zgodę? 

Otóż to – nie było tam w nich wiary w lud, niema tam orjentacji. 

Tam są tylko politycy, a niema dobrych rolników, dobrych ogrodników, dobrych nauczycieli […]382. 

 

W późniejszej twórczości poetyckiej autora Niedzieli rola chłopstwa w kształtowaniu 

państwowości za pośrednictwem kultury ludowej będzie sygnalizowana w wielu wierszach, 

między innymi w Żywią i bronią, Na święto ludowe, Wilia, a cały program, uwzględniający 

wymiar etyczny znajdzie odzwierciedlenie w niedokończonym poemacie Pietrek Piekoś. 

Ideowo-artystyczny program Młodożeńca stanowić ma remedium na kryzys 

społeczno-polityczny, ekonomiczny i kulturowy w Polsce lat trzydziestych XX wieku. Próba 

                                                 
380 Por. R. Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, dz. cyt., s. 217. 
381 Tamże. 
382 S. Młodożeniec, Rola chłopa w tworzeniu nowej kultury, w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 
31-32. 
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sformułowania nowego systemu wartości za pośrednictwem odwołań do historii narodowej i 

kultury ludowej wpisuje się w tradycję poezji, w której nadrzędną rolę pełni poszukiwanie 

alternatywnego modelu artystycznego i społecznego383. Pisarstwo Młodożeńca jest 

egzemplifikacją dyskursu humanistycznego, który w latach trzydziestych XX wieku 

obejmował kwestie historyczne i polityczne. Ukazuje również proces formowania się 

świadomości obywatelskiej części społeczeństwa polskiego w nowym okresie historycznym. 

Świadomy dydaktyzm autora Niedzieli skierowany był głównie do elit, a jego celem 

wskazanie nowej drogi rozwoju w celu zjednoczenia narodu, stojącego przed wyzwaniami 

współczesności.   

 

III.6.2d: Postulat 4: walka 

 

Pokolenie urodzonych w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku dziecięcych świadków 

Wielkiej Wojny dostrzegło z czasem możliwości kształtowania współczesności przez 

zaangażowanie w kwestie społeczne. Opis tej postawy, wynikły z bezradności wobec 

przeszłości, konieczności istnienia „tu i teraz” oraz formowania przyszłości znajdujemy też w 

anonimowym artykule Wszyscy pytamy – dokąd…, ogłoszonym w „Sygnałach”, jak i w kilku 

utworach Tadeusza Hollendra. 

Pokolenie młode i najmłodsze, wyrosłe już w niezależnem państwie polskiem, nie mające za sobą tradycji i 

oparcia w pokoleniu starszem, które żyło w innych zupełnie warunkach i które całym wysiłkiem ideowvm 

dążyło do odzyskania niepodległości narodowej i państwowej, to pokolenie młodych, wychowane w ogniu walk 

i w krwi wzajemnie się mordujących, mające już więc od dzieciństwa ponury stygmat przekleństwa i tradycji 

ludzkiej doli i niedoli, zetknęło się oko w oko z rzeczywistością, o której nic nie wiedziało, o której nawet 

wiedzieć nie chciało. Poza sobą miało wspaniałą epopeję i legendę żołnierską i buntowniczą czynu 

odrodzeńczego — przed sobą i w sobie pustkę, niechęć, bezwolę. Straszliwe przytłoczenie klęskami, widok 

podłości i mordu na każdym kroku, przeżycie i odczucie w bolesnym skrócie wszystkich cierpień, zamiast 

                                                 
383 Por. J. Franczak, Literatura i władza. Rekonesans, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, 
interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, s. 482. 
O znaczeniu artystycznym kultury ludowej oraz waloryzacji gwary w poezji Młodożeńca piszą: S. Burkot, 
Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, dz. cyt., s. 22-26, 42-44, 54; R. Mścisz, O dwujęzyczności 
poezji Stanisława Młodożeńca z okresu międzywojennego, dz. cyt., 95-107; Z. Ziątek, Po raz drugi w dolinie 
małej wody. Lokalność w prozie Stanisława Młodożeńca, „Regiony”, nr 3 (1996), Warszawa 1996, s. 144-150; 
Z. Ziątek, Po raz drugi w dolinie małej wody. Granice świata Stanisława Młodożeńca, „Anthropos?” 
Czasopismo naukowe przy Wydziale Filologicznym UŚ, 2010, nr 14-15, s. 122-130; F. Pluta, Elementy 
gwarowe w opowiadaniach W dolinie małej wody S. Młodożeńca, w: Gwara w utworach współczesnych pisarzy 
pochodzenia północnomałopolskiego, Wrocław 1971, s. 7-47; J. Kulczyńska, „Chlebne i miodne słowa”. 
Zastosowanie gwary w poezji Stanisława Młodożeńca, w: Badania dialektologiczne. Stan. perspektywy, 
metodologia. Materiały konferencji naukowej „Gwara i tekst”, Kraków 27-28 września 2013, pod redakcją M. 
Raka i K. Sikory, Biblioteka „LingVariów”, t. 17, Kraków 2014, s. 211-220. 
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dziecinnej radości i beztroski, głębokie postarzenie się — oto przyczyny, które stworzyły typ współczesnego 

młodzieńca. Bez marzeń, bez perspektyw, bez ideałów. (…) Czego my mamy dokonać? (…)384. 

 
Głos młodego pokolenia, w którym zawiera się sens przytoczonych słów, odnajdujemy w 

wierszu Hollendra pod tytułem Ojcowie i dzieci385: 

 
Już się brama za nami zatrzasła, 

i dzieciństwo zapadło jak w przepaść, 

mocno, twardo przez złowrogie miasta 

trzeba iść zachmurzonym – i nie paść. 

 

I zapomnieć o kroku tanecznym, 

pochylonym, ciężkim i szerokim, 

w niepotrzebność, w własną niedorzeczność 

walić chwiejnym, robociarskim krokiem.  

(T. Hollender, Ojcowie i dzieci, tom Czas który minął, cykl Ludzkie, s. 75) 

 

Znaczącą różnicę między treścią artykułu i wiersza tworzy obraz pokolenia ojców. W artykule 

są oni symbolem bohaterstwa, legendy niepodległościowej, w wierszu jednak ukazani zostali 

jako ludzie bezradni i niepewni zatrudnienia: 

 
A ojcowie w podniszczonych futrach 

drobią kroczkiem do biur, do urzędów, 

niepewni, zatrwożeni, czy i jutro 

nad aktami za biurkami usiędą. 

 

– Czy i jutro – dziwią się i trwożą, 

wciąż zdumionych na ulicy mijam… 

– Jutro, było zawsze – jutro, o Boże! 

Takich czasów nie widzieli – jak żyją. 

(T. Hollender, Ojcowie i dzieci, tom Czas który minął, cykl Ludzkie, s. 75) 

 

Szczególnie ważne dla anonimowego autora, występującego w imieniu swojej generacji, były 

likwidacja bezrobocia oraz nędzy wśród robotników i chłopów. Istotnym problemem było też 

prześladowanie osób o odmiennych poglądach politycznych: 
                                                 
384 Anonim, Wszyscy pytamy – dokąd…, „Sygnały”, nr 7, Lwów, maj 1934, s. 1, 
https://polona.pl/item/57318573/0/ (dostęp: 27.01.2017). 
385 Utwory Tadeusza Hollendra podano według edycji: T. Hollender, Liryka i satyra, dz. cyt. 
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Nie trzeba kłamać i fałszować, nie trzeba uprawiać specjalnej propagandy i agitacji, że jest źle. Ale 

trzeba chcieć, żeby było inaczej, trzeba wiedzieć, czego chcieć.  

Robotnik jest głodny, bez pracy, żona i dzieci głodują. Lumpenproletarjat, z dnia na dzień ilościowo się 

powiększający, kradnie, gnije w śmierdzących norach, gdyż niema z czego i poco żyć. Chłop przeklina i obgryza 

korzonki traw, aby znaleźć choć trochę pokarmu. Aby podle i haniebnie nie zdechnąć. Na wsi, w osiedlach 

robotniczych nędza, brud, nieszczęście, głód. W więzieniach gniją latami ludzie o najwyższej wartości ideowej. 

Najszlachetniejsi często ludzie są katowani aż do śmierci, aby zdradzili własną spraw ę, bądź uważani za 

szkodliwych dla dzisiejszego ustroju (…)386. 

 

Nasza generacja ma przed sobą równie wielkie zadania, jak pokolenie, które wywalczyło niepodległość 

państwową, ma ciężki i odpowiedzialny obowiązek moralny i społeczny nowej organizacji całego narodu i 

państwa. Zadanie to jest tak ciężkie i ważne, że niewiadomo, czy potrafimy tego odrazu dokonać, ale to wiemy, 

że to jest jedyna nasza droga i nasz cel i że należy wychować nowe pokolenie na lepszych i wspanialszych 

ideałach, niż się to dziś robi387. 

 

Obraz rewolucji Hollender kreuje także w symbolicznym Wierszu o czarnej wodzie 

zadedykowanym Halinie Górskiej, autorce powieści Nad czarną wodą388. Podobnie jak w 

utworze Rzeka mojego miasta Hollender korzysta z symboliki uwięzionej w mrocznych 

podziemiach miasta Pełtwi, czarnej wody, wielkomiejskiego ścieku obrazującego stłumiony 

bunt, bezradność i śmierć: 

 
I nic nie móc, straszliwie – nie móc, nie być w stanie, 

tłuc tylko łbem w przemądre, inżynierskie pęta. 

– A na górze są oni – panowie i panie, 

ulepszone, w surdutach i sukniach – zwierzęta. 

 

Sine trupki niemowląt, rude szczątki szczurów 

tłoczą się przy odchodzie, w strasznej wodzie mokną, 

narasta wał rozkładu pod cuchnącą dziurą, 

wzbiera nurt, będzie czarno wyczyszczonym oknom. 

 

…Kiedy w nie lepkie chusty z wnętrza ziemi trysną, 

gdy się gejzer jak czarna chorągiew podniesie…  

(T. Hollender, Wiersz o czarnej wodzie, tom Czas który minął, cykl Ludzkie, s. 80-81) 
                                                 
386 Anonim, Wszyscy pytamy – dokąd…, dz. cyt., s. 2. 
387 Tamże. 
388 W powieści Haliny Górskiej „czarna woda” jest metaforą ciemnych stron życia dziecięcych bohaterów 
powieści, por. tejże, Nad czarna wodą, Warszawa 1936, s. 8. W wierszu Tadeusza Hollendra czerń, mrok, 
ciemność, noc łączą się z motywami sennych koszmarów budzących przerażenie, niepokój, grozę, śmierć. 
Skwarczyńska uważa, że w ten sposób Hollender stworzył właściwą dla swej poezji formę „koszmarnej 
ballady”, por. S. Skwarczyńska, Tadeusz Hollender, dz. cyt., s. 19. 
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Patrząc na miasto podmiot wiersza We Lwowie oczekuje rewolucji:  

 
Czekanie na wybuchy, na świty czerwieńsze, 

Które wciąż burza czasów niepewnych odwleka. 

Piszę – noc dziś jest słodka – na swym trzecim piętrze. 

Zamykam wiersz nad miastem – i czekam. I czekam.  

(T. Hollender, We Lwowie, tom Czas który minął, cykl Ludzkie, s. 72) 

 

 

W Czerwonym wierszu zaakcentowano świadomość różnic ekonomicznych dzielących 

społeczeństwo i problemów z nich wynikających – warunków bytowych spychających ludzi 

na margines, a niejednokrotnie przesądzających o wyborze życia przestępczego: 
(…) 

 

Dzień nasz jest pusty, droga znojna, 

i wiatr nad nami chmury kłębi, 

i trwoży coraz bliższa wojna, 

i nędza ludzka żre i gnębi. 

 

Klęczysz biedaku, świat cię gniecie, 

posterunkowy z klęczek płoszy, 

śmiesz żebrać – więcej was na świecie, 

niż tych rzuconych w czapkę groszy. 

 

Kradniesz, przepijasz, żonę tłuczesz, 

i płaczesz potem – płacz i żałuj, 

więcej was w szynkach gwarem huczy 

niż wszystkich ciemnych kryminałów. (s. 205) 
 

Wola porozumienia i próba identyfikacji z proletariatem/lumpenproletariatem skazana jest na 

niepowodzenie. Tę kwestię poruszono w artykule Wszyscy pytamy – dokąd…, gdzie mowa o 

bezużyteczności ideologii narodowej oraz ideologii pracy, czytelnych jedynie dla inteligencji. 

„Proletarjusz ani chłop za nią nie pójdzie, gdyż jest fabrykatem zupełnie dlań obcym”389, 

                                                 
389 Autor artykułu Wszyscy pytamy – dokąd… dostrzega niedostatki dwóch głównych ideologii funkcjonujących 
we współczesnej Europie – nacjonalizmu i komunizmu, które uważa za nieprzystające do realiów życia, jak 
również szkodliwe ze względu na ich związek z przemocą. W przypadku nacjonalizmu chodziło o zagrożenie 
wojną przez państwa totalitarne, a w przypadku komunizmu – walką klasową. Propozycja zmian obejmuje 
przebudowę kapitalistycznego ustroju, a w myśl założeń socjalistycznych celem ma być sprawiedliwe państwo i 
dobrobyt obywateli: „Można tu tylko jasno powiedzieć: jest konieczna przebudowa ustroju kapitalistycznego na 
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pisze autor. W wierszu pokazano przyczyny konfliktu społecznego, brak możliwości 

wzajemnej identyfikacji, zrozumienia, zaufania i w efekcie, ciążące na relacji poczucie 

zagrożenia. Optymistyczna, utopijna wizja związku ludzi z różnych klas wydaje się 

niemożliwa do spełnienia: 

 
Widzę was wszędzie – w młodej głowie 

świat mi się dziwnie niepokoi, 

widzę was – ale jak wam powiem, 

że wyście ludzie, bracia moi. (s. 205) 

 

(…) 

 

Jak mi uwierzysz – świat na rygiel 

pomiędzy nami zatrzaśnięto, 

dla ciebie jestem „inteligient”, 

burżuj, ubrany jak na święto. 

 

I jeśli nocą gdzie dopadniesz, 

jeśli z browninga w piersi mierzysz, 

czemu pieniądze tylko kradniesz, 

czemu i serca nie zabierzesz. 

 

Wiatr ulicami nas przepędza, 

wiatr wieje przez nas ulicami, 

ciężko, za ciężko, czarna nędzo, 

usiąść pod murem – razem z wami. 

 

Patrzeć na długie rzędy matek, 

żebraków, kalek, jęku płaczu, 

za zimno marznąć w waszych szmatach, 

a jeszcze zimniej nie sobaczyć. 

 (s. 205-206) 

 

Podmiot wiersza nie ma odwagi stanąć obok ludzi bez szans lub stać się jednym z 

nich. Jest jednak świadomy, że bunt zainicjują  mieszkańcy najnędzniejszych dzielnic miasta, 

                                                                                                                                                         
nowy, dobry i sprawiedliwy. Rewolucja społeczna i duchowa. Rewolucja proletarjatu w imię krzywdy 
społecznej o nową, niezależną przyszłość. Z rewolucją socjalną musi iść w parze głęboka przemiana psychiczna, 
moralna i ideowa tak poszczególnego indywiduum, jak też zorganizowanej społeczności”, por. Anonim, Wszyscy 
pytamy – dokąd…, dz. cyt., s. 2.  
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dla których rewolucja staje się jedyną możliwością poprawy warunków życia. Rozwiązaniem 

nie będzie idea pracy, edukacja czy też polityczne uświadomienie, ale przemoc i krwawa 

walka.  
 

Zrozumcie – światła krwawo płoną 

w ciasnych uliczkach prostytucji, 

że cień mój wtedy jest czerwony 

jak strzęp czerwonej rewolucji.  (s. 206) 

 

Szczególnie bolesne były dla Hollendra tragiczne zajścia z udziałem bezrobotnych, do 

których doszło we Lwowie w kwietniu 1936 roku390. Poeta zadeklarował się wówczas po 

stronie Frontu Ludowego, podpisując manifest Zjazdu Pracowników Kultury391. 

Demonstracje, strajki i wiece odbywające się we Lwowie, Krakowie392 i Warszawie 

były tematem wielu utworów. Zainteresowanie poetów dotyczyło też wydarzeń dziejących się 

poza granicami Rzeczypospolitej. Na łamach „Robotnika” znajdujemy kronikę ruchu 

rewolucyjnego, który objął w lutym 1934 roku niemal całą Austrię, m.in. Wiedeń, Linz oraz 

Graz. W powstaniu uczestniczyli nie tylko robotnicy, ale i chłopi. W artykułach opisano 

przebieg dramatycznych walk, podczas których użyto artylerii, granatów i karabinów 

maszynowych. Informowano o masakrze mieszkańców Wiednia (ok. 500 zabitych kobiet i 

                                                 
390 Por. Tragiczne zajścia we Lwowie. Zabici i ranni; Przebieg wczorajszych wypadków, „Gazeta Lwowska”, nr 
89, sobota 18 kwietnia 1936, s. 1-2,  http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=44405 (dostęp: 26.11.2016); 
Spokój zapanował na ulicach; Po tragicznych zajściach; Pogrzeb ofiar tragicznych ofiar zajść, „Gazeta 
Lwowska”, nr 90, niedziela 19 kwietnia 1936, s. 1, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=44407. 
Podobnie jak partie socjaldemokratyczne innych państw europejskich, w których wielokrotnie dochodziło do 
akcji protestacyjnych i strajków (np. w Czechosłowacji, Niemczech, Francji Anglii). Polska Partia 
Socjalistyczna wzywała do strajku zaplanowanego na dzień 19 lutego 1934 r., pragnąc w ten sposób 
zamanifestować solidarność z walczącymi robotnikami w Austrii oraz złożyć hołd ofiarom powstania 
wiedeńskiego. Wyrazem panujących wówczas nastrojów był również zamieszczony na pierwszej stronie 64 
numeru „Robotnika” (16.02.1934) propagandowy utwór *** [Będą nam grać wiedeńskie walce] nieznanego 
autora. Wydarzenia te wspominał także Edward Szymański w wierszach 1 maja 1934 i Dwa słowa, wpisując je 
w ciąg krwawo stłumionych zrywów robotniczych. Należały do nich dramatyczne wydarzenia z Hiszpanii 
objętej w październiku 1934 roku rewolucją w uprzemysłowionej Asturii, zakończoną bombardowaniem 
Oviedo, o czym pisano także na łamach „Robotnika”. Zarówno Wiedeń, jak i Oviedo symbolizują w wierszach 
walkę o prawa robotnicze i mimo stłumienia powstań, niezłomną wolę i siłę proletariatu. Komentarze poetyckie 
do wydarzeń w Austrii i Hiszpanii mają bardzo silny wydźwięk antyfaszystowski, por. Strajk generalny w 
Pradze czeskiej, „Robotnik” nr 64, Warszawa, 16.02.1934 r., s. 1; zdjęcia manifestacji w Paryżu: Przeszło miljon 
robotników strajkowało we Francji, „Robotnik” nr 64, Warszawa, 16.02.1934 r., s. 6; Rewolucja w Hiszpanji 
trwa. Samoloty bombardują okolice Oviedo (PAP), „Robotnik, nr 384, Warszawa, czwartek, 25 października 
1934 r., s. 1. Por. E. Szymański, Dwa słowa, w: tegoż: Dzieła zebrane, t. 1, dz. cyt., s. 192-193; E. Szymański, 1 
maja 1934, „Tydzień Robotnika”, 1.05.1934. 
391 Por. S. Skwarczyńska, Tadeusz Hollender, dz. cyt., s. 22-26. Solidarność z protestującymi wyraził zespół 
redakcyjny „Sygnałów”, por. „Sygnały”, nr 17, 1 maja 1936, s. 1, https://polona.pl/item/57318584/1/ (dostęp: 
27.01.2017). 
392 Wypadki krakowskie z 1923 i 1936 roku omówiono w rozdziale Poetycka symfonia wielkiego miasta – 
Kraków. 
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dzieci)393. Wydarzenia te odnotował w wierszu Wiedeńskie przedwiośnie Tadeusz Hollender 

(w cyklu Ludzkie z tomu Czas, który minął i inne wiersze, 1936)394. Przywołując 

wspomnienie Wiosny Ludów oraz posługując się metaforą przedwiośnia (Żeromski), 

Hollender wpisał w ciąg ludowych zrywów powstańczych wydarzenia rozgrywające się w 

Wiedniu. Przedstawił je na szerszym tle europejskim, wskazując na nurtujące społeczności 

problemy takie jak bezrobocie, antysemityzm, nacjonalizm oraz związane z nimi poczucie 

niesprawiedliwości i krzywdy.  

 
Czyich uszu doleciał, gdzie dobiegł, 

krzyk o odsiecz, wołanie: Ratunku! 

Nie w tym świecie, nie w tej Europie 

żądać tobie uczciwych rachunków. 

 

Wrzask bezmyślnych, ulicznych awantur, 

cieniem ciężkim na młodość nam spadł… 

Żydzi bici przez tłum korporantów, 

oto – naszych dwadzieścia lat. 

 

Księżyc miedzią brzęczy, gdy wchodzi 

w miasto, w bezsens kolorowych flag. 

Bezrobotni kładą się powodzią 

pod karabinów maszynowych takt. (T. Hollender, Wiedeńskie przedwiośnie)395

 

Rządy totalitarnych przywódców, bezprawie oraz stosowana wobec obywateli przemoc 

zbrojna mogą prowadzić do dalszych buntów i radykalnych działań. Sposobem na 

rozwiązanie problemów współczesności, odzyskanie wolności i godności ma być utożsamiana 

z postacią matki rewolucja.  

  
                                                 
393 Por. artykuły i depesze agencji prasowych PAT i ATE: Socjalna Demokracja Austrji stanęła do walki, 
„Robotnik”, nr 60, Warszawa, 13.02.1934 r., s. 1; Socjalna Demokracja Austrji w walce zbrojnej z faszyzmem, 
tamże, s. 2; O Socjalizm i o Wolność. Socjalna Demokracja Austrji walczy zbrojnie z faszyzmem, „Robotnik” nr 
62, Warszawa, 14.02.1934 r., s. 1-2, 4; Bohaterska walka Socjalnej Demokracji Austrji trwa dalej, „Robotnik” 
nr 63, Warszawa, 15.02.1934 r., s. 1-2; Proletarjat Austrji nie złożył broni!, „Robotnik” nr 64, Warszawa, 
16.02.1934 r., s. 1; Krwawy Rząd Dollfussa-Feya, „Robotnik” nr 68, Warszawa, 19.02.1934 r., s. 1, 3. 
Solidarność z walczącymi przeciw Heimwehrze Dollfussa robotnikami wyrażano także na łamach „Sygnałów”, 
por. A. Świecki, „Sygnały” (1933-1939), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 7/2, 1968, s. 161. 
Politycznie nacechowany jest także wiersz Przybosia Wiosna 1934, por. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór 
poezji, dz. cyt., s. 62-63. 
394 Por. S. Skwarczyńska, Tadeusz Hollender, dz. cyt., s. 18.  
395 T. Hollender, Wiedeńskie przedwiośnie, w: tegoż, Liryka i satyra, dz. cyt., s. 77-79. Por. także poetycki 
reportaż, jakim jest Pieśń o Wiedniu Ignacego Fika, w: tegoż, Plakaty na murze, Kraków 1936, s. 22-28; 
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=10275 (dostęp: 25.10.2017). 
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III.6.2e. Postulat 5: rozwaga 

 

Głos młodszego, zbuntowanego pokolenia upatrującego poprawy warunków życia w 

rewolucji społecznej warto skonfrontować z wypowiedziami przedstawiciela „ojców”, którzy 

z niepokojem, ale często z nadzieją obserwowali zmiany zachodzące w porewolucyjnej Rosji. 

Rodzice młodzieży pragnącej walki o poprawę warunków bytowych doświadczyli traumy 

wojennej, dlatego obawiali się rozlewu krwi. Widzieli nieszczęście, cierpienie, przemoc i 

gwałt zadawane sobie nawzajem przez ludzi. „Nam, starszym, którzy przeżyli wojnę, ciężej 

będzie znieść rewolucję, nam tchórzom, ciężej będzie patrzeć na krew, która was nie 

przeraża”, pisał Antoni Słonimski w felietonie Ostatnia noc (Moja podróż do Rosji 1932)396. 

Widząc efekty przewrotu społecznego w Rosji poeta wielokrotnie pytał o sens rewolucji w 

Europie i w Polsce, rozumianej jako recepta na rozwiązanie kryzysu ekonomicznego i 

wyrównania szans dla najuboższych. Przyjmując role Entuzjasty i Sceptyka argumentował 

racje różnych stron – zwolenników rewolucji komunistycznej, która była nadzieją dla 

„wszystkich krzywdzonych i wyzyskiwanych” oraz tych, którzy dostrzegali jej okrucieństwo i 

dramatyczne skutki: 

 
Bo cóż by znaczył przewrót komunistyczny w ubogiej Polsce? Skąd zaczerpnąć tej odwagi i wiary, która by 

kazała pełnym głosem nawoływać ludzi do śmierci na barykadach, do zdychania na drutach kolczastych? 

Przecież rewolucja to nie tylko tłum ze sztandarami, idący ze śpiewem przez miasto, to śmierć setek tysięcy i 

zburzenie kraju. Trzeba pomyśleć o tym, że miasta zmienią się w rumowiska, a mieszkańcy miast w szczury 

żywiące się odpadkami i kryjące się po norach! Można się spodziewać, że po piętnastu latach podobnych 

cierpień poziom życia będzie zaledwie taki jak w Sowietach dzisiejszych lub nawet gorszy, jeżeli się zważy 

bogactwa Rosji i ubóstwo Polski397. 

 

Antoni Słonimski odbył podróż do Rosji Sowieckiej w 1932 roku, a wrażenia z niej 

zamieścił w felietonach pisanych dla „Wiadomości Literackich” i opublikowanych w tomie 

Moja podróż do Rosji (1932)398 oraz w kilku wierszach ze zbioru Okno bez krat, będącego 

wyrazem sprzeciwu wobec nacjonalizmu, szowinizmu, doktrynerstwa i ograniczania wolności 

(1935)399.  

                                                 
396 A. Słonimski, Ostatnia noc, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, Łomianki 2007 (pierwodruk „Wiadomości 
Literackie” 1932, nr 27-35; edycja książkowa Warszawa 1932), s. 123. 
397 A. Słonimski, Ostatnia noc, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 121-122. 
398 A. Słonimski, Moja podróż do Rosji, dz. cyt. 
399 Zbiór Okno bez krat jest przedmiotem badań Aliny Kowalczykowej. Autorka, zwracając uwagę na użyte 
przez poetę środki retoryczne i stylistyczne, pisze o politycznej i światopoglądowej wymowie wierszy, A. 
Kowalczykowa, Liryki Słonimskiego 1918-1935, dz. cyt., s. 215-224. Por. też: A. Kowalczykowa, Liberał 
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Słonimski doceniał zmiany zachodzące w Rosji, która przed rewolucją była krajem 

zacofanym. Dostrzegał rozwój gospodarczy i uprzemysłowienie, które opiewał między 

innymi Broniewski w wierszach Dymy Magnitogorska  i Rozmowa z Janem, oraz w reportażu 

50 dni w Z.S.R.R. („Wiadomości Literackie”)400. Okiem Entuzjasty spoglądał też Słonimski 

na efekty edukacji i rozwoju kulturalnego. Sceptycyzm nakazywał poecie realistycznie 

spojrzeć na panującą w Moskwie i Leningradzie sytuację socjalną, która była bardzo trudna. 

W stolicy Kraju Rad panuje bieda, głód i smutek. O świcie słychać „szelest bosych nóg” 

kobiet podążających do pracy.  

 
Słyszysz za oknem szelest bosych nóg? 

Płyną jak widma głowy w białych chustkach. 

Idą mosty budować na zgliszczach i pustkach, 

Strzeliste wieże, sieci dróg.  

 

(…) 

„Wschodzi znojny, upalny, żółty smutek wschodni” 

(Moskwa, s. 304) 

 

Ubóstwo ludności Słonimski pełniej ukazał w kilku felietonach ze zbioru Moja podróż do 

Rosji401. W 1932 roku w Moskwie:  

 

                                                                                                                                                         
zbuntowany – Antoni Słonimski, dz. cyt., s. 182; R. Loth, Słonimski i jego poezja, w: A. Słonimski, Poezje 
wybrane, wybór i wstęp R. Loth, Warszawa 1990, s. 14-16. Szerzej o postawie Słonimskiego wobec 
porewolucyjnej Rosji pisze: E. Pogonowska, Antoni Słonimski wobec Rosji Sowieckiej (na podstawie twórczości 
poetyckiej), w: Czytanie Dwudziestolecia, pod red. E. Hurnikowej i A. Wypych-Gawrońskiej, Częstochowa 
2005, s. 261-276. Wiersze Słonimskiego podano według edycji: A. Słonimski, Poezje zebrane, dz. cyt. oraz A. 
Słonimski, Moja podróż do Rosji, dz. cyt. s. 38. 
Sytuację polityczną w sowieckiej Rosji komentował w satyrach Gałczyński, por. K. I. Gałczyński, Straszna 
sensacja… (1929), Bal na Kremlu (1929), Stosunki w Sowietach (1931), Sport w Rosji Sowieckiej (1931), 
Pardon, ZSRR (1935), w: tegoż, Szarlatanów nikt nie kocha…, dz. cyt.,  s. 144-146, 250-252, 438. 
400 Reminiscencje z podróży Broniewskiego do Moskwy i na Ukrainę zawiera dwuczęściowy reportaż 
publikowany w „Wiadomościach Literackich”, por. W. Broniewski, 50 dni w Z.S.R.R. W drodze do 
Dnieprogesu, „Wiadomości Literackie”, Warszawa, 17 czerwca 1934, nr 25, s. 3; W. Broniewski, Kombinat 
Dnieprogesu i Dniepropietrowsk, „Wiadomości Literackie”, Warszawa, 1 lipca 1934, nr 27, s. 1. Wrażenia z 
podróży do Rosji Sowieckiej opisał także Aleksander Janta-Połczyński, który z Magnitogorska dotarł do 
Dnieprogesu, gdzie zbudowano potężną elektrownię i zaporę na Dniestrze (opisywane też przez Broniewskiego), 
podróżując przez Taszkent, Turkiestan, Kaukaz, Morze Czarne, Odessę i Kijów. Cykl dwunastu reportaży 
Wzdłuż i wszerz przez ZSRR ukazywał się w kolejnych numerach „Wiadomości Literackich” od 25 września do 
końca 1932 roku. Por. także B. Singer, W krajach Hitlera i Stalina. Wybór reportaży z Niemiec hitlerowskich i 
Związku Sowieckiego, słowo wprowadzające Sz. Rudnicki, wstęp i przypisy M. Wójcicki, Warszawa 2007. 
Reportaże z Sowieckiej Rosji omawia Małgorzata Szpakowska w: tejże, „Wiadomości Literackie” prawie dla 
wszystkich, Warszawa 2012. Wśród licznych reportaży z ZSRR pamiętać należy o tekstach A. Gide’a, H. G. 
Wellsa, G. B. Showa i, nieznanym szerzej aż do publikacji w 1980 roku, Dzienniku moskiewskim Waltera 
Benjamina. 
401 A. Słonimski, Moja podróż do Rosji, dz. cyt.. 
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Tłum jest ubrany mniej niż ubogo. Kobiety mają na głowach chustki, mężczyźni czapki. (…) Nie ma tu ludności 

przedmieść ani śródmieścia. Taki sam ubogi tłum kłębi się na krańcach miasta co i na placu Czerwonym. Przed 

sklepami stoją długie ogonki. Wreszcie udaje mi się odczytać szyld jednego z takich sklepików. To 

„Bułocznaja”. Ogonki po chleb. Przyznam się, że nie wierzyłem, aby w Rosji po 15 latach od rewolucji nie było 

dosyć chleba402. 

 

 O życiu moskwian pisała też Stefania Zahorska, która w Listach z Nowego Wschodu 

pisała o trudach życia w rozbudowującym się mieście, fatalnych warunkach lokalowych, 

kłopotach w zdobywaniu sprzedawanej na kartki żywności oraz niedostatecznym 

zaopatrzeniu medycznym w szpitalach. Pisała też o grupie zaprzyjaźnionych z nią, ciężko 

pracujących przy budowie metra komsomolców403, rozentuzjazmowanej młodzieży, dla której 

idee marksistowskie stanowiły swoiste wyznanie wiary, o czym wielokrotnie pisał Słonimski:  

 
Starzy wodzowie i młodzież ideowa to cała siła Sowietów. Zarówno członkowie partii, jak i brygady 

komsomolców nie pracują na akord. Jest to element naprawdę wierzący. Dziewczyny w czerwonych chustach na 

głowach, co jest niejako uniformem komsomolców – przejmują się gorąco każdym hasłem rządowym. (…) 

Młodzież pracuje nie dla zarobku. Motorem, który ich porusza, jest wiara. Wierzą ślepo w kanony wiary 

marksowskiej404. 

 

Emblematami ciężko pracujących młodych Rosjanek są w oczach poety perkalowe 

chustki oraz zniszczone pracą dłonie i stopy. Kontrastowe zestawienie zaangażowanej w 

swoją pracę komsomołki z gwiazdą kina czy bohaterkami mitów, symbolizującymi kobiety 

Zachodu, podkreśla różnice kulturowe oraz poziom życia (Rozmowa z komsomołką). 

Skonfronowano tu filmową, a więc nierealną, mitologię z obrazem trudnej rzeczywistości 

świata pracy405: 

 
Tak, to wszystko jest prawda, towarzyszko Zino, 

Któż by nosił na głowie chustki perkalowe? 

                                                 
402 A. Słonimski, Za czerwoną bramą, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 11. Por. także felietony: tegoż, 
Co jest w dawnych sklepach; Jajka, których nie było, tamże, s. 19-21; 26-27. 
403 Por. S. Zahorska, Listy z Nowego Wschodu. Jadę tramwajem w Moskwie, Warszawa, 21 kwietnia 1935, nr 16, 
s. 9;  S. Zahorska, Listy z Nowego Wschodu. Kupujemy, „Wiadomości Literackie”, Warszawa, 16 czerwca 1935, 
nr 24, s. 2; S. Zahorska, Listy z Nowego Wschodu. Komsomolcy, „Wiadomości Literackie”, Warszawa, 4 sierpnia 
1935, nr 31, s. 3. 
404 A. Słonimski, Wyrzuceni na zakręcie, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 45. Sowiecki entuzjazm 
dostrzegał też Broniewski. Nawet hotel, w którym nocował mieścił się przy ulicy Entuzjastów, por. W. 
Broniewski, Kombinat Dnieprogesu i Dniepropietrowsk, „Wiadomości Literackie”, Warszawa, 1 lipca 1934, nr 
27, s. 1.  Jedną z popularnych pieśni masowych był Marsz entuzjastów Izaaka Dunajewskiego. 
405 Wiersz Rozmowa z komsomołką w skróconej wersji (bez strofy środkowej) zamieszczono w zbiorze Poezje 
zebrane, dz. cyt., s. 305. Pełną wersję utworu (która nie miała tytułu) cytuję według edycji: A. Słonimski, „Park 
Kultury i Otdycha”, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 38. 
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Nie kłamie film z Marleną. Prawdę mówi kino, 

Panny u nas są srebrne i dwuwymiarowe. 

  
Chodzą lekko i dłoni nie mają tak ciemnych, 

Gdzieżby tam łapcie albo też brudne paznokcie? 

Nie mają nóg stwardniałych na robotach ziemnych. 

Ani rąk popękanych, urobionych po łokcie. 

 
Nasze panny jak perły rodzi piana morska 

Albo jak te syreny srebrną szumią łuską 

I serca im, jak tobie, nie biją pod bluzką, 

Gdy na mapie objaśniasz wzrost Magnitogorska. 

 

Entuzjazm komsomołki był autentyczny i wynika, podobnie jak innych Rosjan, z 

identyfikacji z rewolucją i budowaniem nowego świata. Zinę wspominał Słonimski także w 

felietonie: 

 
Towarzyszka Zina, o której napisałem ten niewinny wierszyk, istnieje naprawdę. Ma czerwone pyzate policzki, 

nie jest bardzo zgrabna, ale oczy jej są pełne blasku. W jednym z pawilonów Parku Kultury i Otdycha objaśniała 

wycieczce młodzieży wzrost uprzemysłowienia Związku Rad. Długą tyką pokazywała na mapie czerwone 

gwiazdy miast sowieckich. Mówiła z zapałem. I o dziwo, gdy przyszła druga grupa zwiedzających i trzecia 

grupa, towarzyszka Zina nie straciła ani pół tonu, ani jednej wibracji w głosie. Mówiła wciąż to samo z tym 

samym wzruszeniem406. 

 

Sowiecka młodzież była zdaniem Słonimskiego poważna i mało wymagająca. Wychowywana 

w innych realiach niż młodzi z krajów zachodniej Europy, nie znała rozrywek rówieśników 

żyjących w czasach wcześniejszych: 
 

Młodzież, która nie zna kategorii przedrewolucyjnych, czuje się w Rosji dobrze. Niewiele trzeba jej do życia i 

mało ma pokus. Widziałem na drodze pięknie nazwanej Szosą Entuzjastów kolumnę komsomolców, pracującą 

przy ustawianiu słupów telegraficznych. Pracowali, bawiąc się i śmiejąc. Piękną tą drogą prowadzono kiedyś 

skazańców na Sybir407. 

 

                                                 
406 A. Słonimski, „Park Kultury i Otdycha”, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 38-39. 
407 A. Słonimski, Zags, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 43 (Zags – instytucja do rejestracji ślubów i 
rozwodów). 
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W sowieckiej Rosji obowiązywało wychowanie i edukacja podporządkowane idologii. 

Służyły temu między innymi „Parki Kultury i Otdycha”, gdzie znajdowały się czytelnie, sale 

odczytowe i pokoje do gry w szachy408.  

Wyrazisty komentarz do nowej rzeczywistości sowieckiej Słonimski dał w wierszu 

Hamletyzm. Pretekstem do napisania tego wiersza było spotkanie z bratem stryjecznym, 

Michałem, mieszkającym w Leningradzie pisarzem sowieckim, o czym Słonimski pisał w 

felietonie Rozmowa z bratem: 

 
 (…) Michał, jest pisarzem sowieckim i mieszka teraz w Leningradzie. Jest to pisarz utalentowany i wpływowy. 

Zajmuje nie byle jakie stanowisko w Sowietach. Jest prezesem związku pisarzy. (…) Rozmowa od pierwszych 

słów zaczyna być istotna i ważna. Mówimy o Rosji, o komunizmie i o zadaniach pisarza. Michał jest marksistą i 

agituje mnie. (…) Mówi o sobie, że jest człowiekiem szczęśliwym, że pisarz, który służy idei żywej i jest 

pożyteczny, osiąga pełnię życia. Patrzę w jego piwne oczy, patrzę na jego nerwową twarz i myślę sobie, że 

przecież to nie są oczy człowieka szczęśliwego409. 

 

Spotkanie miało miejsce w Warszawie, trzy lata przed podróżą Antoniego Słonimskiego do 

Rosji. Wówczas poeta widział się z krewnym bardzo krótko410.  

Do wiersza włączone zostały również dziecięce wspomnienia, które ujawniają 

trwałość rodzinnych więzi. Ambiwalencja towarzysząca spotkaniu bliskich sobie, a zarazem 

dalekich ludzi wynika z warunków politycznych, w jakich się ukształtowały się ich poglądy.   

 
Długo patrzałem w ciemne oczy mego brata, 

W oczy znajome, choć na obcej twarzy, 

Gdy mówił, gdy ostrożnie każde słowo ważył. 

W Leningradzie na smutnej ulicy Marata. 

 

Michał, syn cioci Fanny i stryja Ludwika, 

Imiona, które budzą smak dzieciństwa rzewny, 

Surowo i poważnie dyskusję zamyka. 

To przecież brat stryjeczny. Bardzo bliski krewny. 

 

                                                 
408 Por. A. Słonimski, „Dworiec Truda”, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 30-32; A. Słonimski, „Park 
Kultury i Otdycha”, tamże, s. 39; A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1932-1935, (129, nr 40, 18 września 1932), 
dz. cyt., s. 38-39. Czytelnictwo Rosjan, a właściwie kolejki do bibliotek zrobiły wrażenie także na Zahorskiej, 
por. S. Zahorska, Listy z Nowego Wschodu. Komsomolcy, dz. cyt., s. 3. 
409 A. Słonimski, Rozmowa z bratem, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 70-71. 
410 A. Słonimski, Patrzenie w oczy, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 73. Por. także: H. Chłystowski, 
Od tłumacza, w: M. Słonimski, Warszawa. Opowiadania, Warszawa 2013, s. 5-11. 
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Powtarzające się w felietonach pisanych w Rosji stwierdzenia „W tej walce nie ma stanowisk 

pośrednich”411 i „Kto nie z nami, ten przeciw nam”412 znajdują też miejsce w wierszu, w 

którym cytowane są inne jeszcze hasła lub sformułowania charakterystyczne dla języka 

propagandowego:  

 
Magnitogorsk i Ural. Z nami albo przeciw. 

Stalin i partia. Ciągły trud, niezmierny. 

Plan pięcioletni. Jako pięcioletnie dzieci 

Pisywaliśmy listy. Michał jest mizerny. 

 

Blask młodych oczu przeczy przedwczesnej siwiźnie. 

Spokojny, lecz namiętny i wierny swej pracy, 

Służysz i pragniesz wiernie służyć swej ojczyźnie, 

Mówisz: „Dobranoc, książę” – „Dobranoc, Horacy”. 

(Hamletyzm, Okno bez krat, s. 308) 

 

Mężczyzn dzielił światopogląd i życie w innych ustrojach, łączyła natomiast dziecięca 

przyjaźń. Czułość, z jaką poeta pisał o swym bracie wskazywała na głębokie doń 

przywiązanie. Aluzja do pożegnania Horacego z Hamletem podkreśla różnice między 

Michałem a Antonim, które wynikały z dokonanych przez nich wyborów i okoliczności, które 

o nich przesądziły. Słonimski ukazuje relację poprzez zestawienie pewności i stałości 

przekonań Michała z postawą wątpiącą, ujawniającą brak zdecydowania, jak również z sobie 

właściwą artystyczną emocjonalnością. Dopełnieniem wiersza są uwagi poety na temat 

hamletyzmu zapisane w Alfabecie wspomnień. Krytykowane postawy inteligentów, cechujące 

się tzw. „skłonnością do refleksji i skrupułów”, miały być przejawem hamletowskiej 

niezdolności do czynu. Słonimski zestawiając hamletyzm z otellizmem opowiada się po 

stronie opanowania namiętności prowadzących do zbrodni, dowodząc zasadności kierowania 

się uczciwością i rozsądkiem. Ten sam pogląd przedstawił poeta w rozmowie z Adamem 

Galisem, opublikowanej w „Wiadomościach Literackich” (1935, nr 28)413, deklarując znany 

także z jego poezji sprzeciw: 

 

                                                 
411 A. Słonimski, Spotkanie z bratem, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 72. 
412 A. Słonimski, Powrót, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 126. 
413 Por. A. Słonimski, Alfabet wspomnień, Warszawa 1989, s. 80; A. Galis, Oko w oko z Antonim Słonimskim. 
Materiały do wywiadu, „Wiadomości Literackie”, nr 28, Warszawa, 14 lipca 1935 r., s. 1; R. Loth, Słonimski i 
jego poezja, dz. cyt., s. 15; E. Pogonowska, Antoni Słonimski wobec Rosji Sowieckiej, dz. cyt., s. 272. 
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 – Jestem przeciwnikiem rewolucji. To prymitywny pług. Rewolucje nie biorą udziału w postępie. 

Wierzę w drogę reform ewolucyjnych414. 

 

W utworze Hamletyzm Słonimski podejmuje inny jeszcze aspekt życia w sowieckiej 

Rosji, określonej mianem „patetycznego kraju wielkich haseł, wielkiego blefu, wielkiego 

ucisku i wielkiej nędzy”415. Lęk i brak zaufania do drugiego człowieka ujawniał się w życiu 

Rosjan przynależnych do różnych środowisk. W wierszu Słonimskiego Michał „ostrożnie 

waży każde słowo, surowo i poważnie kończy dyskusję”, jego stosunek do pracy cechowało 

zaangażowanie emocjonalne i wierność przekonaniom416.  

Dzięki felietonom Słonimskiego możemy trafniej zinterpretować utwory poetyckie, 

szczególnie w tych miejscach, które dokumentują fakty. W przeciwieństwie do poezji, która 

operuje skrótem, proza daje możliwość pełniejszego opisu rzeczywistości pozaliterackiej. 

Może upewnić czytelnika co do intencji autorskich. Ostrożność oraz odczuwalna w rozmowie 

z Michałem nieufność, o których pisze w wierszu Słonimski, wynikają ze świadomości 

powszechnego szpiegowania, jak również groźby aresztowania pod zarzutem działania 

przeciw ustrojowi. W felietonach czytamy: 

 
Można było myśleć, że przewrót komunistyczny wniesie ze sobą atmosferę czystości i zaufania, że 

hasła, którymi żyje Rosja, po raz pierwszy w dziejach świata wzbudzą zbiorowe uczucia pozytywne. Niestety, 

skłonny jestem przypuszczać, że w Rosji nie ma świadomej woli pracującego ludu. Jest natomiast władza, która 

twardą ręką, tępiąc najdrobniejszy sprzeciw, siłą narzuca nowy ustrój. (…) Rząd nie tylko agituje i podnieca do 

pracy, ale i pilnuje obywatela. Ciągłe czistki partyjne, procesy o sabotaż, krwawe egzekucje i nieustanne 

szpiegostwo to odwrotna karta tego wychowania zbiorowego417.  

 

Rosjanie żyją w strachu przed własną władzą. (…) Każdy dzwonek rozdzierający nocną ciszę może 

zwiastować rewizję i aresztowanie. Każde nieostrożne zdanie może być przyczyną dochodzenia. (…) Narazić się 

komuś znaczy czasem to samo, co narazić się państwu, bo aparat karzący działa za naciśnięciem byle 

sprężyny418.  

 

                                                 
414 Słonimski był zwolennikiem socjalizmu brytyjskiego, por. A. Galis, Oko w oko z Antonim Słonimskim. 
Materiały do wywiadu, dz. cyt., s. 1. Por. także: Cz. Miłosz, Traktat poetycki, w: Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 
400. 
415 A. Słonimski, Ostatnia noc, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 119. 
416 Taki sam, entuzjastyczny, stosunek do powierzonych zadań cechował Zinę oraz innych komsomołców. 
Represyjny system polityczny powodował też strach przed utratą pracy, która potwierdzała status obywateli, por. 
A. Słonimski, Sąd, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 110. 
417 A. Słonimski, Mikroby GPU, w: tegoż, Moja podróż do Rosji, dz. cyt., s. 33. 
418 A. Słonimski, Sąd, dz. cyt., s. 111-112. 
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Rozczarowany realnymobrazem Rosji sowieckiej poeta dostrzegał okrucieństwo właściwe 

innym dyktaturom. Nie ufał ludziom owładniętym przez ideologię i pozbawionym 

wrażliwości realizatorom doktryn politycznych. Nie aprobował przemocy w żadnym 

wymiarze – ani fizycznym, ani psychicznym. W wywiadzie z Galisem mówił:  

 
Jechałem niespokojny, niepewny jak się poczuję w nowym świecie. Znalazłem głębokie rozczarowania i wielkie 

tryumfy. Mam obrzydzenie do okrucieństwa wobec życia ludzkiego. Podobieństwa między typem ludzi 

skazujących na śmierć w Rosji i w Niemczech są większe niż różnica ras, partyj i teoryj. Nie mam zaufania do 

gatunku człowieka,który przez kaprys historji stał się w Rosji realizatorem doktryny Marxa419.  

 

O ile pisane w latach rewolucji w Rosji wiersze Moskwa i Ten dzień Młodożeńca były 

świadectwem obaw i niepewności, z jaką społeczeństwo obserwowało zachodzące zmiany, o 

tyle utwory Słonimskiego rejestrowały ich stan po piętnastu latach od przewrotu, dowodząc 

raczej spełnienia wizji Tuwima ukazanej w Wielkiej Teodorze. Rosja porewolucyjna stała się 

krajem, w którym opresyjny system carski został zastąpiony dyktaturą Stalina i 

wprowadzonym przezeń systemem totalitarnym. Wyobrażenia poetów rewolucyjnych o 

przewrocie (Wandurskiego, Standégo, Szenwalda, Broniewskiego, Hollendra – bez względu 

na proweniencję ich „rewolucyjności”), postrzeganym jako zmiana przywracająca 

sprawiedliwość społeczną i dająca szansę na systemową poprawę warunków socjalnych 

mocno kontrastowała z obrazem porewolucyjnego państwa, w którym panował terror 

wspomagany propagandą. Jednym ze skutków stalinowskiej polityki był w latach 1932-1933 

wielki głód na Ukrainie, w wyniku którego zmarły miliony ludzi. Doprowadziły do niego 

kolektywizacja rolnictwa i obowiązkowe dostawy produktów rolnych. Propaganda sowiecka 

była tak sprawna, że goszczący na Ukrainie Broniewski nie wątpił w przekazywane mu 

informacje: 

 
Dwa lata temu na Ukrainie podobno miejscami panował głód. Nie był on wywołany ani nieurodzajem ani inną 

żywiołową klęską, ale pojawił się jako produkt uboczny ostrej walki, jaką „kułak” czyli zamożny chłop toczył z 

rządem sowieckim o prawo indywidualnego władania ziemią. (…) Kułacy, pod natchnieniem czynników 

wrogich Sowietom, postanowili – krótko mówiąc – zagłodzić miasta. Nie siali nie zbierali. Tu i owdzie 

podpalano kolektywy. Bydło ulegało niewytłumaczalnym epidemiom. Mówiono o oderwaniu Ukrainy od Z. S. 

R. R. (…) Była to walka na całego. (…) Rzeczą historyka będzie kiedyś powiązanie tych faktów i ustalenie 

rozmiarów głodu w latach 1932-1933. 

                                                 
419 A. Galis, Oko w oko z Antonim Słonimskim. Materiały do wywiadu, dz. cyt., s. 1. Por. też: A. Słonimski, 
Kroniki tygodniowe, „Wiadomości Literackie” 1938, nr 13, s. 6. 
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 W marcu r. 1934 na Ukrainie nie było głodu. Dopomógł świetny urodzaj r. 1933, dopomogła 

zdecydowana postawa rządu sowieckiego wobec wrogiej akcji420. 

 

Reformy przeprowadzane w Rosji Sowieckiej tylko pozornie rozwiązywały problem 

nędzy i bezrobocia. Utopijna wizja sprawiedliwości społecznej nie mogła się spełnić. Za 

złudzenia, którym wielu uległo przyszło zapłacić wysoką cenę. Ideologia komunistyczna 

pochłonęła wiele istnień, a jej realizacja nie miała nic wspólnego z poszanowaniem człowieka 

i jego praw, więcej zaś z pogardą i nienawiścią względem niego421.  

 

 

III.7. Wobec nacjonalistycznej propagandy 
 

Brak poszanowania ludzkiego istnienia rejestrują poeci, podejmujący problem 

antysemityzmu, do którego nasilenia się doszło w latach trzydziestych. Zjawisko dotyczące 

niemal całej Europy, także Polski, było trudne do zaaprobowania w wielu środowiskach 

intelektualistów, publicystów i pisarzy, o czym szczegółowo pisał Henryk Markiewicz w 

artykule Przeciw nienawiści i pogardzie. Oprócz Tuwima, Słonimskiego, Brandstaettera i 

innych polskich twórców żydowskiego pochodzenia, przejawom antysemityzmu – atakom 

cielesnym i psychicznym, niszczeniu mienia, wprowadzeniu getta ławkowego na wyższych 

uczelniach, w tym zasad numerus clausus i numerus nullus, paragrafu aryjskiego w 

stowarzyszeniach zawodowych i akademickich, nagonkom prasowym – sprzeciwiali się m.in. 

Karol Wiktor Zawodziński, Emil Zegadłowicz, Jan Nepomucen Miller, Ryszard Ganszyniec, 

Maria Dąbrowska. Wobec aktów przemocy, pogromów żydowskich w Brześciu i 

Częstochowie, nie pozostawali obojętni sygnatariusze listu otwartego Przeciw barbarzyństwu 

(„Wiadomości Literackie”, 1937, nr 30) – uczeni Stanisław Bukowiecki, Stefan Czarnowski, 

Antoni Bolesław Dobrowolski, Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Manteuffel, Maria i Stanisław 

Ossowscy, Tadeusz Wałek-Czarnecki oraz adwokat Wacław Szumański i literat Wacław 

Rogowicz422. Obraz tamtego czasu zachował się w licznych utworach poetyckich. Satyrą 

                                                 
420 W. Broniewski, 50 dni w Z.S.R.R. W drodze do Dnieprogesu, dz. cyt., s. 3. 
421 Por. wspomnienia Aleksandra Wata w tegoż, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza, rozmowy 
prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz, do druku przygotowała L. Ciołkoszowa, Warszawa 1998, s. 254-
255. 
422 Por. H. Markiewicz, Przeciw nienawiści i pogardzie, „Teksty Drugie” 2004, nr 6, s. 99-119. Tam dalsza 
obszerna bibliografia. Por. także: J. Żyndul, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937, Warszawa 
1994; Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939, red. U. Schmid, przekład tekstów niemieckich 
P. Pieńkowska-Wiederkehr, Warszawa 2014; R. Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 
1933-1939, przeł. W. Turopolski, przedmowa S. Obirek, Kraków 2004; Analizować nienawiść. Dyskurs 
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walczył z antysemityzmem Julian Tuwim, o czym będzie mowa w dalszej części pracy, oraz 

Tadeusz Hollender, który dosadnie ukazywał absurdalność zjawiska, ujawniając jego 

przyczyny, takie jak radykalizm, zawiść, brak rozsądku, radykalne poglądy. Utwory, o 

których mowa to: Gorzkie dumania, Doniesienie o Rassenschande, Narrodowcy, 

Oświadczenie skierowane do endeków, Jeden dzień na prowincji, Historia oraz Do 

endeckiego redaktora423. Warto też przypomnieć satyryczną powieść Polska bez Żydów 

(Lwów 1938). W ostatniej z wymienionych satyr Hollender bezkompromisowo atakował 

poglądy i nadane sobie przez publicystów endeckich prawo do wszelkiej racji. Polemizował z 

zawłaszczaniem historii narodowej. Pytał o podstawy kwestionowania wartości i godności 

człowieka ze względu na jego pochodzenie, rasę, narodowość czy wyznanie. Wyrażał gniew z 

powodu głoszonych opinii o prawie do życia dla wybranych. Ze względu na brak tekstu w 

powojennym wyborze zacytujemy go w całości: 

  
Do endeckiego redaktora 

 

Panie nadredaktorze ober-polskiej szmaty,  

wnuku babki aryjskiej z praaryjskim dziadkiem,  

od kiedy to, pachciarzu, wyłudził pan patent  

na kontusze, rubieże i konfederatki...  

 

Od kiedy, ramociarzu gadzinowych gryzmoł  

śmie mi pan faszystowską grozić Europą,  

jakiem prawem wygrażać śmie mi pan ojczyzną,  

polskiego Akropolu dzierżawiąc monopol...  

 

Jeszcze z forsy żydowskiej brud ze szpalt nie opadł,  

już z żydem renegatem mnie za renegata  

ogłasza i orędzi słowem — Europa!  

— Europa dla panów to tylko część świata!  

 

Kto? — Paczka korporantów, mieszczuchy, dewoty, 

Idjoci, katolickie żydówy i popy? 

Ci mają nas nauczać ojczyzny i cnoty,  

                                                                                                                                                         
antysemicki jako tekstowe wyzwanie, pod red. P. Kucińskiego i G. Krzywca, Warszawa 2011; A. Molisak, 
„Zapisywanie” pogromów – kilka uwag o języku prasy polskiej doby międzywojnia, w: Pogromy Żydów na 
ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1, Literatura i sztuka, red. S. Buryła, Warszawa 2018, s. 73-94.  
423 T. Hollender, Do endeckiego redaktora, „Sygnały”, nr 23, Lwów, 1 listopada 1936, s. 4; utwór 
niepublikowany w zbiorze Liryka i satyra w opracowaniu S. Skwarczyńskiej. Por także wiersz Narodowcy 
Fryderyka Bertischa, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 497. 
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których duch nie doświecił lub chrzest nie dokropił... 

 

Pan ma wskazywać drogę, natchniony i święty,  

pan głosić ducha Płowców, Kircholmów, Racławic,  

pan, faworyt subwencyj, wychowanek renty,  

który po sobie klęski nawet nie zostawi.  

 

Nie panu straszyć wielkich żółtą łatą, ghettem,  

nie dla pana surowość barbarzyńskiej Sparty, 

za forsę można kupić wiersze, nie poetę,  

choć ma dziury w kieszeni i buty podarte.  

 

Za forsę można kupić armaty i naród,  

za forsę można... zresztą, pan wie o tem lepiej,  

pan, któremu kieszenie trzeszczą od ciężaru, 

w którego palcach forsa jak łajno się lepi.  

I dlatego pouczać, powiadam, nie panu  

miłości nienawistnej, bolesnej prawdziwie,  

bo wielcy, gdyby wstali, nie przy takich staną, 

przy których stoją dzisiaj wszyscy mali żywi.  

 

I dlatego, grandziarzu, milczeć o ofiarach  

i tej ojczyźnie, której pan dotknąć nie może, 

i dlatego, powiadam, od niej panu wara,  

to pan ją zanieczyszcza, Panie Redaktorze! 

   

Warto też przypomnieć opatrzony kwalifikatorem gatunkowym satyryczny utwór Lecha 

Piwowara, Przepis na wiersz „narrodowy” (1937) oraz korespondującą z utworami Hollendra 

krótką satyrę Tuwima O młodych i starych obwieśpolakach (1933) i Na pewnego endeka co 

na mnie szczeka. 

 Obraz przemocy i niechęci wobec Żydów przedstawiają także Maurycy Szymel w 

wierszu Antysemici424 (1931) oraz Gałczyński w Liście do Małgosi Rosenbaum425 (1939). 

Czynią to jednak z innej perspektywy. Szymel, niczym świadek zdarzenia, relacjonuje atak 

zjednoczonych pod szyldem narodowym zwyrodnialców, którzy w przypływie pijackiej 

odwagi rozbijali szyby w żydowskich domach i bili słabszych. Przed siejącą postrach w 

                                                 
424 M. Szymel, Antysemici, w: tegoż, Skrzypce przedmieścia, dz. cyt., s. 21. 
425 K. I. Gałczyński, List do Małgosi Rosenbaum, w: tegoż, Szarlatanów nikt nie kocha…, dz. cyt., s. 568-569. 
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dzielnicy żydowskiej bojówką ucieka chłopiec wracający ze szkoły talmudycznej. Źródłem 

agresji są tchórzostwo i fanatyzm ukryte pod hasłami ideologicznymi: 
 

— Z rodakiem niech się łączy każdy prawy rodak — 

Zaryczeli pod drzwiami, lecz nikt nie otwierał — 

Więc Jośka cherlawego obili na schodach, 

A potem poszli pjani pod dom Goldwasera. 

Po drodze kamieniami wybijali szyby, 

Wygrażając niebu ciemnemu nad dachem — 

Z jeszybotu uciekał mały, czarny Żydek, 

Zielony od księżyca i pjany ze strachu.  

 
Wśród utworów, w których jest mowa o agresji fizycznej skierowanej przeciw Żydom, 

ich społecznym wykluczeniu i moralnym cierpieniu należy wymienić przywoływane już 

Wiedeńskie przedwiośnie Tadeusza Hollendra oraz wiersz Święty Franciszek i biedni Żydzi 

(1932)426 Józefa Wittlina.  

Rozdźwięk między „swoim” i „obcym”, „znanym” i „nieznanym” podkreśla także 

Gałczyński. Nadawca listu do „zacnej” Małgosi Rosenbaum ulega nacjonalistycznej 

propagandzie i stereotypowym poglądom o „niezgodności kulturowej” i narodowościowej. 

Wielokrotnie powtórzony w odniesieniu do przestrzeni zaimek dzierżawczy – „moje” 

podkreśla poczucie przynależności do miejsca i jego otoczenia. Mimo wspólnej historii wielu 

pokoleń nie jest to miejsce jednoczące współcześnie jego mieszkańców: 

 
(…) 

To moja ziemia! Moje chmury! 

Moja pogoda! I mój grad! 

Nas dzielą nieprzebyte mury, 

wzniesione przez tysiące lat. 

 

Ty to rozumiesz? A ja także. 

Więc się rozejdźmy. Dawno czas. 

Ja serce całkiem mam inaksze, 

kominek, że tak powiem, zgasł… 

 

                                                 
426 J. Wittlin, Święty Franciszek i biedni Żydzi, w: Wybór poezji, dz. cyt., s. 119. Por. też wiersze wojenne: 
Żydom w Polsce i Na sądny dzień żydowski roku 1942 (5703), tamże, s. 131-133. Na związek poetyki lamentu z 
poetyką buntu oraz łączność aktualności historycznej z aktualnością moralistyczną zwrócił uwagę Wojciech 
Ligęza, por. tegoż, Wyznania moralisty…, dz. cyt., s. 13-14. 
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Dobrych i może nawet bliskich sobie znajomych nagle zaczynają dzielić mury przeszłości, 

odmiennej religii i tradycji. „Objaśnienie” adresatce listu przyczyn zerwania kontaktu jest 

absurdalne – uzasadniane historią wieków oraz różnicami mało istotnych upodobań. 

Unieważnieniu poddane zostało życie we wspólnej ojczyźnie, przyjaźń, a nawet zasady 

dobrego wychowania:  
 

Że się nie kłaniam, że nie dzwonię? 

Że nie przychodzę? Widzisz – ty 

lubisz kaktusy, a ja konie, 

ja wolę dzieci, a ty psy. 

 

takie malutkie, niewątpliwie, 

takie tyciutkie „hau-hau-hau”… 

 

Postulowana w latach trzydziestych przez polityków i publicystów nacjonalistycznych 

przymusowa emigracja ludności żydowskiej zostaje aprobatywnie wyakcentowana w 

zakończeniu wiersza: 
 

Spotkajmy się. Lecz w Tel Awiwie, 

zacna Małgosiu Rosenbaum. 

  

Ironiczny tutaj epitet „zacna” skierowany do adresatki wiersza nie podkreśla pozornie pełnego 

szacunku tonu wypowiedzi, ale brzmi nutą pogardy. Trudno sądzić, aby podmiot wiersza miał 

świadomość, że wybór, jakiego dokonał, zrywając relację, może nie pozwolić na jej 

przywrócenie. Jednostronne ustalanie warunków nie jest bowiem równoznaczne z umową, ale 

dyktatem, który prowadzi do buntu, niechęci, pragnienia rewanżu, a w najlepszym razie 

obojętności. Nie suponując dalszej historii związku podmiotu i tytułowej bohaterki wiersza, 

zwróćmy jedynie uwagę na jej szczególną rolę w utworze – figury losu zakorzenionych w 

Polsce Żydów, którym odmówiono prawa głosu. Kobieta to swoista pars pro toto Polaków 

narodowości żydowskiej, uosabiająca niechcianych, odrzuconych obywateli 

Rzeczypospolitej. Zestawienie wiersza Gałczyńskiego z utworami Broniewskiego, którego 

bohaterem jest Icek Gutkind obrazuje złożoność relacji polsko-żydowskich, uświadamia 

wartość międzyludzkiego porozumienia oraz szkodliwość ksenofobicznego fanatyzmu. I co 

warto podkreślić, sprzeciw wobec antysemityzmu i faszyzmu Broniewski głosił już w 1922 

roku („Robotnik” 1922, nr 341), publikując satyrę Carmagnola Chjeny skierowaną do 
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publicystów endeckich dzienników „Gazeta Poranna 2 grosze”, „Gazeta Warszawska”, 

„Rzeczpospolita”427.  

Antysemityzm jest też tematem szeregu wierszy Słonimskiego. W Gratis pro Deo428 

poeta ukazał paradoks systemowego okrucieństwa. Przedstawiona w pierwszej strofie scena 

spoliczkowania Żydówki przez troskliwego wobec swojej rodziny człowieka, w dwóch 

kolejnych zwrotkach została zestawiona ze znanymi z kronik filmowych i fotografii obrazami 

wodza narodu niemieckiego. „Świat nie jest tak prosty”, nie jest jednoznaczny. Tyrania kryje 

się za parawanem kłamstwa. Konstruowany przez propagandę wizerunek wodza Rzeszy, z 

uśmiechem spoglądającego w oczy dziecka był składnikiem manipulacji oddziałującej na 

emocje zbiorowe. Jej celem było zamaskowanie prawdy i narzucenie skojarzeń, które nie 

pozwoliłyby na realną ocenę prowadzonej polityki, a przeciwnie – pozyskanie dla niej 

aprobaty społecznej. Zdjęcia mogły narzucić odbiorcom pożądane dla twórców propagandy 

wyobrażenie o ojcowskich cechach przywódcy, jego opiekuńczości i odpowiedzialności za 

losy całego narodu. W wierszu demaskacją prawdy o narodowym socjalizmie jest 

ideologicznie uzasadniane spoliczkowanie kobiety, godzące w jej człowieczeństwo i prawo 

do życia.  

 
Gratis pro Deo 

 

Koleżance Żydówce wczoraj dał po twarzy, 

A dziś kupił mimozę dla swej chorej siostry, 

Któż to mądrze rozdzieli, sprawiedliwie zważy? 

I czułość, i nieczułość. Świat nie jest tak prosty. 

 

Patrzcie na tego męża. W nim duma niemiecka! 

Żelazną ręką krwawo swój naród prowadzi. 

A przecież dobrotliwie patrzy w oczy dziecka, 

Uśmiecha się i ręką jasną główkę gładzi. 

 

Cóż z tego, że krwią karty historii zabrudzi, 

Gdy patent na człowieka wyłudzi najtaniej. 

Lubią kwiaty i dzieci panowie tyrani! 

Gratis pro Deo. Nie darmo dla ludzi.  

 

                                                 
427 W. Broniewski, Carmagnola Chjeny, w: tegoż, Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 635-638. 
428 A. Słonimski, Gratis pro Deo, (Wiersze 1924-1939), Poezje zebrane, dz. cyt., s. 385. 
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Słonimski, podobnie jak Tuwim, pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej429. O swoim 

polsko-żydowskim pochodzeniu wspomina w wierszu Pióra430 (Godzina poezji). W innych 

utworach podejmował temat tożsamości, przywiązania emocjonalnego polskich Żydów do 

ojczyzny, czego przykładem jest Rozmowa z rodakiem431 (Droga na wschód) – imitacja 

dialogu, w którym zawarta została wzruszająca wypowiedź starego Żyda, mówiącego o 

powrocie do Polski, tęskniącego za swoją „bliższą ojczyzną” – Warszawą, Ogrodem Saskim, 

pomnikiem Poniatowskiego i sklepikiem na ulicy Czystej432. 

W poezji Słonimskiego wielokrotnie pojawiają się tematy antagonizmów 

narodowościowych i odrzucenia społecznego wywołanych nagonką antyżydowską oraz 

zarzutami „bolszewizmu” wobec pisarzy związanych ze Skamandrem (Smutno mi, Boże; 

Odpowiedź na wrogie spojrzenie; Dwie ojczyzny).   

Problematyka tożsamościowa, stosunek do kwestii etnicznych to zagadnienia złożone i 

wymagające pogłębionych studiów433, z tego też powodu zostaną one omówione na 

przykładzie twórczości i wypowiedzi prasowych jednego autora, Juliana Tuwima.   

 Kulturowe zróżnicowanie II Rzeczypospolitej, w której znaczną część społeczeństwa, 

zwłaszcza w miastach, stanowiła ludność żydowska, znalazło różnowymiarowy oddźwięk w 

twórczości Juliana Tuwima434. Utwory o tematyce żydowskiej, pisane częściej w formie 

satyrycznej niż lirycznej, zajmują istotne miejsce w obrębie jego tekstów o problematyce 

społeczno-politycznej. Wspólne dla nich pozostaje przesłanie humanistyczne. Poeta zwraca 

uwagę na różnice obyczajowe i mentalne, których konsekwencją są, niezależne od 

pochodzenia – polskiego czy żydowskiego – z jednej strony zachowawcze, a z drugiej strony 

                                                 
429 A. Kowalczykowa, Liberał zbuntowany – Antoni Słonimski, dz. cyt., s. 181. 
430 A. Słonimski, Pióra, w: tegoż, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 125. 
431 A. Słonimski, Rozmowa z rodakiem (Droga na wschód), Poezje zebrane, dz. cyt., s. 190. Problem żydowski 
w poezji Słonimskiego omawia między innymi na przykładzie przywołanego wiersza Janusz Sławiński, O poezji 
Antoniego Słonimskiego (1957), w: tegoż, Przypadki poezji, Kraków 2001, s. 78-79. 
432 Por. A. Kowalczykowa, Liryki Słonimskiego 1918-1935, dz. cyt., s. 156-157; A. Kowalczykowa, Liberał 
zbuntowany – Antoni Słonimski, dz. cyt., s. 199. 
433 Por. D. K. Sikorski, Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera, 
Gdańsk 2011, s. 15-40. 
434 Częściowe wyniki badań dotyczące odzwierciedlenia w poezji Juliana Tuwima sytuacji, z jakim spotykano 
się na co dzień w związku z pogłębiającym się zjawiskiem antysemityzmu w latach międzywojennych oraz 
związanych z tym kwestii tożsamościowych zostały opublikowane w: J. Kulczyńska-Kruk, Tuwim wobec 
stereotypów etnicznych, „Konteksty Kultury” 14, z. 2, 2017, s. 331-345. 
Stosunek Juliana Tuwima do tak zwanej kwestii żydowskiej, a właściwie problemu antysemityzmu w okresie 
międzywojennym, zostanie omówiony z wykorzystaniem kategorii antropologicznych swojskości, obcości oraz 
inności, jak również pojęć i tematów z nimi związanych (takich jak: zamkniętość/otwartość, granica, transgresja, 
tożsamość, konfrontacja z obcym, innym, obcość podmiotu wobec siebie, dominacja kulturowa, dialektyka 
fascynacji i odrzucania obcej kultury), por. M. Dąbrowski, Swój/ obcy/ inny. Kontynuacja, „Anthropos?”, 
Czasopismo Naukowe przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 12-13, 2009, 
http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos7/texty/dabrowski.htm (dostęp: 12.05.2016). 
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wrogie postawy wobec wszelkich odmienności. Ich źródłem pozostają przede wszystkim 

ukształtowane w ciągu wieków uprzedzenia, przesądy i stereotypy435.  

Wiele powiedziano na temat stosunku Tuwima do kwestii etnicznych, w tym własnego 

pochodzenia, osobistych doświadczeń wynikających ze złożonej przynależności 

narodowościowej i kulturowej oraz komentarzy do sytuacji społeczno-politycznej w 

międzywojennej Polsce z uwzględnieniem antysemityzmu436. Autor Wiosny, jak mało który 

poeta, potrafił w swojej twórczości wykazać przywary natury ludzkiej, co więcej, nie 

uprawiając dydaktyki, dotykał zagadnień najistotniejszych, bo dotyczących godności i 

szacunku dla jednostki. Bez wątpienia nie był to tylko wpływ personalizmu i humanitaryzmu, 

ale też właściwej twórcy wrażliwości. 

Rozpatrując problem stosunku Tuwima do kwestii etnicznych, należy podjąć trzy, 

związane ze sobą, wątki: stosunek poety do własnego pochodzenia, osobiste doświadczenia 

wynikające ze złożonej przynależności narodowościowej i kulturowej oraz odniesienie poety 

do sytuacji społeczno-politycznej powstałej w oparciu o obiegowe poglądy, które, jak 

potwierdzają badania kulturoznawcze, pozostają wciąż aktualne437. 

Wprowadzony przez Artura Sandauera termin allosemityzmu, który można  utożsamić 

ze współczesnym pojęciem dialektyki fascynacji i odrzucania obcej kultury, oznaczał 

wyróżnienie pochodzenia żydowskiego oraz przekonanie o jego wyjątkowości, będące 

podstawą kształtowania się zarówno filo-, jak i antysemickich stanowisk. Miano „Żyda-

                                                 
435 Informacje o przesądach dotyczących społeczności żydowskiej podaję w dalszej części tekstu za: A. Pufelska, 
Moc obrazów obcego – stereotyp „Żyda” w Polsce i Niemczech, Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-
niemieckiego, http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/48 (dostęp 15.08.2016); A. Cała, Żyd – 
wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012, s. 91-94. Por. także: I. Jeziorski, Od 
obcości do symulakrum. Obraz Żyda w Polsce w XX wieku. Antropologiczne studium przypadku, Kraków 2009; 
J. B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów współczesnych, przekład z j. 
angielskiego A. Switzer, Warszawa 2015. 
436 Poeta określał swoje związki z Izraelem mianem „mistycznych odruchów krwi”. Najdobitniej jednak określił 
swą tożsamość w dedykowanym zamordowanej Matce tekście My, Żydzi polscy… (Nowy Jork, kwiecień 1944 
r.), por. D. Sielberberg, Godzina z Julianem Tuwimem. Rozmowa o Żydach i zagadnieniach literackich, „Nasz 
Przegląd”, Warszawa, 15 II 1935, nr 46, w: Rozmowy z Tuwimem, dz. cyt., s. 53-54; S. Leben, Luminarze 
literatury i nauki polskiej o kwestii żydowskiej. Ankieta „Naszego Przeglądu”. Julian Tuwim, „Nasz Przegląd”, 
Warszawa 6 stycznia 1924, nr 6, tamże, s. 15; J. Tuwim, My, Żydzi polscy…, w: A. B. Skotnicki, W. Klimczak, 
Społeczność żydowska w Polsce – zwyczaje i udział w walce o Niepodległość. Dwa oblicza krakowskich Żydów, 
Kraków 2006, s. 99-103. Por. też: R. Matuszewski, Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych…, dz. cyt., s. 
12-13; P. Matywiecki, Twarz Tuwima, Warszawa 2008, s. 7-9, 120-121, 324-330; J. Ratajczak, Julian Tuwim, 
Poznań 1995, s. 99; A. Węgrzyniak, Inne czasy, inny Tuwim. Kreacje siły i fantazje metafizyczne, w: Czytanie 
Dwudziestolecia, pod red. E. Hurnikowej, A. Wypych-Gawrońskiej, Częstochowa 2005, s. 55; A. Sandauer, 
Julian Tuwim, dz. cyt., s. 47, 55. Szerzej na temat zjawiska antysemityzmu w Polsce międzywojennej pisze m.in. 
Alina Cała, por. tejże, Żyd – wróg odwieczny?…, dz. cyt., s. 325-418, 615-631. Por. także: H. Markiewicz, 
Przeciw nienawiści i pogardzie, dz. cyt., s. 99-119. 
437 Por. P. Matywiecki, Twarz Tuwima, dz. cyt., s. 7-9, 120-121; J. Ratajczak, Julian Tuwim, dz. cyt., s. 99; A. 
Węgrzyniak, Inne czasy, inny Tuwim. Kreacje siły i fantazje metafizyczne, dz. cyt., s. 55; A. Cała, Żyd – wróg 
odwieczny?…, dz. cyt., s. 615-631.  
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allosemity”438 użyte przez Sandauera wobec Tuwima wydaje się trafne głównie z powodu 

fascynacji poety kulturą żydowską w swojej pierwotnej, starożytnej formie. Pisarz cenił  ją ze 

względu na źródłowy, oryginalny charakter, którego przejawem był język hebrajski i 

symboliczny, w pewnym sensie, wizerunek starego Żyda: 
  

– Jest tylko jeden typ, który znam i cenię. To ten stary Żyd w chałacie, nie zarażony jeszcze kulturą 

europejską. Przedstawia on pewne oryginalne wartości. Duszę jego uchwyciłem w jednym z moich dawnych 

wierszy439.  

 

Mowa tu zapewne o wierszu Żydzi (Czyhanie na Boga, 1918)440, w którym poeta 

odwołuje się do kilku motywów związanych z historią Żydów oraz utrwalonych w kulturze 

europejskiej stereotypowych poglądów na temat społeczności żydowskiej. Najważniejszym z 

nich jest wizerunek Żyda – wiecznego tułacza – obcego przybysza, innego, żyjącego w wielu 

miejscach na świecie, przekraczającego granice państwowe, ale pozostającego w obrębie 

diaspory, w hermetycznym kręgu własnej kultury. „Ludzie, którzy nie wiedzą, co znaczy 

ojczyzna / Bo żyją wszędy” mieszkają w ojczyznach prywatnych, a nie w ojczyźnie 

ideologicznej, do której utworzenia w Palestynie dążył ruch syjonistyczny. Zacytowana fraza 

wywołała krytykę w środowiskach ortodoksyjnych. Podjęta przez Tuwima próba 

„wytłumaczenia się” z treści wiersza ilustruje trudności, które stawały na drodze do 

wzajemnego zrozumienia między ludźmi pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, jak 

również reprezentującymi odmienne poglądy polityczne441. W rozmowie z Danielem 

Sielberbergiem poeta wyjaśniał, że ujemne nacechowanie bohaterów jest rezultatem jego 

wrażeń i spostrzeżeń z rodzinnej Łodzi442, a zdanie „Ludzie, którzy nie wiedzą, co znaczy 

                                                 
438 Genezy allosemityzmu Sandauer upatrywał w wielowiekowym monoteizmie narodu żydowskiego w czasach, 
gdy inne ludy antyczne kultywowały bóstwa przyrodnicze. Z wiary w jednego Duchowego Boga Żydzi mieli 
czerpać przekonanie o swoim wybraństwie. Żyjąca wśród ludów śródziemnomorskich społeczność żydowska nie 
asymilowała się w pełni. Niechęć do niej miała być zakorzeniona nie w ideologii, tylko w demonologii, której 
źródłem w Europie chrześcijańskiej było odrzucenie wybraństwa poprzez grzech bogobójstwa. Do niechęci 
wobec Żydów z czasów starożytnych i demonizacji w średniowiecznej Europie dopisano ideologię - przekonanie 
o ich wyjątkowości oraz „magicznej ambiwalencji ich losów”, por. A. Sandauer, O sytuacji pisarza polskiego 
pochodzenia żydowskiego w XX wieku (rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…), Warszawa 1982, s. 26. 
Por. także: A. Sandauer, O człowieku, który był diabłem, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. II. 
Literatura międzywojenna, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 70-74.  
439 Tuwim nie znał jidysz. Cenił jednak Pereca Markisza, którego twórczość znał z przekładów. Por. Wywiady z 
pisarzami polskimi pochodzenia żydowskiego. Rozmowa z Julianem Tuwimem, „Dziennik Warszawski”, 6 II 
1927, nr 35 P, w: Rozmowy z Tuwimem, dz. cyt., s. 25-26 (przypis 1).  
440 J. Tuwim, Żydzi, w: tegoż, Wiersze, t. 2, dz. cyt., s. 247. 
441 O podziałach narodowościowych, politycznych oraz społeczno-kulturowych w międzywojennej Polsce pisał 
m.in. Czesław Miłosz, por. tegoż, Wyprawa w Dwudziestolecie, dz. cyt., s. 267-297. 
442 W sierpniu 1935 roku Tuwim został publicznie znieważony przez przedstawiciela młodzieży żydowskiej z 
powodu opublikowanego w „Wiadomościach Literackich” (1934, nr 33) artykułu Wspomnienia o Łodzi, por. J. 
Stradecki, Kalendarium życia i twórczości Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 155. Wspomnienia o Łodzi oraz wczesny 
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ojczyzna” wynikało z zawężonego oglądu i świadomości na temat społeczności żydowskiej 

zamieszkującej inne miasta lub kraje443. Źródłem negatywnej, emocjonalnie nacechowanej, 

recepcji wiersza mogła być nie tylko szczególna wrażliwość odbiorcy, ale także jego 

ograniczone kompetencje czytelnicze. Sielberberg reprezentuje przeciętnych odbiorców, 

którzy nie zadają pytania o podmiot liryczny, a sens utworu odczytują wprost. Ważne jest nie 

„kto mówi?”, co?” i „dlaczego?”, ale wyłącznie „co zostało powiedziane?”, i na tej podstawie 

określona zostaje intencja autorska, niestety często nietrafna. Autorska odpowiedzialność za 

słowo, którą Tuwim wielokrotnie postulował, jest jedynie połową sukcesu w kontakcie z 

czytelnikiem, drugą jest interpretacja utworu, na którą autor nie ma wpływu. Być może 

dlatego poeta tak często sięgał po satyrę, która pozwalała w sposób wyraźny ustosunkować 

się wobec kwestii trudnych, takich jak problemy społeczne, nietolerancja, ignorancja, 

ograniczenie wolności, fałszowanie rzeczywistości, manipulacja. Aby dotrzeć do szerokiego 

grona odbiorców należało mówić językiem dlań zrozumiałym, ostrym, przerysowanym. 

Ironia i żart stały się dla poety narzędziem, dzięki któremu odbiór tekstu stawał się prostszy, 

bezpośredni. Wróćmy do wiersza, a właściwie kilku utworów o tematyce żydowskiej, które 

zostały odebrane niezgodnie z intencją autora oraz tych, które ukazują tego przyczyny – 

granice kulturowe i mentalne.  

Charakteryzując społeczność żydowską w wierszu Żydzi, Tuwim przyjmuje 

perspektywę zewnętrzną, posługując się trzecią osobą liczby mnogiej. Podmiot liryczny nie 

identyfikuje się z opisywaną grupą. Definiując ją korzysta z figury „Żyda Wiecznego 

Tułacza”, utrwalonej w polsko-żydowskiej literaturze okresu międzywojennego w wariantach 

takich jak: „wygnańcy, tułacze, wędrowcy”444. W wierszu Tuwima społeczność żydowska 

                                                                                                                                                         
wiersz Pieśń o biciu (1914) uświadamiają wysoką cenę złożonej tożsamości polskich Żydów. W latach 
poprzedzających rewolucję 1905 roku jedenastoletni Tuwim (uczeń rosyjskiego Państwowego Gimnazjum 
Realnego im. Romanowych w Łodzi) został wyrokiem konspiracyjnej organizacji narodowej „Wzlot” 
spoliczkowany za nieprzyłączenie się do strajku szkolnego. Tuwim nie brał udziału w strajku z powodu ambicji 
matki, której bardzo zależało na wykształceniu i karierze syna, por. J. Stradecki, Kalendarium życia i twórczości 
Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 122-123; M. Urbanek, Tuwim. Wylękniony bluźnierca, dz. cyt., s. 16-18. 
443 Por. D. Sielberberg, Godzina z Julianem Tuwimem…, dz. cyt., s. 54. 
444 Figura „Żyda Wiecznego Tułacza” w kulturze żydowskiej funkcjonuje od XIX wieku, gdzie jest synonimem 
tragicznego losu Żydów, z powodu prześladowań skazanych na wędrówkę. Została przejęta z kultury 
chrześcijańskiej. Według średniowiecznych podań Żyd Wieczny Tułacz (znany także od XVII wieku pod 
imieniem biblijnego króla perskiego jako Achaswer lub Achaszwerosz) oznaczał człowieka skazanego na 
wieczną tułaczkę za szydzenie z Chrystusa niosącego krzyż. Kres wędrówki miał nastąpić wraz z ponownym 
przyjściem Chrystusa. Spotkanie Żyda Wiecznego Tułacza zwiastowało koniec świata lub nieszczęście. Motyw 
spopularyzowała m.in. pochodząca z drugiej połowy XIX wieku powieść Żyd Wieczny Tułacz Eugeniusza Sue 
oraz literatura jarmarczna, por. H. Węgrzynek, Żyd Wieczny Tułacz, w: A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, 
Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, s. 378; E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura 
polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992, s. 178. 
Traktowana zwykle serio postać jest również bohaterem żartobliwego ogłoszenia: „Żyd wieczny tułacz 
poszukuje pokoju na parę dób. Oferty sub „Ahasio”, por. A. Słonimski, J. Tuwim, W oparach absurdu, 
Warszawa 2008, s. 88. 
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określona jest mianem „przybłędów”, żyjących „wszędy”, ludzi bezdomnych, naznaczonych 

stygmatem cierpienia i lęku, tajemniczych, mówiących językiem niezrozumiałym dla innych, 

co nie jest konotowane negatywnie, a jedynie obrazuje stan rzeczy. Poeta sytuując podmiot 

poza wspólnotą żydowską oddaje spojrzenie nie-Żyda.  

Jak pisze Eugenia Prokop-Janiec: 

 
Z lekcji żydowskiej historii recytowanej nieustannie w polsko-żydowskiej literaturze wyłania się obraz 

ludu nieszczęśliwego, cierpiącego, smutnego, tułaczego, prześladowanego, nieustannie zagrożonego, samotnego 

pośród innych narodów445. 

 

Motyw żałoby, cierpienia i smutku w utworze Tuwima zakorzeniony jest w historii 

narodu: 

 
Wieki wyryły im na twarzach 

Bolesny grymas cierpienia, 

Bo noszą w duszach wspomnienia 

O murach Jerozolimy,  

(…) (s. 247) 

  

Wzajemną obcość żyjących obok siebie społeczności podsyca lęk przed nieznanym. 

Zewnętrzny ogląd społeczności żydowskiej ograniczony jest do próby zinterpretowania 

zachowań – gestykulacji i mimiki, ponieważ nieprzyjemnie brzmiąca mowa, określona w 

wierszu szwargotem446, jest dla otoczenia niezrozumiała – „obca”. Scharakteryzowanie 

„obcego” odbywa się jednak nie tylko za sprawą opisu bezpośredniego, ale również dzięki 

wiedzy na temat pochodzenia narodu żydowskiego zaczerpniętej z Biblii wraz z kluczową 

ideą wybraństwa. Poeta zwraca także uwagę na znaczenie uprzedzeń w stosunkach 

międzyludzkich. 

Ortodoksyjni Żydzi wyróżniają się wyglądem zewnętrznym ściśle związanym z  

tradycją. W wierszu Tuwima – Żydzi są czarni i brodaci. Czerń nawiązuje do noszonego 

przez nich chałatu, którego barwa symbolizować miała żałobę po zburzeniu Świątyni 

                                                 
445 Na podstawie analizy poezji Karola Rosenfelda, Maurycego Szymla, Marii Silbermanówny, por. E. Prokop-
Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska, dz. cyt., s. 178. 
446 Zapewne chodzi o jidysz, w którym znajdują się liczne zapożyczenia z języka niemieckiego. W języku 
polskim szwargotem określa się potocznie nieprzyjemne brzmienie lub niezrozumiałą mowę; najczęściej w ten 
sposób określany jest język niemiecki, por. hasło: szwargot, w: http://sjp.pwn.pl/szukaj/szwargot.html. Poeta nie 
znał języka jidysz, co nie było tożsame z negatywnym stosunkiem do tradycji żydowskiej, por. D. Sielberberg, 
Godzina z Julianem Tuwimem…, dz. cyt., s. 54. 
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Jerozolimskiej447. Odpowiednio pielęgnowana broda wyróżniała ludy antyczne pośród innych 

plemion. Według Talmudu była darem Bożym, a zgolenie zarostu oznaczało wystąpienie 

przeciw prawu naturalnemu. Od XIX wieku pod wpływem ruchu chasydzkiego noszenie 

brody, podobnie jak chałatu, potwierdzało szacunek i przywiązanie do tradycji.  

W wierszu Tuwim nadał szczególne znaczenie uczuciu lęku. Dostrzegany przez 

podmiot liryczny obłąkany, lękliwy wzrok nosi znamiona choroby – Żydzi to „Tragiczni, 

nerwowi ludzie”. Utożsamiani są z wiecznością, długim trwaniem w poczuciu zagrożenia – w 

ich oczach jest „wieków spuścizna” i „wieczny lęk”. Źródłem lęku są wyobrażenia lub 

utrwalone w pamięci doświadczenia – Żydzi „Opowiadają sobie jakieś trwożne rzeczy” „- 

Tego na bok odprowadzą, / Tego wołają na stronę, / Trzęsą się… oczy strwożone / Rzucą 

szybko przed siebie, / Czy kto nie słyszy…”. Niepokoi ich ciekawość „obcych” naruszająca 

granicę świata, diaspory, w której pragną być wolni i bezpieczni, ale żyją niczym w niewoli, 

odgrodzeni i w poczuciu zagrożenia. Żydzi czują się „inni” i „obcy”, ale też w ten sposób  

postrzegają społeczności, w których żyją. Budzi obawy ciekawość „gojów”, zaglądających do 

okien żydowskich domów, w rozpoczynający się w piątkowy wieczór szabas. „Obcy” mogą 

naruszyć czas święty: 

 
(…pod oknami… w piątki… przechodnie… 

 Goje… zajrzą do okien… Sza! Sza-a-a!) 

 

Dialektyka fascynacji i odrzucania obcej – niechrześcijańskiej – kultury ma źródło w 

biblijnej idei narodu wybranego, a zatem w tajemnicy o randze sacrum, która sankcjonuje 

obecność społeczności żydowskiej wśród „innych”. Znaczenie ma tu szacunek dla 

„wspólnego” Boga. Żydzi to naród wybrany, sakralny, jak pisze Sandauer „święto-

przeklęty”448. Obok antynomii narodu wybranego i przeklętego Eugenia Prokop-Janiec 

wymienia kategorie wywyższenia i poniżenia, zjawisko wspólnoty wybrańców Jahwe i 

wspólnoty wygnańców449. W taki też sposób Tuwim dopełnia obraz cierpiących i błądzących 

Żydów – „Wybrany Ród człowieczy / Pomazańcy!”.  

W opozycji do fascynacji starożytnym narodem wybranym stoją podsycane 

przesądami lęki, na których gruncie rodzą się antagonizmy. Tajemnica wybraństwa, ale i 

tajemnica odmiennej historii, tradycji, języka zapisanego „obcymi”, nieznanymi znakami. Do 

                                                 
447 Por. A. Cała, H. Węgrzynek, Strój żydowski, w: A. Cała, H. Węgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura 
Żydów polskich…, dz. cyt., s. 321-322. 
448 Por. A. Sandauer, O sytuacji pisarza…, dz. cyt., s. 9-12, cytat – s. 12. 
449 Por. E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska, dz. cyt., s. 180. 
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głosu dochodzą utrwalone w folklorze stereotypy i obiegowe poglądy, świadectwa „nie-

żydowskich” lęków. Podejrzliwość wobec Żydów wynika z przekonania o ich rzekomej 

przebiegłości i możliwościach wpływania na losy świata („I uśmiechają się chytrze / Tajnie 

posiedli najskrytsze / Z miliarda czarnych, pokracznych literek”). W końcowej części wiersza 

ujawnione zostały przesądy antyjudaistyczne, do których należy przekonanie o roli „zabójców 

Boga” oraz tzw. „mordach rytualnych” 450. W wierszu „słychać głosy”: „O jakimś czarnym 

pogrzebie, / O rykach na cmentarzach… / …Jakaś szatańska Msza, / jakieś ukryte zbrodnie”. 

Warto wyjaśnić, że przesądy, w myśl których uznawano Żydów za „agentów 

Szatana”451, „zabójców Boga” (figura Antychrysta), jak również oskarżenie o dokonywanie 

mordów rytualnych, połączone często z zarzutem bezczeszczenia hostii, znane były od 

średniowiecza w całej Europie i przetrwały do czasów współczesnych głównie w obiegu 

kultury ludowej. Rytualne zabijanie miało dotyczyć chrześcijańskich dzieci porywanych lub 

kupowanych w celu uzyskania krwi do odprawiania obrzędów religijnych lub magicznych, 

jak również do wypieku macy. Do repertuaru antyjudaistycznych i antysemickich stereotypów 

należy dołączyć, pochodzące z XVIII wieku, wyobrażenia na temat tak zwanego „zbiorowego 

żydowskiego charakteru narodowego”, według którego Żydzi mieli być „tchórzliwi, podli, 

obcy, niewierni, żądni zemsty i władzy”. Pogląd ten był najczęściej odwrotnością przekonań 

na temat własnego narodu – autostereotypu, a przede wszystkim świadczył o poczuciu 

wyższości i dominacji wobec odmienności, ustanawiając i utrwalając wzajemną obcość452.  

Tuwim był świadomy źródeł antagonizmów. Nie tylko obserwował narastającą 

wrogość środowisk radykalnych, ale doświadczał jej skutków. Przed II wojną światową i 

zagładą, stosunek Tuwima wobec tzw. kwestii żydowskiej był negatywny, ale nie 

antysemicki, co potwierdzają wypowiedzi poety w związku z agresją środowisk 

ortodoksyjnych, zarówno polskich, jak i żydowskich. Poeta nie wierzył w zgodne współżycie 

polsko-żydowskie. Jego refleksje na temat wzajemnych relacji są pesymistyczne. Tuwim nie 
                                                 
450 W Polsce pierwszy o rytualnym mordzie i bezczeszczeniu hostii wzmiankuje Jan Długosz w Historiae 
Poloniae (1455-1480). Do utrwalenia w kulturze wysokiej przesądów charakteryzujących społeczność żydowską 
przyczynili się w kronikach Gall Anonim i Wincenty Kadłubek, por. A. Pufelska, Moc obrazów obcego…, dz. 
cyt.; A. Cała, Postać Żyda w literaturze polskiej, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 
http://www.jhi.pl/uploads/attachment/file/93/Posta___yda_w_literaturze_polskiej.pdf (dostęp 16.08.2016); A. 
Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, dz. cyt., s. 207. Por. także: Ritualmord. Legenden in der europäischen 
Geschichte, S. Buttaroni und S. Musiał (Hg.), Wien 2003. 
451 Por. A. Sandauer, O człowieku, który był diabłem, dz. cyt., s. 70-74. 
452 Por. A. Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, przekład M. Wilk, Warszawa 2014, s. 28-29; A. Pufelska, 
Moc obrazów obcego…, dz. cyt.; A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, dz. cyt., s. 91-94. 
W literaturze jidysz zachowały się, mające źródło w pamięci zbiorowej, opisy prześladowań Żydów w dawnej 
Polsce. Przykładem jest pieśń Kidusz ha-Szem ha-mejuchad szel reb Mates we-reb Pinches we-Reb Awrom 
(Męczeństwo za Boga jedynego reb Matesa, reb Pinchesa i reb-Awroma), por. Ch. Turniansky, Yiddish 
„Historical Songs” as Sources for the History of the Jews in Pre-Parition Poland, „Polin” 1989, t. 4, s. 42-52; 
informację podano za: A. Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, dz. cyt., s. 29. 
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był w stanie przewidzieć konsekwencji narastającego antysemityzmu453, ale dostrzegał 

postawy społeczne, które nie mogły prowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia problemu. O 

swoich negatywnych przeczuciach poeta mówił wielokrotnie, a przykłady, które służyły ich 

poparciu dotyczyły zarówno jego osobistych doznań, jak i doświadczeń znanych z relacji:  

 
Dla mnie problemat żydowski jest tragedią, w której jednym z bezimiennych aktorów jestem ja sam. 

Jaki będzie finał tragedii i kiedy on nastąpi, nie mogę na razie przewidzieć. Oto wszystko, co mam do 

powiedzenia…454. 

 

Nie wierzę w asymilację, jest niemożliwa. Trudno przewidzieć, jak się stosunki ukształtują. Nie należę 

do zbytnich optymistów. Sam przecierpiałem wiele z powodu mojego żydostwa. Uważam, że ja i moi koledzy 

pochodzenia żydowskiego z grupy Skamandra rozogniliśmy tylko „stosunki polsko-żydowskie”. Czy zniknęły 

już na zawsze objawy niechęci do nas, nie wiem. Wiem natomiast, że wygwizdano niedawno w Poznaniu sztukę 

Wielopolskiej, dlatego że wspomniała nasze znaczenie jako Żydów dla literatury polskiej. Polacy i Żydzi to dwa 

odmienne światy – trudno mi przewidzieć w jaki sposób znajdą drogę do harmonijnego współżycia455. 

 

Tuwim odnosił się do ruchu narodowo-żydowskiego z sympatią. Mimo niechęci do 

wypowiadania się na ten temat456, poeta mówi o idei ruchu syjonistycznego, udzielając 

wywiadu Danielowi Silberbergowi w 1935 roku : 

 

– Związany z kulturą polską (…) widzę jasno, że kwestia żydowska w Polsce istnieje w nader ostrej 

formie. Moim zdaniem, syjonizm jest jedynym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. W idealnym znaczeniu 

pojmuję realizację idei syjonistycznej jako stworzenie państwa żydowskiego. Jedynie w państwie żydowskim 

znajdzie schronienie nadmiar Żydów diaspory. Najodpowiedniejszym elementem dla kolonizacji Palestyny są 

młodzi. Oni jeszcze nie nabrali sentymentu dla ziemi polskiej. Im więc łatwiej będzie rozstać się z krajem 

rodzinnym. Syjonizm zatacza coraz szersze kręgi. Jego wpływy i znaczenie rosną nieustannie. 

Katastrofa niemiecka zwiększyła w dwójnasób szeregi budowniczych żydowskiej Siedziby 

Narodowej457. 

 

                                                 
453 Por. H. Markiewicz, Przeciw nienawiści i pogardzie, dz. cyt., s. 99-119. 
454 S. Leben, Luminarze literatury i nauki polskiej o kwestii żydowskiej…, dz. cyt., s. 15. 
455 Chodzi o sztukę Marii Jehanne Wielopolskiej, Nuwopowry (Nowobiedacy). Por. Wywiady z pisarzami 
polskimi pochodzenia żydowskiego…, dz. cyt., s. 26 oraz przypis 2.  
456 Por. Wywiady z pisarzami polskimi pochodzenia żydowskiego…, dz. cyt. s. 26. Por. też: T. Heller, Julian 
Tuwim o swym wyjeździe do Palestyny, „Nasz Przegląd” 1935, nr 203, s. 5; Tuwim jedzie do Palestyny, „Nowy 
Dziennik”, 1935, nr 196, s. 7 http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=107634 (dostęp:10.06.2017); M. 
Szabłowska-Zaremba, Julian Tuwim o sobie samym i swojej poezji na łamach polsko-żydowskiego dziennika 
„Nasz Przegląd” (1923-1939), w: Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima, red. M. Adamczyk-
Garbowska, Lublin 2015, s. 40-43. 
457 D. Silberberg, Godzina z Julianem Tuwimem…, dz. cyt., s. 53-54. 
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Dla poety, wychowanego w zasymilowanej rodzinie żydowskiej458, kwestie dotyczące 

historii, tradycji i języka (zwłaszcza jidysz) były złożone. Polsko-żydowska (czy też 

żydowsko-polska) tożsamość powodowała wewnętrzne rozdarcie, które począwszy od 

pogromów w 1905 roku (Pieśń o biciu 1914) pogłębiało się wraz z narastającą falą 

antysemityzmu w latach trzydziestych i atakami na poetę ze strony prasy endeckiej, jak 

również ortodoksyjnych środowisk żydowskich. Trafnie przedstawił tę kwestię Artur 

Sandauer: 

 
Za czasów OZON-u każdy „mocarstwowy” pismak uważałby sobie za ujmę, gdyby przynajmniej raz na miesiąc 

nie wypominał Tuwimowi jego „obcości”. Na napaści tego rodzaju wystawiony był on zresztą od 

najwcześniejszych lat; aby się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do jego (…) iuveniliów. Tragizm poety leżał 

jednak nie w tym, że prowadzono przeciw niemu kampanię rasową, lecz w tym, że nie dysponował odpowiednią 

bronią, aby się jej przeciwstawić (…)459.  

 

  Agresja słowna ze strony kręgów nacjonalistycznych była uwarunkowana 

przekonaniem, że asymilacja kulturowa jest zdradą wobec „swojego”, „własnego”. Jak 

zauważa Mieczysław Dąbrowski, w tradycji żydowskiej „przejście na stronę obcego, 

wrogiego”, opuszczenie własnego środowiska, oznaczało oddalenie się od sacrum ku 

profanum, stanowiło swego rodzaju ruch ku śmierci, unicestwienie. Opuszczenie getta 

wiązało się z wykluczeniem ze społeczności, co zwyczajowo obrazowały modły odprawiane 

jak po zmarłym460. Odrzucenie przez ortodoksyjnych Żydów, a jednocześnie i głoszona przez 

publicystów endeckich krytyka z powodu semickiego pochodzenia były dla poety 

równoznaczne z wykluczeniem, które w jednym z wywiadów określił „bezapelacyjnym 

wyrokiem śmierci”461.  

W ankiecie opublikowanej w 1924 roku na łamach pisma „Nasz Przegląd” Tuwim 

wypowiedział się na temat swojej złożonej tożsamości: 

 

                                                 
458 Dziewiętnastowieczną ideę asymilacji w środowisku Żydów polskich i jej konsekwencje w niepodległej 
Polsce lat dwudziestych przedstawił Ryszard Matuszewski, por. tegoż, Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy 
pierwszych…, dz. cyt., s. 12-13.  
459 A. Sandauer, Julian Tuwim, dz. cyt., s. 47, 55. 
W podobnej sytuacji znajdowali się inni Skamandryci – Jan Lechoń i Antoni Słonimski, którego polemiki oraz 
krytyczne komentarze oburzały żydowskie środowiska ortodoksyjne, por. A. Słonimski, O drażliwości Żydów, 
„Wiadomości Literackie”, 1924, nr 35, s. 3 oraz wiele tekstów publikowanych od 1927 roku w Kronikach 
tygodniowych na łamach „Wiadomości Literackich”; R. Loth, Przedmowa, do: A. Słonimski, Kroniki 
tygodniowe 1927-1931, dz. cyt., s. VI-VIII. Szerzej na temat zjawiska antysemityzmu w Polsce międzywojennej 
pisze Alina Cała, por. tejże, Żyd – wróg odwieczny?…, dz. cyt., s. 325-418. 
460 Por. M. Dąbrowski, Swój/ obcy/ inny. Kontynuacja, dz. cyt. 
461 Por. S. Leben, Luminarze literatury i nauki polskiej o kwestii żydowskiej…, dz. cyt., s. 15. 

 234 



U mnie […] kwestia żydowska leży we krwi, jest częścią składową mojej psychiki. Tworzy jak gdyby 

potężny klin wrzynający się w mój światopogląd, w moje osobiste, najgłębsze przeżycia462. 

 

Jako ilustrację tego chaosu, który się we mnie i dookoła mnie wytworzył, przytoczę następujący 

przykład: 

Żydzi uważają mnie za asymilatora. Jest to określenie błędne. Żyd-asymilator w moim rozumieniu jest 

zasadniczo obojętny wobec zagadnień narodowościowych i rasowych. 

Ja natomiast jestem Żydem spolszczonym, owym „Żydem-Polakiem” i nic mnie to nie obchodzi, co 

jedna lub druga strona o tym powie. Wychowany w kulturze polskiej, odruchowo, kierując się jedynie 

serdecznym popędem, powiedziałbym: podświadomie, przywiązałem się z całej duszy do polskości. 

Jestem poetą, a jak wiadomo w poezji nie ma miejsca na chłodne, praktyczne rozumowanie. Językiem, 

który najściślej i zarazem najsubtelniej wyraża to, co czuję, jest język polski. Ten oto motyw tłumaczy moje 

„tendencje asymilatorskie”. Dla antysemitów jestem Żydem, a moja poezja jest żydowską. Dla Żydów-

nacjonalistów jestem renegatem, zdrajcą. Trudno! Z ludźmi, dla których pochodzenie żydowskie jest 

równoznaczne z bezapelacyjnym wyrokiem śmierci i jest jedynym miernikiem charakteru i wartości etycznej 

człowieka, dyskutować nie można. 

Tak samo ze strony przeciwnej, dla której spolszczenie jest zdradą463.  

 

W innych wywiadach Tuwim mówił: 
 

Kulturowo i uczuciowo uważam się za Polaka, zdaję sobie jednak sprawę, że istnieją zasadnicze różnice 

między mną, a moimi przyjaciółmi – aryjczykami. Zarodki tej odmienności tkwią we krwi – wyczuwam je w 

moim temperamencie, który jest bardziej żywiołowy niż polski. Jestem semitą i nigdy się tego nie wypierałem. Z 

dumą konstatuję, że moje nazwisko ma brzmienie hebrajskie464. 

 

– Nie wyrzekam się nigdy żydowskiego pochodzenia, ani przynależności do rasy żydowskiej465. 

 

Równoczesne odosobnienie Tuwima w społeczności polskiej i żydowskiej zostało 

dostrzeżone przez Sielberberga, który przypomniał wypowiedź jednej z czytelniczek 

                                                 
462 Tamże, s. 14. 
463 Tamże, s. 14-15. O pochodzeniu i znaczeniu środowiska, w jakim dojrzewał Tuwim czytamy: „Skromne, 
łódzkie środowisko urzędnicze. Ojciec – urzędnik. Cichy, skromny, bezpretensjonalny. Dość powiedzieć, że 
przez całe swoje życie nie zrobił tzw. „interesu”. I to w Łodzi, geszefciarskiej Łodzi. Ojciec i matka, dobrzy, 
cisi, skromni ludzie. Nie wywierali na mnie żadnego nacisku, pozwalali mi zawsze iść swoją drogą (…). 
Środowisko więc tolerancyjne i postępowe. W domu nie było tzw. tradycji żydowskiej, ani nic w tym rodzaju. 
Rosłem wolny i nieskrępowany pod żadnym względem”, por. I. Hellman, Nasza ankieta: Wpływ epoki i 
środowiska na indywidualność…, dz. cyt., s. 62. 
464 Wywiady z pisarzami polskimi pochodzenia żydowskiego…, dz. cyt., s. 25. 
Jan Józef Lipski podaje, że pierwotna forma nazwiska Tuwim brzmiała „Towim”, co znaczy po hebrajsku 
„dobry”, por. J. J. Lipski, Protokół nr 1 – sporządzony na podstawie notatek z wywiadu udzielonego przez 
Juliana Tuwima 17 listopada 1953 roku, w: Rozmowy z Tuwimem, dz. cyt., s. 11.  
465 Wypowiedź związana z artykułem J. M. Neumana, Skandale dookoła J. Tuwima („Nasz Przegląd”, 
Warszawa, 19 XII 1934 r.), por. D. Silberberg, Godzina z Julianem Tuwimem…, dz. cyt., s. 53. 
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„Wiadomości Literackich”, biorącej udział w plebiscycie „Kogo wybralibyśmy do 

nieoficjalnej Akademii Niezależnych”: 

 
Pominęłam dwa nazwiska ludzi o bezsprzecznie wielkim talencie: Juliana Tuwima i Antoniego 

Słonimskiego, z tego prostego powodu, iż twórczości ich nie uważam za mogącą się zmieścić w ramach 

twórczości polskiej. Jest poza nią. A chciałabym, żeby Akademia Niezależnych była akademią polskich 

pisarzy466. 

 

List do redakcji „Wiadomości Literackich” poświadcza radykalny stosunek do kwestii  

tożsamości etnicznych ujawniający się w różnych kręgach społecznych. 

Podjęty przez dziennikarza temat oburzył poetę, który postanowił ostatecznie 

wypowiedzieć się na temat swego pochodzenia:  
Sprawa mojej polskości i tego, że jestem poetą polskim jest moją sprawą prywatną, głęboko i 

gruntownie w moim sumieniu załatwioną. To, co o tym sądzi endek p. Rembieliński z jednej strony, a p. 

Neuman z drugiej – tyle mnie obchodzi, co zeszłoroczny śnieg. To nie znaczy, że p. Rembieliński i Neuman nie 

mogli mieć swego stanowiska i słuszności. Ale ja sobie wiem swoje o tej sprawie…467. 

 

Poeta określał swoje związki z Izraelem mianem „mistycznych odruchów krwi”468. 

Najdobitniej jednak określił swą tożsamość w dedykowanym Matce tekście My, Żydzi 

polscy… (Nowy Jork, kwiecień 1944 r.), w którym wśród wielu argumentów popierających 

jego polskość była wola przynależności – Tuwim był Polakiem, „bo tak mu się podobało”. 

„Być Polakiem – jak pisał Tuwim – to ani zaszczyt, ani chluba, ani przywilej. To samo jest z 

oddychaniem. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który jest dumny z tego, że oddycha”469.   

W krótkich relacjach Tuwima uwidaczniają się antagonizmy dzielące społeczeństwo 

polskie. W wywiadzie udzielonym Noemu Pryłuckiemu poeta przytoczył zdarzenie z autopsji, 

którego uczestnikami poza Tuwimem byli mały żydowski chłopiec i kaleki mężczyzna. 

 

                                                 
466 „Wiadomości Literackie” 1935, nr 2, list podpisany H.J. Głos autorki nie zaważył na wynikach plebiscytu. W 
szóstym numerze pisma z tego roku pierwsze miejsce zajął Julian Tuwim, a drugie Antoni Słonimski, por. D. 
Sielberberg, Godzina z Julianem Tuwimem…, dz. cyt., s. 54-56, przypis 3. 
467 Jan Rembieliński  1897-1948, publicysta i działacz Narodowej Demokracji, redaktor polityczny tygodnika 
„Myśl Narodowa”, na łamach którego zaatakował Tuwima w artykule Wspomnienia o Łodzi Juliana Tuwima, 
„Myśl Narodowa”, 1934, nr 36. Tuwim spotykał się również z atakami innych autorów związanych z endecją, 
np. Adolfa Nowaczyńskiego. Poeta rewanżował się, m.in. w satyrycznym utworze O Adolfie (1933), por. D. 
Sielberberg, Godzina z Julianem Tuwimem..., dz. cyt., s. 54-56 oraz przypisy 2 i 4. 
468 Tamże, s. 54. 
469 J. Tuwim, My, Żydzi polscy…, dz. cyt., s. 99-103; P. Matywiecki, Twarz Tuwima, dz. cyt., s. 324-330. 
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– Przechodzę kiedyś Krakowskim Przedmieściem (…) przed świętami żydowskimi, spotykam pejsatego 

chłopczyka, płaczącego bardzo, bo złamano mu jakąś chorągiewkę. Daję temu chłopczykowi kilka groszy na 

nową chorągiewkę, kiedy ze skraju trotuaru odzywa się do mnie jakiś inwalida bez nóg: 

 – Czy to sprawiedliwość – panie hrabio! – ujmować się za Żydem?470  
 

Poczucie niesprawiedliwości wynikało z etnonacjonalizmu ujawniającego się brakiem 

aprobaty dla pochodzenia chłopca, jego przynależności narodowościowej i religijnej 

manifestowanej przez wygląd zewnętrzny. Inwalida poczuł się skrzywdzony nie z powodu 

własnego kalectwa czy też ubóstwa, lecz za sprawą życzliwego gestu Tuwima skierowanego 

w stronę dziecka. Obcość etniczna utożsamiona jest z tym co gorsze, stygmatyzuje 

negatywnie. Mały chłopiec – z pejsami – w przekonaniu inwalidy jest odmieńcem, który nie 

zasługuje na pomoc. Jego inność stanowi antytezę wartości. Tu konfrontacja z obcym nie 

prowadzi do samopoznania w myśl przekonania, że jest on odwrotną stroną własnego 

wizerunku471.  

Realne zdarzenie opowiedziane przez Tuwima przywołuje na myśl sytuację liryczną  

wiersza Żydek (tom Słowa we krwi, Warszawa 1926)472, którego bohaterami są, będący 

faktycznie jedną osobą, mały żydowski chłopiec oraz poeta – „Pan z pierwszego piętra”. Piotr 

Matywiecki zwrócił uwagę na swoistą inscenizację podwórkowej sceny, która „staje się 

spektaklem wielkiej i żałosnej historii narodu, a nawet spektaklem kosmicznym, tańcem po 

wszechświecie”. Interpretatorzy wiersza najczęściej zwracali uwagę na utożsamienie 

bohaterów sygnowane w wierszu wspólnotą doświadczenia historycznego, wygnania, 

wędrówki oraz, graniczącego z obłędem, bolesnego uczucia osamotnienia i cierpienia473. 

Zdaniem Bożeny Umińskiej za pośrednictwem gestu, zmierzającego do unicestwienia serca 

poety przez żebrzącego chłopca, dochodzi do szczególnego „uwspólnienia tożsamości”. 

Chłopiec pełni w wierszu rolę „kapłana żydowskiego poniżenia i nieszczęścia”, który został 

                                                 
470 Por. Iks [Noe Pryłucki], „Słowa we krwi”. U Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 23. Być może inwalida był jedną z 
wielu ofiar wojennych, por. J. Wittlin, Wojna, pokój i dusza poety, dz. cyt., s. 17. 
471 Przekonanie o niskiej wartości żydowskiego życia odzwierciedlają w języku polskim liczne przysłowia 
zebrane przez Oskara Kolberga i Juliana Krzyżanowskiego, por. A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze 
ludowej, Warszawa 1992, s. 141 nn.; J. Tokarska-Bakir, Żydzi u Kolberga, w: tejże, Rzeczy mgliste. Eseje i 
studia, Sejny 2004, s. 49-72; M. Dąbrowski, Swój/ obcy/ inny. Kontynuacja, dz. cyt.; B. Wandelfels, Topografia 
obcego. Studia z fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2002, s. 153. Por. także w wielu miejscach: 
A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, dz. cyt.; J. B. Michlic, Obcy jako zagrożenie…, dz. cyt. 
472 Pierwodruk wiersza Żydek ukazał się bez tytułu w czasopiśmie „Skamander” 1925, nr 40, s. 235. Utwór 
cytowany według edycji: J. Tuwim, Wiersze, t. 2, dz. cyt., s. 26, 558. 
473 Por. P. Matywiecki, Teatr żydowski Juliana Tuwima, w: Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima, dz. 
cyt., s. 18-19. 
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wybrany przez „smutnego brata” do zniszczenia części swojego istnienia. Tego typu lektura 

sakralizuje przedstawioną w wierszu scenę474.  

Warto skoncentrować uwagę na rolach postaci występujących w wierszu, formie 

wypowiedzi, symbolice oraz znaczeniu gestu, głównie gestu odrzucenia. Na wspólnotę 

przeżyć i losu nakreślonego przez historię składa się braterstwo emocjonalne oraz braterstwo 

krwi, wspólne pochodzenie. Ważną funkcję w wierszu pełni identyfikujący się etnicznie z 

bohaterami podmiot liryczny, który w pierwszej osobie liczby mnogiej wypowiada ostatnie 

wersy: 
 

I pójdziemy potem każdy w swoją stronę  

Na wędrówki nasze, smutne i szalone.  

 

Nie znajdziemy nigdy ciszy i przystani,    

Żydzi śpiewający, Żydzi obłąkani…475

 

Podmiot liryczny, niczym wszechwiedzący reżyser komponuje podwórkową scenę z 

udziałem żydowskiego chłopca, który „chodzi po prośbie”, płacząc, zawodząc i tańcząc. 

Utożsamienie wrażliwego artysty ze słabym, bezbronnym dzieckiem koncentruje uwagę na 

odmiennościach – ułomnościach oraz swoistej niedojrzałości – dziecięcej wrażliwości i 

wyobraźni, które pozwalają bohaterom pełnić w świecie konkretne role – poety i żebraka. 

Cechy te jednak są ciężarem i źródłem cierpienia. Obaj podporządkowani stereotypowi 

„wiecznego tułacza” skazani są na wieczne błądzenie i wyobcowanie – obłąkani, opętani, 

zagubieni i niechciani, nie mogą odnaleźć swojego miejsca w świecie, zaznać radości 

osiedlenia. Podmiot liryczny, udzielając głosu poecie, zadaje pytania dotyczące wspólnego 

losu odrzuconych, podkreślając przy tym poczucie więzi i pokrewieństwa duchowego 

łączącego poetę z żebrzącym chłopcem: 
 

Spójrz, mój bracie biedny, na smutnego brata.  

 

Kędy nas zaniosło? Gdzieśmy się zgubili,  

Światu ogromnemu obcy i niemili? 

 

                                                 
474 Por. B. Umińska, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze, Warszawa 2001, s. 237. 
475 Por. wiersz Żydzi Maurycego Szymla dedykowany Tuwimowi, Międzywojenna poezja polsko-żydowska. 
Antologia, dz. cyt., s. 304. 
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Podmiot liryczny zwraca uwagę na podobieństwo losów i kondycji „bokaterów”: chłopcu 

„Bóg pomieszał głowę”, a „Pan z pierwszego piętra”, niczym postaci z obrazów Chagalla, 

„Głową rozpaloną po wszechświecie tańczy”. Taniec u Tuwima symbolizuje swoistą élan 

vital, graniczącą z szaleństwem dionizyjską siłę, artystyczną wolność, inwencję i ekspresję.  
 

Pan z pierwszego piętra, brat twój opętańczy,  

Głową rozpaloną po wszechświecie tańczy.  

 

Pan z pierwszego piętra wyrósł na poetę: 

Serce swe, jak grosik, zawinie w gazetę 

 
I przez okno rzuci, żeby się rozbiło, 

Żebyś je podeptał, żeby go nie było! 
 

Artysta w teatralnym geście, imitującym ofiarowanie jałmużny, wyrzuca przez okno to, co 

zwykle kojarzy się z najwyższą wartością, swoje serce, wyrażając w ten sposób najwyższe 

współczucie i utożsamienie z dzieckiem. Celem ofiarowania może być też chęć unicestwienia 

własnej wrażliwości. Artysta unieważnia siebie, swoją „dziecięcość” i „niewinność”. Nie 

uwalnia się jednak w ten sposób od smutku i cierpienia. Pozostaje tym, kim jest, ale także 

tym, jakim chcą widzieć go inni.  

Gest (od)rzucenia i chęć unicestwienia serca może być również świadectwem obcości 

podmiotu wobec siebie i innych, wynikającej z przyjęcia nieakceptowanej roli. Rolę tę 

narzucają społeczne stereotypy, które stygmatyzują jednostkę i grupę, i mogą mieć wpływ na 

ukształtowanie się jego tożsamości. Czy możliwe jest wyjście z narzuconej roli? Czy można 

pozbyć się „serca”, czyli szczególnej, dziecięcej delikatności i wrażliwości, źródła uczuć i 

twórczego potencjału? Tuwimowski podmiot przeczy temu. Nad ludzkim losem ciąży 

brzemię pochodzenia i stygmat cierpienia, którego nie można odrzucić. Żadne działania nie są 

w stanie zaprzeczyć tożsamości człowieka. Akt unicestwienia uczuć nie przynosi ukojenia, 

ponieważ są one, niezależną od rodowodu, naturalną częścią życia.  

Pochodzący z nizin chłopiec, obłąkany, chory i słaby, „obcy i niemiły światu” 

pośrednio ilustruje antysemicki stereotyp „żydowskiego ciała” – innego i chorego476. 

Żydowski chłopiec jest obcy i swój zarazem. W nim, niczym w lustrze, odbija się 

                                                 
476 Por. A. Pufelska, Moc obrazów obcego…, dz. cyt. Por. także antysemicki wiersz Ahaswery Józefa Aleksandra 
Gałuszki, w: tegoż, Gwiazda komandorji, dz. cyt., s. 35-36. 
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podmiotowość poety, „obcość” chłopca ułatwia poecie samopoznanie i określenie „swojej” 

tożsamości, etnicznej, mentalnej i emocjonalnej.  

Zdaniem Sandauera efektem asymilacji, czyli uznania „kryteriów obyczajowych i 

kanonów estetycznych obcego społeczeństwa” nawet w sytuacji, gdy są one nieprzychylne, 

tworzył dystans, którego przejawem w twórczości Tuwima była skłonność do autoironii. Ta z 

kolei umożliwiała poecie spojrzenie na siebie z zewnętrznej, cudzej, perspektywy477. Piotr 

Matywiecki pisze z kolei o pewnego rodzaju grze uprawianej przez Tuwima, która zmuszała 

go do walki ze sobą i innymi o własną tożsamość. Zawieszając walkę o siebie, przemieszczał 

się ze sfery traumatycznych przeżyć przez groteskę do zabawy478. 

Niepewność pochodzenia i brak możliwości wpływu nań dobrze ilustruje, napisany w 

1921 roku, ironiczny Rodowód479, w którym Tuwim dał odpór endkowi Władysławowi 

Rabskiemu w związku z publikowanymi przez niego w „Kurierze Warszawskim” kalumniami 

pod adresem poety i innych Skamandrytów: 

 
Po co się ciskasz, mój Wuerze, 

Po co wymyślasz mi od Żydka? 

Żydem aż śmierdzi w twym „Kurierze”, 

Żona waćpana – też semitka, 

Karmiona z żydowskiego dydka, 

Ciocia Hortensja, mój Wuerze, 

(Dama a Paulo czy Wizytka)480

Od Chai swój początek bierze, 

(…) 

 

Kędy tej szlachty jest początek, 

Skąd ród swój bierze Wuerzyna? 

I gdzie twych własnych wuerzątek 

Ród po kądzieli się zaczyna? 

(…)                                               
 

                                                 
477 Por. A. Sandauer, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku…, dz. cyt., s. 27, 31. 
478 Por. P. Matywiecki, Teatr żydowski Juliana Tuwima, dz. cyt., s. 22-23.  
Komentując postawę Tuwima względem antysemityzmu, autor wywiadu dla pisma „Nasz Przegląd” pisał: „Jest 
uśmiechnięty, zadowolony, zdrów, radosny, że można walczyć. Nowa kampania rasowa raczej ośmieliła go, 
dodała mu odwagi w działaniu, czuje się osobiście zaczepiony i mści się piórem, kłuje Szpilkami, miota 
epigramy (…)”, por. Anonim, Puszkin a nasz „nielitościwy wiek”. (Rozmowa z Julianem Tuwimem), dz. cyt., s. 
64-67, cytat – s. 66 
479 J. Tuwim, Rodowód, w: tegoż, Jarmark rymów, Dzieła, t. 3, dz. cyt., s. 63-65; R. Matuszewski, Poeta rzeczy 
ostatecznych i rzeczy pierwszych…, dz. cyt., s. 53. 
480 Por. W. Giełżyński, J. Stradecki, Przypisy, w: J. Tuwim, Jarmark rymów, dz. cyt., s. 605-606. 
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Prezentując w imitującym biblijny rodowód Abrahama, wierszowanym wywodzie, 

pełnym żydowsko brzmiących imion, Tuwim za pomocą satyrycznej symetrii ośmiesza 

antysemityzm redaktora, przypominając o żydowskim pochodzeniu jego żony. Mimo, że 

wiersz jest odpowiedzią na złośliwości prasowe Rabskiego, poeta zwraca uwagę, na fakt o 

ogólnym znaczeniu – pochodzenie każdego człowieka może zostać podane w wątpliwość i 

każdy może stać się ofiarą ataków na tle rasowym i narodowościowym. Wobec ksenofobii 

Tuwim wypowiada się również w satyrycznym tekście Z listów do redakcji „Poradnika 

rasowego”481, sprowadzając ideologię rasistowską do absurdu.  

 Umiejętność ironicznego komentowania trudnej do zniesienia prasowej nagonki na 

poetę skutkowała utworami, takimi jak: O St. P., O pewnym Pieńku, O Adolfie (chodzi o 

Stanisława Pieńkowskiego i Adolfa Nowaczyńskiego, publikujących paszkwilanckie teksty w 

prasie endeckiej), O „Gazecie Warszawskiej”, Mój dzionek, Z Heinego, Poeta zazdrości 

pewnemu literatowi imieniem Staś, że jest Sarmatą on zaś, nieszczęsny poeta Żydem jest 

parchatym takoż obojej stron żywot wiernie opisany (mowa o oenerowcu, Stanisławie 

Piaseckim), Wiersz, w którym autor grzecznie ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich 

aby go w dupę pocałowali, Na pewnego Endeka co na mnie szczeka, Żałosny zgon starego 

Endeka, Na niemieckich Żydów, Na Endeka-Pedeka482. Satyry Tuwima obfitują w 

sprowadzone do absurdu stereotypy odnoszące się do żydowskiego ciała, mordów rytualnych 

oraz „idei światowego spisku żydowskiego” („rządzących światem”). Ten ostatni przesąd 

rozszerzony bywał o rzekomy związek Żydów z masonerią.  

Geneza „światowego spisku żydowskiego” rozpowszechniła się w XIX wieku, w 

okresie przemian społecznych, a szczególnie podczas kryzysów ekonomicznych. W 

antysemickich tekstach (do których zaliczyć można powieść Biarritz niemieckiego pisarza 

Hermanna Goedsche, wydaną pod pseudonimem John Retcliffe w 1868 r. oraz, tłumaczone na 

wiele języków, osławione Protokoły Mędrców Syjonu483, spopularyzowane przez Siergieja 

Niliusa na początku XX wieku i zdemaskowane jako fałszerstwo w 1921 r. w dzienniku „The 

Times”) tworzono teorie spiskowe, w myśl których Żydzi uzyskali miano „władców świata”. 

Mieli być też związani z masonerią. Przesądy i pomówienia związane ze sferą ekonomiczną 

można uznać za kontynuację negatywnego obrazu „chciwego Żyda”, „Żyda-lichwiarza i 

krętacza”, „obnośnego handlarza, nieuczciwego kupca oraz bankiera i giełdowego 

                                                 
481 J. Tuwim, Jarmark rymów, dz. cyt., s. 166-167. 
482 Satyry powstały w latach dwudziestych i trzydziestych. Wszystkie zostały zamieszczone w Jarmarku rymów. 
483 Analizę strukturalno-literacką Protokołów przeprowadził Michał Głowiński, por. tegoż, Poetyka falsyfikatu 
politycznego, w: Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice, Kraków 2011, s. 167-188. Por też: J. Tazbir, 
Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992. 
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spekulanta” czy też „Żyda-finansisty”. Tutaj także pojawiają się pojęcia „żydowskiego 

kapitału”, „złotej międzynarodówki”, „złodziejskiego kapitału”484. Co ciekawe, przesądy te 

powstały w opozycji do rzeczywistego  znaczenia Żydów w polskim życiu gospodarczym, 

którego genezy należy szukać w średniowieczu. Ich rola była bardzo istotna także na dworze 

królewskim (np. Kazimierz Wielki zatrudniał żydowskiego bankiera o imieniu Lewko). 

Wśród Żydów wielu wykonywało zawód mincerza, bankiera. Dzięki umiejętności obracania 

kapitałem Żydzi z powodzeniem zajmowali się handlem485. Żartobliwą ilustracją zdolności w 

tej dziedzinie jest „drobne ogłoszenie” zamieszczone w primaaprilisowym, dodatku do 

„Kuriera Polskiego” (Warszawa, 1 kwietnia 1922): „Żyd-wariat zgodzi się pomówić serio. 

Tylko w poważnym interesie”486. Wczesne satyry Tuwima, Bank487 („Wiadomości 

Literackie” 1924, nr 24, s. 5) i Giełdziarze488 („Naprzód”, 1920, nr 292; „Prawo Ludu”, 1920, 

nr 50), wywołały kontrowersje w środowisku dziennikarzy pochodzenia żydowskiego489. W 

zamieszczonych w Jarmarku rymów tekstach poeta podejmuje temat znaczenia pieniądza we 

współczesnym świecie. O ile Bank jest utworem, w którym żartobliwie przedstawiano 

atmosferę panującą w tym szczególnym miejscu pracy, o tyle Giełdziarze stanowią 

rozbudowany komentarz do współczesnej sytuacji społecznej. Tuwim ciekawie połączył 

charakterystykę „nerwowych”, „błądzących” postaci z wiersza Żydzi (tu w znaczeniu 

zachowujących się niespokojnie, pośpiesznie, „obłędnie”) ze stereotypowymi epitetami 

„chciwego Żyda”, „nieuczciwego kupca, bankiera, giełdowego spekulanta”: 

 
Wybiegają obłędnie i  w popłochu pędzą, 

W nerwowych mózgach skaczą kursa, akcje, czeki, 

Mówią do siebie, liczą, biegną, byle prędzej, 

Zapinając po drodze pękate swe teki. 

 

Wczoraj kupił za milion, dzisiaj za dwa sprzeda, 

Kupi jeszcze – gdzie dostać? – leci – płaci więcej, 

 
                                                 
484 Informacje o przesądach dotyczących społeczności żydowskiej podaję za: A. Pufelska, Moc obrazów 
obcego…, dz. cyt.; A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, dz. cyt., s. 91-94. 
485 Niektórzy Żydzi zajmowali się również dzierżawą podatków i dóbr, takich jak młyny i gorzelnie. Bogacili się 
produkując (warząc piwo i miód, pędząc wódkę) oraz sprzedając alkohol. Żydzi trudnili się także rzemiosłem 
(m.in. krawiectwem, szewstwem, piekarstwem, rzeźnictwem, murarstwem, jubilerstwem), por. A. Polonsky, 
Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, dz. cyt., s. 48-55. Tam dalsza bibliografia na temat roli Żydów w rozwoju 
gospodarczym dawnej Polski. 
486 Por. A. Słonimski, J. Tuwim, W oparach absurdu, dz. cyt., s. 88. 
487 J. Tuwim, Bank, w: tegoż, Jarmark rymów, Dzieła, t. 3, dz. cyt., s. 46. 
488 J. Tuwim, Giełdziarze, w: tegoż, Jarmark rymów, Dzieła, t. 3, dz. cyt., s. 47-48. 
489 Por. R. Matuszewski, Poeta rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych…, dz. cyt., s. 12; W. Giełżyński, J. 
Stradecki, Przypisy, dz. cyt., s. 602-603. 
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Był w cukierni, był w banku, targuje się, nie da, 

Liczy, gemacht, wziął, pędzi, sprzedał. Sto tysięcy. 

 

A jutro znów pobiegną z giełdy do kawiarni, 

Puszczą w ruch bystre oczy i paluchy drżące, 

I znów obsiądą stolik jak spiskowcy czarni, 

Rzucając krótkie słowa i grube tysiące. 
 

Bohaterami wiersza są żydowscy właściciele, pracownicy i zamożni klienci banków, 

wobec których używane są pejoratywne określenia (Gudłaje w drogich futrach, w jedwabnej 

bieliźnie, / Wystrojone szajgece w eleganckich butach), porównani z grupą ciężko pracującej 

biedoty. Świadomość nierówności społecznej, wynikającej z warunków ekonomicznych, stała 

się pretekstem do projekcji rewolty, której skutkiem ma być utrata przywilejów posiadaczy-

kapitalistów. Ci, którzy, zdaniem „głodnej gołoty”, „podziemnych mścicieli”, są przekonani o 

nieograniczonej mocy pieniądza (Poproś ich o Chrystusa – zapytają: ile? / A gdy zgodzisz się 

– przyjdą jutro ze zdobyczą!), powinni zająć się pracą fizyczną.  

 
Tutaj nie ma gadania. Tutaj pięści trzeba! 

Wyłapać ten sztab czarny, łajdaków gromadę! 

Za mordę, do więzienia – na suchy kęs chleba, 

Bo do dziś – po cukierniach żłopią czekoladę! 

 

A potem – dać im pracę. Niechaj rąbią drzewo. 

Niech z dworca noszą kufry, cięższe od kamieni, 

Niechaj sprzedają gazety w mróz i pod ulewą 

Lub trochę przy warsztacie postoją zgarbieni. 

 

Gdy święty turkot maszyny zadudni im w głowie, 

Kiedy pot zrosi czoło, plecy zegnie ucisk, 

O życiu wtedy ramię omdlałe im powie 

I duszne sale fabryk, i wściekły żar hucisk!  
 

Utwory Tuwima odwołują się do finansistów – kapitalistów związanych z 

bankowością i stereotypowego postrzegania tej grupy zawodowej490. Obraz rewolucji w 

                                                 
490 Tu należy zwrócić uwagę nie tylko na kwestie społeczne i ekonomiczne, ale również dotyczące różnic 
kulturowych. Niechęć do zatrudniania się w przemyśle ciężkim wynikała głównie z trudności w kultywowaniu 
religii, ponieważ robotnicy nie mogli liczyć na odstępstwo od pracy w sobotę. Nie znaczy to jednak, że wśród 
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wierszu ujawnia aktualność poglądów marksistowskich, zgodnie z którymi antysemityzm 

traktowany był jako bunt wyzyskiwanych przeciw wyzyskującym, ponieważ Żydzi uważani 

byli za kwintesencję kapitalisty. Stworzenie bezklasowego społeczeństwa miało rozwiązać 

„kwestię żydowską” w sensie społecznym i politycznym491. Jednocześnie jednym z 

ważniejszych stereotypów utrwalonych w okresie międzywojennym było przekonanie o 

propagowaniu przez Żydów komunizmu, stąd do katalogu inwektyw i przesądów dołączyć 

trzeba pojęcia „żydokomuny” oraz „żydowskiego bolszewizmu”492, czego przykładem w 

satyrycznej twórczości Tuwima są utwory, takie jak: Mój dzionek, Protest, Demon, Źródło i 

Anonimowe mocarstwo.  

W wierszu Mój dzionek poeta kpiąco odnosi się do „zagrożenia” państwa polskiego 

przez żydowskich szpiegów i agitatorów komunistycznych493: 

 
Zakusy mam bolszewickie 

I sączę jad w młode dusze. 

Czasem mnie wujcio odwiedza. 

Miły, niechlujny staruszek, 

Czytamy sobie, czytamy 

Talmudzik, Szulchan-Aruszek. 

Z wujciem, jewrejem brodatym, 

Emisariuszem sowietów, 

Śpiewamy pierwszą brygadę, 

Chodzimy do kabaretów. 

Od oficerów znajomych 

Wyłudzam w czasie kolacji 

Sekrecik jakiś sztabowy 

Lub planik mobilizacji. Często mam misje specjalne 

To w Druskiennikach, to w Kielcach 
                                                                                                                                                         
ludności żydowskiej nie było robotników przemysłowych. Świadczą o tym dane statystyczne z 1921 roku, por. 
A. Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, dz. cyt., s. 307-309. 
491 Por. A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, dz. cyt., s. 112. 
492 Por. A. Pufelska, Moc obrazów obcego…, dz. cyt.; Por też pracę: P. Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje 
historyczne, Warszawa 2012. 
W Jarmarku rymów ośmieszano stereotypowe poglądy tych grup społecznych, zdaniem których „źródłem 
wszelkiego zła w Polsce międzywojennej mieli być Żydzi, komuniści i masoni”, por. R. Matuszewski, Poeta 
rzeczy ostatecznych i rzeczy pierwszych…, dz. cyt., s. 53. Uzasadnienie dla tego typu określeń miało duże 
zaangażowanie ludności pochodzenia żydowskiego w działalność partii komunistycznych Polski, Białorusi i 
Ukrainy. Bez wątpienia grunt dla tych poglądów stworzony został w bolszewickiej Rosji, w której dochodziło do 
integracji radziecko-żydowskiej, zarówno poprzez zrywanie relacji rodzinnych, jak i zaangażowanie w 
działalność polityczną czy też kulturalną podporządkowaną ideologii komunistycznej. Wielu Żydów pełniło 
kierownicze funkcje w ruchu komunistycznym (m.in. Trocki, Zinowjew, Swierdłow) oraz w aparacie 
bezpieczeństwa. Por. A. Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, dz. cyt., s. 314, 401-411. 
493 Por. B. Szwarcmann-Czarnota, Dwugłos o Tuwimie, w: Żydowskie konteksty twórczości Juliana Tuwima, dz. 
cyt., s. 115. 
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I wywrotowców werbuję 

Na rozkaz Moskwy do Strzelca. 

 

Ostatni z wymienionych tekstów zawiera pełny repertuar przesądów antysemickich. 

Irracjonalne przekonanie o światowym spisku żydowsko-bolszewicko-masońskim, w który 

zaangażowany miał być ogromny kapitał finansowy, przedstawione zostało w teatralnej 

scenie zbrodniczego rytuału:  

 
W Londynie, w wielkiej loży już postanowiono… 

Siedem pieczęci kładą masoni pod dekret. 

Nad skrwawionym Talmudem żółte świece płoną, 

W płachtę zwinęli szczątki i przysięgli sekret. 
 

Przestępczy charakter działań „rządnych władzy nad światem” dopełnia przywołanie 

lokalnego mordu, ukazanego w poetyce ludowej ballady czy obiegowej plotki: 

 
…A po naszych miasteczkach, w straszne skwarne święto, 

Wieje z sieni ziejący pomruk głuchych nowin: 

„Do kościoła się zakradł pejsaty Żydowin  

I dzieweczkę w cegielni na macę zarżnięto”.  

 

Stereotypy „żydokomuny” i „Żyda finansisty” odnajdujemy w innym jeszcze utworze 

z Jarmarku rymów: Przez Tuwima Juliana na ulicy słyszana autentyczna historia kiepsko 

zrymowana. Uliczny dialog, wpisujący się w historię życia codziennego, brzmi następująco: 

 
– „Nie byłam za komuną, pani Malinowska! 

Teraz tak, bo pisało, że ona żydowska”. 

– „I dlatego? – „Dlatego! Weźmy politycznie: 

Żyd drań, na zły interes nie pójdzie”. – „Faktycznie”.  
 

Granice światopoglądowe były równie silne jak kulturowe. Wobec ideologii Tuwim 

pozostawał bezradny, ale świadomość historycznych i kulturowych uwarunkowań 

prowadzących do polaryzacji stosunków polsko-żydowskich była dla niego szansą na 

ukazanie nonsensowności i szkodliwości radykalnych postaw. U ich źródeł tkwiły bowiem 

nie rzetelna wiedza, ale przesądy i stereotypy.  
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Tuwim postrzegał antysemityzm w ówczesnej, to jest przedwojennej, Polsce jako 

zjawisko narastające i niemożliwe do rozwiązania: 
 

Nie trzeba przypominać, ze antysemityzm w najwyższy sposób swej akulturalnej, wprost patologicznej 

postaci, zatruł całe prawie społeczeństwo polskie. 

Dlatego też uważając asymilację Żydów za jedyne, możliwe rozwiązanie kwestii żydowskiej, jednak w 

nią nie wierzę. 

Uważam Żydów za naród o wybitnie zarysowanej fizjonomii psychicznej, kulturalnej, a jednak wobec 

niechęci jaka cechuje stosunek Polaków do Żydów, uważam demonstracyjne podkreślanie ze strony Żydów swej 

odrębności za nie prowadzące do celu i zaogniające stosunki. Nie mam prawa z tego tytułu czynić Żydom 

jakichkolwiek zarzutów, stwierdzam jedynie, że jest źle494. 

 

* 

 

Podejmując tematykę aktualną, poeci międzywojenni pisali o faktach, które wymienił, 

w Litanii (1937)495 Józef Wittlin. Aktualizując tradycyjny wzorzec gatunkowy poeta połączył 

wyliczenie modlitewne ze sprawozdawczym, nadając utworowi cechy publicystyczne. 

Ciekawie wykorzystał też konstrukcję oksymoroniczną, w której zawarł etyczne przesłanie o 

konieczności świadczenia prawdy. Dlatego też poeta mówi milcząc, a jego „Dusza 

milczeniem krzyczy”. Etyczną wymowę wiersza podkreśla fraza: „Milczę o wszystkim, co z 

mego sumienia / Czyni nieczystą, krwawą, ropną ranę”. Głos poety wynika z indywidualnej 

wrażliwości, poczucia moralności, odpowiedzialności za człowieka. Sumienie nakazuje mu 

mówić o sprawach, które należałoby przemilczeć ze względu na strach, które budzą. Dlatego 

poeta milcząc, krzyczy o okrucieństwie leżącym u podstaw relacji międzyludzkich, o 

niemożliwych do zaakceptowania warunkach życia – nędzy ludzi żyjących w polskich 

miastach i wsiach, bezrobociu, biedzie i głodzie. Dostrzegając zło, które rządzi światem, 

zabiera głos w sprawach politycznych. Pisze o przemocy, której skutkiem jest obóz 

koncentracyjny w Berezie Kartuskiej, o cenzurze ograniczającej wolność słowa, o wojnach i 

ich ofiarach, o nieludzkich procesach politycznych w Rosji Sowieckiej – „O wszystkim, co 

się teraz dzieje”.  

Przyjmując rolę kronikarzy czy też komentatorów codzienności poeci międzywojenni 

stawali się moralistami i reformatorami współczesności. Jednym z ważniejszych tematów 

było zagrożenie kolejną wojną. W pochodzącym z 1938 roku wierszu Pokolenie Perec 

                                                 
494 S. Leben, Luminarze literatury i nauki polskiej o kwestii żydowskiej…, dz. cyt., s. 15; D. Silberberg, Godzina 
z Julianem Tuwimem…, dz. cyt., s. 53. 
495 J. Wittlin, Litania, w: tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s. 129-130. 
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Nowomiast, poeta związany z krakowskim „Nowym Dziennikiem”, pisał o niechybnym 

konflikcie, którego mają doświadczyć między innymi dziecięcy świadkowie Wielkiej Wojny: 

 
(…) 

Poczęci śród trwogi, w grozie wojennej, 

Nosiliśmy w sercu przestrach i lęk, 

Wyrośli w godzinie czarnej, płomiennej, 

Chłonęliśmy widma ogień i jęk. 

 

(…) 

 

Nad głową nam warczą groźne motory, 

A w uszach wciąż dudni stalowy krok! 

W krąg świszczą i grają i dyszą zawory, 

Źrenice nam dławi koszmarny mrok…496

 

Przeczucie katastrofy ciążyło nad twórczością niemal wszystkich poetów lat 

trzydziestych (między innymi wizję apokalipsy znajdziemy w zbiorach Ostrze mostu i 

Przyjście wroga Jerzego Zagórskiego z 1933 i 1934 roku). Zagrożenie konfliktem zbrojnym 

znalazło odzwierciedlenie w ciemnej nastrojowości wierszy Czechowicza oraz jego uczniów. 

Należy jednak podkreślić, że katastrofizm poetów Drugiej Awangardy, głównie związanych z 

wileńskimi Żagarami i lubelskim Reflektorem, z reguły nie miał charakteru 

paradokumentalnego, a raczej wizyjny i wieloznaczny, wynikający co prawda z dostrzeżenia 

pewnych faktów politycznych, ale odległy w sposobie przedstawiania od realistycznego497.  

Intuicyjnie, a może z powodu wojennego doświadczenia wcześnie, bo już w pierwszej 

połowie lat dwudziestych, o niebezpieczeństwie wojny pisał w wierszu Lekka atletyka 

Broniewski. Znaczące w jego twórczości będą też dwa ważne wiersze poświęcone wojnie w 

Hiszpanii – Cześć i dynamit oraz No pasaran! pochodzące z tomu Krzyk ostateczny. Warto też 

tutaj przywołać Pieśń o Saragossie498 Jana Wyki, uczestnika wojny w Hiszpanii, który 

opublikował ten wiersz w tomie Hiszpańska Warszawianka 1932-1953 (data wydania 1953). 

W marcu 1939 roku Broniewski napisze słynny Bagnet na broń, którego powinowactwo z 

                                                 
496 P. Nowomiast, Pokolenie, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 494. 
497 Por. S. Stabro, Między nadrealizmem i klasycyzmem – Jerzy Zagórski, w: tegoż, Poezja i historia. Od 
Żagarów do Nowej Fali, Kraków 1995, s. 31-82; J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, dz. cyt., s. 
184-199. Por. także: M. Zaleski, Przygoda drugiej awangardy, Wrocław 2000; J. Kryszak, Katastrofizm 
ocalający. Z problematyki poezji tzw. „Drugiej Awangardy”, Bydgoszcz 1985. 
498 J. Wyka, Pieśń o Saragossie, w: Poezja polska 1914-1939. Antologia, t. 2, dz. cyt., s. 221-222. 
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innym wierszem-pobudką Na zwady dzień Młodożeńca (1939) wykazał Stanisław Burkot499. 

Egzemplifikacją pierwszych dni wojny będzie napisany przez Słonimskiego na emigracji w 

Paryżu Alarm! (1940). Odzwierciedlając dynamizm i dramatyzm realnej sytuacji, poeta 

zacytował fragmenty autentycznych komunikatów radiowych ogłaszanych podczas ataków 

lotniczych na Warszawę („Uwaga! Uwaga! Przeszedł! / Koma trzy!”; „Ogłaszam alarm dla 

miasta Warszawy!”; „Uwaga! Uwaga! / Odwołuję alarm dla miasta Warszawy!”).  

 

                                                 
499 Eksplikację utworu w kontekście wiersza Bagnet na broń Broniewskiego przeprowadził Stanisław Burkot, 
por. S. Burkot, Dwa wiersze i historia, w: tegoż, Uwikłani w historię. Szkice o literaturze, autorach i utworach z 
XIX i XX wieku, Kraków 2008, s. 203-214. 
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IV. Poetycka symfonia wielkiego miasta – Kraków 

 
IV.1. Metafora muzyczno-filmowa 

 

Tytuł rozdziału Poetycka symfonia wielkiego miasta – Kraków nawiązuje do niemego 

filmu montażowego Berlin. Symfonia wielkiego miasta (Berlin: der Simphonie der Groβstadt) 

w reżyserii Waltera Ruttmanna powstałego w 1927 roku. Obraz, określany mianem 

dokumentu lirycznego, należy do postekspresjonistycznego kina Nowej Rzeczowości (Neue 

Sachlichkeit) i grupy tzw. „filmów ulicznych” (Straβenfilme), które cechuje styl 

paradokumentalny1. Symfonia, na którą w klasycznej formie składają się cztery części 

charakteryzujące się zmiennym tempem, jako inspiracja dla kompozycji filmowej została 

potraktowana dość swobodnie. Pięcioaktowe, pozbawione dialogów i komentarza, dzieło 

Ruttmanna strukturalnie łączy z symfonią zmienność rytmiczna, której poddany został w 

miejsce dźwięku obraz, jak również motyw przewodni, którym w filmie jest, przedstawiony 

na wiele sposobów, dynamizm miejskiego życia. Symultanicznie percypowany ruch 

odzwierciedlony został poprzez zmieniające się obrazy, dźwięki natomiast wymagają 

konkretyzacji w procesie odbiorczym. W literaturze pojemną metaforą miejskiej symfonii 

można określić niektóre utwory epickie, liryczne lub synkretyczne (najczęściej poemat), 

łączące partie epickie z lirycznymi i dramatycznymi, których tematem jest doświadczanie 

miasta. Ich cechą charakterystyczną są łatwo dostrzegalne inspiracje literaturą faktu, 

gatunkami publicystycznymi oraz techniką montażu filmowego. Przenosząc nazwy 

związanych z symfonią form muzycznych w obręb filmu i literatury, krótkie utwory liryczne 

moglibyśmy określić metaforą sonaty, a ich zbiór, utrzymany w tej samej lub podobnej 

„tonacji”, cyklem sonatowym.  

                                                 
1 Berlin. Symfonia wielkiego miasta (1927), reż. W. Ruttmann, https://www.youtube.com/watch?v=0NQgIvG-
kBM (dostęp: 11.08.2017). Metafora symfonii zestawiona z tematem nowoczesnego miasta była popularna w 
europejskim i amerykańskim kinie lat dwudziestych, o czym świadczą między innymi tytuły: Symfonia 
wyścigów, reż. H. Richter (1928), Symfonia drapacza chmur, reż. R. Florey (1928), Entuzjazm / Symfonia 
Donbasu (1930), reż. D. Wiertow, Symfonia diagonalna, reż. V. Eggeling (1924), Symfonia zmysłów (1926), reż. 
C. Brown, por. A. Krupa-Ławrynowicz, Miejska symfonia. O zgrabnej metaforze w eseistycznej formie, „Journal 
of Urban Ethnology” 11, Kraków 2013, s. 78; T. Szczepański, Skandynawia, w: Kino nieme, Historia kina, t. 1, 
red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009, s. 387, 390; Ł. A. Plesnar, Hollywood: epoka jazzu, 
tamże, s. 620-622; A. Helman, Awangarda we francuskim i niemieckim kinie niemym, tamże, s. 748-749; J. 
Hučková, Nieme kino dokumentalne, tamże, s. 790, 793. 
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Metaforę miejskiej symfonii zastosowano w celu zwrócenia uwagi na wielość 

sposobów obrazowania miasta2 zarówno w formach lirycznych, jak i epickich. Formalne i 

estetyczne odmienności w kreowaniu wizerunku Krakowa uzależnione były od wielu 

istotnych czynników, począwszy od osobistego stosunku do miasta, przez przynależność do 

ugrupowania poetyckiego i wynikającą stąd poetykę, aż po poglądy i zaangażowanie w 

sprawy społeczno-polityczne. Wizualnymi odpowiednikami niektórych wierszy mogłyby być 

rysunki, obrazy malarskie i fotografie niejednokrotnie upowszechniane za pośrednictwem kart 

pocztowych3, łączące wielość technik plastycznych kolaże, fotomontaże oraz 

eksperymentalne filmy montażowe.  

Na początku XX wieku percypowanie nowoczesnej przestrzeni urbanistycznej – 

monumentalnej architektury, mechanizacji, szybkiego tempa, miejskiego zgiełku – stało się 

nie tylko tematem sztuki nowoczesnej, ale i bodźcem do poszukiwania nowych sposobów jej 

wyrażania. Tendencje te obserwujemy zarówno w literaturze, jak i w sztukach wizualnych 

(malarstwie, rzeźbie, filmie) w obrębie tematyki, kompozycji i formy artystycznej. Ciekawe 

eksperymenty dokonywały się także w muzyce, czego przykładem mogłaby być 

awangardowa Symfonia syren fabrycznych rosyjskiego kompozytora Arsenija Awramowa. 

Techniki właściwe dla jednej ze sztuk przenikały do innych, wzbogacając i rozwijając ich 

język. Zmienia się perspektywa oglądu rzeczywistości przedstawionej w dziele. W sztukach 

wizualnych i literaturze, zwłaszcza w odmianie awangardowej mamy do czynienia z 

geometryzacją przestrzeni4, operowaniem czcionką i tekstem jako znakiem ikonicznym, 

                                                 
2 W poezji międzywojennej elementy urbanistyczne były niemal regułą. Motywacje dla ich zastosowania były 
jednak odmienne, wynikały bowiem z różnych założeń artystycznych, między innymi futurystycznego, 
programu Awangardy Krakowskiej, poetów „Kwadrygi” czy praktyki „Skamandra”. Temat miasta był 
atrakcyjny dla wielu poetów i realizowany zgodnie z założeniami programowymi, czasami traktowany 
ornamentacyjnie i powierzchownie. Dla wszystkich wspólne są jednak słownictwo urbanistyczne, metaforyka i 
obrazowanie, por. m.in. T. Peiper, Miasto, masa maszyna, „Zwrotnica” 1922, nr 1, w: tegoż, Tędy. Nowe usta, 
oprac. tekstu i red. T. Podoska, Kraków 1972, s. 35; J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 
2003, s. 35-37, 86, 95; E. Cichla-Czarniawska, „Heretyk awangardy” – Jalu Kurek, Lublin 1987, s. 43; G. 
Gazda, Urbanizm, w: tegoż, Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej, Gdańsk 2008, s. 201.  
3 Por. Kraków. Historia i stara pocztówka, oprac. M. Bracka-Kondracka, L. Brywczyński, Elbląg 2016. 
4 W poezji eksponującej temat miasta niejednokrotnie można mówić o tzw. pejzażu kubistycznym, który, 
zdaniem Tadeusza Kłaka, „był wspólnym widzeniem świata poetów nowej sztuki”. Kubizm w poezji 
postrzegany jest jako ekwiwalent kubistycznego malarstwa, czego inspiracje dostrzegamy w twórczości poetów, 
których przedmiotem uwagi było nie tylko miasto. Literackie eksperymenty artystyczne międzywojnia dowodzą 
szerokiego zainteresowania rozmaitymi nurtami sztuk plastycznych (tj. prymitywizm, futuryzm, ekspresjonizm, 
kubizm, surrealizm), a także najmłodszą ze sztuk wizualnych – filmem. O inspiracjach kubizmem (ściśle 
związanym z futuryzmem) należy mówić w przypadku twórczości wielu autorów, między innymi: Brunona 
Jasieńskiego, Stanisława Młodożeńca, Juliana Przybosia, Adama Ważyka, Jalu Kurka, Józefa Czechowicza, 
Emila Zegadłowicza i Edwarda Kozikowskiego, por. m.in. T. Kłak, Czechowicz – mity, magia, Kraków 1973, s. 
39; S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, Warszawa 1985, s. 35; E. Cichla-
Czarniawska, „Heretyk awangardy” – Jalu Kurek, dz. cyt., s. 43; J. Kulczyńska, Posłowie. Kwadraty Stanisława 
Młodożeńca, czyli poetyckie obrazy z podróży, w: S. Młodożeniec, Kwadraty (Zamość 1925), Kraków 2009, s. 
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wzorowaniem kompozycji na plastycznym kolażu oraz technikach montażu filmowego. 

Artyści operują skrótem i zmienną perspektywą.  

Metafora miejskiej symfonii ewokuje bogactwo wrażeń zmysłowych, które oferuje 

człowiekowi miasto. Realizacją tego typu odbioru rzeczywistości w polskiej poezji 

międzywojennej są głównie wiersze Juliana Tuwima W Warszawie5 i Warszawa rozbłyskana. 

Muzyczno-plastyczny aspekt anonimowego miasta dostrzegał Marian Piechal w wierszu 

Śpiewające zwierzę6. Zmysłowe percypowanie przestrzeni urbanistycznej jest również 

właściwe dla podmiotu poematu rozkwitającego Kwiat ulicy i utworu Wśród wiórów dnia 

Peipera. Miasto jako polifoniczna, wielopłaszczyznowa, wielobarwna i pełna zmiennych 

elementów przestrzeń daje się poznać za pomocą wszystkich zmysłów, pobudzając odbiorcę 

do wyjawienia osobistych doznań, ale i refleksji o charakterze estetycznym, filozoficznym, 

twórczym i światopoglądowym. Spojrzenie Elżbiety Rybickiej na literackie reprezentacje 

nowoczesnego miasta przez pryzmat odmiennych poetyk – percepcyjnej, parabolicznej, 

konstruktywistycznej oraz dokumentu społecznego7 nie wyklucza ich łączności, ale ujawnia 

dominujące cechy utworów. Warto zwrócić uwagę, że w międzywojennej poezji o Krakowie 

mamy do czynienia z realizacjami potwierdzającymi słuszność klasyfikacji przyjętej przez 

autorkę pracy Modernizowanie miasta…, która przedmiotem swoich analiz uczyniła teksty 

poetów związanych między innymi z awangardowym środowiskiem Krakowa (formisty 

Tytusa Czyżewskiego, futurystów Stanisława Młodożeńca i Brunona Jasieńskiego oraz 

przedstawicieli Awangardy Krakowskiej – Tadeusza Peipera, Juliana Przybosia, Jalu Kurka). 

Poeci ukazują miasto dwojako. Pierwszy sposób podkreśla subiektywny ogląd 

miejskiej przestrzeni, drugi świadczy o próbie obiektywnego jej ukazania, co najczęściej ma 

miejsce w poematach o cechach reportażu, gdzie mamy do czynienia z rejestracją faktów 

charakteryzującą się dystansem przestrzennym, a czasami, choć rzadko, emocjonalnym. 

Najczęściej jednak w poezji odnajdujemy sygnały dowodzące silnego związku podmiotu 

                                                                                                                                                         
XXXVIII; J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1972; W. Krzysztoszek, Mit 
niespójności. Twórczość Adama Ważyka w okresie międzywojennym, Warszawa 1985. 
5 Wiersz z uwzględnieniem poetyki percepcyjnej interpretuje Elżbieta Rybicka, por. tejże: Modernizowanie 
miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2003, s. 121-124. Por. 
także wiersze zamieszczone w cyklu O ludziach i mieście Andy Eker, w: tejże, Melodia chwili, Lwów 1937; 
Anda Eker. Miłość stracona, red. M. Antosik-Piela, E. Prokop-Janiec, Kraków 2017. 
6 Por. M. Piechal, Śpiewające zwierzę, w: tegoż, Krzyk z miasta, Warszawa 1929. 
7 Por. E. Rybicka, Modernizowanie miasta…, dz. cyt., s. 100-291. Por. też badania Elżbiety Rybickiej na temat 
antropologii miejsca (percepcji i emocji w doświadczaniu przestrzeni), w: tejże, Geopoetyka. Przestrzeń i 
miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014, s. 243-276. 
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lirycznego z miastem, świadczące o swoistej interioryzacji krakowskiej przestrzeni8. Niektóre 

teksty, zwłaszcza autorów zaangażowanych społecznie, cechuje język perswazyjny i 

dydaktyzm, będące właściwościami twórczości programowej. 

Wielkość Krakowa w poezji międzywojennej konstytuowana jest przede wszystkim 

przez związek z narodową historią i kulturą. Terytorialny rozmiar miasta nie jest istotny. 

Podobnie niezbyt ważny wydaje się jego cywilizacyjny rozwój, na który wskazują historycy 

Krakowa, pisząc o znaczeniu uprzemysłowienia (m.in. Fabryki Maszyn i Wagonów 

Zieleniewskiego9, Fabryka Kabli, Fabryka Armatur, Fabryki Czekolady „Optima” i 

„Suchard”, Fabryka „Solvay”, „Semperit”), komunikacji (budowa magistrali kolejowej 

łączącej Kraków z Warszawą i Zakopanem oraz Kraków z Górnym Śląskiem, inwestycje 

miejskie, takie jak uruchomienie linii tramwajowej do Płaszowa), jak również rozbudowie 

architektonicznej miasta (m.in skrzyżowanie pod Pocztą Główną i jej przebudowa, 

skrzyżowanie ulic Długiej z Karmelicką, budowa gmachu „Feniksa” oraz Komunalnej Kasy 

Oszczędności, gmach Banku Przemysłowego i Giełdy, budynek Izby Skarbowej, gmach 

YMCA, dom towarowy „Bazar Polski” – późniejsza siedziba „Ilustrowanego Kuriera 

Codziennego”, most im. Marszałka J. Piłsudskiego, budowa Alej Trzech Wieszczów, 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Muzeum Narodowe, Biblioteka Jagiellońska, Dom 

Legionistów im. J. Piłsudskiego, Hala Targowa oraz stadion miejski przy Alei 3 maja, liczne 

kościoły i budynki mieszkalne)10. Znaczące natomiast są konkretne punkty na mapie 

Krakowa, głównie ze względu na ich legendarno-historyczne znaczenie, aspekt 

państwowotwórczy i funkcję propagandową, co mogłoby stanowić uzasadnienie dla badań 

nad literackimi reprezentacjami Krakowa z uwzględnieniem polityki miejsca11. Ten sposób 

myślenia o dawnej stolicy państwa zmienią Jalu Kurek i Marian Czuchnowski, wprowadzając 

na literacką mapę pejzaż podmiejski, porzuciwszy jego wersję sentymentalną na rzecz 

obrazka społecznego. Warto podkreślić, że topomastyka pełni w utworach funkcję 

urealniającą przekaz artystyczny, wiążąc go z rzeczywistością pozaartystyczną, co może 

czasami przypominać, ale zwykle nie jest „mimetyczną reprodukcją” lub „reporterskim 

                                                 
8 Częściowe wyniki badań dotyczące reprezentacji Krakowa w poezji międzywojennej opublikowano w 
artykule: J. Kulczyńska, Miejsce doświadczone. Kraków w poezji międzywojennej, w: Kraków. Miejsce i tekst, 
red. A. Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków 2014, s. 117-127. 
9 Zakłady Zieleniewskiego wymienia Julian Przyboś w Reklamie IV Targów Wschodnich, por. rozdział 
Dokument epoki – funkcja i znacznie konwencji artystycznej. 
10 Por. J. Szpak, Przemysł, w: Dzieje Krakowa, t. 4. Kraków w latach 1918-1939, pod red. J. Bieniarzówny, J. M. 
Małeckiego, Kraków 1997, s. 191-202; J. Purchla, Urbanistyka, architektura i budownictwo, tamże, s. 149-189; 
E. Adamczyk, Samorząd Krakowa i jego władze, tamże, s. 62. 
11 Por. E. Rybicka, Geopoetyka…, dz. cyt., s. 54. 
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sprawozdaniem”12. Najczęściej utwór poetycki przybiera formy zbliżone do wizualnego 

fotomontażu czy kolażu złożonego z fragmentów notatek prasowych, fotografii, reprodukcji 

obrazów i pocztówek. Natomiast doświadczanie krakowskiej przestrzeni zwykle 

zogniskowane bywa w przeżyciu artystycznym, estetycznym lub intymnym. 

Odzwierciedlenie w wierszach realiów związane jest z wydarzeniami o randze historycznej 

oraz kwestiami społecznymi. Dlatego też o Krakowie mowa jest w ważnych dla państwa 

momentach, takich jak odzyskanie niepodległości oraz uroczystości żałobne Słowackiego i 

Piłsudskiego – wielkie – zarówno ze względu na skalę przedsięwzięcia, jak i znaczenie 

postaci. Odbicie rzeczywistości znalazły w poezji także krwawe walki między robotnikami a 

policją i wojskiem z 1923 i 1936 roku. Bez względu na poruszane przez poetów tematy, ich 

wiersze najczęściej mają charakter mitotwórczy, współtworzą bowiem mit miasta, czyniąc go 

częścią własnej mitologii. Funkcjonujący w obiegu społecznym i pamięci zbiorowej mit 

miasta poddają „gestowi demityzacji”13 poeci o lewicowych poglądach. 

Wśród wielu wierszy poetów związanych z Krakowem14 nie znajdziemy aluzji do tego 

miasta. Brak nam przesłanek ku temu, by uznać za krakowskie anonimowe miejskie 

przestrzenie w realizującej poetykę codzienności twórczości Tytusa Czyżewskiego (m.in. 

wiersze z tomu Zielone oko. Poezje formistyczne, Elektryczne wizje (Kraków 1919): Miasto w 

jesienny wieczór (niesielanka), Śpiewające domy, Melodja tłumu; wyjątkiem będzie Lajkonik 

w chmurach oraz Oda do chleba, w której pośrednio Kraków został przywołany przez tytuł 

prasowy – „Ill. Kuryerka”), Brunona Jasieńskiego (Miasto. Syntezja; Przejechali), Juliusza 

Wita (Wielość, Przepływ, Moja ulica, Restauracja, Zakochany dorożkarz, Miasto, Noc, Syn 

handlarza win ze zbioru Z 10-stron wydanego w Krakowie w 1929 roku; odstępstwem 

mógłby być obraz targu w wierszu Poniedziałek, w którym Kraków, podobnie jednak jak 

wiele innych miast, symbolizowany może być przez rynek i wieżę ratuszową).  

Podstawą badawczą będą utwory, w których aluzje do miasta są jednoznaczne. Ich 

autorami są związani z miastem krakowianie, czyli pochodząca z artystycznej rodziny 

Kossaków, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska oraz pisarz o częściowo chłopskim 

rodowodzie, Jalu Kurek. Ciekawa jest twórczość przedstawiciela młodszej generacji, Lecha 

Piwowara, zarówno ze względu na problematykę społeczną, jak i umiejętność przedstawienia 

                                                 
12 E. Rybicka, Modernizowanie miasta…, dz. cyt., s. 197. 
13 Por. E. Rybicka, Modernizowanie miasta…, dz. cyt., Kraków 2003, s. 71. 
14 Krakowskie środowisko literackie lat międzywojennych scharakteryzowano m.in. w pracach: J. Dużyk, Z 
życia literackiego Krakowa, w: Kraków międzywojenny. Materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 
1985, red. J. M. Małecki, Kraków 1988, s. 87-119; J. Dużyk, Życie literackie, w: Dzieje Krakowa, t. 4. Kraków 
w latach 1918-1939, dz. cyt., s. 341-374; J. Olczyk, Życie literackie w Krakowie w latach 1893-2013, Kraków 
2016, s. 113-285. 
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w wierszach dynamizmu miejskiego. Interesować nas będą również poetyckie reprezentacje 

Krakowa autorstwa licznych twórców związanych z miastem poprzez edukację, zawodowe 

wybory i literackie doświadczenia, czy też uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. 

Do szerokiego grona należą między innymi: Józef Aleksander Gałuszka, Julian Przyboś, 

Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec, Tytus Czyżewski, Juliusz Wit, Józef Wittlin, Emil 

Zegadłowicz, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimiera Iłłakowiczówna, 

Maria Hochberżanka, Eliza Silberstein, Roman Brandstaetter, Eleazar Merchentraum, 

Maurycy Schlanger. Przedmiotem szczególnej uwagi badawczej będzie twórczość Mariana 

Czuchnowskiego. 

 

 

IV.2. Mit, legenda i historia 
 

Artystyczne przekształcenia historii i mitów Krakowa są jednym z najczęstszych 

sposobów obrazowania tego miasta zarówno w literaturze, jak i w sztukach wizualnych. 

Legendy i krakowskie zwyczaje ludowe inspirowały twórczość między innymi Tytusa 

Czyżewskiego, czego znakomitym przykładem jest Lajkonik z wydanego w 1936 roku tomu 

Lajkonik w chmurach. Poezje15. Dla poety pochodzenia żydowskiego, Eleazara 

Merchentrauma, krakowska legenda o Panu Twardowskim jest jednym z elementów jego 

własnej kultury, co zostało zasygnalizowane w ostatniej strofie wiersza Do Polski16. Do 

opowieści, łączące cechy baśni i legendy nawiązuje również Maria Pawlikowska-

Jasnorzewska w utworze Bandyta i diabeł. Dedykowana ku przestrodze Panom Bandytom 

groteskowa ballada o Dudku nawiązuje, zdaniem Jerzego Kwiatkowskiego, do postaci 

autentycznej17. Pochodzącego z Przegorzał, a zatem z okolicy Krakowa, przestępcę poetka 

przedstawiła w chwili poprzedzającej egzekucję. Wątek fabularny oparty na prawdziwym 

zdarzeniu powiązany z ludowym motywem diabła pełni funkcję dydaktyczną. Natomiast 

refleksja poetki zawarta w środkowej strofie wiersza zawiera świadectwo jej humanitarnych 

poglądów. 

                                                 
15 Por. T. Czyżewski, Wiersze i utwory teatralne, wstęp J. Kryszak, opracowanie J. Kryszak, A.K. Waśkiewicz, 
Gdańsk 2009, s. 177-189. 
16 E. Merchentraum, Do Polski, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, wybrała, oprac. i 
wstępem opatrzyła E. Prokop-Janiec, Kraków 1996, s. 102. 
17 Por. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Bandyta i diabeł, w: tejże, Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski, 
Wrocław 1972, s. 87. Być może utwór powstał na podstawie notatek prasowych, które często inspirowały 
poetów dwudziestolecia międzywojennego, por. m.in. utwory Peipera, Jasieńskiego i Słonimskiego. 
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Doświadczanie miasta jest formą doświadczania świata18. Sens duchowy posiada 

również inne „miejsce pamięci”, lub jak określa to Andrzej Szpociński, „miejsce 

wspomnień”19. Świat, o którym będziemy teraz mówić to rzeczywistość, której odzyskanie 

jest możliwe niemal wyłącznie za pośrednictwem dokumentów lub artystycznych 

reprezentacji. Dzieje Krakowa łączą się z historią i legendą dzielnicy Kazimierz, o której w 

poetyckim reportażu pisał Juliusz Wit. Noc na Szerokiej ulicy to opowieść o współczesności i 

przeszłości, o realnym i magicznym zarazem świecie20. Na krakowskim Kazimierzu 

mieszkała głównie uboższa część społeczności żydowskiej. Topografia wiersza obejmuje 

realny cmentarz przy bożnicy Remuh i skwer przy ulicy Szerokiej, z umiejscowionym tam 

legendarnym cmentarzem uczestników wesela, którzy złamali szabat21. Przedstawienie ulicy 

Szerokiej nocą ewokuje tajemnice i ciemną stronę przestrzeni22. 

„Jak tu bardzo po polsku i jak starożytnie”, pisał Kazimierz Wierzyński w utworze 

Kraków. Wawel, nekropolia królów i wybitnych rodaków, obecny jest w pamięci zbiorowej 

jako symbol, do którego odwołanie się jest zwykle głosem w sprawach państwa. Aluzje 

literackie do twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Juliusza Słowackiego, poetów 

pochowanych w świętych miejscach Krakowa, na Wawelu i na Skałce23, dowodzą nie tylko 

atencji wobec ich twórczości, ale wskazują za ich pośrednictwem na wartość historii i kultury 

narodowej. Podanie głosi, że „kto chciałby z Wawelu bez woli narodu władać Polską, ten 

                                                 
18 Nawiązujemy tutaj do zespołu pojęć, zaproponowanych przez Hannę Buczyńską-Garewicz w pracy Miejsca, 
strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Przestrzeń doświadczoną zdefiniowano tu (w oparciu o 
Husserla i Heideggera) jako „naturalne otoczenie człowieka” ukształtowane w „relacji zamieszkiwania”. O 
swojskości i bliskości miejsca decyduje jego poznanie i rozumienie, bez niego bowiem pozostaje ono obce i 
dalekie. Przestrzeń doświadczona posiada „niezbywalny aspekt subiektywny”, jest systemem znaczeń, 
formującym w wyniku zindywidualizowanego przeżycia „swoistą topografię duchową” człowieka, por. H. 
Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006, s. 11-
21. 
19 Por. A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie 4/2008, s. 13. 
20 Por. J. Wit, Noc na Szerokiej ulicy, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 208-
209. 
21 Ulica Szeroka od początku istnienia Kazimierza, czyli od schyłku XV wieku, w całości była w jego obrębie, 
por. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Z. Jakubowski, Historia i zarys rozwoju przestrzennego miasta 
żydowskiego na Kazimierzu, w: Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom IV. Miasto Kraków, część VI. Kazimierz i 
Stradom. Judaica: bóżnice, budowle publiczne i cmentarze, pod redakcją I. Rejduch-Samkowej i J. Samka, 
Warszawa 1995, s. XVI-XVII. 
22 Opisane przez Wita miejsce to także ślad uprzemysłowionej części miasta, w której znajdowały się gazownia, 
elektrownia oraz remiza tramwajowa, por. B. Zbroja, K. Myślik, Nieznany portret Krakowa, Kraków 2010, s. 
55-64; M. Jankowska, M. Kocańda, Kraków między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Łódź 2011, 
s. 30-34, 52-54. 
23 K. Wierzyński, Kraków (z tomu Wolność tragiczna 1936), w: tegoż, Poezje, wybrała i wstępem opatrzyła E. 
Cichla-Czarniawska, Lublin 1990, s. 171-172. 
W międzywojniu w podziemiach kościoła Paulinów pochowano również Jacka Malczewskiego (1929) i Karola 
Szymanowskiego (1937). Por. wiersz Na śmierć Jacka Malczewskiego Józefa Aleksandra Gałuszki, w: tegoż, 
Cienie orłów, Warszawa 1932, s. 48-49, http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32722 (dostęp: 18.10.2017).  
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będzie musiał w popłochu uchodzić i zginie otoczony pogardą”24. Tak też dzieje się w 

utworze Wierzyńskiego: Dopiero gdy się Wawel okrutny zapali / I w przepaść 

bałwochwalstwem gdy runie najstarszym, / Podniosą się waleczni, zadudnią swym marszem, / 

O wolność walczyć będą i po niej iść dalej25. Kraków jako synonim polskości obecny jest 

również w wierszach Stanisława Młodożeńca 191826 oraz w oryginalnym, futurystyczno-

formistycznym Pochodzie, obrazującym zmierzającą we mgle na Wawel grupę dzieci27. 

Patriotyczny nastrój rejestrujemy również w wierszu Afisz na niebie Zegadłowicza 

upamiętniającym odzyskanie niepodległości28. 

Na mapie międzywojennego Krakowa wyróżniają się dwa wzgórza – naturalne, na 

którym zbudowano siedzibę królewską oraz kopiec usypany na pamiątkę walki narodu o 

niepodległość. Do ukonstytuowania się tych miejsc przyczyniły się wydarzenia, których 

przeżycie miało zarówno indywidualny, jak i zbiorowy charakter.  

W 1927 roku pochowano na Wawelu prochy Juliusza Słowackiego29. Poetycką 

reprezentacją uroczystego pogrzebu były między innymi współczujące i konsolacyjne wiersze 

Wittlina Słowacki opuszcza Paryż, Lechonia Włosy Słowackiego, Tuwima Pogrzeb 

Słowackiego, Zegadłowicza Z TWOJEJ krakowskiej nawy, Straż w Barbakanie oraz Kurka 

Apel radjowy (na sprowadzenie zwłok Słowackiego) – w powojennych edycjach Wawelska 

trumna30. Sytuacja liryczna dwóch pierwszych strof wiersza Lechonia stanowi niemal 

naturalistyczne, dokumentalne przedstawienie ekshumacji. Liryczna czułość i patetyczna 

                                                 
24 Por. J. Zinkow, Krakowskie podania, legendy i zwyczaje: fikcja – mity – historia, Kraków 2005, s. 169. 
25 Por. K. Wierzyński, Kraków, w: tegoż, Poezje, dz. cyt. 
26 Por. Poetyckie reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a gatunkiem. 
27 Autor Kresek i futuresek przypomniał wydarzenia, których był świadkiem. W ostatnich dniach października 
1918 roku w Krakowie, władzę z rąk Austriaków przejęła Polska Komisja Likwidacyjna. Wtedy Młodożeniec 
przystąpił do Batalionu Legii Akademickiej, w którym brał udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich, por. S. 
Młodożeniec, U narodzin krakowskiej awangardy, „Orka” 1958, nr 34, s. 4-5; S. Burkot, Stanisław 
Młodożeniec…, dz. cyt., s. 14, 159; T. Burek, Wstęp, do: S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, zebrał, oprac., 
wstępem i przypisami opatrzył T. Burek, Warszawa 1973, s. 24; wiersze Pochód i 1918, tamże, s. 129-130, 150.   
28 Por. E. Zegadłowicz, Afisz pisany na niebie, w: tegoż, Dęby pod pełnią, Warszawa 1929, s. 35. 
29 Przedstawicielami środowiska literackiego, którzy wzięli udział w sprowadzeniu prochów wieszcza byli Artur 
Oppman i Jan Lechoń. Por. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Chotomów 1991, s. 127-135; R. Loth, 
Wstęp, do: J. Lechoń, Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław 1990, s. XXIII, 54; B. Faron, Pośmiertny powrót Juliusza 
Słowackiego do kraju, w: Okruchy. Szkice o literaturze i kulturze XX wieku, Kraków 2005, s. 24-43; J. 
Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Poznań 2010, 349-350; J. Dużyk, Życie literackie, dz. cyt., s. 373; S. 
Żółkiewski, Kultura literacka (1918-1932), Wrocław 1973, s. 204. Por. także pracę historyczną Krzysztofa 
Karola Daszyka, „Niech wróci mogiła”... Ideowo-polityczne spory o wawelski grób dla Juliusza Słowackiego, 
Kraków 2010. 
30 J. Wittlin, Słowacki opuszcza Paryż, w: tegoż, Wybór poezji, wstęp i nota biograficzna W. Ligęza, Kraków 
1998, s. 104; J. Lechoń, Włosy Słowackiego, w: tegoż, Poezje, oprac. R. Loth, dz. cyt., s. 54-55; J. Tuwim, 
Pogrzeb Słowackiego, w: tegoż, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986, s. 111-113; E. 
Zegadłowicz, Z TWOJEJ krakowskiej nawy, w: tegoż, Dęby pod pełnią, Warszawa 1929, s. 31; E. Zegadłowicz, 
Straż w Barbakanie, tamże, s. 32-34; J. Kurek, Wawelska trumna, w: tegoż, Wiersze awangardowe 
(retrospektywa), wybór, słowo wstępne i nota wydawcy S. Jaworski, Kraków 1977, s. 53; tegoż, Pisma wybrane. 
Poezje, Kraków 1980, s. 46.  
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wzniosłość pojawiają się w dwóch kolejnych strofach. Powrót do Polski i wieczny spoczynek 

na Wawelu poety, który „królom był równy”, ma wymiar sprawiedliwości dziejowej31. 

Wiersz Juliana Tuwima nawiązuje nie tylko do wstrząsającego przeżycia, które było udziałem 

Jana Lechonia, ale również do ceremonii pogrzebowej z udziałem przedstawicieli państwa. 
 

 (…) 

Biją dzwony i działa 

Zmurszałym szczątkom ciała, 

Kłaniają się ministrowie, 

Kroczą persony przednie. 

Ulica patrzy i słucha. — 

Wiozą ci — ach! Krakowie! — 

Wiozą ci Króla Ducha. 

Prezydent mówi — i blednie.  (s. 111) 

Marszałek mówi — i blednie. 

Sztandar śnieżnie i krwawo 

Okrył cię, prochu, dumnie. 

Wiozą ci Króla Ducha, 

A kości grzechocą w trumnie, 

Stukają okrutną sławą 

I rośnie cisza głucha, 

I tłumów pobożnych mrowie. 

Witaj i żegnaj, Warszawo! 

Witaj i żegnaj, Krakowie! (s. 112) 

(…)32

 

Osiem lat później pochowano w krypcie św. Leonarda na Wawelu Józefa 

Piłsudskiego, który zmarł 12 maja 1935 roku. Dzień później jego śmierć obwieściły 

krakowianom dźwięki syren fabrycznych oraz dzwonów kościelnych, w tym wawelskiego 

Zygmunta. Manifestacyjne uroczystości pogrzebowe w Krakowie zorganizowano 18 maja. 

Kondukt liczący około 300 tysięcy ludzi szedł ulicami miasta od Dworca Głównego na 

zamkowe wzgórze, gdzie w katedrze wawelskiej nabożeństwo żałobne odprawił biskup Adam 

Sapieha. Poza reprezentacją państwową w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 

wielu krajów, korpus dyplomatyczny oraz korespondenci prasowi. Prezydent Mościcki żegnał 

Marszałka słowami „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie 

                                                 
31 Por. J. Lechoń, Włosy Słowackiego, dz. cyt., s. 55. 
32 Por. J. Tuwim, Pogrzeb Słowackiego, dz. cyt. 
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okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą woli naszej. Półwiekowym 

trudem swego życia brał we władanie serce po sercu, duszę po duszy, aż pod purpurę 

królestwa swego ducha zagarnął niepodzielnie całą Polskę”33. Poetycką reprezentacją 

uroczystości żałobnych Piłsudskiego jest między innymi wieloczęściowy, patetyczny utwór 

Wierzyńskiego Werbel żałobny (Trumna, Ostatnia droga i Wawel)34 ze zbioru Wolność 

tragiczna (1936). Po śmierci Józefa Piłsudskiego nazwano jego imieniem, wznoszony od 

1934 roku na Sowińcu kopiec. Ilustracją powstawania „Mogiły mogił” jest wiersz Kopiec, 

autorstwa wieloletniej sekretarki Marszałka, Kazimiery Iłłakowiczówny35: 
 

Kopiemy ziemię, wozimy ziemię, 

przed nami inni, a my za nimi, 

długą kolejką, bez końca sznurem, 

i rośnie kopiec, i rośnie góra. 

 

Śpi pan Marszałek w wawelskiej krypcie. 

Ejże, kto żyje, mogiłę sypcie! 

Ubijcie twardo, niechaj wystrzeli, 

by pamiętali... aby wiedzieli. 
 

Przez pryzmat tych wydarzeń Kraków można rozumieć jako szczególne miejsce, w 

którego centrum znajduje się Wawel, wieczny dom, wyposażony w mityczne i historyczne 

atrybuty polskości. Jest miejscem pierwszym i ostatnim, świadectwem przynależności. Dwa 

wzgórza, Wawel i Kopiec Piłsudskiego stanowią dziś swoiste „miejsca pamięci”, rozumiane 

szerzej niż proponował Pierre Nora, bo w znaczeniu nie tylko materialnym, symbolicznym i 

funkcjonalnym, ale również w sensie duchowym36. Jeszcze jedno wzgórze wymienia Maria 

                                                 
33 Por. A. Piłsudska, Wspomnienia, wstęp i oprac. A. Adamczyk, Warszawa 2004, s. 342-350; por. także zdjęcia 
dostęp:ne w Narodowym Archiwum Cyfrowym, http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/19387/ 
189153b4a46e094bd98e31ac5c8b4ea8/ (dostęp: 21.09.2012). D. i T. Nałęcz, Pogrzeb marszałka Józefa 
Piłsudskiego: zmarł 12 maja 1935, Warszawa 1988, s. 25, 27; S. Cat-Mackiewicz, Historia Polski od 11 
listopada 1918 do 17 września 1939, Kraków 2012, s. 381-384; Cz. Brzoza, Kraków polityczny, w: Dzieje 
Krakowa, t. 4. Kraków w latach 1918-1939, dz. cyt., s. 127-132. 
34 Por. K. Wierzyński, Werbel żałobny, w: tegoż, Wybór poezji, wybór, opracowanie, wstęp K. Dybciak, 
komentarze K. i K. Dybciak, Wrocław 1991, s. 153-156.  
35 Por. K. Iłłakowiczówna, Kopiec (Wiersze o marszałku Piłsudskim: 1912-1935, Warszawa 1936) w: tejże, 
Poezje zebrane, t. 2, zebrali, oprac. i bibliografię sporządzili J. Biesiada, A. Żurawska-Włoszczyńska, wstępem 
opatrzył J. Ratajczak, Toruń 1998, s. 627; por. także film dołączony na płycie DVD do M. Jankowska, M. 
Kocańda, Kraków między wojnami…, dz. cyt. oraz zdjęcia dostęp:ne w Narodowym Archiwum Cyfrowym, por. 
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/23776/a6c8be5938e4a5afd2786fe3ee0ba88c/ (dostęp: 21.09.2012). 
36 Por. P. Nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, s. 9, Archiwum, nr 2, 2009 (Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Łodzi), s. 9, 
http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Nora,%20Miedzy%20pamiecia%20i%20historia.%20Lies%20lieus%20de%2
0memoire.pdf (dostęp: 12.10.2012). 
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Pawlikowska-Jasnorzewska w wierszu Kraków. Dla niej Kopiec Kościuszki jest niczym 

święta góra, „krakowska Fudżijama”, miejsce wspomnień, tęsknoty i utraconej części życia37.  

Szczególne miejsce w percypowanej wzrokowo literackiej symfonii wielkiego miasta 

zajmują wiersze-pocztówki38 Józefa Aleksandra Gałuszki. Składają się one na album, którego 

znaczącą część tworzy cykl Z Wawelu w tomie Promień i grom (Kraków 1920) z wierszami: 

U sarkofagu Jadwigi, W podziemiach, Dzwon Zygmunta39. Zamkowa architektura jest tłem 

lirycznego wyznania w wierszu Kraków z Zygmuntowskiej Wieży zamieszczonym w tomie 

Ludzie bez twarzy (Warszawa 1927)40. Kraków z Kopca Kościuszki (Cienie orłów, Warszawa 

1932) przypomina pocztówkową panoramą miasta, na której widać zanurzone we mgle wieże 

kościołów, bryły Wawelu i klasztoru na Bielanach. Szarość mgły miesza się z czerwienią 

zachodzącego słońca, tworząc fioletową poświatę, przez którą przebijają rozedrgane światła 

miasta. Wieczorny pejzaż dopełnia blask księżyca i dochodzący z daleka dźwięk hejnału41. 

Jego melodia pojawia się również w patriotycznym wierszu Maryacki hejnał42. Historię 

miasta i państwa łączy Gałuszka w poświęconym Krakowowi utworze Ojczystemu miastu, 

który jest wyrazem tęsknoty za „własnym” – królewskim miastem. Radosny, upragniony 

powrót do Krakowa przynosi rozczarowanie powodowane obrazem „głodu, rozpaczy i 

nędzy…”43. „Kod nostalgii za ojczyzną”44 poddany został w wierszu brutalnemu zderzeniu z 

historycznymi realiami. W poetyckim albumie znajdujemy też karty, na których zachowano 

elementy podkrakowskiego pejzażu i folkloru odzwierciedlone w scenie zabawy ludowej w 

wierszu Zielone Świątki na „Panieńskich skałach” (Ludzie bez twarzy, Warszawa 1927)45.  

 

 

                                                 
37 Por. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Kraków, w: tejże, Ostatnie utwory, zebrał i oprac. T. Terlecki, Warszawa 
1993, s. 85. 
38 Por. Kraków. Historia i stara pocztówka, dz. cyt., s. 130-131, 218-219 (pocztówki patriotyczne); 198-199 
(legendy); 223-227, 245, 255 (historia z obrazów m.in. Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Kossaka, 
Stanisława Tondosa, Stanisława Fabijańskiego); 237-241, 256, 261-268 (wizerunki królewskie); 155-165, 254 
(Planty, Ogród Botaniczny); 176-177, 250-253 (zabytki: Sukiennice, Rynek, Teatr Słowackiego, Wawel, Kościół 
Mariacki, Uniwersytet Jagielloński), 194-197 (pocztówki z reklamami), 204-216 (widok na Wawel i Wisłę). 
39 Por. J. A. Gałuszka, Promień i grom, Kraków 1920, s. 105-106, 
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32723 (dostęp: 20.02.2017). W podobnej konwencji został napisany 
dwuczęściowy utwór M. Maćkowskiej, Z Wawelu, „Głos Narodu” (wydanie poranne), 1918, nr 1, s. 4. 
40 Por. J. A. Gałuszka, Ludzie bez twarzy, Warszawa 1927, s. 24, 
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=32721 (dostęp: 20.02.2017). 
41 Por. J. A. Gałuszka, Cienie orłów, dz. cyt., s. 12. 
42 Por. J. A. Gałuszka, Promień i grom, dz. cyt., s. 103.  
43 Wiersz datowany: Kraków, listopad 1917, por. J. A. Gałuszka, Ojczystemu miastu (cykl Różne… (1914-1918)) 
w: tegoż, Promień i grom, dz. cyt, s. 95. 
44 Por. E. Rybicka, Geopoetyka…, dz. cyt., s. 273. 
45 Por. J. A. Gałuszka, Ludzie bez twarzy, dz. cyt., s. 13-14. 
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IV.3. Kraków sentymentalny 
 

Kraków, w którego dziejach przenikały się elementy kilku kultur, głównie polskiej i 

żydowskiej, przedstawiany jest w poezji nie tylko przez pryzmat odniesień historycznych, 

piękna architektury, ale i przyrody. Planty, pierścień zieleni okalający miasto, były miejscem 

spacerów i dziecięcych zabaw46. W opublikowanym tuż przed wybuchem wojny wierszu 

Marii Hochberżanki są one, podobnie jak świat Marcela Prousta, „miejscem zamkniętym we 

wrażeniu”47, do którego pragnie zaprosić każdego człowieka, także tego, który niczym prorok 

zapowiada grozę nadchodzącego czasu. Pogodny opis budzącego się wiosennego dnia w 

wierszu Poranek maskuje narastający niepokój i utratę poczucia bezpieczeństwa. Wartość 

tego utworu polega również na udanej próbie zadokumentowania chwil, które w miarę 

upływającego czasu ulegają zmianie48. 

Doświadczanie Krakowa w pełni realizowane jest w późnej poezji Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pisane na emigracji podczas wojny, utwory o Krakowie 

tworzą poetycką reprezentację rodzinnego miasta doświadczanego w relacji bezpośredniej. 

Szeroki zakres doświadczenia poetki obejmował przenikające się nawzajem związki 

uczuciowe, rodzinne i środowiskowe, artystyczne i zawodowe. Urodzona w Krakowie 

spędziła dzieciństwo i młodość w rodzinnej Kossakówce49. Miejsce to oznacza pierwszy 

punkt na mapie miasta, kształtujący przestrzeń duchową „staroświeckiej młodej pani z 

Krakowa”50.  

Dom należący do przestrzeni wewnętrznej Pawlikowskiej współtworzą Ciotki – 

„dzielne, szczawiowe, barchanowe żony” oraz „wiotka i pachnąca” ciocia Jola. W barwnej 

palecie farb, zapachu dymu z cygara, powstał portret Juliusza Kossaka, dziadka poetki. Jego 

malarski świat kształtuje sferę duchową wnuczki i tworzy artystyczną atmosferę miasta, 

którego częścią jest rodzina Kossaków. W wierszu Dziadzio rozpoznajemy także część 

                                                 
46 Por. A. Kozioł, Na krakowskich Plantach. Historie, obyczaje, anegdoty, Kraków 2008, s. 88. 
47 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice…, dz. cyt., s. 250. 
48 Por. M. Hochberżanka, Poranek, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 371. 
Maria Hochberżanka (Maria Hochberg-Mariańska) w latach późniejszych opisze sytuację społeczności 
żydowskiej w okupowanym Krakowie (M. M. Mariańscy, Wśród przyjaciół i wrogów. Poza gettem w 
okupowanym Krakowie, Kraków 1988). W tym kontekście należy pamiętać o znanym wierszu Mordechaja 
Gebirtiga, Żegnaj mi, Krakowie. Można przypuszczać, że sytuacja liryczna Poranka rozgrywa się w scenerii 
bogatych w zieleń krakowskich Plant, a nie Plant Dietlowskich, które nie miały tak bujnej roślinności, por. A. 
Kozioł, Na krakowskich Plantach…,  dz. cyt., s. 161. 
49 Relacje między autobiografią, biografią a geografią omawia m.in. E. Rybicka, Geopoetyka…, s. 277-296.  
50 Por. J. Tuwim, Do Marii Pawlikowskiej, w: tegoż, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986, s. 
65. 

 260 



utraconej historii i ducha Krakowa, żydowskich kupców, przedstawicieli rodów 

antykwariuszy i marszandów, Immerglücka i Himmelblaua51. 

Doświadczanie dzieciństwa i młodości to przede wszystkim doświadczanie domu, 

będącego punktem wyjścia do świata, interioryzacją przestrzeni znanej i na nowo odkrywanej 

w wędrówce po jej zakamarkach52. W ten sposób Pawlikowska-Jasnorzewska odzyskuje 

ukrytą pośród starych, pokrytych kurzem kufrów przeszłość rodzinną. W wierszu Strych na 

Kossakówce autorka pisze: Strych: misterium. / Głucha podświadomość / Gwarnych ludźmi 

roztargnionych domów, / Środek między: „émouvant” i „louch” 53… Poznawanie wieńczącej 

szczyt domu przestrzeni uzyskało wymiar sakralny. Poznanie ma wymiar emocjonalny i 

duchowy, niemal mistyczny, jest tym, co Heiddeger określił mianem prześwitu54. Na strychu 

czas zatrzymał się, a przedmioty ożywają jak w baśni. Wzniosły charakter lirycznej 

wypowiedzi podkreśla kończąca wiersz apostrofa do „patronek strychu”, służących, dzięki 

którym ocalał rodzinny skarb przeszłości. 

Do tego skarbu tęsknić będzie poetka zwłaszcza w latach wojny. Ślady tęsknoty za 

utraconą częścią życia, odnajdujemy zarówno w Wierszach o Krakowie jak i we fragmentach 

Szkicownika poetyckiego. W Krakowie pozostał cały świat Marii Jasnorzewskiej. Manchester 

był dla niej miastem obcym, czuła się tam „bezdomna”, było to miejsce wygnania i cierpienia, 

spotęgowanego nieuleczalną chorobą. Kraków dla poetki to prawda, istota życia, pamięć 

wieków i chwil. Na skrawku rodzinnej ziemi wszystko jest znane, nic nie dziwi i nie budzi 

lęku. Podkrakowska wieś to przestrzeń doświadczana w prześwicie zapachu czeremchy, 

trzepocie skrzydeł owadów, błocie i kurzu polnej drogi. Swojski krajobraz duszy zawiera 

wszystkie elementy zrozumianego i zaaprobowanego pejzażu dzieciństwa i młodości poetki.  

Swojskość Krakowa dla Pawlikowskiej to: „budka przed parkiem Jordana”, „smarkaci 

rowerzyści, goniący się ‘wyścigowo’” i „mama, spokojna, biało ubrana”. Za tym wszystkim 

tęskni, pragnąc dotknąć czołem progu rodzinnej Kossakówki, doświadczona wygnaniem i 

chorobą poetka55. 

                                                 
51 Por. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 49, 51; K. 
Estreicher, Nie od razu Kraków zbudowano, Warszawa 1956, s. 59-80; M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, 
część 1, Szczecin 1987, s. 17-24. 
52 G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyboru dokonał H. Chudak, przełożyli H. Chudak, A. 
Tatarkiewicz, przedmowa J. Błoński, Warszawa 1975, s. 301-330. 
53 Środek między: „wzruszeniem” i „zamgleniem”. 
54 Metafora prześwitu, czyli „miejsce obdarzone widocznością, które w porównaniu z innymi wyjątkowo 
odznacza się panującą w nim jasnością”. Zastosowanie metafory prześwitu oznacza tu moment, ujawnienie się 
miejsca, umożliwiającego poznanie i rozumienie, bez którego duchowo nie istnieje w życiu człowieka, por. H. 
Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice…, dz. cyt., s.  28. 
55 Por. Pawlikowska-Jasnorzewska, Ostatnie utwory, dz. cyt., s. 32, 53. 
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Zdefiniowanie własnej przestrzeni oraz określenie jej znaczenia stało się możliwe za 

sprawą doświadczenia granicznego, utraty domu i pozostawania w przestrzeni obcej, nie z 

własnego wyboru, lecz za sprawą budzącej sprzeciw konieczności. 

Ślady pamięci zawarte w Wierszach o Krakowie odnoszą się do przestrzeni 

wyznaczonej przez bliską willi Kossaków ulicę Zwierzyniecką i Błonia, Planty, a dalej – ulicę 

Kopernika, przy której znajduje się Ogród Botaniczny oraz podkrakowskie Bielany. Są 

niczym sceny rodzajowe utrwalone na fotografiach lub nastrojowe szkice, obrazujące pejzaż 

miejski i jego okolicę. Świat poetycki, jego fizyczna i duchowa przestrzeń obejmuje 

anonimowych, spacerujących mieszkańców miasta, siedzącego na Plantach profesora, 

żydowską dziewczynkę, a także miejską przyrodę, krowy pasące się na Błoniach, kwitnące 

kasztany i bratki. Kraków to także tramwaj jadący Zwierzyniecką, Kopiec Kościuszki i 

Brama Floriańska ze swą „odwieczną tercjanką” – Matką Boską Piaskową56. Pełne tęsknoty  

za rodzinnym domem obrazy poetyckie Pawlikowskiej stanowią swoistą dokumentację 

międzywojennego Krakowa.    

Miejsc-chwil, wrażeń kształtujących duchową przestrzeń człowieka związanych z 

Krakowem jest znacznie więcej. Szczególna aura otacza Wawel w wierszu Zachód słońca na 

zamku. Odwołujące się do techniki malarskiej zacierania konturów służą odzwierciedleniu 

ulotnego momentu. Wawel stanowi oniryczną, barwną krainę, w której przechadzają się 

duchy królów. Chwila przypomina o historycznej przeszłości57. Paleta czerwieni, fioletu, różu 

i złota, służąca przedstawieniu zamku w świetle zachodzącego słońca zmieniona została w 

wierszu Fatamorgany na pastelową skalę chłodnego błękitu. Delikatny rysunek zamglonej 

okolicy Krakowa, Tyńca, Skały Kmity i widzianych w oddali Tatr powstał w marzeniu 

sennym. Znane obrazy po chwili bledną i znikają58. Subtelne literacko-malarskie szkice 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej są ekwiwalentem jej uczuć, tęsknoty i smutku wynikającego 

ze świadomości przemijania, a rodzinny dom zostaje utożsamiony z Krakowem i Polską59. 

Malarski sposób postrzegania miasta potwierdza zdolności poetki, studiującej w krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, ale też przywodzi na myśl obrazy i szkice autorstwa jej ojca 

Wojciecha Kossaka oraz innych malarzy, upowszechniane jeszcze przed pierwszą wojną na 

                                                 
56 Tamże, s. 85. 
57 Por. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, dz. cyt., s. 27-28. 
58 Tamże, s. 258. 
59 Trafne tu będzie stwierdzenie Tymona Terleckiego, który w wojennej twórczości Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej zwrócił uwagę na znaczenie apoteozy rodziny, określonej mianem „ojczyzny w ojczyźnie”, por. 
T. Terlecki, Ruina poetyckiego klasycyzmu, w: M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Ostatnie utwory, zebrał i oprac. 
T. Terlecki, Warszawa 1993, s. 9. 
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pocztówkach60. Oniryczne i sielskie obrazy Krakowa – „domu marzeń” Pawlikowskiej – 

oddalone są od obrazów miasta, przedstawionych w poezji awangardowej, czy też w 

twórczości niektórych Skamandrytów. Cechuje je intymny liryzm, brak im dynamizmu 

charakterystycznego dla wierszy Jasieńskiego czy Tuwima. Kraków wraz z jego okolicą jest 

dla niej „domem snów” i wewnętrznym schronieniem61.  

W Wyznaniu Maurycego Schlangera miasto dzieciństwa stanowi kolebkę polskości i 

języka poetyckiego, którego źródłem stała się śpiewana przez matkę kołysanka – „smętna, 

krakowska piosenka”62. Interioryzację krakowskiej przestrzeni, przyswojenie miasta 

dostrzeżemy również w twórczości Elizy Silberstein. W utworze Golusowy sen przenikają się 

obrazy starego Krakowa i ziemi Izraela. Spacerując ulicami miasta podmiot wyobraża sobie 

dom w gaju palmowym, marzy o rodzinnym życiu na wsi, jest jednak świadomy silnej więzi z 

miastem, którą określa mianem „bolesnej miłości”. Emocje podmiotu koncentrują się na 

tęsknocie zawartej w marzeniu, ujawniającej jego przynależność do przestrzeni odległych 

geograficznie, ale zjednoczonych w przeżyciu duchowym63. Obydwa wiersze dokumentują 

przeżycia polskich obywateli pochodzenia żydowskiego, wewnętrzne rozdarcie 

wyjeżdżających do Palestyny, które wynikało z silnego związku z polską kulturą. 

Jawi się zatem Kraków jako doświadczenie źródłowe, „kołyska domu”, przestrzeń 

intymna, miejsce snów i marzeń64. Kraków to także miejsce twórczych doświadczeń, 

przestrzeń motywująca działalność artystyczną. O doświadczeniu poetyckiego aktu twórczego 

czytamy w wierszu Kaliope Romana Brandstaettera. Kraków jest tutaj częścią krajobrazu, 

zinterioryzowanego piękna, będącego źródłem przeżycia artystycznego65: 

 
Muzo, co bólu mi nie skąpisz, 

jak życiu Bóg nie skąpił śmierci, 

pozwól mi śpiewać zieleń Dąbi 

i w czas gorąca cień żołędzi. 

 

Pozwól mi Panno poznać siebie, 

miłować świętą polską mowę, 

być jak to ziarno w czarnej glebie 

i złotym słońcem nad Krakowem. 
                                                 
60 Pocztówki wydawał Salon Malarzy Polskich, por. Kraków i stara pocztówka…, dz. cyt., s. 223-227. 
61 Por. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, dz. cyt., s. 263; G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. 
Wybór pism, dz. cyt., s. 301-330; H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice…, dz. cyt., s. 216-233. 
62 Por. M. Schlanger, Wyznanie moje, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 456. 
63 Por. E. Silberstein, Golusowy sen, tamże, s. 479. 
64 G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka…, dz. cyt. s. 383-413. 
65 Por. R. Brandstaetter, Kaliope, w: Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, dz. cyt., s. 150. 
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Przykładem zestawienia poetyckiego aktu twórczego z zamieszkiwaną przestrzenią 

jest List Juliana Przybosia, adresowany Do młodego poety w Warszawie66. Konstruowanie 

wiersza, artystycznej budowli słownej, znalazło odzwierciedlenie nie tylko w wierszach, 

których tematem jest najczęściej Paryż. Elżbieta Rybicka zauważa, że w poezji Przybosia 

„Widzenie miasta jest (…) zarazem jego konstruowaniem, akty spostrzeżeniowe wytwarzają 

lub projektują swój podmiot”67. Kraków z Wawelem, Wieżą Mariacką i dachami kamienic 

rozwijają i motywują twórczo. Konstruowanie poezji upodobnione jest w wierszu do 

świadomego i wytrwałego wznoszenia budowli. Inspiracją do powstania utworu jest też 

chwila, prześwit (czy też „akt spostrzeżeniowy”), owo miejsce zamknięte we wrażeniu, które 

Przyboś pośpiesznie zanotował Na Plantach, przybliżając czytelnikom swój warsztat 

poetycki.  

 
Z pobytu w Krakowie. Zapamiętać: ten zakątek Plant z posągiem Lilli Wenedy […] jest jednym z kilku 

na ziemi miejsc błogosławionych przez bogów. Zapamiętać: przechodzę z oczami na formach rzeźby, jak 

przepływają, przemuskują się jedne w drugie, trzecie… dziesiąte, aż zza posągu wybłysnęło zniżone ku 

zachodowi słońce i omżyło złotym miałem, gdym wzniósł głowę, mrużąc oczy […]. Ten moment był 

natchnieniem tak szczęśliwym, że może nawet nie trzeba, żeby ono spełniło się w słowie?68. 

 

Przestrzeń sygnowana znakami architektury, zdarzeniem i przeżyciem o charakterze 

estetycznym i emocjonalnym, pozostawia stały ślad w życiu człowieka. Miejsce kształtuje 

osobowość, inspiruje twórczo, domaga się podjęcia tematów aktualnych, zaangażowania w 

problemy społeczne.  

O znaczeniu krakowskiej przestrzeni jako swoistej topophilii, „miejsca 

szczęśliwego”69, czytamy we wspomnieniach Jalu Kurka: 

 

                                                 
66 Por. J. Przyboś, List (Równanie serca 1938; wiersz datowany: Cieszyn, styczeń 1935 r.), w: tegoż, Pisma 
zebrane. Tom pierwszy. Utwory poetyckie, przedmowa J. Kwiatkowski, Kraków 1984, s. 112, 472. Adresatem 
mogli być: Jan Kott, Włodzimierz Pietrzak lub Alfred Łaszowski, por. przypis do wiersza: J. Przyboś, List, w: 
tegoż, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wstęp E. Balcerzan, wybór E. Balcerzan, A. Legeżynska, komentarze 
oprac. A. Legeżyńska, Wrocław 1989, s. 64-65. 
67 E. Rybicka, Modernizowanie miasta…, s. 107, por. też: M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: Poezja polska 
okresu międzywojennego, wybór i wstęp M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1996, s. XCII. Por. także uwagi 
na temat konstrukcji utworów poetyckich jako ich właściwości różnicującej: T. Peiper, Nowe usta, Lwów 1925, 
s. 26, 38; J. Brzękowski, Poezja integralna, Warszawa 1933, s. 22; J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego 
Awangardy Krakowskiej, Kraków 1998, s. 162-163. 
68 Cytat pochodzi najprawdopodobniej z okresu powojennego, ale ze względu na ilustracyjność doświadczania 
krakowskiej przestrzeni dołączamy go do naszych rozważań, por. J. Przyboś, Zapiski bez daty, Warszawa 1970, 
s. 271-272. 
69 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice…, dz. cyt., s. 217. 
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Ojcowski zakład spoglądał oknami na Planty – wyniosły pierścień zieloności wyrastający w 

śródmieściu – i dlatego dzieciństwo moje wykołysały szumiące drzewa. To kołysanie się drzew przyprawiło 

mnie od lat najwcześniejszych o liryzm, który stał się nieodłączny od mojej mowy jak wiatr od natury70. 

 

Przestrzeń określona w dzieciństwie poety przez Plac na Groblach, ulice Wiślną i 

Jagiellońską, dopełnia krajobraz zamiejski – ogród kamedułów na Bielanach i Kobierzyn, do 

którego wraz z ojcem wędrowali przez Podgórze. Podobnie jak inne miejsca, ukształtowały 

one artystyczną wrażliwość współtwórcy Krakowskiej Awangardy. Egzemplifikacją 

interioryzacji człowieka i miejsca jest wyznanie poety z lat powojennych:  

 
Cały mój żywot wpisany jest w obręb Krakowa jak trójkąt w koło; poza jego obwód już się nie przebije, 

pozostaje uwięziony na jego orbicie. (…) Żyję tu częściowo na prawach zabytku jak wycinek Plant czy arkada 

Sukiennic71. 

 

Kraków w poezji Kurka często jest personifikowany. Tak jest w wierszu Kraków 422, 

oraz sentymentalnej epistole Pożegnanie Krakowa72, gdzie miasto jest obiektem 

modlitewnego uwielbienia. Zostało ono obdarowane zaufaniem niczym najlepszy przyjaciel 

oraz wyposażone w boską zdolność uzdrawiania. Utwór ten jest jeszcze jednym przykładem 

interioryzacji przez podmiot wiersza krakowskiej przestrzeni – „skwarnych kanałów ulic”, 

ogromnego rynku, domów, placów, drzew, „zieleni błoń”, „szumu wiślanej wody”. Kraków 

utożsamiony jest z jasną tonacją, miękkością, ale też intensywnością doznań. „Miasto 

kamienne” jest przedmiotem kultu i obiektem marzeń. Jego zamknięte ulice traktowane są 

niczym bezpieczne ramiona tkliwej, czułej i kochającej istoty. Poza Krakowem jest obco, 

nieprzyjaźnie. W nieznanej przestrzeni błądzi się bez celu, nie można zasnąć i czuć się 

bezpiecznie – wygodnie i przytulnie jak w domu. W poezji Kurka, podobnie jak w wierszach 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kraków jest „kołyską domu”, „domem marzeń i snów”, 

„wewnętrzną kolebką”, miastem doznawanym duchowo i zmysłowo, miejscem, za którym 

zawsze się tęskni. W jasnej, ciepłej tonacji zostało też utrzymane Posłanie do Krakowian (II 

epistoła z życzeniami), w której podkreślony został serdeczny związek podmiotu lirycznego z 

                                                 
70 J. Kurek, Mój Kraków, Kraków 1963, s. 8. 
71 Tamże, s. 283. 
72 J. Kurek, Pożegnanie Krakowa (epistoła sentymentalna), w: tegoż: Śpiewy o Rzeczypospolitej, Warszawa (ok. 
1930), s. 24-25. Przykładem personifikacji Krakowa w prozie Kurka jest fragment powieści Kim był Andrzej 
Panik: „Wieczór gorzał jak pobojowisko, kilka fioletowych dymów oderwało się z ziemi i spłonęło w 
apokaliptycznym stosie na niebie. Droga wiodąca z Salwatora na Kopiec Kościuszki wspięła się jak na kolanach 
i po schodach zaczęła iść w ogień. I tylko drzewa piętrzyły się w chmurach jak krzyże”, por. J. Kurek, Kim był 
Andrzej Panik? Andrzej Panik zamordował Amundsena, Powieść autobiograficzno-sensacyjna, Kraków 1926, s. 
31-32. 
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mieszkańcami miasta73. Obojętny, przynajmniej deklaratywnie, jest stosunek podmiotu 

wiersza wobec „obcych” – przybyłych do Krakowa pielgrzymów (Pielgrzymi w Krakowie w 

zbiorze Upały 192574). Wbrew zapewnieniu o braku zainteresowania przybyszami rejestruje 

kolejne sceny miejskiej symfonii – obrazy stłoczonych w kościołach, pogrążonych w 

modlitwie i drżących ze zmęczenia pątników. Odnoszący się do aktualiów wiersz Kraków 422 

(opatrzony objaśnieniem na inaugurację krakowskiej stacji radjonadawczej)75 został 

zamieszczony przez Kurka w zbiorze Śpiewy o Rzeczypospolitej i upamiętnia uruchomienie 

15 lutego 1927 roku rozgłośni Radia Kraków, którego pierwsza siedziba usytuowana była na 

rogu ulic Basztowej i Krowoderskiej. Znajdująca się w wierszu data 31 marca, którą podmiot 

wiersza traktuje jako datę poetyckiego zatwierdzenia tego wydarzenia, jest zbieżna z 

nadaniem pierwszej audycji literackiej „Kraków współczesny”76. Tym sposobem krakowska 

miejska symfonia wzbogaciła się o dźwięki pochodzące z masowego środka przekazu. 

Miejski zgiełk opanowują mowa, śpiew, krzyk i sygnały radiowe. Informacje i muzyka 

płynące z radia władają emocjami, budzą wzruszenia, radują i smucą. Z uruchomieniem radia 

twórcy wiązali wielkie nadzieje, licząc na zwiększenie liczby odbiorców słowa literackiego. 

W wierszu Kurka radio jest gloryfikowane, określone mianem „powietrznej muzy, cudu stref, 

kwieciem wspaniałym”. Spełnia się bowiem marzenie o upowszechnieniu poezji, jak również 

o nowoczesności sygnowanej futurystyczno-technicznym instrumentarium (fale radiowe, 

napięcie tysięcy wolt, baterie, druty i opornice77). 

Silną relację z miastem poświadczają bohaterowie kilku wierszy Lecha Piwowara, 

poety związanego z uniwersyteckim Kołem Literacko-Artystycznym „Litart”78. Utwory, które 

cechuje poetyka codzienności łączą ze sobą skamandrycki i awangardowy sposób 

symultanicznego postrzegania miejskiej przestrzeni. Ciekawym przykładem zastosowania w 

poezji o Krakowie podmiotu o cechach flâneura jest wiersz Podróżnik krakowskiej ulicy ze 

zbioru Śmierć młodzieńca w śródmieściu (1934). Podmiotem utworu jest anonimowy 
                                                 
73 J. Kurek, Posłanie do Krakowian (II epistoła z życzeniami), w: tegoż: Śpiewy o Rzeczypospolitej, dz. cyt. s. 27.  
74 J. Kurek, Pielgrzymi w Krakowie, w: tegoż, Pisma wybrane. Poezje, Kraków 1980, s. 30-31. 
75 J. Kurek, Kraków 422 (na inaugurację krakowskiej stacji radjonadawczej), w: tegoż: Śpiewy o 
Rzeczypospolitej, dz. cyt., s. 13-14. 
76 Oprócz Kurka uczestnikami audycji byli m.in.: Jerzy Sztaudynger, aktorka Stanisława Wysocka, Ludwik 
Hieronim Morstin, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Magdalena Samozwaniec, por. M. Jankowska, M. 
Kocańda, Kraków między wojnami…, dz. cyt., s. 102-103. 
77 O zainteresowaniu futuryzmem, stypendium w Neapolu oraz kontaktach z Marinettim poeta pisał w wielu 
miejscach, por. m.in. J. Kurek, Od autora, w: tegoż, Poezje wybrane, wybór i wstęp autora, Warszawa 1971, s. 
12. Kurek dokonał przekładu włoskiej poezji futurystycznej na język polski, por. Chora fontanna (wiersze 
futurystów włoskich), przekł. i esej wstępny J. Kurek, posłowie H. Młynarska, Kraków 1977.   
78 Lech Piwowar pochodził z Dąbrowy Górniczej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował przez rok geologię, 
a później filozofię, por. T. Kłak, Wstęp, do: L. Piwowar, Sztuka na gorąco. Szkice literackie, zebrał, oprac. i 
wstępem poprzedził T. Kłak, Katowice 1987, s. 8. Historię „Litartu” przybliża m.in. J. A. Frasik, O „Litarcie” i 
„Gazecie Artystów”, w: Cyganeria i polityka. Wspomnienia krakowskie 1919-1939, Warszawa 1964, s. 295-305.  
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mieszkaniec Krakowa, dla którego życie w tym mieście jest wyjątkową przygodą, 

nieporównywalną z żadną z tych, jakie przeżywają bohaterowie powieści awanturniczych. 

Zainteresowany przestrzenią, w której żyje, odnajduje ślady egzotyki w zachowaniu turystów 

i pielgrzymów. Tu przeżywa emocje silniejsze od fikcyjnych, o czym mówi bohaterowi 

książki Kiplinga: „(…) Żebyś wiedział, jak mi drżą powieki, / kiedy tu kocham, jak mi 

ciekawie i trudno!”79. Kraków tożsamy jest z przygodą, emocjonującym doświadczaniem 

świata i przeżyciami, które może współtworzyć wraz z miastem: 

 
Jak mi się życie groźnym ogromem wynurza 

w ulicy, którą co dzień zamyślony mijam, 

jak nad sercem unosi się i trwa, jak burza, 

potwór strachu, i jak go z uśmiechem zabijam! (s. 73) 

 

Podróżnik krakowskiej ulicy jest pełnym energii, zapału i zdolności kreacyjnych 

młodzieńcem – wędrowcem/włóczęgą po „swoim” mieście. Nie interesują go inne lektury i 

przeżywanie cudzych fantazji – żyje życiem własnym i miasta, „tu” i „teraz”. Zaciekawiony 

otaczającą rzeczywistością dostrzega więcej i czuje intensywnej. Złakniony emocji korzysta z 

tego, co oferuje mu miasto i umożliwia własna wyobraźnia. Nie żyje jednak tylko w sferze 

imaginacji i wykracza w swych przeżyciach poza przestrzeń miasta. Porusza go sytuacja 

„własnego” państwa, którą symbolizuje rozświetlona na horyzoncie czerwona łuna, 

zapowiadająca rewolucję80.  

„(…) kamienne miasto, / dawne i sławne, jak poemat” jest sceną, na której dokonuje 

się życie pełnego energii, urodziwego bohatera siedmioczęściowego poematu Śmierć 

młodzieńca w śródmieściu81 (z tomu pod tym samym tytułem). W utworze przypominającym 

etiudę filmową Kraków symbolizują: rynek, hejnał grany w południe „z gotyckiej wieży” i 

gołębie. Sytuacja przedstawiona w utworze Piwowara przypomina wiersz Przejechali 

                                                 
79 Wiersz inicjuje bezpośredni zwrot do kapitana z powieści Kiplinga, por. L. Piwowar, Podróżnik krakowskiej 
ulicy, w: tegoż, Wiersze wybrane, wybór i redakcja J. Śpiewak, przedmowa L. Kruczkowski, Warszawa 1961, s. 
72-73. 
80 Por. poematy Usta na pomoc Kurka i Reporter róż Czuchnowskiego (w dalszej części pracy) oraz inne utwory 
z rewolucyjnym przesłaniem, np. zbiór wierszy Ignacego Fika Plakaty na murze (1936), por. rozdział Dokument 
epoki – funkcja i znacznie konwencji artystycznej. 
81 Por. L. Piwowar, Śmierć młodzieńca w śródmieściu, w: tegoż, Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 61-64. Elżbieta 
Rybicka przyporządkowuje obraz miasta ukazanego w wierszu Śmierć młodzieńca w śródmieściu Piwowara do 
kategorii miast onirycznych. Nie bez racji uważa utwór za „intertekstualny montaż, inwentaryzujący obiegowe 
motywy poezji urbanistycznej” i przykład literackiej, ironicznej, krytyki urbanizmu awangardowego, por. tejże, 
Modernizowanie miasta…, dz. cyt.,  s. 218-219. 
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Jasieńskiego82. Bohater poematu ginie w wypadku drogowym. Oprócz opisu bohatera 

podążającego przez śródmieście fabuła poematu obejmuje miejski wiosenny krajobraz – 

rozświetloną blaskiem słońca architekturę, kamienice, dachy i ulice oraz miejski ruch – 

pędzące samochody, stojącego na skrzyżowaniu policjanta oraz przemieszczających się 

przechodniów. Szósta, przedostatnia, część poematu to jeden z ciekawszych przykładów 

zatrzymania akcji i zmiany widoku na sposób filmowy, której celem jest zbudowanie 

napięcia. Zabieg ten wyraża fraza „Obróć ulicę, jak w filmie”. Wprowadzeniem do kluczowej 

sceny jest perspektywiczne ujęcie „domów ślepo spadających w kamienną głębię rynku”, 

policjanta kierującego ruchem drogowym, dziewczynki, która tanecznym krokiem umyka 

przed nadjeżdżającym tramwajem. Jej radosny uśmiech nagle zastyga83, a kamera filmuje 

kolejne, zatrzymane w kadrach, zbliżenia fragmentów postaci (pars pro toto): kłaniającego się 

mężczyzny, spojrzenia kobiety przymykającej oczy, otwartych ust gazeciarza, dziewczyny, 

która z przerażenia traci głos. Obiektyw kamery kieruje się niżej, ukazując czyjeś kolana, a 

później podeszwy butów pośpiesznie przechodzącego mężczyzny. Na końcu zatrzymuje się 

na zgiętym ciele i kołach samochodu tkwiących w kałuży krwi. W ostatniej części akcja 

wraca do naturalnego tempa, a kamera filmuje wzywającego do zachowania spokoju 

policjanta oraz ludzi ścierających krew z ust potrąconego przez samochód młodzieńca. 

Jest jeszcze jeden utwór Piwowara, na który warto zwrócić uwagę w kontekście 

miejskiej symfonii. Być może ze względu na aluzyjny tytuł Uwertura wskazujący na wstęp 

do większego utworu muzycznego powinien on otwierać nasze rozważania. Jednak ze 

względu na chronologiczny i tematyczny układ rozdziału domknie część poświęconą 

emocjonalnemu percypowaniu miasta. Wiersz pochodzi z tomu Co wieczór poezje (1937)84, a 

jego witalny, radosny klimat przypomina utwory Wierzyńskiego ze zbioru Wiosna i wino85, 

oraz wczesną twórczość Tuwima. Entuzjastycznie przeżywane przez podmiot wiersza 

zauroczenie kobietą („czerwonym obłokiem miłości”) oddziałuje na sposób postrzegania 
                                                 
82 Por. J. Jarzębski, Futuryści na ulicy, w: tegoż, Gry poetyckie i teatralne, Kraków 2018, s. 197-200. Motyw 
wypadku tramwajowego Jasieński powtórzyła także w Nogach Izoldy Morgan, por. E. Balcerzan, „Nogi Izoldy 
Morgan” Brunona Jasieńskiego, w: Nowela, opowiadanie, gawęda, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-
Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1974. 
83 Metafora zastosowana przez Piwowara „…I tu śmiech jej, jak motyl na szpilce, utknął” przypomina 
metonimiczne porównanie przekłutego bagnetem do motyla na szpilce: „Na długi bagnet człowiek brał 
człowieka, / poły szynela jak skrzydła motyle… / – Motyl na szpilce…”, por. L. Piwowar, Śmierć młodzieńca w 
śródmieściu, dz. cyt., s. 63; T. Hollender, Z wczesnego dzieciństwa, w: tegoż, Liryka i satyra, Kraków 1963,  s. 
207. Por. także frazę „przebity śmiercią na wylot” z wiersza Po salwie Ignacego Fika, w: tegoż, Wiersze, wybrał 
i wstępem opatrzył A. Włodek, Warszawa 1954, s. 46-47.  
84 Por. L. Piwowar, Uwertura, w: Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 112-113. 
85 Zwłaszcza wiersz Aleje Ujazdowskie, niedzielne popołudnie z tomu Wiosna i wino (Warszawa 1919), którego 
bohaterem jest radośnie usposobiony do świata i mijanych na ulicach ludzi młodzieniec, por. K. Wierzyński, 
Aleje Ujazdowskie, niedzielne popołudnie, w: tegoż, Wybór poezji, dz. cyt., s. 22. Por. też z tego tomu: Hej! 
Świat się kręci, Grzmi!, Akacje na ulicach już kwitną, Słucham i patrzę, I znów jest tak ni w pięć, ni w dziewięć. 
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otaczającej przestrzeni. Miłość uwrażliwia, sprawia, że intensywnieją barwy (błękit 

tramwajów) i dźwięki (dobiegająca z okien sonata Poulenca). „Starożytność” miasta (w 

domyśle Krakowa) nie przygnębia, ani też nie budzi patriotycznych skojarzeń. Miasto jest 

pogodnym, słonecznym rajem, w którym wszystko cieszy i w którym wszystko jest piękne, 

nawet najmniejszy detal: włos na skroni, błyszczący guzik, czerwony krawat, uśmiechnięty 

dorożkarz o różowej twarzy. Miasto zakochanego różni się od przestrzeni samotnego 

człowieka, którą w wierszu symbolizują ciemne bramy, pustka i czerń. W poezji Piwowara 

symultanicznie percypowany Kraków jest przestrzenią „własną” i poznawaną wskutek 

naturalnej ciekawości młodego86 bohatera. 

 

 

IV.4. Sonata społeczna – „między Podgórzem a Płaszowem”87

 

Zerwanie z pozytywnym obrazem Krakowa następuje w prospołecznym poemacie 

Kurka Usta na pomoc (Kraków 1933), będącym realizacją Manifestu, który po raz pierwszy 

opublikowano w formie ulotki poetyckiej w 1929 roku, a później, w 1930 roku, jako tekst 

poprzedzający Śpiewy o Rzeczypospolitej88. Utożsamiając się ze środowiskiem robotniczym, 

podmiot – narrator i bohater poematu – dwudziestoletni młodzieniec, krakowianin, ciekawy 

świata buntownik – dostrzega konieczność zaangażowania się w sprawy społeczne89. 

Mianując się „chorążym krzywdy”, „przewodnikiem ślepych”, opowiada o warunkach życia 

miejskiej biedoty zamieszkującej przedmieścia Krakowa – Podgórze i należący do tej 

dzielnicy Płaszów: 

 
 

                                                 
86 Poeta postrzegał Kraków jako miasto młodych ludzi, których życie koncentrowało się wokół uniwersytetu, 
por. L. Piwowar, Stare miasto młodych ludzi, w: tegoż, Sztuka na gorąco. Szkice literackie, dz. cyt., s. 329-333 
(prwdr. „Czas” 1939, nr 222), por. też: L. Piwowar, Wiersze i wybór publicystyki, oprac. i wstępem opatrzyła R. 
Lubas, Wrocław 1978, s. 285-291. 
87 Cytat z poematu Jalu Kurka, por: tegoż, Usta na pomoc, w: Pisma wybrane. Poezje, Kraków 1980, s. 92. 
88 Utwór cytowany według edycji: J. Kurek, Usta na pomoc, dz. cyt., s. 83-109. Poetyckim kontekstem dla 
poematu Usta na pomoc jest utwór ze Śpiewów o Rzeczypospolitej – Poemat o miłości społecznej (z powodu 
udzielenia Polsce pożyczki amerykańskiej), którego podmiotem lirycznym jest trybun bezrobotnych, w edycji 
przedwojennej – s. 19-23.  

W prozie Kurka Kraków przybrał też cechy miasta-potwora. O zagrożeniach, których miasto było 
źródłem pisał w powieści Kim był Andrzej Panik? Andrzej Panik zamordował Amundsena, Kraków 1926: „Okna 
Krakowa stają się głodne przestrzeni. (…) Na brukach, gdzie się drogi nasze krzyżują, widzimy co rano innego 
żebraka. Wisi nad nami kołyszące się bogactwo niespodzianek i bohaterstwo tętniących miastowych dni. Miasto 
nas truje. Miasto nas zabija. Nikt nie czytuje poezji, czyta się tylko gazety”, por. J. Kurek, Kim był Andrzej 
Panik?…, dz. cyt., s. 22-23. 
89 Postać przypomina Antoniego, bohatera poematu Na przykład Tadeusza Peipera.  
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Jest między Podgórzem a Płaszowem szmat ziemi 

zasłany ich smrodem i bólem. 

Tu cierpią ludzie 

skazani na życie w trzydziestym trzecim roku. 

Kury śpiewają głośno nędzę tych ugnojonych domostw. 

Wisła została na boku, 

więc chłodną wilgoć czerpią codziennie ze studzien. 

Nie mają czasu czytać gazet, 

by o grożącej redukcji pensji się dowiedzieć. (s. 92) 

 

Autor stworzył wyraźną granicę między centrum a przedmieściami. Uosobiony 

Kraków „wiódł” bohatera, prowadził niczym zaprzyjaźniony przewodnik po mało znanych 

terenach zamieszkanych przez ludzi z nizin. Miasto odsłania swoją ciemną część, 

diametralnie różną od reprezentatywnej, bogatej w zabytki, znanej z historii i legend, o której 

„śpiewają inwalidzi” i „uczą się dzieci”. Nie pokazuje natomiast rozbudowujących się w 

ramach planu „Wielkiego Krakowa” okolic Alej Trzech Wieszczów. Warto zauważyć, że nie 

wzmiankują o nich inni poeci piszący o Krakowie, choć mogło to stanowić jeden z tematów 

miejskiej symfonii. W Ustach na pomoc nie znajdziemy również gloryfikacji miasta znanej z 

wiersza napisanego przez Kurka na otwarcie pierwszej krakowskiej radiostacji (Kraków 442). 

W stwierdzeniach o „nienawistnym mieście” i „majestacie przegniłych kościołów”90 

podkreślony został negatywny i mniej eksponowany obraz Krakowa. Muzykę przedmieść 

tworzą szumy – podmuchy wiatru („z dala śpiew wieje”, „wiatr jak zwierzę porykuje”), 

odgłosy padającego deszczu oraz dźwięki dobiegające z fabryk („stalowy krzyk fabryk”) oraz 

stukot jadącego pociągu, poświadczający istnienie na terenie Płaszowa dużego węzła 

kolejowego. Wyraziście natomiast słychać „kurzy śpiew o nędzy”, „melodię chorych płuc”, 

„łoskot głośno bijącego serca”. Rzeczpospolita drażni bohatera, drażni go też Kraków, będący 

w wierszu alegorią państwa, które nie dba o najsłabszych obywateli. Ubodzy mieszkańcy 

Płaszowa ekwiwalentyzują realia społeczno-ekonomiczne – nędzę panującą podczas kryzysu 

gospodarczego, o czym pisali też inni poeci podejmujący tematykę społeczną, m.in. 

Broniewski, Flukowski, Sebyła, Tuwim, Szymański, Hollender91.  

                                                 
90 Por. J. Kurek, Usta na pomoc, dz. cyt., s. 91. 
91 Por. rozdział Poetyckie reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a gatunkiem. 
Por. też: J. Kurek, Kim był Andrzej Panik?…, dz. cyt., s. 22-23. Realne warunki życia w międzywojennym 
Krakowie (w tym zdrowie, sytuację bezrobotnych w latach kryzysu gospodarczego, działalność opieki 
społecznej oraz problem mieszkaniowy) opisuje Elżbieta Adamczyk, por. tejże, Społeczność Krakowa i jej życie, 
w: Dzieje Krakowa, t. 4. Kraków w latach 1918-1939, dz. cyt., s. 27-50. 
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Usta na pomoc wydają się swego rodzaju aplikacją czy aneksem do opublikowanego 

rok wcześniej Reportera róż Czuchnowskiego. Obydwa teksty podporządkowane zostały 

poetyce dokumentu społecznego92. W obu znaczącą rolę odgrywa symbolicznie czy też 

alegorycznie traktowana krakowska przestrzeń i uformowany według wzorca romantycznego 

bohater. Inicjacyjny charakter utworów cechujący się destrukcją i rozpadem świata (tu 

równoznaczny także z gestem demityzacyjnym) wskazuje na transpozycję wzorca 

powieściowego z przełomu XIX i XX wieku93. Poematy Kurka i Czuchnowskiego 

charakteryzuje symultanizm, wieloplanowość i polifoniczność oraz połączenie fragmentów 

imitujących reporterską relację z partiami lirycznymi. Duże znaczenie mają inspiracje 

technikami montażu filmowego, zestawiania i przenikania obrazów94. Nadany utworom 

relacyjny styl łączy je z kroniką poetycką Majakowskiego Rewolucja95. 

Kurek, dla którego obraz i słowo były tworzywem równorzędnym, mógł w poemacie 

Usta na pomoc inspirować się filmowym dokumentem lirycznym96. Ujawniają to mniej 

spójne tematycznie fragmenty narracji, gdzie wątki pojawiają się i znikają, łącząc liryzm 

wewnętrznych przeżyć bohatera, świat odczuć, myśli, wspomnień i fantazji z faktami, 

realistycznym obrazowaniem oraz pierwszoosobowymi wypowiedziami charakteryzującymi 

się patriotycznym lub agitacyjnym patosem. Poetycki film powstaje podczas bezsennej nocy 

                                                 
92 Por. E. Rybicka, Modernizowanie miasta…, dz. cyt., s. 185-186. Na temat zaangażowania literatów 
związanych z Krakowem w kwestie społeczne pisał m.in.  M. Urbanowski, Krakowscy twórcy literatury pięknej 
wobec problemów społecznych i politycznych w II RP, 
http://www.omp.org.pl/stareomp/indexf6da.php?module=subjects&func=printpage&pageid=520&scope=all 
(dostęp: 14.09.2017).  
93 Chodzi o powieści Płomienie i Sam wśród ludzi Stanisława Brzozowskiego oraz Ludzie bezdomni i Popioły 
Stefana Żeromskiego wpisujące się w myśl Györgya Lukácsa o powieści inicjacyjnej postrzeganej jako „forma 
epiki właściwa światu dekonstrukcji i rozpadu”, por. L. Pawłowski, Zamiast epickiej syntezy. Problemy 
konstruowania rzeczywistości społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych, Warszawa 
2014, s. 11; G. Lukács, Teoria powieści. Esej historyczno-filozoficzny o formach wielkiej epiki, przeł. J. Goślicki, 
posłowie A. Brodzka, Warszawa 1968, s. 78 in.; A. Brodzka, György Lukács, w: tejże, O kryteriach realizmu w 
badaniach literackich, Warszawa 1967.  
94 Kurek interesował się filmem, był autorem krótkometrażówki Oko oraz awangardowego obrazu OR – 
Obliczenia rytmiczne, który tak jak poemat powstał w 1933 roku. Zrekonstruowaną wersję filmu wraz z 
komentarzem można obejrzeć na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, por. I. 
Szczepański, Jalu Kurek – OR – Obliczenia rytmiczne (1985), 
https://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/szczepanski-ignacy-jalu-kurek-or-obliczenia-rytmiczne (dostęp: 
10.09.2017). Por. m.in.:  J. Dużyk, Życie literackie, dz. cyt., s. 363; M. Giżycki, Awangarda wobec kina. Film 
w kręgu polskiej awangardy artystycznej dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1996; J. Kurek, Kino – 
zwycięstwo naszych oczu (1926), w: M. Giżycki, Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce, Warszawa 
1989); J. Kurek, Objaśniam OR („Linia” 1933, nr 5), w: M. Giżycki, tamże, Warszawa 1989.  
95 Por. W. Majakowski, Ревoлюция. Поэтохроника (Rewolucja. Kronika poetycka), http://v-
mayakovsky.com/stihi-1917-1919.html (dostęp: 1.09.2017). Por. rozdział Dokument epoki – funkcja i znacznie 
konwencji artystycznej.  
96 Por. też eksperymentalny film Człowiek z kamerą, reż. D. Wiertow (1929), 
https://www.youtube.com/watch?v=ShGBg7WRWmc (dostęp: 17.10.2017). 
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bohatera, który zmęczony wydarzeniami 17 września „montuje krótki film liryczny”97. 

Wymieniona data zdaje się ważna tylko dla bohatera i wiąże się z wewnętrzną przemianą, 

czyli decyzją o zaangażowaniu się w sprawy społeczne. Na nową rolę – agitatora – trybuna 

ludowego zwracają uwagę eksklamacyjne wypowiedzi kierowane do zbiorowości, 

zaakcentowane wielokrotnie powtórzonymi zaimkami osobowymi „my” i „wy” . 

Podobnie jak w Reporterze róż w Ustach na pomoc nastrój sytuacji przedstawionej w 

poemacie podkreślają opisy przyrody, wrześniowej, deszczowej i wietrznej aury,  

wprowadzającej atmosferę przygnębienia, niepokoju, ale też zapowiadającej gwałtowny 

przebieg nadchodzących zdarzeń. Taką samą funkcję pełnią w wierszu widziane nad miastem 

świetlistości (łuna, zorza; znana też z omawianego wiersza Piwowara – Podróżnik 

krakowskiej ulicy). Nie bez znaczenia ma również przełom pór roku, schyłek lata i 

nadchodząca jesień, który mógłby symbolizować rewolucyjne zmiany (zwykle jednak łączone 

w poezji międzywojennej z przedwiośniem i wiosną), ale, co ważniejsze, przemianę bohatera 

z „zawiedzionego kochanka”98 w krytyka współczesności, buntownika i bojownika, bohatera 

„wiodącego lud na barykady”. Tę przemianę postuluje bohater wobec całego pokolenia, które 

wychowane zostało w tradycji romantycznej. Mimo woli wyzwolenia się z romantycznego 

wzorca patriotyzmu, bohater pozostaje jego realizatorem. Atmosferę napięcia wprowadza 

zapadający zmierzch oraz panująca na przedmieściach ciemność. Depresyjny nastrój dopełnia 

widok tonących w błocie podmiejskich okolic. Nadzieję na lepszą przyszłość ludu zwiastuje 

widok wznoszącego się nad Krakowem słońca i śpiewającego ptaka. Rola, jaką pełni w 

poemacie aktualnym bohater oraz opisy przyrody odzwierciedlające stany emocjonalne 

(podobnie jak w innych poematach międzywojennych, np. w Słowie o Jakubie Szeli) świadczą 

o silnym skonwencjonalizowaniu w tym zakresie utworów Kurka oraz Czuchnowskiego i 

podporządkowaniu ich tradycji romantycznej, która miała duże znaczenie dla twórczości 

zaangażowanej społecznie99. Należy zgodzić się z opiniami Stanisława Jaworskiego i 

Stanisława Stabry o związku poematu Usta na pomoc z liryką proletariacką i tradycją pieśni 

ludowej, dostrzegając ciążący nad nim poetycki patronat Majakowskiego i Jasieńskiego100. 

                                                 
97 Por. J. Kurek, Usta na pomoc, dz. cyt., s. 91. 
98 Buntownicza pieśń przysłania wspomnienie kobiety, zawiedzionej miłości. Osamotniony bohater jest 
rozgoryczony jej zdradą. Swoje uczucia zamyka w formie imitującej piosenkę ludową, por. J. Kurek, Usta na 
pomoc, dz. cyt., s. 94-95. Oczywiste są tu aluzje do Dziadów (Gustaw –  Konrad) Mickiewicza i Kordiana 
Słowackiego. 
99 Por. R. Kołoniecki, Społeczne zadania literatury. Szkic publicystyczno-krytyczny, przedmowa A. 
Skwarczyński, Warszawa 1934; M. Tarnogórska, Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej 
gatunku, Wrocław 1997, s. 226.  
100 Por. S. Stabro, Od awangardy do ody. O liryce Jalu Kurka, „Magazyn Kulturalny” 1975, nr 1(13);  S. 
Jaworski, Pisarz społecznej pasji – Jalu Kurek, w: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1972, 
s. 426; E. Cichla-Czarniawska, „Heretyk awangardy” – Jalu Kurek, dz. cyt., s. 65 
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Dodać też warto, że aspekt społeczny i ambiwalentny stosunek bohaterów do miasta w 

poematach Kurka i Czuchnowskiego wykazuje pokrewieństwo z wizerunkiem Krakowa 

zapisanym przez Żeromskiego101. 

Relacja, w której niczym w dzienniku odnotowano datę 17 września 1933 roku 

obejmuje naturalistyczny opis zabłoconych przedmieść, nędznych ogródków i podwórek, 

ciasnych domów bielonych wapnem. Płaszów charakteryzuje „zgniła czerń”, smutek, śmierć i 

bieda, „ponury pejzaż”, który „nie przestaje wyć”. Jest jak Polska, w której panuje „jesień 

głodu”102. Wilgotny nadwiślański teren nie sprzyjał zdrowiu zamieszkujących tu ludzi. 

Podobnie jak Zygmunt103, o którym opowiada bohater poematu, wielu chorowało na gruźlicę. 

Ludzie skazani byli na życie w biedzie, a w domyśle na śmierć. Zabierając głos w ich 

sprawie, autor realizuje postulaty Manifestu poetyckiego o konieczności zaangażowania 

społecznego104. Bohater poematu stawia zarzut instytucjom państwowym, które tworzą raj dla 

bogatych, nie dostrzegając problemów, z jakimi borykają się pozbawieni szans na poprawę 

losu – bezrobotni, bezdomni i chorzy. Perswazyjny wydźwięk wiersza sformułowany został w 

apelach kierowanych do społeczeństwa, nakłaniających do zbiorowego „przebudzenia się”, 

rezygnacji z nierealnych marzeń i hipokryzji służących umacnianiu mitów patriotycznych. 

Podobnie jak w tekstach innych poetów dwudziestolecia (Tuwim, Słonimski, Miłosz, 

Ginczanka) i tu znajdujemy postulat zreformowania języka, posługiwania się słowem w jego 

właściwym znaczeniu. Tytułowe Usta na pomoc to głos zarówno poety, jak i bohatera – 

wzywający pomocy i niosący pomoc – głos człowieka wrażliwego na krzywdę, który bierze 

odpowiedzialność za społeczeństwo i państwo. „Usta wysłane na front” mają uczestniczyć w 

zbiorowej walce o lepszą przyszłość. Patetyczny ton utworu łagodzi liryzm, świadczący o 

emocjonalnym zaangażowaniu młodego bohatera, zarówno w sprawy ogólne, jak i osobiste. 

Jego entuzjazm wydaje się powodowany nie tyle przekonaniami ideowymi, co młodością i 

charakterystyczną dla niej wrażliwością, która wraz z wynikającym z dojrzałości poczuciem 

odpowiedzialności uformowały działacza społecznego. Wybory bohatera pozostają w ścisłym 

związku z jego pochodzeniem. Bohaterowie poematów Kurka i Czuchnowskiego są związani 

emocjonalnie z miejscem urodzenia. Obu łączy więź ze środowiskiem i krajobrazem, w 

                                                 
101 Żeromski, który bywał w Krakowie w ciągu pierwszych kilkunastu lat XX wieku doświadczał nie tylko 
miłych wrażeń. Nie krył niechęci do zaniedbanego pod względem higienicznym miasta. Nie aprobował 
mieszczańskich konwenansów, fasadowości i sztuczności, z którą zetknął się w Krakowie. Dostrzegając urodę 
„góry”, widział brzydotę „dołów”, także w sensie społecznym, por. M. J. Olszewska, Kraków Stefana 
Żeromskiego, w: Kraków. Miejsce i tekst…, dz. cyt., s. 91-97. 
102 J. Kurek, Usta na pomoc, dz. cyt., s. 93, 95. 
103 Pierwowzorem Zygmunta prawdopodobnie był przyjaciel poety, Marian Czuchnowski, autor Reportera róż, 
por. E. Cichla-Czarniawska, „Heretyk awangardy” – Jalu Kurek, dz. cyt., s. 64. 
104 Por. J. Kurek, Manifest poetycki, w: tegoż, Pisma wybrane. Poezje, dz. cyt., s. 37-39. 
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którym wyrośli. Bohater Kurka podkreśla swoją więź z Krakowem, wobec którego chłopski 

bohater Czuchnowskiego wyraża wprost swoją niechęć. Indywidualne doświadczenie 

bohaterów zostaje przełożone na doświadczenie zbiorowe – pokoleniowe, czego przykładem 

jest wezwanie do walki i odpowiedzialności za jego przyszłość „Jutro my!” (Usta na pomoc). 

Społeczny aspekt poezji Kurka wynikał zarówno z własnych doświadczeń życiowych, jak i 

realizacji programu Awangardy Krakowskiej. Uważał się za poetę-społecznika105. 

Mimo serdecznego uczucia, jakim bohater poematu Usta na pomoc (podobnie jak jego 

autor) darzy rodzinne miasto, opuszcza je, objaśniając w introdukcji przyczyny swojej 

decyzji:  

 
Należę do rasy proletariatu miejskiego pozbawionego dobrobytu i przestrzeni. Walczącego i 

niespokojnego. Moje mieszkanie ma dwa metry szerokości. (…) 

 
Opuszczę Kraków, chociaż go kocham. Za ciasno tu jest. Chciałbym tu jednak wrócić ważny, uwikłany 

w tysiące skandalicznych spraw. Tęsknię za tym. 

Urzędniku sprawiedliwości! Ofiaruję ci moją inteligencję i szaleństwo. Kto chowany w krzywdzie nie 

tęskni do rewolucji? (s. 85) 

 

Podobnie jak zbiór wierszy Śpiewy o Rzeczypospolitej poemat Usta na pomoc ma 

wiele cech zapisu dziennikarsko-kronikarskiego106. Sposób prowadzenia narracji-relacji, 

nacechowanej subiektywizmem oraz podporządkowanej dacie dziennej, nawiązuje do 

reportażu społeczno-obyczajowego107, ale i do dziennika, zwłaszcza ze względu na bardzo 

osobisty charakter fragmentów wypowiedzi (np. zwroty bezpośrednie do ukochanej Jany, 

wspomnienie dzieciństwa). Tutaj też narrator-bohater, dokonując autoprezentacji, pisze o 

swojej młodzieńczej zapalczywości, skłonności do pośpiechu i gorączkowych działań, jak 

również fascynacji rozwojem technicznym (radiem). Cechy te zostały przeniesione w obręb 

                                                 
105 J. Kurek, Przedmowa, do: T. Peiper, Myśli o poezji, przedmowa J. Kurek, J. Brzękowski, Kraków 1974, s. 29. 
Por. też: E. Cichla-Czarniawska, „Heretyk awangardy” – Jalu Kurek, dz. cyt., s. 33. 
106 Na zdolność Kurka do reporterskiego „chwytania życia na gorąco” i wykorzystania do tego celu techniki 
montażu filmowego, jak również metody faktomontażu wskazała Elżbieta Cichla-Czarniawska. Tego typu 
kompozycje cechuje zatarcie granic gatunkowych. Cechy te można zauważyć nie tylko w poezji, ale też w 
felietonach i powieściach, m.in.: Kim był Andrzej Panik?…, dz. cyt., SOS (Kraków 1927), Mount Everest 1924 
(Warszawa 1933), Grypa szaleje w Naprawie (Warszawa 1935), por. E. Cichla-Czarniawska, „Heretyk 
awangardy” – Jalu Kurek, dz. cyt., s. 48-55, 66-68, 78-85, 93. Por. też: I. Adamczewska, Powieść reportażowa 
czy dziennikarska? Uwagi o międzywojennej twórczości prozatorskiej Jalu Kurka, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2 (28) 2015, s. 253-272. 
107 Dziennikarskie doświadczenie Kurka było efektem współpracy z „Głosem Narodu”, „Ilustrowanym Kurierem 
Codziennym” oraz „Linią”, kontynuującą tradycję „Zwrotnicy”, por. E. Cichla-Czarniawska, „Heretyk 
awangardy” – Jalu Kurek, dz. cyt., s. 14-15. 
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utworu i zrealizowane za pomocą skrótów, zapisu urywanych, krótkich wypowiedzeń, 

niejednokrotnie zakończonych eksklamacjami108. 

W poemacie kontekst historyczny sygnowany jest informacją wziętą z „pierwszych 

stron gazet”, jaką było zabójstwo prezydenta Francji (chodzi zapewne o Paula Doumera, 

zabitego w 1932 roku). Kontekst kulturowy wprowadza gwiazda kina, Marlena Dietrich, 

która zyskała popularność dzięki roli w filmie Błękitny anioł (1930). Atmosferę polityczną w 

Europie poeta opisał słowami brzmiącymi jak przepowiednia: „Świat ostrzy długie noże, / 

gwałtowny marsz krwi / wali i napiera nań”109. Do kojarzącej się z tą frazą „nocy długich 

noży” doszło z 29 na 30 czerwca 1934 roku, czyli już po opublikowaniu poematu. Kurek użył 

tego określenia zapewne wobec innych niepokojących opinię publiczną faktów. Datą 

orientacyjną jest wrzesień 1933. Żeby uzmysłowić sobie jak burzliwy był to okres, warto 

przytoczyć alarmujące nagłówki z pierwszych stron wydawanego w Krakowie 

„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”: Walka o władzę między Hitlerem a Goeringiem na 

całej linji! (nr 249, 8 IX 1933), Przed pogromami Żydów w Niemczech, Tajemnica płonącego 

Reichstagu (nr 257, 16 IX 1933), Pogrążone nadzieje i grożące niebezpieczeństwo (nr 260, 19 

IX 1933), Wojna rosyjsko-japońska na horyzoncie? (nr 263, 22 IX 1933), Ujawniono plan 

wojenny niemieckiego sztabu generalnego (nr 266, 25 IX 1933), Faszyzm włoski czy powrót 

Habsburgów (nr 267, 26 IX 1933)110, Podziemna walka o władzę w Niemczech (nr 269, 28 IX 

1933)111. 

Utwory z liryczno-epickiego zbioru Reporter róż (1932) Czuchnowskiego112, dla 

których tłem walki klasowej jest Kraków, posiadają znamiona publicystyki. Cechuje je 

fragmentaryczna, luźna budowa, język łączący elementy liryki i prozy, czytelne aluzje do 

rzeczywistości pozaliterackiej, ideologiczne oraz polityczne przesłanie. W opinii Jerzego 

Kryszaka taki sposób formowania tekstów literackich zmierzał do wypracowania nowej 

formuły poematu aktualnego odpowiadającego w swej strukturze burzliwym realiom 

                                                 
108 Zdaniem Elżbiety Cichli-Czarniawskiej w Ustach na pomoc została zachwiana funkcja pseudonimów i 
ekwiwalentów. Mimo to badaczka dostrzega inne cechy poetyki awangardowej, na przykład wymienione wyżej 
dążenie do skrótu oraz wykorzystywanie napięć między słowami i zdaniami, por. E. Cichla-Czarniawska, 
„Heretyk awangardy” – Jalu Kurek, dz. cyt., 1987, s. 65. 
109 J. Kurek, Usta na pomoc, dz. cyt., s. 88. 
110 Por. też uwagi o sytuacji społeczno-politycznej w Austrii w 1934 roku w wierszu Wiedeńskie przedwiośnie 
Tadeusza Hollendra oraz komentarz w rozdziale Reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a 
gatunkiem. 
111 Por. Ilustrowany Kuryer Codzienny: 
https://fbc.pionier.net.pl/search#fq={!tag=dcterms_accessRights}dcterms_accessRights%3A%22Dost%C4%99p
%20otwarty%22&q=ilustrowany%20kuryer%20codzienny%201933%20(IX) (dostęp: 8 września 2017).  
112 Cytaty wierszy podano według edycji: M. Czuchnowski, Poezje wybrane, wybrał i posłowiem opatrzył J. 
Kryszak, Kraków 1978.  
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współczesności113. Budowa niektórych utworów świadczy również o inspiracjach technikami 

montażu filmowego, na co warto zwrócić uwagę ze względu na aluzję tematyczną i 

gatunkową zawartą w tytule rozdziału Poetycka symfonia wielkiego miasta – Kraków. Jak 

zauważył Tadeusz Kłak, temat miasta i aktualność wydarzeń o znaczeniu społeczno-

politycznym, wskazuje na inspiracje zbioru Reporter róż, których należy upatrywać w 

Kronice dnia i Na przykład Peipera114. Kraków, który jest tłem wydarzeń przedstawionych w 

poemacie Czuchnowskiego, zasygnalizowany został utworem Kraków 1931 oraz aluzją do 

Pałacu Prasy, siedziby „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (IKC)115, nazwanego w wierszu 

Iluminacja „szklanym Domem Prasy” – „fabryką dnia”. Mimo zawartych w tytule nazwy 

miasta i daty nie mamy pewności, że opisywane w innych utworach wieloczęściowego 

poematu wydarzenia odbywały się tutaj i we wskazanym roku. Bohater jest reporterem. 

Zbiera informacje o ważnych aktualnych wypadkach. Szybkie tempo przemieszczania się 

bohatera przekłada się na równie pośpieszną, a czasami chaotyczną relację. Inspirowana 

dziennikarskim stylem kolumny miejskiej poetyka obejmuje cały zbiór. Nie mamy w tekście 

wystarczająco pewnych wskazówek, pozwalających na stwierdzenie autentyczności 

opisywanych przez Czuchnowskiego wydarzeń. W okresie powstawania poematu sytuacja w 

Polsce była trudna, do czego, poza uwięzieniem w twierdzy brzeskiej posłów Centrolewu 

oraz „cudem nad urną” w listopadzie 1930 roku, przyczyniała się słaba kondycja 

ekonomiczna państwa. W wielu zakładach redukowano zatrudnienie, wypłacano częściowe 

pensje. Przybywało bezrobotnych i bezdomnych, z których wielu odbierało sobie życie116. 

Święto pracy obchodzone 1 maja rokrocznie gromadziło w miastach wielu demonstrantów, 

których zgromadzenia krwawo tłumiono (np. w Warszawie, o czym najpewniej pisał 

Broniewski w Balladzie o Placu Teatralnym). Można przypuszczać, że okoliczności 

towarzyszące demonstracji mogły zainspirować poetę, co poświadczają odniesienia do pory 

roku (w Dniu bez tytułu mowa jest o niesionych wiatrem białosrebrzystych kwiatach i upalnej 

aurze, a w wierszu Kraków 1931 miejskie kwietniki określono metaforą biżuterii wiosny). 

Ukazane w Reporterze róż wydarzenia prawdopodobnie nie mają wiele wspólnego z realiami 

                                                 
113 Cechy te posiadają też inne utwory Czuchnowskiego: Tak (1933), Trudny życiorys (1934) oraz Powódź i 
śmierć (1936), por. J. Kryszak, Posłowie, do: M. Czuchnowski, Poezje wybrane, dz. cyt., s. 317. 
114 Por. T. Kłak, Reporter róż, w: Reporter róż. Studia i szkice literackie, Katowice 1978, s. 146. 
115 Od 1927 roku siedzibą koncernu oraz redakcji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” Mariana Dąbrowskiego, 
był gmach zaprojektowany przez Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego w 1921 roku jako dom 
towarowy, mieszczący się w Krakowie przy ul. Wielopole 1, por. J. Dużyk, Życie literackie, dz. cyt., s. 366. 
116 Por. Płace obcinają a ceny wciąż rosną; Kryzys. Jeszcze jeden bank zawiesił wypłaty; Bezrobocie w 
Tarnowie; 6.000 osób bez dachu nad głową, „Robotnik”, nr 187, Warszawa, sobota 23 maja 1931 r., s. 2-3, 5,  
https://polona.pl/item/21686008/0/ (dostęp: 16 sierpnia 2017); 3.000 robotników na bruku; Protest niższych 
funkcjonariuszy państwowych przeciw redukcji ich płac, „Głos Narodu”, nr 117, Kraków, 2 maja 1931 r., s. 6, 
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=190196 (dostęp: 16 sierpnia 2017) 
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tych dni w Krakowie, w którym, według informacji prasowych, obchody święta pracy były 

dość spokojne. Zgromadzeni przed Domem Robotniczym przy ulicy Dunajewskiego przeszli 

w pochodzie na Plac Jabłonowskich. Tam nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Później 

manifestacja przeszła ulicami Straszewskiego, Franciszkańską i Grodzką pod pomnik 

Mickiewicza, gdzie odbywał się dalszy ciąg uroczystości. Jedyny incydent, o którym 

wówczas pisano dotyczył aresztowania „wyrostków komunistycznych” organizujących przy 

III moście zebranie. Natomiast przedstawione przez Czuchnowskiego wydarzenia miały 

gwałtowny przebieg, podobnie jak w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie strajkowała połowa 

czynnych kopalni, krwawo tłumiono pochody robotnicze i gdzie dochodziło do licznych 

aresztowań. Śmiercią manifestujących skończyły się zamieszki w Lubartowie na 

Lubelszczyźnie117. Utwory Czuchnowskiego mogłyby stanowić ich literacką reprezentację. Z 

uwagi na zaangażowanie poety ważnym odniesieniem będzie odbywający się w Krakowie od 

23 do 25 maja XXII Kongres PPS. W „Robotniku”, na łamach którego relacjonowano 

wydarzenie, zachęcano do udziału 31 maja w krajowych demonstracjach pod hasłami „Precz 

z wyzyskiem! Podnieść płacę! Skrócić dzień roboczy!”118. Nie udało się jednak dotrzeć do 

prasowej relacji z tego wydarzenia, dlatego trudno też stwierdzić czy Czuchnowski 

skomentował je w poemacie. Być może w tryptyku, na który składają się Dzień bez tytułu, 

Siedem kamienic i Dom z salw poeta przywołał obrazy związane z rozruchami w Krakowie, 

tzw. powstaniem krakowskim, w dniach 6-7 listopada 1923 roku, o których pisał też Bruno 

Jasieński w Marszu powstańców krakowskich119. Kłopoty, jakie dziś mamy z powiązaniem 

Reportera róż z międzywojennymi aktualiami wynikają z celowego działania autorskiego 

nastawionego na obejście zakazów cenzury, co potwierdza, jak zauważył Tadeusz Kłak, 

korespondencja Czuchnowskiego z Przybosiem. Poetyka awangardowa z wykorzystaniem 

wypowiedzi pośredniej, ekwiwalentyzacji i pseudonimowania była nie tylko dowodem 

zastosowania przyjętego przez poetę programu, ale i skuteczną metodą na zakamuflowanie 

                                                 
117 Dzień 1 maja minął w Polsce naogół spokojnie, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 121, Kraków 3 maja 
1931 r., s. 11-12, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=71231&tab=3 (dostęp: 10 sierpnia 2017); 
Krwawe starcia komunistów z policją w Lubartowie; Drobne zajścia w Warszawie, „Głos Narodu”, nr 117, 
Kraków, 2 maja 1931 r., s. 7, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=190196 (dostęp: 16 sierpnia 2017). 
118 Por. „Robotnik”, nr 187, Warszawa, sobota 23 maja 1931 r., s. 1,  https://polona.pl/item/21686008/0/ (dostęp: 
16 sierpnia 2017). 
119 Utwór rewolucyjny napisany 21 czerwca 1928 w Paryżu, opublikowany w 30 numerze „Trybuny 
Radzieckiej” 15 lipca 1928 roku (s. 3) oraz rok później w „Kulturze Mas” (nr 3, 1929, s. 30). Wydarzenia w 
Krakowie zostały podporządkowane ideologicznemu przesłaniu walki klasowej w Polsce. Zamiarem 
Jasieńskiego było utrwalenie utworu w formie muzycznej jako hymnu proletariackiego, por. B. Jasieński, Marsz 
powstańców krakowskich, w: tegoż, Poezje zebrane, wstęp, oprac. i komentarze B. Lentas, współpraca M. 
Ogonowska, Gdańsk 2008, s. 387-390, por. też komentarz do utworu, s. 514-515.  
Wypadki krakowskie opisuje m.in. Cz. Brzoza, por. tegoż: Kraków polityczny, w: Dzieje Krakowa, t. 4. Kraków 
w latach 1918-1939, dz. cyt., s. 97-101. 
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rewolucyjnego sensu poematu120. Można zatem sądzić, że sytuacja przedstawiona w 

Reporterze róż stanowi aluzję do ogólnego stanu polskiego proletariatu na przełomie lat 

dwudziestych i trzydziestych oraz odzwierciedla atmosferę tu panującą. Dlaczego zatem 

Kraków, a nie inne miasto powiązano z ukazanymi w wierszach zamieszkami? Zapewne stało 

się tak z kilku powodów. Pierwszym z nich może być naturalne niejako kojarzenie miasta z 

zespołem wątków legendarno-historycznych i jego rolą państwowotwórczą. Druga przyczyna 

wiązać się może ze skłonnością pisarza do zamieszczania w swojej twórczości wątków 

autobiograficznych. Poetycką ojczyznę Czuchnowskiego określają miejscowości Nowy Sącz, 

Gorlice, Łużna, o czym świadczy Pieśń o Nowym Sączu121. Jego związek z Krakowem – 

cenny za sprawą kontaktów artystycznych z Awangardą Krakowską – był burzliwy, głównie z 

powodu zaangażowania w działalność lewicową, za co został relegowany z Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, gdzie studiował prawo i filozofię. W późniejszych latach z powodu 

współpracy z PSL (związki z pismami „Wieś – jej Pieśń”, „Nowa Wieś”, „Nurty”) i KPP 

narażony był na aresztowania, często notowany w kartotekach policyjnych, został nawet 

osadzony w Berezie Kartuskiej. Czuchnowski był też reporterem w krakowskich dziennikach 

„Głos Narodu” (chadecki) i „IKC” (1928-1929). Wybór zawodu dziennikarskiego dla 

anonimowego bohatera poematu wydaje się więc nieprzypadkowy. Ze względu na 

zaangażowanie polityczne poety można przypuszczać, że fikcyjny reporter ujawnia poglądy 

autora, wskazując w poemacie na zaostrzający się w Polsce konflikt klasowy, o czym pisał 

nieco później, w 1934 roku w artykule Nowa Kultura122. 

Wobec braku przesłanek do określenia zgodności między realiami a sytuacją opisaną 

w wierszach należy traktować „kamienny” Kraków jako miasto-symbol, czy alegorię 

współczesnego państwa, będącego sceną analogicznych wydarzeń rozgrywających się w 

innych polskich miastach. W rezultacie jest symbolem rzeczywistości politycznej i 

społecznej. Może też stanowić figurę konserwatywnej instytucji państwowej, niechętnej 

wywodzącemu się z przedmieść i wsi środowisku proletariackiemu. W opinii chłopskiego 

                                                 
120 Por. T. Kłak, Reporter róż, dz. cyt., s. 148-149. 
121 T. Kłak, Reporter róż, dz. cyt., s. 135. 
122 Por.  J. Kryszak, Posłowie, do: M. Czuchnowski, Poezje wybrane, dz. cyt., s. 315-318. O swoich poglądach 
na temat awangardowej sztuki i jej zaangażowaniu w kwestie społeczne Czuchnowski rozmawiał z Lechem 
Piwowarem, por. L. Piwowar, Idąc z Marjanem Czuchnowskim, „Tygodnik Artystów”, 22 grudzień 1934, s. 2, 
https://polona.pl/item/57319103/1/ (dostęp: 23.08.2017). Obu poetów sportretował Zbigniew Pronaszko, por. J. 
Dużyk, Życie literackie, dz. cyt., Kraków 1997, s. 372. 
Z pismami „Wieś – jej Pieśń” i powstałym później „Nowa Wieś” związani byli też inni twórcy należący do 
lewicy literackiej, m.in. Emil Dziedzic, Ignacy Fik, Stanisław Młodożeniec, Wojciech Skuza, Leon 
Kruczkowski, Stanisław Nędza-Kubiniec, por. J. Dużyk, Życie literackie, dz. cyt., s. 361.  
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bohatera utworu Kraków jest miastem smutnym, upadającym, zamierającym, zasługującym 

na zniszczenie i pogardę, przeklętym123, o czym czytamy w apostrofie wiersza Kraków 1931: 

 
Miasto z miast żywych najbardziej kamienne, zgnite od spodu, zawalone w szyczytach. 

Łzawo z świtami co dzień wypluwające duszę: błękitny worek z wiecznością. 

 

 Próżno w ciebie bić nienawiścią, nie umiem miłością.  

Gdy w szarych wąwozach ulic pękać będą żółte wybuchy pocisków i krzyki, 

I pożar swój w końskich przeglądać będziesz kopytach, 

Płonąc pamiętaj, że twoje mury rozwalał najtwardszą pogardą, syn pól niesforny i dziki. 

(Czuchnowski, Kraków 1931, s. 79) 

 

w utworze Siedem Kamienic: 

 
Tylko to miasto przeklęte mi spalcie, 

Gdy będą trzaskać w młocarni rewolucji bladzi, patriotyczni święci.  

       (M. Czuchnowski, Siedem kamienic, s. 76) 

 

oraz w wierszu Czerwone zmysły: 

 
Coraz bardziej za mgłą, w ulicach krzyczące krawaty, męski zapach benzyny, jedwabne koszule: 

Amerykański smutek miasta. 

(M. Czuchnowski, Czerwone zmysły, s. 80) 
 

Reporter róż poświadcza także, w pewnym zakresie, tendencje antyurbanistyczne124, 

które obserwujemy od około 1925 roku w poezji autorów pochodzenia chłopskiego 

(Młodożeniec, Przyboś). Obcość bohatera wobec miasta przesądza o relacji, która nie może 

zyskać cech przyswojenia. Kraków dla bohatera utworów Czuchnowskiego stanowi cezurę 

inicjacyjną – oznacza wstąpienie w dorosłość i przyjęcie odpowiedzialności moralnej i 

politycznej za los ludzi, z którymi utożsamia się ze względu na pochodzenie. Wrażliwość, w 

jaką został wyposażony jako reporter nie pozwala mu na obojętność, a młodzieńcza 

                                                 
123 Można tu mówić o aktualizacji toposu miasta przeklętego i zbuntowanego wzorem starożytnego Babilonu, 
por. E. Rybicka, Modernizowanie miasta…, dz. cyt., Kraków 2003, s. 185-186. Ważna wydaje się też 
transformacja motywu w porównaniu z przywołanym wierszem Kraków Wierzyńskiego, gdzie mowa jest o 
mieście „zaklętym” i „świętym”, por. K. Wierzyński, Kraków, w: tegoż, Poezje, dz. cyt. 
124 O związku tendencji antyurbanistycznych z literackim obrazem miasta alegorycznego pisze Elżbieta Rybicka, 
por. tejże, Miejskie alegorie i fantasmagorie, dz. cyt., s. 214-218. 
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zapalczywość i wiara we własne możliwości prowadzi do buntu wobec zastanej, 

nieakceptowanej rzeczywistości.  

Bohater utworu Kraków 1931 dostrzega urodę miasta, o czym świadczy opis 

wiosennego pejzażu widzianego o zachodzie słońca. Podobnie jak w wiejskim krajobrazie 

jego uwagę zwraca to, co ma związek z naturą. Opisy przyrody, podobnie jak w poezji 

romantycznej, odzwierciedlają poziom emocji oraz nastrój towarzyszący bohaterowi 

utworów. Wzmacniają też wydźwięk tekstów poprzez paralelne zestawienia, np. krwawa 

demonstracja odbywa się w świetle zachodzącego słońca, które „zaczyna czerwone rozruchy” 

(Dzień bez tytułu). Wiejskie i miejskie krajobrazy widziane o różnych porach dnia i roku 

przenikają się wzajemnie lub wynikają jedne z drugich. Autor zestawia ze sobą obrazy w 

sposób przypominający technikę Przybosia w scenariuszu poetyckim Łuk125, tworząc 

potencjalny materiał do animacji filmowej. W wierszach Czuchnowskiego plastyczne opisy 

krajobrazu kształtują nastrój utworów, są też tłem refleksji, wspomnień i emocji bohatera 

(Krajobrazy zamyślone, Wyjątek z snu, Czerwone zmysły, fragmenty Kraków 1931). 

Wyrwanie się z onirycznego krajobrazu wiąże się ze świadomą obecnością i aktywnością 

bohatera. Jego dziennikarskie, zsubiektywizowane, chwytanie wydarzeń „na gorąco” można 

porównać do zaangażowanego oglądu rzeczywistości operatora kamery, który uzupełnia 

przedstawiane obrazy komentarzem do bieżących wydarzeń oraz refleksjami na temat 

minionego czasu. Połączenie teraźniejszości z przeszłością w formach stylizowanego na 

przekaz dokumentarny fragmentarycznie postrzeganej rzeczywistości i subiektywnej refleksji 

lirycznej tworzy ciekawy efekt. Budowa tekstów przypomina rytmiczny montaż scen i 

sekwencji filmowych składający się na obrazową relację o wydarzeniu, a komentarz osobisty 

zawierający treści społeczne, polityczne i obyczajowe nadaje cech takiegoż reportażu. 

Fragmenty liryczne ujawniają charakter bohatera, świadczą o jego emocjonalnym stosunku do 

otaczającego świata. Istotną funkcję w cyklu pełni wszechwiedzący narrator – świadek 

„realnego” lub symbolicznego pogrzebu reportera – którego ogląd rzeczywistości często jest 

                                                 
125 Por. J. Przyboś, Łuk, w: tegoż, Utwory poetyckie, tom pierwszy, Pisma zebrane, oprac. R. Skręt, przedmowa 
J. Kwiatkowski, Kraków 1984, s. 501-502; J. Przyboś, Narodziny wiersza [1938 r.], w: Linia i gwar. Szkice, t. 2, 
Kraków 1959, s. 291-300. J. Przyboś, Łuk (Szkic scenariusza filmowego do niezrealizowanej krótkometrażówki), 
w: Sens poetycki, t. 2, Kraków 1967, s. 57-59; J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 
1972, s. 116, przypis 1; E. Kuźma, Granice porównywalności poezji z malarstwem i filmem (na przykładzie 
wczesnej fazy polskiej poezji awangardowej), w: Pogranicza i korespondencje sztuk, pod red. T. Cieślikowskiej 
i J. Sławińskiego, Wrocław 1980, s. 259. Por. też: J. Kulczyńska, Od inspiracji do realizacji. Tekst poetycki i 
obraz filmowy w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Literatura w kalejdoskopie sztuki. Twórczość poetów i 
pisarzy polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin 
Czesława Miłosza, red. naukowa G. Darłak, I. Melson, I. Mida, Katowice 2013, s. 157-172.  
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zbieżny z perspektywą przyjętą przez bohatera. Uczestnicząc w jego życiu, miał wgląd w jego 

działania, myśli i uczucia. Funkcja narratora tożsama jest z rolą towarzysza i sprawozdawcy. 

Retrospektywnie przedstawione w cyklu wydarzenia najpewniej obejmują okres od 

wiosny do jesieni i przeplatane są lirycznymi reminiscencjami z życia na wsi, nacechowane 

swoistym naturalizmem i zmysłowością. Opozycja wsi i miasta związana jest z innymi 

przeciwstawieniami, takimi jak tożsama z płodnością natura i bezwzględna, ujęta w 

konwenans i przemoc kultura, przyroda i architektura, bezpieczeństwo i poczucie zagrożenia, 

wreszcie życie i śmierć oraz prawda i fałsz. Tę ostatnią podkreśla otwierające tom motto z 

Promethidiona Norwida126, poświadczając etyczne przesłanie cyklu Czuchnowskiego. Na 

wiejsko-miejskim kontraście oparta jest także pamięć uczuć bohatera (Czerwone zmysły). 

„Prowincjonalna miłość” do córki ogrodnika zachowała się we wspomnieniu zapachu pól i 

obrazie twarzy namiętnej kobiety, natomiast „miłość miejską” uosabia „kobieta z surowego 

jedwabiu, zimna i cicha”. Kobiety pochodzące ze wsi i z przedmieść są wyraziste, zmysłowe, 

silne, płodne i karmiące, natomiast kobiety miejskie, choć piękne, są nierealne, chłodne i 

blade, podobnie jak miasto kamienne – posągowe. W ten sam sposób przedstawione są inne 

kobiety pochodzące z miasta, na przykład maszynistka pracująca w Domu Prasy – nieco 

nierealna – szczupła, złota, o jedwabno-atłasowej bladej skórze, mdłych kolanach, rękach 

wiotkich niczym bazie oraz popielatych włosach. Rzeczywisty wymiar nadają jej atrybuty 

współczesności – maszyna do pisania i papierosy (Iluminacja). Plastyczna wyobraźnia 

Czuchnowskiego ujawnia się w wielu utworach. Tu (pomijając zimną kolorystykę właściwą 

dla barwy kamienia) wykreowana przez poetę postać mogłaby być jednym z wielu portretów 

Modiglianiego. Cechy kobiet tożsame są z charakterem miasta. 

Kraków doświadczany mentalnie i emocjonalnie jest dla bohatera Reportera róż 

punktem zwrotnym. Młody człowiek wkracza w bezwzględne realia życia symbolizowane 

przez to miasto. Określa tam właściwą dla siebie rolę, co zaważy na jego tragicznym losie. W 

Krakowie – mieście przeklętym – zginie od postrzału w głowę. O stosunku do miasta i spraw 

z nim związanych przesądza poczucie obcości i więź z rodzimym, chłopskim, środowiskiem. 

Ogląd zastanej i poznawanej rzeczywistości jest subiektywny i konfrontowany z tym, co 

znane i przyswojone. Dlatego obok reporterskich sprawozdań wiele miejsca zajmują 

reminiscencje z życia bohatera, które pełnią w cyklu funkcję retardacyjną. Dynamika 
                                                 
126 Cytat: „Prawie że motto: /  – …OBŁUDNY… / Wykrętarz… człowiek świata nie znający, – / Szeptano. / – 
Och! znam ten świat cudny, / I przeto trzymam go tak za puls drżący, / A w chore oczy patrząc, śledzę życie…/ 
Znam go – bom spytał was czemu milczycie?… –  / (Norwid), w: M. Czuchnowski, Reporter róż, w: tegoż, 
Poezje wybrane, dz. cyt., s. 61. Por. C. Norwid, Promethidion (część: Wiesław. Dialog, w którym jest rzecz o 
prawdzie, jej promieniach i duchu),  w: tegoż, Pisma wybrane 2. Poematy, wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki, 
Warszawa 1968, s. 305. 
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wydarzeń przedstawionych w wierszach formułowana jest za pomocą licznych obrazów 

zestawionych w kompozycję wieloplanową.  

Związek bohatera z ziemią symbolizuje pogrzeb zabitego w miejskich rozruchach (w 

„dzikim pożarze miast”) reportera oraz patetyczne słowa uczestniczącego w uroczystości 

towarzysza: „Wszystko co z ziemi, umiera za ziemię” (Powrót), będące trawestacją słów z 

Księgi Rodzaju (3, 19) „bo z prochu jesteś i w proch się obrócisz”, wypowiadanych podczas 

katolickiego pochówku. Na porządek natury nałożona została idea społecznej i politycznej – 

lewicowej – identyfikacji oraz mitycznej ofiary: „Giniemy za was i za wasze cienie, / Za 

nieznane szczyty…). Szerokie pole semantyczne róży, identyfikowanej między innymi jako 

symbol życia, śmierci i poświęcenia (w tym przelaną krew i rany Chrystusa)127, podkreśla 

rolę bohatera poematu. Na mityczny charakter postaci zwracał również uwagę autor, który w 

korespondencji z Przybosiem pisał: „(…) Reporter był pisany z myślą o wyłonieniu 

atmosfery rewolucyjnej wokół jednostki + masa. Jednostka, która w poemacie stała się mitem 

(reporter r ó ż !), symbolem zbiorowego uczucia bojowego ginie jako ofiara, by stać się 

właśnie pomnikiem woli zbiorowej, mitem walki i jej konieczności”128. W ten sposób 

Reporter róż wchodzi w obręb tekstów rewolucyjnych, kontynuując i aktualizując 

jednocześnie koncepcję artystyczno-ideową zawartą w Słowie o Jakubie Szeli Jasieńskiego 

(1926). Dominantą kolorystyczną w pełnej naturalnych barw poetyckiej palecie 

Czuchnowskiego jest polisemantyczna czerwień, która poza żółcią, podkreśla znaczenie 

kontrastu. Poświadcza ona zarówno ideowo-emocjonalny stosunek bohatera do świata, jak i 

współtworzy obraz walk w mieście, symbolizując ślady krwi na ulicach. Powiewające na 

wietrze czerwone sztandary ujawniają bojowy nastrój panujący w środowisku proletariackim, 

z kolei czerwień powiązana z symboliką róży multiplikuje znaczenie mitycznej ofiary.  

Jak już wspomniano nacechowanie twórczości Czuchnowskiego autobiografizmem 

znajduje potwierdzenie także w tym zbiorze. Podobnie jak autor, anonimowy bohater 

Reportera róż wywodzi się ze środowiska chłopskiego. Dość jednak światłego i 

wystarczająco zamożnego, by zdobyć wykształcenie. Należy też do tej samej generacji, co 

poświadcza pełne rozgoryczenia wyznanie w imieniu zbiorowości: „Na żadnej nie byliśmy 

wojnie / (…) / Huraganowy ogień o kawałek chleba ostro otwierają ulice / I głód, 

                                                 
127 Por. W. Kopaliński, Róża, w: tegoż, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 361-364; A. Nowakowska, Róża w 
języku i kulturze, „Acta Univeristatis Wratislaviensis”, nr 2282, „Język a kultura”, Wrocław 2001, t. 16, s. 18-20. 
128 Por. fragment listu Czuchnowskiego do Przybosia cytowany przez T. Kłaka oraz uwagi tegoż o mityzacji 
bohatera-rewolucjonisty w: T. Kłak, Reporter róż, dz. cyt., s. 149, 151. 
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najcelniejszy karabin obok czasu.” (Wyjątek z snu, s. 67-68)129. Tak samo jak Czuchnowski, 

bohater poematu pracuje w redakcji dziennika rządowego130.  

Silne nacechowanie emocjonalne wypowiedzi poetyckiej uwiarygodnia autentyzm 

przekazu, którego celem jest zwrócenie uwagi na stosunek władzy do najuboższych obywateli 

oraz na nierówności społeczne zapowiadające walkę klasową w państwie. Obraz represji, 

wprowadzanych przeciw pochodzącym najczęściej ze wsi i z przedmieść zbuntowanym 

robotnikom oraz bezrobotnym, Czuchnowski kreśli reporterskim stylem z wykorzystaniem 

quasi-cytatów z wiecowej odezwy, na przykład w utworze Dzień bez tytułu: 

 
– Obywatele! 

Dzień ten ostatni już straszy nas zjeżonym i mglistym zachodem. 

Za długo pękały na bladych ulicach serca pracujących ludzi, wysadzane nędzą. 

Głód podpala nam domy. 

Wczoraj rano przed giełdą pracy znowu zabrano dziesięciu 

I protestującym pochodem 

Uwięziły ulice robotników zatrzymane złomy. 

W odlewni żelaza ruszył strajk. Grozili: wypędzą ! 

(…) 

Dziś otwieramy ostry front przeciw nadziejom niebieskim. 

Cóż czekać (…) 

(…) 

Na rogach szalały afisze. Słowa odpadały z tynkiem. 

      (Czuchnowski, Dzień bez tytułu, s. 73) 

 

Nawiązując do artykułu prasowego, bohater relacjonuje wydarzenia całego dnia w każdym z 

trzech wierszy Iluminacja, Dzień bez tytułu, Siedem kamienic a także części nocy i dnia w 

utworze Dom z salw oraz, co dla naszych rozważań istotne, wprowadzając technikę montażu 

właściwą dla niemieckiego postekspresjonistycznego kina Nowej Rzeczowości, które 

cechował styl paradokumentalny. Jak już wspomniano, znanym przykładem jest określony 

jako dokument liryczny film montażowy Berlin: symfonia wielkiego miasta Ruttmanna, w 

którego pięciu aktach przedstawiono sceny z jednego dnia w stolicy Republiki Weimarskiej. 

Film i poemat łączy usytuowanie opisywanych wydarzeń w znanym mieście, anonimowość 

przedstawionych tam społeczności zbiorowych i reprezentujących niektóre kręgi wybranych 
                                                 
129 Wyznanie warte uwagi ze względu na stosunek poetów urodzonych około 1910 roku do rewolucji – por. 
rozdział Reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a gatunkiem (konflikt pokoleniowy w poezji 
Tadeusza Hollendra oraz tekst redakcji „Sygnałów”. 
130 Informacje biograficzne podano za: J. Kryszak, Posłowie, do: M. Czuchnowski, Poezje wybrane, dz. cyt., s. 
315-318. 
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postaci, na których koncentrowali uwagę operator kamery i reporter prasowy. Dla montażu 

filmu istotna jest zmienność rytmu, w jakim się pojawiają kolejne sceny, powtarzalność 

niektórych z nich, jak również sposoby kadrowania planu filmowego – od dalekiego, w 

którym przedstawiono podmiejski pejzaż, industrialny widok miasta, a później jego centrum z 

monumentalną architekturą oraz dzielnice zamieszkałe przez lumpenproletariat. W planie 

ogólnym, pełnym i bliskim prezentowani są ludzie i zwierzęta. Zbliżenia ukazują detale, np. 

mimikę bohaterów, która pozwala odczytać emocje.  

Akcja filmu rozgrywa się od świtu do późnego wieczora, a w organizacji czasu 

pozwala zorientować się ukazany w kadrze zegar. Tematem i bohaterem jest miasto 

funkcjonujące niczym organizm, pulsujące życiem anonimowych mieszkańców i 

przyjezdnych. Narratorem jest operator kamery. Z jego perspektywy poznajemy miasto, on je 

interpretuje, montując z zarejestrowanych fragmentów. Uwaga widzów koncentrowana jest na 

przebiegu zdarzeń takich jak: przyjazd robotników z przedmieść do pracy w berlińskich 

fabrykach, sprzątanie ulic, otwarcie zakładów pracy, sklepów, urzędów, szkół. Ruch miejski 

obrazowany jest w kadrach skupionych na przejeżdżających samochodach, autobusach, 

tramwajach, dorożkach, furmankach i rowerach. Ludzie spieszą do pracy, przemieszczają się 

różnymi środkami transportu, policjanci kierują ruchem, dzieci idą do szkół. Na targu odbywa 

się handel. Niczym w kalejdoskopie obserwujemy następujące po sobie lub dziejące 

równocześnie w wielu miejscach zdarzenia-ruchome obrazy. Widzimy pracujących w 

fabrykach, na budowach, w drukarniach i urzędach, ruch dworcowy, kawiarniane spotkania, 

uroczystości, takie jak ślub i pogrzeb. Pozazawodową aktywność mieszkańców Berlina 

ukazano w scenach zabaw i rywalizacji sportowych. Do miejskich atrakcji należy ZOO. 

Operator przedstawił też nocne życie miasta rozświetlonego latarniami oraz reklamowymi 

neonami wzmocnionymi przez odbicia i refleksy na mokrych od deszczu ulicach. Berlińczycy 

spędzają wolny czas w teatrach, operze, kinach, restauracjach, na pokazach mody, dancingach 

i w kasynie. Obiektywne ukazanie realiów miejskich wymagało przedstawienia także różnic 

klasowych. Aspekt ten poznajemy w wyniku naprzemiennego montażu szybko zmieniających 

się kadrów i scen rejestrujących życie zamożnej części społeczeństwa oraz miejskiej biedoty. 

Dzięki temu powstał dynamiczny obraz ludzi zajmujących się handlem ulicznym, 

bezdomnych, żebrzących na ulicach i przed kościołami, zbierających niedopałki, żywiących 

się w kuchniach dla ubogich. Dramatyzm losu społeczności pozbawionej szans na poprawę 

warunków bytowych dopełnia obraz samobójczyni. Kontrast między ludźmi o 

zróżnicowanym statusie materialnym podkreślony został za pomocą wyglądu zewnętrznego – 

łachmany i tobołki zestawiono z eleganckimi kreacjami i biżuterią. Odmiennie też ukazano 
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sposoby spędzania wolnego czasu. Do plebejskich rozrywek należą tańce, gra w karty i pobyt 

w barze. Szerszy kontekst, a zarazem tło historyczno-społeczne wprowadzają treści gazet, 

wśród których znajdują się sensacyjne wiadomości o kryzysie, bankructwach i zabójstwach. 

W filmie zwrócono na nie uwagę za pomocą stopniowo powiększanych w kadrze i stopniowo 

zanikających nagłówków prasowych: Krise (kryzys), Börse (giełda), Mord (morderstwo), 

Geld (pieniądze). Niepokoje społeczne obrazuje krótka scena z wiecu robotniczego. 

Wiosenną aurę w mieście podkreśla gwałtowna burza.  

Ten sposób prowadzenia narracji właściwy był także dla prozy i reportażu w 

międzywojniu, czego kanonicznymi przykładami są powieści Manhattan Transfer Dos 

Passosa (1925) i Berlin Alexanderplatz Döblina, a w Polsce dokonania literackie Zespołu 

„Przedmieście”131.  

Metody zestawiania obrazów, jakie wykorzystał Ruttmann w celu symultanicznego 

oddania wydarzeń rozgrywających się w tym samym czasie w różnych miejscach lub dla 

wzmocnienia intensywności odbioru poprzez nagromadzenie szybko zmieniających się 

obrazów możemy zaobserwować także u Czuchnowskiego. Poza materią artystyczną utwory 

poetyckie od filmowego odróżnia silniejsza metaforyzacja niektórych treści porównywalna z 

techniką montażową polegającą na nakładaniu i przenikaniu zdjęć, często stosowana w kinie 

awangardowym.  

Autor Reportera róż nie tworzy tak szerokiej panoramy miejskiej jak Ruttmann, ale 

pokazuje wybrany aspekt rzeczywistości, zwracając szczególną uwagę na sytuację społeczną. 

Podobnie jednak jak reżyser berlińskiej symfonii filmowej rejestruje sytuację w mieście, 

posługując się obrazowaniem właściwym dla X muzy – zatrzymując w kadrach poszczególne 

sceny i tworząc ich sekwencje, uwzględniając zmienność perspektywy i planów. Tak jest w 

utworze Iluminacja, w którym przedstawiono wydarzenia dziejące się w ciągu całego dnia. 

Utwór rozpoczyna perspektywiczne ujęcie miejskiej architektury: „(…) chodniki / Otwierają 

okno dnia: urwany zakręt ulicy.” (s. 70), następnie obraz wychodzących o świcie do pracy 

robotników, poranna krzątanina dozorców palących fajki. Kolejna sekwencja także wiąże 

widok architektury z miejską sceną w zestawieniu błyszczących w blasku słońca dachów oraz 

kobiet, które wyszły na miasto. Aspekt społeczny wprowadzają uwagi na temat braku 

wykształcenia robotników, obraz zmęczonych, brudnych tragarzy, wzmocniony 

wspomnieniem widzianych nocą przygnębiających, mrocznych, nędznych zaułków miejskich. 

Negatywny obraz utrwala widziane za dnia zadymione i zapylone miasto. W filmowo-

                                                 
131 Por. rozdział Paradokumentalizm – uwagi metodyczne, próba definicji oraz periodyzacji zjawiska  i 
Dokument epoki – funkcja i znacznie konwencji artystycznej. 
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reporterskiej relacji ważne są plany ogólne, pełne i zbliżenia. Reporter rejestruje obrazy 

magazynów sklepowych, wąsatego subiekta oraz stojącego przed wystawą na rogu ulicy 

chłopca. Dostrzega też porównywaną do podmiejskiego pejzażu zieloną okolicę, pagórki i 

parkan oddzielający ją od ulicy. W zbliżeniu widzi rozchylone końskie nozdrza. W planie 

ogólnym rejestruje miejski ruch. Najazd kamery przybliża widoczne na tle chmur dachy i 

kominy (obraz znany także z filmu Pod dachami Paryża René Claira, 1930). W południe 

ludzie szybko przemieszczają się w skwarnym powietrzu. Podobnie jak w filmie Ruttmanna 

w wierszu pojawia się motyw burzy. Widać ciemne chmury, powietrze skrzy elektrycznie – 

drży w upale, wieje wiatr, słychać grzmoty, pojawiają się błyskawice, pada deszcz, który 

ochładza powietrze. Tę część zamyka obraz murów miejskich przysłoniętych zielenią 

ogrodów. Pod wieczór – wiatr porusza konarami drzew, po niebie przepływają porównane do 

bielizny obłoki, co przypomina technikę nakładania i przenikania obrazów, stosowaną często 

w animacji. Akcja poetyckiego filmu rozwija się – do pociągu wsiadają głodni i ponurzy 

robotnicy. Konduktor gwizdem daje znak do odjazdu pociągu. Kobiety żegnają mężczyzn, 

machając porównanymi do motyli białymi chustkami. Patrząc w smutne, żółte twarze ludzi 

znajdujących się w pociągu, reporter buntuje się, krzyczy „Cholera z ojczyzną!”132. Słychać 

„Kamienny pęd maszyny: rzuconego, ognistego pocisku” (s. 72). Rytm kołyszącego się 

podczas jazdy pociągu przenosi się na ruch biegnącego młodzieńca, który rozemocjonowany, 

zatrzymuje się, to znów biegnie. O zachodzie słońca reporter wraca do redakcji mieszczącej 

się w szklanym Domu Prasy. Dyktuje maszynistce treść artykułu. Tu następuje 

uszczegółowienie postaci – opis szczupłej kobiety o złocisto-popielatych włosach i smukłych 

atłasowych dłoniach, piszącej na maszynie marki Remington. W ostatniej scenie panuje 

atmosfera napięcia i niepokoju. W ciemności słychać szepty. W okolicy Domu Prasy widać 

cienie snujących się pod murami mieszkańców miasta. Nadchodzi cicha „trupia” noc. 

Obraz miasta uformowany został metodą perspektywicznych ujęć: widoku chodników, 

krętych ulic, zbiegu kamienic, bruków, dachów, murów i bram domów, fabryk i kominów, 

masztów z kablami, sklepów, przeszklonych wystaw, parkanu, monumentalnego gmachu 

rozświetlonego Domu Prasy. Aurę tworzy czerwonozłoty wschód słońca, blask światła, skwar 

i żar zapowiadające burzę, zasnute dymem niebo. Przyrodę miasta sygnuje zielona okolica 

parku, przypominająca podmiejskie tereny, zielonozłoty blask liści na drzewach, pąki 

czeremchy, widok zwierząt – koni, gołębi i motyli. Anonimowych mieszkańców miasta 
                                                 
132 Rozczarowanie instytucją państwa jest także tematem dedykowanego Stanisławowi Czernikowi wiersza 
Ojczyzna Józefa Andrzeja Frasika, krakowskiego poety związanego z grupą autentystów, por. „Gazeta 
Artystów”, Kraków, 10 II 1935, s. 3, http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=9128 (dostęp: 
23.08.2017). 
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reprezentują reporter, robotnicy (ciemni, smutni, ubrani w żółte bluzy), zmęczeni tragarze, 

nieśmiały chłopiec, subiekt, dozorcy palący fajkę, kobiety (chłodne, ale też zmysłowe – 

„pachnące mlekiem i wstydem”). Ruch podkreślają szybko przemieszczający się ludzie. 

Detale ukazano w zbliżeniach bezmyślnych twarzy, fajek dozorców, wąsów subiekta, 

końskich nozdrzy, maszyny do pisania, kobiecych dłoni i włosów. Rytm strofoicznego utworu 

budowany jest za pomocą rymów. W kamiennym mieście wyczuwa się atmosferę znużenia, 

marazmu oraz niepokoju. Nadchodząca burza rozumiana jest jako wyraz buntu, objaw 

zniecierpliwienia. Nacechowanie głosu niską, „ciemną” barwą ewokuje ponury nastrój i 

gniew. Metaforyczne pytanie „(…) kiedy wystrzeli miasto, piekielny nabój prochem nabity?” 

jest pytaniem zarówno o to, kiedy zacznie się burza, jak i pytaniem o moment wybuchu buntu 

i destrukcji miasta-państwa. Na muzykę miasta składają się dźwięki natury – odgłosy 

końskich chrapnięć, spłoszonych gołębi zestawiony z grzmotem burzy, szum drzew oraz 

związane z ludzkim działaniem eksplozywny huk wagonów, gwizd konduktorów, krzyk 

porównany do eksplozji („Cholera z ojczyzną!”, s. 72), stukot maszyny do pisania porównany 

do gry na instrumencie, szepty, odgłos cicho stąpających ludzi. Muzyczne ewokacje 

znajdujemy też w lirycznej frazie obrazującej złotą kobietę „wytapiającą” dźwięki oraz w 

oksymoronicznym szumie ciszy. Symfonia wrażeń obejmuje też sferę zapachów, którą tworzą 

kobiety pachnące „mlekiem i wstydem”, kwiaty czeremchy oraz woń karbidu, który mógł 

służyć do budowy ładunku wybuchowego. Zmysłowość kobiecego ciała podkreśla miękkość i 

delikatność dłoni, których skóra (dość konwencjonalnie) została porównana do jedwabiu i 

atłasu. Grę kolorów tworzy barwna natura – złotoczerwona, zielonozłota, biel motyli oraz 

szarość industrialnego krajobrazu, kamienic i brunatnych magazynów sklepowych. Popielaty 

dym stapia się z fioletową szarością chmur zwiastujących burzę. Mało wyraziście na tle 

natury przedstawiają się szare twarze ludzi, koszule robotników, złota kobieta, popielate 

włosy, biel ciała, ruda noc. Kontrast wprowadza żółć koszul oraz czerwień sztandarów i krwi. 

Istotną rolę odgrywa światłocień, którego źródłem są złotomiedziane promienie słoneczne, 

światła latarni, blask luster i szyb, błyskawice podczas burzy. Rozświetlony jest też 

określający centrum miasta Dom Prasy (mieszczący się u zbiegu ulic Wielopole i 

Starowiślnej) – „biały kryształ snów”. O zmierzchu bryła budynku lśni, na jej ścianach 

widoczna jest gra cieni, zapalają się światła („I ta iluminacja miasta upływa wśród cieni”, s. 

72). Połączenie motywów solarnych (świetlnych obrazów brzasku wschodzącego słońca, 

słońca świecącego w ciągu dnia, miedzianego zachodu słońca oraz burzowej świetlistości 

piorunów i refleksów powstałych w kroplach deszczu) z metaforą iluminacji ewokuje 

przemianę bohatera, który doznawszy olśnienia, buntuje się przeciw zastanej rzeczywistości, 
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osiągając dojrzałość dokonywania wyborów politycznych. Burza połączona z wewnętrzną 

metamorfozą bohatera symbolizuje też przemianę proletariatu. 

W Dniu bez tytułu (s. 73-74) dominują obrazy rewolucyjne przypominające sceny z 

berlińskiej symfonii Ruttmanna. Rano wiec proletariacki, podczas którego wzywa się do 

protestu przeciw nędzy i bezrobociu oraz informuje o strajkach trwających w innych 

miejscach (odlewnia żelaza133). Na murach łopoczą afisze. Wiosenny krajobraz ewokują 

szczegóły przyrody – opadające białe kwiaty i zielone szyszki na drzewach. Ulicami 

przemieszcza się tłum, kryjący się przed skwarem. W wierszu pojawia się motyw tańca, który 

zwykle w utworach rewolucyjnych kojarzony jest z walką. Około południa rynek pustoszeje. 

Na ulicy pachnie ciasto z piekarni, czuć zapach alkoholu wydobywający się z baru. 

Nadchodzi wieczór. Widać ludzi pracujących w cegielni. Na ulicy trwa demonstracja, słychać 

wybuchy. Reporter widzi zabitego i rannych wynoszonych przez manifestantów. Tłum cofa 

się przed policją konną. Trwają aresztowania. Wśród zatrzymanych jest reporter, który z 

braku dowodów winy odzyskuje wolność. Rozgwieżdżona noc, w ciemnościach słychać 

strzały dobiegające z miejskich skwerów. W utworze wielokrotnie pojawia się motyw 

kamienia (kamienie wołają po imieniu; bruk, ulice), który w walkach ulicznych stanowił broń 

demonstrantów przeciw karabinom i szablom.  

Utwór Siedem kamienic (s. 75-77) stanowi kontynuację relacji danej w Dniu bez 

tytułu. Reporter informuje w niej o porannych zamieszkach („Dziś znowu w skwerach 

strzelano; dym zatańczył ciemność” (s. 75). Do redakcji, gdzie panuje nerwowa atmosfera, 

dobiega krzyk, który stawia wszystkich na nogi. Wchodzi policja. Reporter wymyka się z 

budynku. Trafia na plac, gdzie znajdują się tramwajarze. Na ulicach trwają walki. Miasto 

porównane jest do czerwonego szynku, na niebie pojawia się błyskawica. Wieczorem 

rozruchy obejmują już siedem kamienic. Odbywa się pogrzeb zabitych podczas walk z 

policją, co może przypominać fakty z 1923 roku. 

Obrazy robotniczych dzielnic Czuchnowski przedstawia też w części Czerwone 

zmysły, gdzie w opisie wschodu słońca ciekawie łączy industrialny krajobraz z naturą, 

korzystając z wzorca Peiperowskiej metafory („Niebo wybucha czerwonym oburzeniem. / Z 

mokrych, czarnych rur horyzontu, świt żelazny. / Nie ujrzy stąd pospiesznej bitwy nóg, ptak – 

zegar ruchu – to wszystko”, s. 80). Poetyckie sprawozdanie zawarte w Domu z salw (s. 83-84) 

obejmuje wydarzenia rozgrywające się podczas kolejnego upalnego dnia, do którego 

wprowadza nocna sceneria. Bogactwa jej dźwięków zazwyczaj nie słychać w hałasie dnia. 

                                                 
133 Prawdopodobnie chodzi o koncern Zieleniewskiego. 

 288 



Muzykę natury reprezentują trzeszczące drzewa, a cywilizacji – pomrukujące przewody 

elektryczne. Przeplatane krajobrazy wsi, przedmieść i miasta są tłem dalszych zdarzeń. Na 

ulice wychodzą wezwani do walki robotnicy. W urywanej, chaotycznej relacji przedstawiono 

opis nędznych zabudowań, w których następują aresztowania oraz obraz krwawych walk w 

mieście z udziałem konnej policji. 

 Społeczny charakter ma również twórczość Lecha Piwowara. W wierszu Pogrzeb 

pięknej z tomu Co wieczór poezje (1937)134 zapisane zostały w pierwszoosobowej relacji 

świadka dramatyczne wydarzenia z 23 marca 1936 roku, które były kontynuacją trwającego 

od kilku dni strajku w fabryce „Semperit”. Podmiot wiersza mówi: „Byłem na ulicy wtedy, 

widziałem, jak tłum wyszedł. / Po tym krew – 23 marca – na plantach.” (s. 107). Podczas 

demonstracji i krwawych zamieszek w obrębie Plant przy ulicy Basztowej (u wylotu ulic 

Sławkowskiej, Floriańskiej, Szpitalnej), gdzie dziś stoi poświęcony ich ofiarom pomnik135 

zginęło osiem osób, wiele było rannych. Wśród zabitych była kobieta, Janina Krasicka, o 

której prawdopodobniej pisał Piwowar. Manifestacyjny pogrzeb ośmiu robotników zabitych 

przez policję, zgromadził tysiące ludzi, co także znajduje odzwierciedlenie we fragmentach 

wiersza. Wydarzenia komentowała ówczesna prasa, początkowo podając oficjalne 

komunikaty, a później inne relacje, w tym z wielogodzinnych uroczystości pogrzebowych136. 

Prawdopodobnie echem walk w mieście jest także, pochodzący z tego samego tomu, wiersz 

Wiosna: 

 
(…) 

w ulice tłum wypływa, wzbiera na tamie, drży. 

W załomach głuchych bram niebieski pułk żandarmów. 

W zanadrzu salwa lśni. 

Gmachy banków, beczki spasionego prochu, 

                                                 
134 L. Piwowar, Pogrzeb pięknej, w: Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 107-109. Por. też: Antologia poezji 
rewolucyjnej, oprac. M. Stępień, Wrocław 1982, s. 165-168. Tytuł Co wieczór poezje jest trawestacją nagłówka 
gazetowego (np. Co wieczór sensacja), podkreślającego periodyzacyjną codzienność, kolejny dzień oznacza 
nowe zdarzenia, a więc nowe wiadomości. 
135 W Krakowie znajdują się trzy pomniki poświęcone ofiarom starć robotników z policją w 1936 roku. Pomnik 
ofiar 23 marca 1936 znajduje się na Basztowej 
(http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/krakow/1304-krakow-pomnik-poleglych-robotnikow-
semperitu-podczas-starc-23-iii-1936-r) oraz na Cmentarzu Rakowickim 
(http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/krakow/1112-krakow-pomnik-na-grobach-robotnikow-
semperitu). Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu Krakowa poświęcony walczącym robotnikom w 1923 i 1936 
roku wzniesiono przy ulicy I. Daszyńskiego (http://krakow.fotopolska.eu/836026,foto.html).  
136 Krwawe zajścia w Krakowie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 85, 25 III 1936, s. 1; Komunikat urzędowy 
o zajściach w fabryce „Semperit”, tamże, s. 18; Po zajściach krakowskich, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 
86, 26 III 1936, s. 1-2; Wspólny pogrzeb ofiar zajść poniedziałkowych w Krakowie, „Ilustrowany Kurier 
Codzienny”, nr 87, 27 III 1936, s. 1, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=73298&tab=3 (dostęp: 
25.10.2017). 
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Petardy kruchych kaset za ochronną szybą, 

Zgniecie żelazną stopą olbrzymi pochód!137

  

Zaangażowane utwory Kurka, Czuchnowskiego i Piwowara wpisują się w ogólną 

międzywojenną tendencję zastosowania faktografii jako tworzywa artystycznego. Tworząc 

„dokumentarne reprodukcje”138 i „przewodniki po obcej rzeczywistości”, łączą funkcję 

poznawczą z perswazyjną, stosowaną niekiedy jako narzędzie propagandowe139. 

Odmienności w oglądzie nieznanej rzeczywistości wynikały z niektórych doświadczeń 

autorskich przypisanych bohaterom. Tak jest w przypadku miejsca pochodzenia, zawodu i 

stosunku do „swojskiej” lub „obcej” przestrzeni.  

* 

W przeżyciu ideowym i emocjonalnym mieści się suma doświadczeń 

historycznokulturowych o wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym. To one składają się na 

dziedzictwo, za które jednostka staje się odpowiedzialna wobec siebie, wobec przestrzeni, 

którą zamieszkuje i wobec przyszłych pokoleń. Pielęgnowanie dóbr kultury kształtuje 

tożsamość, ich poznanie umożliwia rozwój człowieka. Kraków jest tu przestrzenią 

doświadczaną w ciągłym procesie, wciąż stającą się, zasiedlaną i zagospodarowywaną w 

ciągu wieków przez pokolenia różnych narodowości, dla których pozostał „wiecznym 

domem”. Traktowany w sposób uniwersalny bywa symbolem patriotycznych uczuć, ale i 

niekiedy negatywną alegorią instytucji państwowej. 

Tadeusz Sławek mówi o mieście, że jest „wielopojawieniowe”. Miasto dla każdego 

znaczy coś innego, nie jest jedno, wciąż na nowo staje się140. Miasto jest wieloczęściową, 

wieloplanową i zmienną kompozycją. Jego wielowymiarowość i wieloznaczeniowość wynika 

ze złożonych uwarunkowań – topograficznych, historycznych i kulturowych (od 

gospodarczych po naukowe i artystyczne), które mają wpływ na formowanie jego krajobrazu 

oraz architektury. Topomastyka krakowska w poezji wzmacnia poczucie rzeczywistości, 

wiąże przekaz artystyczny z miastem konkretnym i powszechnie znanym wielu odbiorcom. 

Miasto jest tworzone przez ludzi, od ich percepcji zależy jego ogląd. Jest dookreślane w 

doświadczeniu indywidualnym i zbiorowym, zarówno realnym, jak i fikcyjnym, co 

potwierdzają słowa Jalu Kurka „Historia kuje prozę faktów. Poezja osnuwa je legendą”141.  

                                                 
137 L. Piwowar, Wiosna, w: Wiersze wybrane, dz. cyt., s. 97. 
138 Por. E. Rybicka, Modernizowanie miasta…, dz. cyt., s. 195. 
139 Tamże, s. 262-263. 
140 Por. T. Sławek, Miasto. Próba zrozumienia, w: E. Rewers, Miasto w sztuce – sztuka miasta, Kraków 2010, s. 20.  
141 J. Kurek, Manifest poetycki, dz. cyt. 
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V. Poetycka etnografia 
 

V.1. Regionaliści o zadaniach literatury 
 

Polski regionalizm związany był z działalnością inteligencji, której przedstawiciele 

najczęściej pochodzili z rodzin chłopskich. Duże znaczenie dla aktywności i rozwoju ruchu 

miało opublikowanie serii monografii regionalnych Lud (Materyały do etnografii 

słowiańskiéj) Oskara Kolberga, wydawanej od 1865 roku, Słownika gwar polskich Jana 

Karłowicza (1901-1911), Encyklopedii powszechnej Orgelbranda oraz Słownika 

geograficznego Królestwa Polskiego i innych ziem słowiańskich (1880-1914). Przed 1918 

rokiem regionalizm najsilniej rozwijał się na Śląsku, Podhalu, Kaszubach, Warmii i 

Mazurach, gdzie powstawały pierwsze instytucje i pisma o charakterze regionalnym1.  

Celem ruchu społecznego, jakim stał się regionalizm w okresie międzywojennym, 

była stymulacja procesów integracyjnych w państwie oraz dbałość o rozwój lokalny, co 

podkreślono w Programie regionalizmu polskiego, opublikowanym w 1926 roku na łamach 

„Ziemi”2. Sformułowano także cele dotyczące gospodarki, życia społecznego i kulturalnego. 

Podkreślono znaczenie działań programowych w oświacie oraz w sztuce, wiążąc je z 

regionalną tradycją ludową. Celem publicystyki było odzwierciedlenie życia regionu, a także 

zwrócenie uwagi na konieczność i znaczenie zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy 

najbliższego otoczenia. Natomiast zadaniem literatury miało być „ukazanie w całej pełni 

duszy człowieka w związku z jego najbliższym otoczeniem”3. Regionalizmowi patronowali 

                                                 
1 Por. m.in. W. Orkan, Listy ze wsi i inne pisma społeczne, Kraków 1970; E. Chudziński, Regionalizm w Polsce. 
Genealogia – fazy rozwoju – perspektywy, „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, t. X, 
Kraków 2008, s. 30. 
2 „Ziemia” była organem prasowym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), z którym ruch 
regionalistyczny był związany między innymi osobą Aleksandra Patkowskiego. W latach trzydziestych 
Patkowski był prezesem PTK oraz redaktorem pisma, por. E. Chudziński, Regionalizm w Polsce…, dz. cyt., s. 
34. 
3 W prace nad formowaniem programu ruchu regionalistycznego zaangażowani byli między innymi: Kazimierz 
Nitsch, Witold Doroszewski, Konrad Górski, historycy – Franciszek Bujak, Stanisław Arnold, ekonomista – 
Tadeusz Brzeski, etnolog i socjolog – Jan Stanisław Bystroń, archeolog i etnolog – Eugeniusz Frankowski, 
muzykolog i historyk muzyki – Adolf Chybiński, historycy sztuki – Stanisław Lorentz, Tadeusz Seweryn., por. 
E. Chudziński, Regionalizm w Polsce…, dz. cyt.,, s. 27, 32. Por. także: E. Chudziński, Regionalizm. Idea – 
realizacje – instytucje, Warszawa 2010; E. Chudziński, W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939. Z 
dziejów chłopskiej prasy literackiej, Warszawa  1985; Program regionalizmu polskiego, „Ziemia”, 1926, nr 13-
14, przedruk m.in. w: „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, t. I, Kraków 1999, s. 167-170; 
M. Głowiński, Regionalizm, w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 2002,  s. 465.
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Władysław Orkan i Stefan Żeromski, a propagowali w latach 1918-1939, między innymi 

pochodzący z Sandomierszczyzny, Aleksander Patkowski oraz Roman Koseła4. 

Żeromski i Orkan dostrzegali w regionalizmie potencjał artystyczny oraz ideowy, 

umożliwiający głębsze przekształcenia społeczne, rozwój oświaty, wzmocnienie i 

zjednoczenie kultury odradzającego się państwa polskiego, a także szansę na poprawę relacji 

międzynarodowych. Z idei regionalistycznych wyrastały przekonania Żeromskiego o 

potrzebie odnowienia literatury za pośrednictwem tradycji gatunków ludowych oraz języka, 

dla którego źródłem są gwary polskie5: 

 
Nowością niewątpliwą w dziedzinie literatury byłoby, wzbogacenie języka co najmniej 

dziesięciokrotnie słownictwem gwarowym i starem, nazywającym po imieniu dziesięciokroć od naszego 

obszerniejszy zasób rzeczy, zjawisk, pojęć i czynności, ruchów i odczuwań, które człowiek naszego rodu przez 

tyle wieków w walce z dziką przyrodą i w trudzie niezmiernym utworzył, wciągając do swojej mowy nazwy 

tych rzeczy i pojęć. Prof. K. Nitsch utrzymuje, iż „Słownik gwar polskich” Karłowicza jest to zaledwie indeks 

tych gwar, rodzaj katalogu ludowej mowy polskiej. Jesteśmy tedy w przededniu poznania samych siebie. Jaką 

byłaby literatura, używająca mowy tak bogatej – któż wiedzieć może? Nie będzie to przecież pismo w jednej 

jakiejś gwarze lecz mowa wzbogacona o wszystkie dialekty. Pisano już w gwarach poszczególnych, – i to było 

zrozumiałe, tolerowane, nawet modne. Czemuż miałoby razić wciągnięcie do istniejącego, historycznego języka 

szeregu, czy szeregów wyrazów gwarowych, niezbędnych dla określenia rzeczy, spraw i pojęć, które się inaczej, 

niż wyrazem ludowym określić nie dadzą6. 

 

Dla wielu twórców mógł mieć znaczenie zarówno pogląd o znaczeniu dialektów dla 

rozwoju polskiej literatury, jak i przekonanie o społecznym oddziaływaniu sztuki, o czym 

pisał Żeromski w innym miejscu Snobizmu i postępu: 
 

                                                 
4 Por. S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, Warszawa 1985, s. 73, 82-83, 87-106; S. 
Młodożeniec, Rola chłopa w tworzeniu nowej kultury oraz Elementy kultury estetycznej jako czynnik w dziele 
polskiego odnowienia, w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru. Wybór publicystyki z lat 1933-1939, zebrał, 
wstępem i przypisami opatrzył A. M. Stasiak, Sandomierz 2008, s. 25-33 oraz 41, przypis 26.  
Poza przekonaniami ideowymi, poetę łączyły z niektórymi regionalistami relacje  koleżeńskie, wynikające ze 
wspólnego doświadczenia, jakim była edukacja w progimnazjum (a od 1912 roku gimnazjum), mieszczącym się 
w Collegium Gostomianum w Sandomierzu. W latach trzydziestych Stanisław Młodożeniec należał do Zarządu 
„Koła Sandomierzan”, w działalność którego od początku istnienia Koła zaangażowani byli między innymi: 
Wincenty Burek, Roman Koseła, a przede wszystkim Aleksander Patkowski, por. Pamiętnik Koła Sandomierzan 
1925-1935, Warszawa-Sandomierz 1936, s. 152, 171-197. 
5 Por. S. Żeromski, List do Heleny Romer-Ochenkowskiej, datowany 16 IV 1925, w: „Pamiętnik Świętokrzyski 
1930”, red. A. Patkowski, Kielce 1931, s. 3; W. Orkan, O związkach ziem, w: Listy ze wsi i inne pisma 
społeczne, Kraków 1970, s. 375, wg E. Chudziński, Regionalizm w Polsce. Genealogia – fazy rozwoju – 
perspektywy, dz. cyt., s. 42. Por. także: S. Żeromski, Snobizm i postęp, Warszawa 1923, s. 191-192; T. Burek, 
Wstęp. Sztandar futuryzmu na chłopskim wąkopie albo o poezji Stanisława Młodożeńca, w: S. Młodożeniec, 
Utwory poetyckie, zebrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył T. Burek, Warszawa 1973, s. 8. 
6 Por. S. Żeromski, Snobizm i postęp, dz. cyt., s. 191-192. 
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Sztuka pisarska powinna być niejako kołem zamkniętym, które swe sprawy jedynie wewnątrz swego 

obwodu zamyka. Lecz jako dzieło w ludzkim duchu poczęte i dla ludzi przeznaczone, z chwilą, gdy artysta 

ogłasza sprawę, kołem zamkniętym otoczoną, czyli żąda współudziału innych ludzi w jego wzruszeniu i trudzie 

artystycznym, – a nadto – skoro dzieło sztuki, mocą i umiejętnością wielu rąk ludzkich i sposobami 

uspołecznienia pracy podane zostało do poznania i rozpowszechnienia wśród ich ciżby, staje się objawem, 

wytworem i czynnikiem społecznym7. 

  

 W opinii Stanisława Kolbuszewskiego regionalizm w literaturze polegał na 

wprowadzeniu do utworu specyficznych właściwości lokalnych (kolorytu lokalnego) oraz 

środowiskowych, które ukazują związek dzieła z regionem. Kolbuszewski wyróżnił dwa 

przejawy regionalizmu literackiego. Pierwszy wyznacza „świadome, celowe operowanie 

motywami regionalnymi”, do których należy wybór miejsca oraz przedstawienie życia ludzi 

związanych z danym regionem, ukazanie ich zwyczajów, emocji, a także posługiwanie się ich 

językiem. Drugi przejaw polega na przenikaniu motywów regionalnych z podświadomości 

twórcy do jego dzieła, „będących wyrazem najgłębszych, najbardziej intymnych przeżyć 

pisarza”8. Za przykład realizacji tendencji regionalistycznych w literaturze uważano 

twórczość „Czartaka” oraz autentystów związanych ze Stanisławem Czernikiem9. Literatura 

regionalna obejmowała utwory o tematyce lokalnej, pisane gwarą lub nacechowane dialektem 

regionalnym, w treści których wyrażano bezpośrednio lub pośrednio idee spójne z poglądami 

regionalistów10. 

Opinię na temat regionalizmu wyraził Stanisław Młodożeniec w artykule Elementy 

kultury estetycznej jako czynnik w dziele polskiego odnowienia, opublikowanym na łamach 

pisma „Młoda Myśl Ludowa”:  

 
(…) pełne odnowienie polskiej rzeczywistości, które musi się rozpocząć od terenów, może znaleźć 

pobudzający sukurs w żywo tętniących akordach estetycznego regjonalizmu. 

Ten bujnie rozwijający się regjonalizm jest jednym z najbardziej radosnych objawów polskiego życia. 

                                                 
7 S. Żeromski, Snobizm i postęp, dz. cyt., s. 22.  
8 Por. S. Kolbuszewski, Regjonalizm jako zjawisko literackie, „Dziennik Poznański”, nr 51, 3 marca 1933, s. 2-3, 
przedruk  w: „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, tom XI, Kraków 2009, s. 244-246. 
9 Por. E. Chudziński, W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939, Warszawa 1985. 
10 Por. S. Skwarczyńska, Regionalizm a główne kierunki teorii literatury, „Prace Polonistyczne”, Łódź 1937, 
przedruk we fragmentach: „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, t. II, Kraków 2000, s. 223-
228, za: E. Chudziński, Regionalizm w Polsce. Genealogia – fazy rozwoju – perspektywy, „Małopolska. Regiony 
– regionalizmy – małe ojczyzny”, t. X, Kraków 2008, s. 41. 
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Rozszerza się w zbiorowej odczuwalności piękno polskie: zmysł nasz coraz bliżej, głębiej i pełniej 

przylega do rozległych obszarów Rzeczypospolitej, wydobywając z nich skarby czasu i żyznego piękna, budząc 

przywiązanie do tych rozmaitych w swej odmienności zakątków11. 

 

 
V.2. Sztuka ludowa i związek z ziemią 

 
Przekonanie o wartości sztuki ludowej eksponowano w dwudziestoleciu 

międzywojennym między innymi na łamach ekspresjonistycznego „Zdroju”, a później 

„Ponowy” i „Czartaka”, z którymi byli związani Emil Zegadłowicz, Edward Kozikowski oraz 

Jan Nepomucen Miller. Jak zauważył Grzegorz Gazda, poezja Emila Zegadłowicza zawarta w 

zbiorach Dziewanny (1920), Powsinogi beskidzkie (1923) oraz Kolędziołki beskidzkie (1923) 

wynika raczej z idealizacji folkloru beskidzkiego, a nie próby dotarcia do jego pierwotnych 

źródeł. Gwara pełniła w utworach Zegadłowicza funkcję estetyczną, stylizacyjną, 

dopełniającą. Interesujące jest spostrzeżenie Jana Nepomucena Millera, w opinii którego 

poezja i taniec powstały „z pierwotnych form pracy człowieka, żniwa i kośby, orki i zasiewu, 

rąbania i kucia”. Poezja ludowa, obrazowanie, język i styl mogły być źródłem 

przewartościowania estetycznego12. 

Na stronach redakcyjnych „Czartaka” z 1928 roku czytamy: 

 
Wywodzimy się z ziemi.  

Oto cały rodowód nasz, poezja nasza i filozofja nasza.  

Ziemia t. zn. przyroda i człowiek z glebą związany, w mowę jej wsłuchany, nakazy jej rozumiejący, 

człowiek bliski jej żyznej powierzchni i niepokojącego, węglowego czy żupnego wnętrza, człowiek puls globu 

tętniący w pochodzie swym historycznym z wieczności w wieczność. Ziemia-przyroda: ziemia-człowiek!13  
 

Warto w tym miejscu kilka słów poświęcić także autentyzmowi, którego 

przedstawiciele pochodzili z rodzin chłopskich, ale co należy podkreślić, nie byli twórcami 

                                                 
11 Por. S. Młodożeniec, Elementy kultury estetycznej…, dz. cyt., w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., 
s. 40-41. 
12 Często nawiązywano do koncepcji estetycznych przedstawicieli rosyjskiej „Hylei”, „tuluskiej szkoły” 
francuskiego futuryzmu, ruchu „Dada”, por. G. Gazda, Futuryzm w Polsce, Wrocław 1974, s. 114-124; G. 
Gazda, Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze międzywojennej, w: Problemy literatury polskiej lat 1890-
1939, Seria I, red. H. Kirchner, Z. Żabicki Wrocław 1972, s. 365-395; G. Gazda, Futuryści wobec prymitywu i 
poezji ludowej, „Nowy Wyraz” 1974 nr 2, s. 45-53; G. Gazda, Czartak, w: tegoż, Słownik europejskich 
kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2009, s. 89-91; G. Gazda, Prymitywizm, w: tegoż, Słownik 
europejskich kierunków i grup literackich..., dz. cyt., s. 574-575.  
13 Por. „Czartak. Zbór poetów w Beskidzie”, Kraków 1928, s. 9. 
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samorodnymi. Wypowiedzi poetyckie autentystów cechował regionalizm, sentymentalizm, 

antyurbanizm i prymitywizm rozumiany jako powrót do natury. Często podejmowali również 

tematykę społeczną14. Inicjatorem i programotwórcą autentyzmu był Stanisław Czernik. Do 

głównych zadań programowych autentyzmu należało „poszukiwanie prawdy artystycznej w 

ścisłym związku z poszukiwaniem prawdy życiowej”15. Zasadą metodyczną nurtu, 

rozumianego również jako program etyczny, było „uzależnienie dzieła poetyckiego od 

przeżyć, doświadczeń i wiedzy”16. Cechą twórczości miała być odpowiedzialność za jej 

zgodność z prawdą życiową, polegająca nie tylko na realistycznym odtworzeniu, ale na 

przeżyciu o charakterze introspekcji psychologicznej.  
 

Realistyczna koncepcja autentyzmu odpowiadała tradycyjnemu realizmowi chłopskiemu i wyobraźni 

bardziej skłonnej do obrazowania niż do abstrakcji. W tych warunkach początkowa twórczość autentystów 

oparta głównie na realiach z życia określonego środowiska, odznaczała się kolorytem wiejskim, oczywiście nie 

wyłącznym, nadającym jednak wyraźną barwę autentyzmowi17. 

 

Program sformułowany przez Czernika był przede wszystkim programem etycznym, 

zakładał, że wyznacznikiem twórczości poetyckiej jest prawda. Twórca „Okolicy Poetów” był 

zdania, że „poezja żywa” zakorzeniona jest w prawdzie, a jej szczerość zanegowana zostaje 

przez przymus. Przykładem negatywnym, jego zdaniem, jest twórczość wynikająca z 

eksperymentów i „metod kabaretowych”, będąca przejawem doktryn, poglądów politycznych, 

której odpowiednikiem była również poezja społeczna. Czernik identyfikował poezję żywą ze 

szczerością myśli i uczuć twórcy18. 

 
                                                 
14 Z „Okolicą Poetów” byli związani Stanisław Piętak, Tadeusz Juliusz Demczyk, Jerzy Pietrkiewicz, Jan 
Bolesław Ożóg, Józef Andrzej Frasik, Czesław Janczarski, Bolesław Kobrzyński, Stefan Szajdak oraz młodzi 
poeci z grupy „Wołyń”. Program został zainicjowany na łamach „Kameny” (S. Czernik, Treść i forma, 
1933/1934 nr 7) i doprecyzowany w artykułach miesięcznika „Okolica Poetów”: Styl w liryce (nr 1), Dialog o 
liryce (nr 2), Fantazjotwórstwo poetyckie (nr 4-5), manifest sformułowany w trzynastu tezach w Co i jak (1936, 
nr 10). Stanisław Czernik, jedyny redaktor „Okolicy Poetów” wydawał pismo w latach 1935-1939 w 
Ostrzeszowie Wielkopolskim. Przykładem programowej realizacji są między innymi wiersze mogące 
reprezentować zjawisko poetyckiego paradokumentalizmu autorstwa Józefa Andrzeja Frasika, Elegia o śmierci 
siostry, „Okolica Poetów” 1936 R. II nr 2 (11), s. 6 oraz Jana Bolesława Ożoga, Nagrobna fotografia, „Okolica 
Poetów”, 1938 nr 2 (32), s. 21, por. G. Gazda, Autentyzm, w: Słownik europejskich kierunków i grup literackich 
XX wieku, Warszawa 2009, s. 37-40. Por. także: W.P. Szymański, Z dziejów czasopism literackich w 
dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1970; S. Czernik, Okolica Poetów. Wspomnienia i materiały, 
przedmowa E. Korzeniewska, Poznań 1961; M. Kuna, Stanisław Czernik, Życie i twórczość. Bibliografia, 
Ostrzeszów 1972; A. H. Moskalowa, Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej, Warszawa 1979. 
15 S. Czernik, Co i jak, dz. cyt., s. 2-4; S. Czernik, Okolica Poetów…, dz. cyt., s. 179-180. 
16 S. Czernik, Co i jak, dz. cyt., por.  S. Czernik, Okolica Poetów…, dz. cyt., s. 180. 
17 S. Czernik, Okolica Poetów… dz. cyt.,  s. 53. 
18 Czernik twierdzi, podając za przykład poezję Majakowskiego, że jego poezja była prawdziwa dopóki wynikała 
z buntu rewolucyjnego, a gdy stała się nakazem straciła ten walor, por.  S. Czernik, Okolica Poetów…, dz. cyt.,  
s. 178-182; A. H. Moskalowa, Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej, dz. cyt., s. 50. 
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Na łamach autotematycznej powieści Jerzego Pietrkiewicza Po chłopsku czytamy: 
 

Kto raz zakochał się w autentyzmie, ten nie powróci nigdy do fabryki realizmu, w którym po wielu 

mozolnych dniach ośmiogodzinnej pracy wytwarza się błoto i nudę. Kto raz zakochał się w autentyzmie ten 

zdolen jest pojąć tajemnicę powstawania legendy – i w planety fantazji wpatrzony – odzyska mowę wielką, którą 

zapomniał z chwilą przyjścia na świat”19. 

 

Teoria nowoczesnego autentyzmu, przez nas poetów w trzydziestych latach obecnego wieku ogłoszona, 

próbowała (…) wytłumaczyć, że jej nie o kalkowanie rzeczywistości chodzi, ale o lojalne wobec życia i 

środowiska pielęgnowanie korzeni, które pisarza wiążą z pierwszymi skibami przeżyć – te korzenie rozgałęziają 

się w miarę rozwoju zdarzeń, obrastają w glebę soczystą i naładowują co chwila głowę zawieszoną w chmurach 

iskrami żywej prawdy20. 

 

  Zdaniem Młodożeńca walorem twórczości artystów pochodzących ze środowiska 

wiejskiego, było jej źródło – ziemia, dzięki której doświadczanie sztuki jest głębokie i 

prawdziwe, a także gwarantuje odnowienie i wzbogacenie kultury narodowej: 

  
Zbliżamy się (…) do ziemi, a więc konkretnieje nasze widzenie i odczuwanie. Przez to nabiera 

oryginalnej, samorodnej mocy, bo wiąże się z ziemią i z prostym człowiekiem – chłopem, który jedyny 

wytworzył odrębną, żyzną kulturę, mogącą ciągle zasilać swoim nurtem jałowiejące obszary w kulturze warstw 

wykształconych21. 

 

 Znaczenie kategorii ziemi, rozumianej, zdaniem Zbigniewa Andresa, jako „fetysz i 

swoista wartość magiczna”, podkreślali również inni przedstawiciele agraryzmu, Wojciech 

Skuza, Franciszek Pajdak oraz Józef Niećko22. 

 „Przymierze z ziemią” symbolizuje naturalny, biologiczny związek człowieka z 

ziemią i brak możliwości istnienia poza nią. W przeciwieństwie do historii, natura realizuje 

cele w sposób harmonijny i aby stać się jej częścią należy podporządkować się jej prawom. Z 

                                                 
19 Por. J. Pietrkiewicz, Po chłopsku, t. II, Londyn 1941, s. 265, wg Z. Andres, Świadek codzienności – Jerzy 
Pietrkiewicz, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna 70/2011, Historia Literatury 
6, Tematy i konteksty, Rzeszów 2011, s. 255. 
20 Por. J. Pietrkiewicz, Po chłopsku, dz. cyt., s. 264, wg Z. Andres, Świadek codzienności – Jerzy Pietrkiewicz, 
dz. cyt., s. 256. 
21 Por. S. Młodożeniec, Elementy kultury estetycznej…, dz. cyt., w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., 
s. 41.    
22 W. Skuza, O sztukę chłopską, „Młoda Myśl Ludowa” 1932, nr 5; F. Pajdak (Franciszek Mleczko), Źródła 
polskiej literatury chłopskiej i jej zadania, „Młoda Myśl Ludowa” 1936, nr 4; J. Niećko, Na wiciowych drogach, 
Warszawa 1938, s. 42, por. Z. Andres, Agraryzm i idee młodowiejskie w literaturze międzywojennej, w: Chłopi, 
naród, kultura, t. 3, Oblicze duchowe, pod red. C. Kłaka, Rzeszów 1977, s. 123. 
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takich przekonań wynikał również mit ziemi realizowany przez poetów drugiej Awangardy, 

dla których natura pełniła funkcję wyzwalającą od historii i historyczności23. 

 

 

V.3. O „atmosferę” i „rytm” kultury ludowej 
 

Twórczość Stanisława Młodożeńca można uznać za swoisty dokument epoki, będący 

artystyczną reprezentacją idei ruchów społecznych, jakim był agraryzm24 i regionalizm.  

Literacką realizacją ideowo-artystycznego programu Stanisława Młodożeńca są 

wiersze i opowiadania drukowane na łamach prasy25. Lektura utworów poetyckich 

Młodożeńca z lat trzydziestych pozwala zauważyć ideową komplementarność z poglądami 

głoszonymi w artykułach. 

Pochodzący z rodziny chłopskiej Młodożeniec w publicystyce wielokrotnie podkreślał 

znaczenie kultury wiejskiej rozumianej jako nieodłączna część kultury narodowej26. Celem 

programu poety było jej odnowienie za pośrednictwem autentycznej kultury ludowej. W 

artykule Chłopski styl Młodożeniec pisał: 

 
(…) jedynie chłopstwo zdolne jest przebudować i całkowicie odnowić życie polskie.  

(…) Przekonani jesteśmy, że tylko chłopski styl nada naszej zbiorowej budowli piętno siły i 

oryginalności. 

                                                 
23 Por. P. Kuncewicz, „Przymierze z ziemią” jako kategoria poetycka drugiej Awangardy, w: Z problemów 
literatury polskiej XX wieku, tom drugi, Literatura międzywojenna, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965, 
s. 146-166. 
W latach trzydziestych wzrosło zainteresowanie tematem wiejskim, zwłaszcza w twórczości pisarzy 
pochodzenia chłopskiego lub zaangażowanych w sprawy wsi  (m.in. Jan Wiktor, Orka na ugorze, 1935; Jalu 
Kurek, Grypa szaleje w Naprawie, 1934; Leon Kruczkowski, Kordian i cham, 1932; Maria Dąbrowska, 
Rozdroża, 1937). W tym czasie powstał Związek Literatów Ludowych, którego przewodniczącym w 1933 roku 
został twórca poezji ludowej i zwolennik idei agrarnej, Jantek z Bugaja (Antoni Kucharczyk). Do istotnych 
wydarzeń należało zainicjowanie działalności uniwersytetów ludowych oraz Instytutu Teatrów Ludowych. 
Zainteresowanie badaczy literaturą ludową poświadcza wydana w 1938 roku we Lwowie praca Karola Ludwika 
Konińskiego, Pisarze ludowi – wybór pism i studium o literaturze ludowej. Stanisław Młodożeniec poświęcił 
zbiorowi Konińskiego fragment artykułu Przy posiewie słów, por. S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o 
chłopskim futuryście, dz. cyt., s. 15, 55, 73,  82-106; D. Niewiadomski, Literatura ludowa. Tradycja (cz. 1), 
http://www.kulturaludowa.pl/widok/217/555 (dostęp: 21.08.2013); S. Młodożeniec, Przy posiewie słów, 
„Chłopski Świat”, nr 2 (1939), s. 53-59 oraz w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 205-211. 
24 Założenia agraryzmu omówiono w rozdziale Poetyckie reprezentacje historii współczesnej. Między tematem a 
gatunkiem. 
25 Prozę Młodożeńca zebrano dopiero po wojnie, por. S. Młodożeniec, W dolinie małej wody, Warszawa 1959 
oraz S. Młodożeniec, Opowiadania, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył W. Burek, wstęp Z. Ziątek, 
Warszawa 1976. 
26 Zaangażowanie Młodożeńca w ruchu ludowym, publicystyka i poezja z lat trzydziestych są tematem IV i V 
części monografii autorstwa Stanisława Burkota, Stanisław Młodożeniec…, dz. cyt., s. 82-141.  
Tomasz Burek zwrócił uwagę na znaczenie poglądów Żeromskiego na temat sztuki dla ukształtowania się 
przekonań Stanisława Młodożeńca, por. T. Burek, Wstęp. Sztandar futuryzmu…, dz. cyt., s. 8-10. 
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Chłopski styl w polityce, w gospodarce, w etyce, w sztuce – w ogóle w każdej dziedzinie zbiorowego 

życia. 

Znamieniem tego stylu ma być przede wszystkim rzetelność, ludzkość, gromadzkość i… rozsądek27. 

 

Utwory o tematyce wiejskiej poświadczają znaczenie zdobytych przez Młodożeńca w 

latach dwudziestych futurystycznych doświadczeń artystycznych. Jak podkreślił Stanisław 

Burkot dotyczy to nie tylko materii literackiej, ale również idei przekształcania świata i 

tworzenia nowego ładu. W przedmowie do zbioru wierszy Futuro-gamy i futuro-pejzaże 

(Warszawa 1934) czytamy: 

 
Ponieważ ostatnio wydobywam zarówno w wierszach, jak i w prozie głównie tematy wiejskie, dlatego 

też pewnie „uświadomieni” krytycy pochopnie zaznaczyli swą satysfakcję w twierdzeniu, jakobym całkowicie 

miał się odżegnać od futuryzmu. 

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraźnie manifestuję na okładce, żeniąc dawność z teraźniejszością, a 

więc – i „Futuro-gamy” i „Futuro-pejzaże”. 

O ile, komuś to „futuro” stanie zezem w oku albo kostką w krtani, niech dla swego błogostanu zaklei je 

ładnie papierkiem: zostaną mu tylko „Gamy i pejzaże”. 

„Gamy” – może dlatego, że moje wiersze główny sens ujawniają dopiero w głośnem czytaniu, które 

uwydatnia ich osobliwość rytmiczną. „Pejzaże” znów stąd, że może naprawdę w tych wierszach jest trochę 

świeżego powietrza 

(…) 

Trudno – ja stoję teraz na Dobrocickim, chłopskim wąkopie, z którego widzę cały świat. Tu może być 

łatwe poderwanie: ciasny świat. 

Także trudno! 

Zaznaczam wreszcie, że doszedłem do swego wąkopu i zdobyłem go sobie „zwarjwanemi” drogami 

futuryzmu. 

Dlatego też sztandar futuryzmu na tym wąkopie osadzam. 

I dlatego też pozdrawiam nim przy okazji najbliższych komilitonów z czasów „naporu i burzy” – 

Tytusa Czyżewskiego i Brunona Jasieńskiego28. 

 

Zdaniem Młodożeńca nowoczesna poezja ma służyć ukazaniu prawdy, której źródło 

tkwi w zbiorowym ludzkim wysiłku, w codziennej pracy, a sens i wartość w motywacyjnym, 

budującym charakterze29.  

 
                                                 
27 S. Młodożeniec, Chłopski styl, „Młoda Myśl Ludowa”, nr 8/9 (1935), s. 27-28; przedruk w: S. Młodożeniec, 
Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s.161. 
28 Por. S. Młodożeniec, Przedmowa, do: tegoż Futuro-gamy i futuro-pejzaże, Warszawa 1934, s. 5-6. Por. także: 
S. Młodożeniec, Przedmowa do zbioru wierszy Futuro-gamy i futuro-pejzaże, w: tegoż, Koniec cywilizacji 
papieru…, dz. cyt., s. 186-187 oraz S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 504-505. 
29 Por. S. Młodożeniec, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 203-204. 
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Społeczna rola poezji nie polega na szerzeniu haseł społecznych. Może się nawet zdarzyć, że utwór, 

oparty na wyraźnych społecznych motywach, jest nieraz zjawiskiem antyspołecznym ze względu na strukturę 

rozbudzonych doznań – i przeciwnie znów utwór, gdzie nie potrąca się nawet o temat społeczny, samą swoją 

atmosferą, oddechem, rytmem staje się czynnikiem głębokiego społecznego działania i naporu30.  

 

Przekonania Młodożeńca o społecznej roli poezji i sposobach jej oddziaływania 

znajdują zastosowanie w tekstach artystycznych – w wierszach, prozie i w dramacie. Poezja, 

która jest tu przedmiotem uwagi badawczej, konstruowana była nie poprzez właściwą dla 

publicystyki retorykę, ale przez postulowane na łamach artykułu „atmosferę” i „rytm” kultury 

ludowej.Powtórzmy, że środki artystyczne, dzięki którym powstała poetycka panorama życia 

chłopskiego są podporządkowane kryterium prawdy. Odniesieniem dla tej naczelnej kategorii 

jest zarówno rzeczywistość literacka, jak i rzeczywistość obiektywna. Poeta nie dąży do 

mimetycznego odzwierciedlenia świata i losu ludzkiego, ale raczej do ukazania złożonej, 

uniwersalnej prawdy o człowieku. Wiersze, w których przekonania programowe wyłożono 

explicite są nieliczne, natomiast z reguły nacechowane subtelnym dydaktyzmem, w celu 

wskazania systemu wyznawanych wartości. Odczytanie przesłania ideowego najczęściej 

możliwe jest dzięki rekonstrukcji złożonych znaczeń. 

 

 

V.4. Prawda wsi 
 

Krótkie trwanie futuryzmu w Polsce nie skutkowało w poezji autora Niedzieli 

zerwaniem z programowymi poglądami tego nurtu, ale na pierwszym planie aktywności 

znalazło się życie społeczne. Ukazanie w literaturze prawdziwego obrazu życia na wsi 

Młodożeniec postulował w artykule O podstawy polskiego odnowienia: 

 
Dość tej pachciarskiej odpustowej tandety. Dość tego podrabiania folkloru (…). Szukajcie no człowieka 

żywego, wrośniętego w ziemię i dźwigającego cały bezmiar nieba na plecach (…). 

Te ręce pokażcie z nabrzmiałemi żyłami, szorstkie, schorowane. Te lędźwie wychudzone. Te brzuchy 

dzieciąt, odęte ziemniakiem, lub zapadnięte z głodu przednowków. (…) właśnie w całej tej zwyczajności 

chłopskiej może odnajdziecie poezję polskiego widzenia31. 

                                                 
30 Por. S. Młodożeniec, O poezji, „Młoda Myśl Ludowa”, nr 6-7 (1936), s. 53-59; przedruk w: S. Młodożeniec, 
Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 45; S. Młodożeniec, Koniec cywilizacji papieru. …, dz. cyt., s. 171 (tu błędna data 
opublikowania artykułu 1939). 
31 Por. S. Młodożeniec, O podstawy polskiego odnowienia, w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 
58.  
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Dwutorowość pisarstwa publicystycznego32 i artystycznego Stanisława Młodożeńca w 

latach trzydziestych pozwala na zastosowanie wobec tekstów spójnych tematycznie i 

problemowo, terminu zamiennika gatunkowego. Poetycką reprezentacją przekonań i 

postulatów dotyczących konieczności wprowadzenia nowego ładu społecznego oraz kultury, 

współtworzonej przez chłopstwo jest wiersz programowy Wyjaśnienie w cyklu Glince 

sandomierskiej, który zamyka tom Futuro-gamy i futuro-pejzaże33. Podobnie jak w 

cytowanym fragmencie artykułu O podstawy polskiego odnowienia, podmiot wiersza domaga 

się zerwania z dotychczasową tradycją obrazowania wsi i jej mieszkańców oraz udzielenia 

chłopstwu prawa do udziału w kształtowaniu nowej kultury. Zadaniem części społeczeństwa 

reprezentowanej w wierszu przez osoby plebana i dziedzica jest zwrócenie uwagi na fakt, że 

dotychczasowy sposób postrzegania społeczności wiejskiej przez pryzmat sentymentalnych 

scen rodzajowych lub pozytywistycznych obrazków społecznych jest nieaktualny.    

 
Dość już, dość delikatnieć 

i pora, że nie jałowieć! 

Chamstwo gruchnęło ostatnie 

na generalną spowiedź… 

 

Długo, za długo tam rajcowali 

pleban opaśli z dziedzicem –  

to czas postukać przy konfesjonale 

w te grube, szorstkie palice… 

 

 

                                                                                                                                                         
Radykalny stosunek do kultury szlacheckiej i poczucie odrębności chłopstwa głosił również Władysław 
Kowalski (Sielankowy zakątek Marii Dąbrowskiej, „Epoka” 1937, nr 17), który, jak pisze Zbigniew Andres, 
krytykował poglądy pisarki w Rozdrożu na temat konieczności wprowadzenia przemian społecznych za pomocą 
solidaryzmu klasowego. Sprzeciw budziła również propozycja rozwoju kultury wiejskiej przy zaangażowaniu 
ziemiaństwa, por. Z. Andres, Agraryzm i idee młodowiejskie w literaturze międzywojennej, dz. cyt., s. 132-133 
oraz uwagi Grzegorza Gazdy, w: Futuryzm w Polsce, dz. cyt., s. 122-123. 
32 Zaangażowanie Stanisława Młodożeńca w sprawy społeczne i polityczne oraz w działalność publicystyczną o 
takim charakterze nastąpiło w latach trzydziestych. Młodożeniec publikował wówczas na łamach pism: „Młoda 
Myśl Ludowa”, „Wici”, „Zielony Sztandar, „Piast”, „Znicz”, „Chłopski Świat”, „Chłopski Sztandar”, „ABC 
Literacko-Artystyczne”, „Prosto z mostu”. Warto przypomnieć, że doktrynę społeczno-polityczną „Młodej Myśli 
Ludowej” oprócz poety współtworzył redaktor pisma, Józef Grudziński, oraz czołowi ideolodzy agraryzmu, 
reprezentujący „Wici”, Józef Niećko i Stanisław Miłkowski. W tym samym okresie Młodożeniec współpracował 
ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, a w 1936 roku został redaktorem 
„Kultury Gromad”, dodatku do tygodnika „Wici”. O kulturze i literaturze pisano również na łamach „Zielonego 
Sztandaru”, „Chłopskiego Świata”, „Wyzwolenia”, „Wici” i „Piasta”; por. S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. 
Rzecz o chłopskim futuryście, dz. cyt., s. 15, 55, 86-87; A.M. Stasiak, Wstęp, do: S. Młodożeniec, Koniec 
cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 12-14; R. Tokarczyk, Zarys głównych elementów agraryzmu, w: Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. VI, Sectio K, Lublin 1999, s. 221.  
33 Wiersz opublikowany został również bezpośrednio po artykule Rola chłopa w tworzeniu nowej kultury w 
„Młodej Myśli Ludowej”, 1933, nr 12, s. 7. 
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Nic nie pomoże usłużny pachciarz, 

co z pańska przebiera cycełes –  

chamstwo gruchnęło – i patrzcież: 

naprzeciw trójka zdętych kukiełek. 

 

 

Ciekawym kontekstem dla zacytowanego fragmentu jest opublikowany w pierwszym 

zbiorze Młodożeńca Kreski i futureski wiersz Zgrzyt, który poświadcza trwałość przekonań 

poety na temat relacji panujących w polskim społeczeństwie. Sytuację liryczną tworzy 

obrazowa scena, w której wiejskie dzieci przyglądają się przez zamarzające szyby bawiącemu 

się na raucie bogatemu towarzystwu. Dysonans sytuacji zbudowany za pomocą opozycji 

między światem ubóstwa i dostatku, podkreślono w ironicznym komentarzu, który wyraża 

krytyczny stosunek autora do nierówności społecznej i „pańskiej” hipokryzji: 

 
Oj-ty mrozie neu-trali-styczny –  

Oj-ty głodzie filan-tropi-lijny –  

  kulturalny – chrześci-jański 

ach-to raut ten-robiący dobre panie… 

Ot – dziećcyny, dzieckowiny –  

 

stójta przystanięte, prośta Boga za nie 

by się nie zmęczyły w tańcu 

by ich brzuch nie bolał z przejedzenia… 

 Ot – dziećcyny, dzieckowiny… (Zgrzyt, s. 61) 

 

Niezbędne jest uznanie konieczności zmian oraz aprobata dla sytuacji, w której 

atrybutami nowej sztuki są elementy chłopskiej rzeczywistości, ich pracy, tradycji i 

obyczajowości.  
 

I ślozki na nic frymuśnych babiń 

– „Kultura – pieski – w agonii!” 

Kosy, cepy i grabie –  

na uździenicy Pegaz pogonił… 

 

„Kulturę” bies wam szychował –  

chrońcież ten jazzband kulturny, -  

my do niebieskich pował 

i gnój podniesiemy w urnie…  (Wyjaśnienie, cykl Glince..., s. 245) 
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Zmiany w zakresie stosunków społecznych są nieuniknione, dotyczy to również stylu 

życia codziennego oraz kształtowania kultury. Ważne jest ich uzasadnienie – wyjaśnienie, 

które Młodożeniec wyłożył także w tekście publicystycznym W poszukiwaniu chłopskiego 

programu. Chłopi związani są z ziemią, żyją dzięki niej i w zgodzie z prawami przyrody, 

dlatego do nich należy przywilej „śpiewania” o niej. W pieśni ludowej nie ma 

powierzchowności, udawania, „szminkowania” i „odpustowej tandety”. Chłopi znają prawdę 

o życiu na wsi, nie muszą imitować, czy też tworzyć sztafaż wiejski. Rodowód kultury 

ludowej wiąże się z polską ziemią, której chłopi poświęcają życie, występując w obronie jej 

granic i niepodległości Polski. Tworzenie chłopskiej mitologii połączone z idealizacją świata 

rustykalnego pojawiło się w refleksji klasowej i programach partyjnych włościan w wieku 

XIX. Tym razem mitologia włącza w swój system wartości patriotyczne wraz z sygnałem 

konfliktu klasowego. 

 
Długi – nasz głębszy z ziemią rodowód –  

u was – tam piana i powierzchnia. 

To pora, pora chamskiemu słowu 

tę ziemię rozdzwonić w pieśniach. 

 

Chamskiemu słowu winna Ojczyzna, 

że Śląsk, że morze… 

Któż się tam do niej cokiedy przyznał? 

Jeden – on jeden – cham ją pomnożył… (Wyjaśnienie, cykl Glince..., s. 245-246) 

 

Nieuporządkowany, nieregularny rytm chłopskiego marszu ewokuje z jednej strony 

pewną niezależność, z drugiej jednak strony determinację w dążeniu do celu. Chłopi ruszyli, 

nie sposób ich powstrzymać, ponieważ są potężną siłą. Wartość kultury wiejskiej przejawia 

się nie tylko w tradycji, ale również w mowie, czyli w gwarze, którą Młodożeniec wprowadza 

do swojej twórczości literackiej na zasadzie równoprawnego użycia z językiem ogólnym.  
 

Gruchnęło chamstwo. Marsz nieregularny 

i rytm chropawy, bo jeszcze… 

Kiedyś słowiki tę ziemię zagarną 

dla chamskich słów – anielskich pieszczot.  (Wyjaśnienie, cykl Glince..., s. 246) 

 

Rozwinięcie poetyki Młodożeńca w kierunku literatury ludowej nastąpiło po 

ogłoszeniu końca futuryzmu przez Brunona Jasieńskiego. Mimo rozpadu grupy Młodożeniec 
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pozostał wierny wielu założeniom awangardowym, między innymi estetyce ładu oraz 

przekonaniu o potrzebie uspołecznienia sztuki.   

 

 

V.5.  Prawda najbliższej okolicy – Dobrocice 
 

Młodożeniec rzadko dystansuje się wobec świata przedstawionego, najczęściej 

ukazuje wieś z perspektywy jej mieszkańca. Sytuacja liryczna zwykle podlega 

udramatyzowaniu, tworzy realistyczną scenę rodzajową, której dynamikę kształtuje 

zrytmizowany język opisu. Autor daleki jest od sentymentalnej ckliwości i rzewności, które 

uważa za zbędne, a przede wszystkim fałszujące obraz wsi elementy stylizacyjne. W 

twórczości Młodożeńca na uwagę zasługuje psychologizacja postaci, ukazanie przez język 

osobniczy sposobów myślenia oraz przeżycia, które często są tematem utworów. Krajobraz 

będący tłem wydarzeń pozostaje w zgodzie z nastrojem sytuacji lirycznej, tak jak w tradycji 

starożytnej los człowieka podporządkowany jest prawom natury. Poetycką opowieścią o 

chłopskim życiu wpisanym w porządek przyrody jest zbiór wierszy Niedziela, cykl Glince 

sandomierskiej z tomu Futuro-gamy i Futuro-pejzaże oraz utwory drukowane w prasie. Tu 

podmiot liryczny utożsamia się z otaczającym go światem, jest jego częścią w sensie 

naturalnym i społecznym. Więź człowieka z ziemią i lokalną wspólnotą ujawnia się w 

codziennym życiu. Uniwersalność przekazu twórca podkreślił poprzez wybór 

dychotomicznych tematów, takich jak narodziny i śmierć, przyroda, praca i odpoczynek, 

zabawa i świętowanie. W utworach poetyckich zrekonstruowano lokalną topografię, faunę i 

florę okolicy Dobrocic, zwrócono uwagę na relacje społeczne, sąsiedzkie oraz rodzinne, 

utrwalono ludowe zwyczaje i obrzędy. Cykl Glince sandomierskiej cechuje epickość, której 

wyrazem są utwory, w wielu przypadkach opatrzone wskazówką gatunkową, najczęściej 

pieśni. Teksty z tego cyklu są wyrazem umiłowania rodzinnej ziemi oraz artystyczną 

realizacją poglądów poety na zadania poezji, spójne z ideami regionalizmu i agraryzmu.  

Historia i tradycja ludowa splatają się ze sobą w nawiązującym gatunkowo do eposu 

rycerskiego Pośpiewie składanym o Jasiu Dobrochu, o zbóju Lichocie i o rudym mańkucie, 

który realizuje domysły Młodożeńca o dziejach bajecznych wsi Dobrocice: 

 
Historia osadziła moją rodzinną wieś Dobrocice w zamierzchłym czasie. Na pogórzu, wokół którego 

rozciągnęła swe osiedla, wznoszą się dwa kopce, sypane, jak ciągle utrzymuje krążąca między ludźmi gadka, w 

pogańskich wiekach. Dawność wsi potwierdza także sama jej nazwa. Przypuszczalnie założyli ją, czy osiedlili 
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się w niej, synowie jakiegoś Dobrota. Czy miał on coś wspólnego z sypaniem wspomnianych kopców, czy raczej 

były starsze od niego – nie wiadomo34. 

 

Duże znaczenie w twórczości literackiej „chłopskiego futurysty” ma intencja ukazania 

rodzinnej wsi oraz zadokumentowanie zarówno powszednich, jaki  i wyjątkowych wydarzeń 

z życia jej mieszkańców. Poeta koncentruje uwagę nie tylko na faktach, ale również 

towarzyszących im emocjach. Wieś Dobrocice, „kropka malutka, o której się nie wie”35, to 

miejsce realne, położone na Sandomierszczyźnie. Uprawdopodobnienie sytuacji lirycznych 

następuje dzięki topograficznym odniesieniom, takim jak nazwa wsi Dobrocice oraz 

okolicznych wsi i wiosek: Pilaszów (właściwie Pielaszów), Leszczków, Sadłowice, Malice 

(prawdopodobnie chodzi o Malice Kościelne, gdzie znajdował się kościół parafialny), 

Jankowice (albo Janowice), Kleczanów, Obrazów, Bugaj a także Sandomierz oraz Wisła wraz 

z jej dopływem, Opatówką. O położeniu geograficznym Dobrocic dowiadujemy się przede 

wszystkim z wiersza Niedziela, zawartego w zbiorze pod tym samym tytułem, jak również z 

utworów O wsi oraz Pasterka ze zbioru Futuro-gamy i futuro-pejzaże. Dobrocice są wsią 

usytuowaną w konkretnym miejscu na Wyżynie Sandomierskiej, dlatego przedmiotem 

poetyckiej refleksji są między innymi realne warunki geograficzne, ukształtowanie terenu, 

jakość ziemi, czyli żyzne lessy sandomierskie, o których poeta pisze we fragmentach 

Sandomierskiej strony36: 

 
To ci ziemia –  

tłusta glina –  

sandomierski less!… 

Pogórami wzwyż się wspina  -  

i w rozdołach 

żyzna jest! 

 

 

Chodzą lata 

urodzajem, 

szumi pszenic kłos… 

                                                 
34 Pełny tekst wspomnień, które Stanisław Młodożeniec napisał w 1958 roku opublikowano w opracowaniu 
Jerzego Krzemińskiego w „Zeszytach Sandomierskich” (nr 6, październik 1997), por. S. Młodożeniec, 
Wspomnienia z Dobrocic, w: Dobrocice Stanisława Młodożeńca wczoraj i dziś, oprac. M.M. i J. Wrońscy, 
Dobrocice 2007, s. 17.  
35 Por. S. Młodożeniec, Pochwała prowincji, w: tegoż, Kwadraty, Zamość 1925, s. 30. 
36 Wiersz opublikowany w „Płomyku” (Warszawa 30. XI. 1937 r.), por. T. Burek, Nota wydawnicza, w: S. 
Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 508. 
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Bujne plony  

ziarno daje  

na osłodę 

ludzkich trosk… (Wiersze rozproszone, s. 326) 

 

Lokalizację topograficzną oraz warunki naturalne regionu poeta przedstawił we 

Wspomnieniu z Dobrocic:  

  
Geografia umieściła Dobrocice z dala od większych traktów, w dolinie małej wody, Opatówki, 

wypływającej ze Świętokrzyskich Gór i wpadającej do Wisły za wsią Dwikozy niedaleko Sandomierza (…).  

(…) Do najbliższej szosy – jakieś 4 kilometry. Do kościoła w Malicach – 5 kilometrów. Na jarmark do 

któregoś z miast – Sandomierza, Opatowa, Klimontowa lub Ożarowa – niemal jednakowo: 14 km. Do 

najbliższej stacji w Ostrowcu – chyba ponad 30 km. To kto by tu ze świata trafił i kto by stąd na jakiś świat 

wyjechał, jeśli na mapach trudno było miejsce odnaleźć? Samą Opatówkę ledwie cieniutkim, sinym wężykiem 

na niej oznaczali. Chyba nie widzieli jej geografowie w czasie wiosennych potopów37. 
  

Stanisław Młodożeniec opisuje przyrodę rodzinnej okolicy, poświęcając jej wiele 

miejsca w tomie Niedziela. Los mieszkańców Dobrocic podporządkowany jest następującym 

po sobie czterem porom roku. Zbiór wierszy otwiera poetycka Wiosna oraz Narodziny, a lato 

reprezentują utwory Niedziela, Łąka, Słońce, Skwar, Południe, We żniwa. Jesienne pejzaże 

ziemi sandomierskiej pojawiają się w wierszach Słota, W drodze, Dola, a trudną do 

przetrwania zimę ukazują utwory Śnieg oraz Mróz. Młodożeniec podkreśla dualizm natury 

sygnowany  przez żywioły – ziemię, wodę, ogień i powietrze. Owszem, stanowią one dla 

człowieka warunek przetrwania, ale są też niebezpieczną siłą. Niszczycielska aktywność 

natury, której skutkiem są klęski żywiołowe, może zagrozić egzystencji chłopów, zaważyć na 

ich bycie. Codzienność mieszkańców wsi uwarunkowana jest między innymi przez stan 

pogody, który decyduje o rytmie prac rolnych. Pogodne, ciepłe, wiosenne dni pobudzają do 

życia ludzi i otaczającą przyrodę. Na polach rozpoczynają się prace orne. Nagłej zmianie aury 

towarzyszą jednak długotrwałe deszcze, powodzie i podtopienia, które powodują szkody w 

gospodarstwach38.  

Zgodnie z funkcjonującymi w pieśni ludowej paralelizmami, sfera uczuć ludzkich 

pozostaje w związku ze zjawiskami przyrodniczymi. Emocje podmiotu i nastrój sytuacji 

lirycznej są tożsame. W nacechowaniu emocjonalnym utworu najważniejszą funkcję pełni 

rytmika, często podkreślana przez poetę elementami typograficznymi. Na stronie redakcyjnej 
                                                 
37 S. Młodożeniec, Wspomnienia z Dobrocic, dz. cyt., s. 18, 22. 
38 Por. S. Młodożeniec, Wiosna (Glince sandomierskiej), s. 177; tegoż, Wspomnienia z Dobrocic, dz. cyt., s. 18. 
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tomiku Niedziela znajduje się uwaga o wskazaniu za pomocą tłustego druku szczególnie 

wydłużonych samogłosek lub inaczej akcentowanych niż w języku literackim39.  

 
słota 

 

Po pagórach – po dolinach 

mgła się sili i przesila –  

    Haj –  

 

Kracze krakun w smutnodrzewiu –  

na sośniaku – na modrzewiu –  

    Haj –  

 

Pochmurane rano wstało –  

zastękało – zajękało –  

    Haj –  

 Zapa–prało…                                   

                                                                                      (s. 118) 

 

Dzięki wzmocnieniu akcentu zmienia się intonacja wersu. Podstawową jednostką 

wersyfikacyjną są ośmiozgłoskowce ze średniówką po czwartej sylabie. Rytm utworu 

kształtuje szereg trocheiczny, który przy wzmocnieniu nacisku na zaznaczonych 

samogłoskach wydłuża artykulację w obrębie trzeciej sylaby w obu czterosylabowych 

członach wersu. Zabieg ten osłabia akcent pierwszej sylaby, co skutkuje zmianą rytmu. Dwa 

trocheje zyskują cechę peonu trzeciego. Meliczny charakter utworu  formowany jest w 

dystychach przez rymy żeńskie sąsiadujące oraz akcentowany przyśpiew (refren). Wolne 

tempo realizacji głosowej tożsame jest z nastrojem sytuacji lirycznej, obrazującej szary, 

pochmurny i mglisty poranek. Melancholijną tonację wiersza podkreśla kraczący „w 

smutnodrzewiu” kruk. Animizacja poranka, który wstaje, stęka i jęczy pozwala na ukazanie 

stanu psychicznego podmiotu. Jego nastawienie do otaczającego świata podkreślono 

gwarowym, góralskim „haj” w znaczeniu „tak, tak jest!”40. Twierdzące „tak jest” oraz użycie 

pejoratywnie nacechowanego czasownika dokonanego „zapaprało” określa stosunek 

podmiotu do rzeczywistości. Człowiek podporządkowuje się sytuacji, na którą nie ma 

                                                 
39 Por. S. Młodożeniec, Niedziela, Warszawa 1930, s. 2. 
40 Zawołanie„haj” używane jest również w sytuacjach radosnych. W wierszu Słota ma jednak cechy stwierdzenia 
„tak jest!”, por. Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, 
http://doroszewski.pwn.pl/haslo/haj/  (dostęp: 8.03.2014).  
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wpływu. Pomimo niezadowolenia i smutku godzi się z nią, dostosowuje do warunków, w 

jakich żyje. 

Wśród wierszy drukowanych na łamach prasy zwraca uwagę mocno zrytmizowany 

sylabotoniczny utwór Na wiosnę41. Wiosenne pobudzenie sił witalnych natury zainspirowało 

poetę do nadania energicznego, prostego w deklamacji rytmu, obejmującego cały utwór. 

Dynamikę wiersza uzyskano za pomocą naprzemiennych krótkich, siedmio- i 

sześciosylabowych wersów zapisanych szeregiem jambicznym w toku cezurowanym. 

Porządek rymów (dokładnych i niedokładnych) w układzie krzyżowym abab realizowany jest 

przez zastosowanie rymów żeńskich (a) i rymów męskich (b).  

 
Wiosenne grzmi wesele –  

nie strzymać młodych nóg…  

od świtu tną kapele 

tysiącem ptasich nut… 

 

Tysiące barw na ziemi 

i w niebie chwyta wzrok.  

Dokoła świat się mieni – 

czaruje z wszystkich stron… (s. 333) 

 

Zgodność (lub jej brak) w obrębie tematu, rytmu, rymu, a także organizacji 

brzmieniowej wpływa na znaczenie utworu. Zobaczymy to w dalszej części pracy na 

przykładzie wiersza Taniec. Podobnie jak w wierszu Słota, przyroda, będąca tłem sytuacji 

lirycznej odzwierciedla nastrój i emocje podmiotu. Często elementy przyrody poddane są 

animizacji lub personifikacji, a lokalny krajobraz niebanalnym porównaniom. Właściwą 

egzemplifikacją jest tu utwór Łąka. Przedstawienie sielskiego obrazu poetyckiego, budzącego 

uczucia spokoju i przyjemności, umożliwił regularny, trocheiczny rytm zapisanego 

dystychem czternastozgłoskowca (8+6):   

 
Wzdłużaj rzeki – w rozdolinie – aż po samą Wisłę 

rozesłała się ta łąka zielem – dziwowiskiem –  

 

Ubrała się w pstrokot chabrów – w kwiaty farbowane 

i się bieli – i rumieni – żółci się szafranem –  

                                                 
41 Pierwodruk w piśmie „Wici” (1938, nr 19), por. T. Burek, Nota wydawnicza, w: S. Młodożeniec, Utwory 
poetyckie, dz. cyt., s. 508. 
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Jak na odpust muzykują, grają jej kapele –  

brzęczą pszczoły, miodne bąki, basetlują trzmiele –  

 

Złoty motyl omdleniami w słońcu załopotał 

i pijany aromatem zaśnie na blekotach –  

 

Pójdzie cisza na południe z nieba parasolem 

i zachłyśnie się przesytem, pęknie na rozdole… 

 

Nocą czarną – ciężka zmora sunie po atłasie –  

parny wiater, rozeprzały w pyszną pierś się własił… 

 

Ojże, słońce – po co świtem laziesz zza pagóra!? 

oj – paroby – popluwaje, w rozkraczonych sznurach! 

 

O – machnęli zamaszyście ramię zza ramienia –  

zastękała, zaskomliła skołtuniona ziemia. 

 

Wali trawa się pokotem, pokos przy pokosie –  

klekotami – kołatami bociek śmierć rozgłosił…  

(…) 

 

Sieje upał się sitami – zsycha trawa sianem –  

lecą w niebo modlitewne wonie kadzidlane –  

(…) 

 

Aj – zawrzało, zagwarzyło aż po samą Wisłę… 

I kucają garbulachy – kopy sianem zwisłe… 

 

Poetyckie pejzaże i sceny rodzajowe Stanisław Młodożeniec tworzy, opisując faunę i 

florę okolicy42. Wyrazem umiłowania wyżynnego krajobrazu rodzinnej ziemi jest cykl 

dedykowany Glince sandomierskiej, a w szczególności utwór hymniczny O wsi: 

 
 

                                                 
42 Poetycki krajobraz Dobrocic kształtują pagórki, wąwozy i doliny z rosnącymi tam wierzbami, rzeka, stawy z 
liliami, łopuchem, tatarakiem i sitowiem, źródło, las, w którym rosną lipy, klony i modrzewie, pola oraz polany i 
łąki porosłe krokusami i chabrami. Świat dzikich zwierząt reprezentują wilki i nietoperze oraz ptaki (bociany, 
skowronki, wróble, kruki i gawrony), a także ryby (kiełbiki), płazy (żaby) i owady (motyle, pszczoły, trzmiele, 
bąki). 
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Wiejski kraj kochany –  

pobielane ściany –  

cały świat rodzony –  

te Dobrockie strony… 

 

Przedmiotem atencji podmiotu lirycznego jest pejzaż okolicy Dobrocic, bujnie porosła 

roślinnością dolina Opatówki, rzeka, łąki i okoliczne pola, na których kołyszą się łany  zbóż. 

Liryczny utwór kończy uroczysta formuła „amen”, który można uznać za poetyckie credo 

Stanisława Młodożeńca, jak również paradokumentalne użycie języka w stosunku do realnego 

świata. Rodzinna ziemia jest źródłem życia oraz artystycznych inspiracji. Czci oddanej 

Dobrocicom towarzyszy apoteoza lokalnej mowy – gwary, która w dziękczynnej pieśni 

rozsławia niewielką wieś: 

 
Głośna ludzka mowa –  

nuta – ta wierzbowa –  

pogardliwe gwary 

przy pośmiechu jarym… 

 

W cały świat – w okola –  

pójdą pieśni z pola –  

za ten kraj kochany 

na wiek wieków – amen… 

 

V.6. Folklor 
 

Stosunek do prymitywu sztuki ludowej polskich poetów futurystycznych miał różne 

oblicza. Jak zauważył Grzegorz Gazda, dla Anatola Sterna folklor był sposobem dotarcia do 

form pierwotnych, niekształtnych i nieharmonijnych, które pełniły w jego poezji funkcję 

podobną do motywów egzotycznych i lumpowskich. Ich zadaniem było oczyszczenie poezji z 

nawarstwień kultury wysokiej. Odmienny był stosunek do folkloru Tytusa Czyżewskiego, 

który w stylizowanych Pastorałkach43 (bożonarodzeniowych pieśniach pasterskich), 

                                                 
43 W autokomentarzu do własnej twórczości poetyckiej i malarskiej Tytus Czyżewski pisał: „Pastorałki moje są 
reminiscencją podtatrzańskiej wsi rodzinnej (z lat dziecinnych), na którą spadł obfity śnieg grudniowy hej 
kolęda, kolęda”, por. T. Czyżewski, O „Zielonym oku” i o swoim malarstwie (autokrytyka – autoreklama), w: 
Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp i komentarz opracował Z. Jarosiński, wybór i 
przygotowanie tekstów H. Zaworska, Wrocław1978, s. 43. 
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zestawionych z drzeworytami Tadeusza Makowskiego, przekształca deklarowany w tytule 

wzorzec gatunkowy, korzystając z rekwizytów i leksyki zgodnej z ewangelicznymi 

przedstawieniami. W utworach występują równolegle zarówno nawiązania do 

średniowiecznego dramatu religijnego (misterium), jak i do tradycji kolędy ludowej oraz 

współczesnej piosenki. Stylizacja językowa jest eklektycznym splotem dominujących 

składników gwary połączonych z archaizmami oraz mową potoczną. Groteskowy nastrój 

utworów łączy elementy wzniosłości z rubasznym humorem44. W Pastorałkach 

najistotniejszą funkcję pełni warstwa instrumentacyjna i ten element, w pewnym stopniu, 

pozwala na ich powiązanie z niektórymi utworami Stanisława Młodożeńca, który we 

wprowadzeniu do Futuro-gam i futuro-pejzaży przypomina czytelnikom o więzach łączących 

go z krakowskimi futurystami. Pozdrowienie skierowane do poetów, jak się wydaje, nie było 

tylko gestem grzecznościowym, łatwo bowiem odnaleźć w kilku utworach aluzje do sielanek i 

Pastorałek Czyżewskiego oraz Słowa o Jakubie Szeli Jasieńskiego. 

  W opinii Janusza Sławińskiego, zwrot do folkloru Młodożeńca i Czyżewskiego 

umotywowany był przekonaniem o potencjale żywego, nieskażonego abstrakcjami języka,  

który zachował w sobie pierwotne emocje ludzkie oraz głosy natury45. Ważna też była 

aktywizująca funkcja słowa, możliwości twórczego oddziaływania za jego pośrednictwem. 

Próba przeniesienia prajęzyka do poezji, jak pisze Sławiński, nie mogła się udać z powodu 

silnego skonwencjonalizowania poezji ludowej46. Współcześnie inaczej interpretujemy teksty 

literackie Czyżewskiego47 i Młodożeńca, dla których rodzinny krajobraz, zwyczaje, obrzędy 

oraz tradycja lokalnej oratury tworzyły materiał o wysokich walorach, poddający się 

przeformułowaniom artystycznym.    

                                                 
44 Por. m.in. G. Gazda, Futuryzm w Polsce, dz. cyt., s. 120-121; J. Kryszak, Tytus Czyżewski w teatrze świata, w: 
T. Czyżewski, Wiersze i utwory teatralne, wstęp J. Kryszak, oprac. J. Kryszak, A.K. Waśkiewicz, Gdańsk 2009, 
s. 22-23; B. Śniecikowska, Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej 
awangardy 1918-1939, Kraków 2005, s. 154-167; B. Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 
polskiego futuryzmu, Wrocław 2008, s. 338-349 oraz objaśnienia do utworów Kolęda, U szopy w: Antologia 
polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, dz. cyt., s. 127, 130. Por. także: M. Wyka, Tytus Czyżewski, „Twórczość” 
1978, nr 1; A. Baluch, Wstęp, do: T. Czyżewski, Poezje i próby dramatyczne, oprac. A. Baluch, Wrocław 1992; 
J. Kisiel, Podszewka niepokoju. O wierszach Tytusa Czyżewskiego, w: tejże, Imiona lęku. Szkice o poetach i 
wierszach, Katowice 2009; M. Wyka, Dynamomaszyny i pastorałki – Tytus Czyżewski, w: Poeci dwudziestolecia 
międzywojennego, red. I. Maciejewska, t. 1, Warszawa 1982; Wyka K., O Czyżewskim, w: tegoż, Wędrując po 
tematach, t. 2, Puścizna, Kraków 1971; K. Wyka, Czyżewski – poeta, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 
1977; S. Młodożeniec, Tytus Czyżewski pierwszy w awangardzie, „Orka” 1959, nr 6. 
45 Poszukiwanie środków dla nowej poezji w przeszłości językowej oraz poglądy o biologicznym rodowodzie 
słowa charakteryzowało twórczość wielu poetów, por. m.in. P. Matywiecki, Twarz Tuwima, Warszawa 2008, s. 
465-540; J. Sawicka, „Filozofia słowa” Juliana Tuwima, Wrocław 1974, s. 61-69; G. Gazda, Futuryzm w 
Polsce, dz. cyt., s. 115; Por. J. Śpiewak, Posłowie, do: W. Chlebnikow, Włamanie do wszechświata. Poezja i 
proza, wybór i przekład A. Kamieńska, J. Śpiewak, Kraków 1972, s. 292. 
46 Por. J. Sławiński, Poezje Młodożeńca, w: tegoż, Przypadki poezji, Kraków 2001, s. 111-112 (tekst z 1959 r.). 
47 Por. J. Kryszak, Tytus Czyżewski w teatrze świata i wyobraźni, dz. cyt., s. 5-25. 
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Dla futurystów, podobnie, jak dla innych twórców awangardowych, związek między 

sztuką a życiem był naturalny. Nadrzędne kategorie futuryzmu, takie jak aktualność, 

codzienność i rzeczywistość48 zostały przez Stanisława Młodożeńca wzbogacone o wymiar  

etyczny, uniwersalny, formułowany za pośrednictwem tematów i motywów zaczerpniętych z 

rodzimego folkloru49.  

Realia życia chłopskiego, pozostające w ścisłym związku z kulturą ludową regionu, 

ukazane są w poezji Stanisława Młodożeńca za pośrednictwem nawiązań do dawnej i 

współczesnej tradycji literackiej. W ten sposób poeta podkreśla znaczenie ciągłości 

historycznej. Poglądy te dotyczą doświadczeń artystycznych i kwestii społecznych. Tradycję 

literacką reprezentują nawiązania do gatunków właściwych dla dawnego folkloru, pieśni, 

ballady, bajki, podania, a także rapsodu i pieśni dziadowskiej, na co zwrócił uwagę Stanisław 

Burkot50. Autor Niedzieli nawiązuje również do klasycznych form gatunkowych, takich jak 

hymn, modlitwa, poemat i sielanka51. Konwencjonalność gatunków, których komponentami 

są motywy obiegowe została w poezji Młodożeńca twórczo przeformułowana.   

Przykładem wykorzystania elementów folkloru są cytaty lub aluzje do piosenek 

ludowych oraz przysłów. Istotną funkcję w budowie utworów pełni wersyfikacja 

podkreślająca znaczenie tekstu, paralelizmy składniowe, powtórzenia leksykalne (anafora, 

epifora, symploke, poliptoton, refren) oraz powtórzenia brzmieniowe (aliteracje, echolalie, 

instrumentacja głoskowa, rymy). Nowoczesność wierszotwórcza sygnowana jest przez 

przekształcenie konwencji gatunkowych oraz w warstwie kompozycji graficznej i 

typograficznej. Użycie znaków takich jak łącznik, myślnik, kropka (czasami 

                                                 
48 Por. H. Zaworska, O Nową Sztukę. Polskie programy artystyczne lat 1917-1922, Warszawa 1963, s. 128. Por. 
także: E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu, 
Wrocław 1968, s. 90; W.P. Szymański, Neosymbolizm, Kraków 1973, s. 16-23, 41; A. Stern, Poezja 
zbuntowana, Warszawa 1964, s. 16-25; A. Lam, Polska awangarda poetycka, programy lat 1917-1923, T. I 
Instynkt i ład, Kraków 1969, s. 59-66. 
49 Etyczny i artystyczny wymiar elementów ludowości w literaturze współczesnej nurtu ludowego podkreśliła 
Anna Kamieńska, w: tejże, Pragnąca literatura. Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego w poezji 
współczesnej, Warszawa 1964, s. 9.  
50 Por. S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, dz. cyt., s. 135. Uwagi na temat 
dawnych gatunków ludowych sformułowano między innymi w pracy:  R. Sulima, Folklor i literatura. Szkice o 
kulturze i literaturze współczesnej, Warszawa 1976, s. 113, 160. 

Do gatunków tych należy dodać również klechdę, której poetycką realizację Stanisław Młodożeniec 
opublikował w latach powojennych, por. S. Młodożeniec, Klechda o butach, w: tegoż, Utwory poetyckie, dz. 
cyt., s. 371-372.  
51 Krzyżowanie się gatunków było jedną z właściwości polskiej poezji międzywojennej. Badacze podkreślają 
dwustronność inspiracji stylistycznych, czego przykłady obserwujemy w nacechowaniu ody i hymnu 
przemówieniem wiecowym lub manifestem publicystycznym, wypowiedź elegijna łączyła się z obrazkiem 
rodzajowym, a ballada zyskiwała cechy felietonu poetyckiego, por. M. Głowiński, J. Sławiński, Wstęp, do: 
Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, wybór i wstęp M. Głowiński, J. Sławiński, przypisy oprac. J. 
Stradecki, cz. I, Wrocław 1987, s. XXIII. Więcej na ten temat w rozdziale Dokument epoki – funkcja i znaczenie 
konwencji artystycznej.  
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zwielokrotnione), zapis niektórych liter wersalikami oraz zastosowanie wytłuszczeń 

samogłosek akcentowanych organizuje sferę foniczną utworu, wprowadza właściwy rytm, ma 

wpływ na budowanie formuł onomatopeicznych.    

Nie dystansując się od opisywanych problemów, podmiot wiersza najczęściej 

przyjmuje postawę uczestnika zaangażowanego w bieżące wydarzenia. Modyfikując termin 

zaproponowany przez Zbigniewa Andresa, status podmiotu można określić mianem świadka 

lokalnej codzienności52 lub lokalnego reportera, uwrażliwionego na sprawy społeczne. 

Lokalność jest elementem, który Młodożeniec podkreślił, decydując o wyborze konkretnej, 

dobrze znanej okolicy, będącej miejscem i scenerią większości sytuacji lirycznych, czy też 

udramatyzowanych scen poematów. Ma tu również znaczenie wybór bohaterów poetyckich, 

reprezentujących realnych mieszkańców wsi oraz język, na który oprócz gwary regionu 

sandomierskiego składają się fragmenty piosenek ludowych lub ich imitacji. Poetycka 

refleksja pełni także funkcję dydaktycznego przekazu, za pośrednictwem którego określono 

wartość zachowanej w zwyczajach, wierzeniach i sposobach myślenia kultury lokalnej oraz  

znaczenie obowiązujących we wspólnocie norm społecznych.   

Odwołania do tradycji ludowej dostrzegamy już w utworach publikowanych w 

pierwszym zbiorze poetyckim Młodożeńca, Kreski i futureski (1921). Futurystyczne postulaty 

zerwania z tradycją sztuki wysokiej, tworzenia sztuki dla tłumu, wprowadzenia elementów 

zaskoczenia, wyboru prymitywu, prostoty, zdrowia, trywialności i śmiechu53, zostały przez 

autora Niedzieli spełnione przez nawiązania do gatunków i tematów właściwych dla tradycji 

ludowej. W tym zakresie styl Młodożeńca odbiegał od lirycznych wzorców 

modernistycznych, wyróżniał się także na tle twórczości awangardowej za sprawą 

wprowadzenia dialektyzmów, zaczerpniętych z gwary sandomierskiej oraz efektów 

brzmieniowych, wynikających z inspiracji folklorem – rytmiką pieśni i tańca. Postulowana 

przez futurystów reforma języka poetyckiego, polegająca na zerwaniu z ortografią, 

interpunkcją i składnią zyskała również dzięki inwencji słowotwórczej poety. Futurystyczne 

„słowa na wolności” wyrwane ze składni języka literackiego często wzbogacała kombinacja 

elementów brzmieniowych, zautomatyzowanych skojarzeń lub kalamburów. Proweniencji 

                                                 
52 Świadek codzienności – termin odnoszący się do twórczości Jerzego Pietrkiewicza, poety związanego z 
„Okolicą Poetów”, został zapożyczony od Zbigniewa Andresa, który zauważył, że autentyzm Pietrkiewicza nie 
polegał na reporterskim, niemal sprawozdawczym opisie rzeczywistości, ale zainteresowaniu konkretem i poezją 
nowoczesną. Określenie poety mianem świadka codzienności wydaje się trafne i może odnosić się do wielu 
twórców, por. Z. Andres, Świadek codzienności – Jerzy Pietrkiewicz, dz. cyt., s. 258. 
53 Por. artykuły programowe i manifesty polskich futurystów: A. Stern, A. Wat, Prymitywiści do narodów świata 
i do Polski; B. Jasieński, Do narodu polskiego mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća; B. Jasieński, 
Mańifest w sprawie poezji futurystycznej; L. Chwistek, O poezji, w: Antologia polskiego futuryzmu i Nowej 
Sztuki, dz. cyt., s. 3-22; 31-33. 
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tych eksperymentów można upatrywać w działalności dadaistów, a także w „języku 

pozarozumowym” rosyjskich futurystów, pod których wpływem pozostawali polscy 

przedstawiciele tego nurtu54. W niektórych wierszach stylizacja gwarowa jest zaledwie 

zasygnalizowana i wskazuje na ogólnie rozumianą inspirację folklorem (Zgrzyt, Ziabia 

ballada), a w innych obejmuje strukturę całego utworu (Pastuch, Pogrzeb). Wyznaczniki 

stylistyczne pieśni ludowej55, takie jak fragmentaryczność, paralelizmy składniowe i 

semantyczne oraz rytmika, łączą się w utworach Młodożeńca z neologizmami i 

wyróżnieniami typograficznymi, podkreślającymi przede wszystkim warstwę foniczną. 

Typografia i układ graficzny pełnią tu złożoną funkcję, porządkują graficznie tekst w obrębie 

strony, formułują niczym na partyturze wskazówki, umożliwiające sceniczną interpretację 

utworów oraz kształtują ich znaczenie. W zbiorze Kreski i futureski najsilniej nacechowane 

folklorem są wiersze Pastuch i Pogrzeb. Częsty w literaturze oraz w malarstwie motyw 

pastoralny zestawiono z naturalistycznym obrazkiem pogrzebu dwojga wiejskich dzieci. W 

wierszu Pastuch beztroski nastrój sytuacji lirycznej podkreśla wiosenny pejzaż. Imitująca 

przyśpiewkę ludową, pierwszoosobowa wypowiedź podmiotu lirycznego jest improwizowaną 

refleksją na temat bieżącej chwili. Atmosferę sceny kształtuje stylizacja brzmieniowa utworu, 

na którą składają się rymy (także wewnętrzne56), paralelne onomatopeiczne powtórzenia, w 

szczególności echolalie złożone z układów głoskowych „oj” i „aj”. Utwór składa się z trzech 

niepowiązanych ze sobą semantycznie zdań oraz refrenu (fujarecko moja graj / oja – jaj), 

zakończonego powtórzeniem drugiego członu zdania inicjującego. Odmienność intonacyjną 

wyróżniono wersalikami, sygnalizującymi wysoki ton artykulacji.   

 
 

pastuch 

 

piJany na wirzbowym kiJu 

  TRAJkoce MAJ – 

 fUJarecko mOJa –  graJ 

  OJA – JAJ 

                                                 
54 W czasie wojny światowej Stanisław Młodożeniec został zagarnięty przez cofające się wojska rosyjskie w 
głąb kraju i przebywał w Rosji kilka lat. W celu uniknięcia poboru do armii rosyjskiej, mimo uzyskanej w 
Sandomierzu matury, uczęszczał do gimnazjum polskiego w Moskwie. W podobnych okolicznościach znalazł 
się w Moskwie Bruno Jasieński, który kształcił się w tym samym gimnazjum. Ze wspomnień poetów nie 
wynika, żeby się tam poznali, por. T. Burek, Wstęp. Sztandar futuryzmu…, dz. cyt., s. 21. 
55 Por. J. S. Bystroń, Artyzm pieśni ludowej, Poznań 1921, s. 59-78. 
56 Uwagi na temat wiersza Pastuch formułują również: G. Gazda,  Futuryzm w Polsce, dz. cyt., s. 117; B. 
Śniecikowska, „Nuż w uhu”?…, dz. cyt., s. 466-469. 
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 KRASUla posła Jaz do LASU 

   akaJ ze kaJ 

  fUJarecko mOJa –  graJ 

  OJA – JAJ 

po ROSie sama trowa ROŚnie 

 na co ci gaJ 

  fUJarecko mOJa –  graJ 

  OJA – JAJ 

    JAJ 

 TRAJkoce MAJ57

 

Stanisław Czernik wysoko cenił wrażliwość zapisu poetycko-etnograficznego 

Młodożeńca, podając za przykład między innymi wiersz Pogrzeb58.  

 
Pogrzeb 

 

a się-się – 

jucha się – 

patrzy się – 

ogląda się – 

  a wiE – 

śtyry koła i rozwora – 

na rozworze jako–tako 

  trumny dwie 

 hi-hi-hi- wiśta-wiE 

 

tyla błota-skąd-ta tego – 

jak-ta bogu się nie sprzykrzy – 

ej-no-matka-dyrdul- się – 

 hi-hi-hi- het’ta-wiE 

 

ano-ano razem wzieno – 

boski dopust-bogu dzięka – 

o dwie gęby w izbie mni – 

  hi-hi-hi 

 

ubabrano po kolana – cicho matka-nie drzyj się – 

                                                 
57 Por. S. Młodożeniec, Pastuch (Kreski i futureski, Kraków 1921), w: tegoż, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 63. 
58 Por. S. Czernik, „Zielony Sztandar”, 1959, nr 12, wg T. Burek, Wstęp. Sztandar futuryzmu…, dz. cyt.,  s. 7. 
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tam jem lepi – 

  wiE-wiE-wiE (s. 62)59

 

Przejmujący obraz poetycki, niczym psychologiczne, naturalistyczne studium, ukazuje 

chłopski stosunek do śmierci. Realizm sytuacji podkreślają fragmenty stylizowanych na 

gwarę wypowiedzi bohaterów poetyckich oraz ascetyczna sceneria60. Ledwie 

zasygnalizowany obraz przyrody podkreśla ponurą aurę utworu, jest spójny z refleksyjnym 

nastrojem sytuacji w wierszu. Lektura pozwala dostrzec złożoność przekazu artystycznego, na 

który składają się wypowiedzi uczestników pogrzebowego obrzędu, rodziców oraz furmana 

(być może tożsamego z ojcem), wiozącego dziecięce trumny. Próba zracjonalizowania 

doświadczenia granicznego, złagodzenie cierpienia matki oraz pociecha, następuje w 

wypowiedzi ojca, ujawniając wymiar konsolacyjny utworu: „ano-ano razem wzieno – / boski 

dopust-bogu dzięka – / o dwie gęby w izbie mni –”; „cicho matka-nie drzyj się – / tam je lepi 

–”. Śmierć jest zjawiskiem naturalnym, nieuchronnym, często uwalniającym od cierpienia. 

Obiegowe „Bóg dał, Bóg wziął” podkreśla bezradność człowieka wobec losowej 

konieczności. Młodożeniec poświadcza ludowe, mityczne myślenie o śmierci, nie 

zapominając o bezwzględnych, biologicznych uwarunkowaniach życia. Ten sposób 

kształtowania wypowiedzi jest właściwy niemal dla całej twórczości poety, który posługując 

się siatką czytelnych skojarzeń nakłada na nie artystyczny filtr intertekstualnych nawiązań, 

aluzji, motywów, form gatunkowych oraz metryki wersyfikacyjnej, wprowadzając znaczenia 

dodatkowe. W wierszu Pogrzeb jest to figura tajemniczego i niejednoznacznego losu, 

symbolizowanego przez „woźnicę śmierci”61: „a się-się – / jucha się – / patrzy się – / ogląda 

się – a wiE”. Autor tworzy w wierszu szczególny dwugłos wypowiadany przez człowieka 

                                                 
59 Ze zbioru Kreski i futureski, Kraków 1921. Wiersz drukowany wcześniej w „Formistach”, kwiecień 1920, z. 2, 
por. T. Burek, Przypisy, do: S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 502.  
Objaśnienia do wiersza uwzględniające kontekst: jucha – krew; obraźliwe określenie osoby; rozwora – drążek 
łączący część przednią wozu konnego z tylną; dyrdul się – idź szybciej, por. Słownik języka polskiego pod 
redakcją W. Doroszewskiego (www.doroszewski.pwn.pl, dostęp 14. 03.2014). 
60 Cecha typowa dla pieśni ludowej, w której przyroda nie jest przedmiotem refleksji, ale pełni funkcję 
wprowadzającą w akcję. Opis przyrody zwykle jest skonwencjonalizowany i paralelnie odpowiada opisowi 
działań bohaterów pieśni, por. J. S. Bystroń, Artyzm pieśni ludowej, dz. cyt., s. 85-92. 
 Uwagi na temat wiersza Pogrzeb sformułowali: Z. Andres, Agraryzm i idee młodowiejskie w literaturze 
międzywojennej, dz. cyt., s. 131; S. Burkot, Stanisław Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, dz. cyt., s. 60; 
B. Śniecikowska, w: „Nuż w uhu”?…, dz. cyt., s. 486-487; A. Zawada, Lekcja Młodożeńca, „Miesięcznik 
Literacki” 1980, nr 12, s. 64. 
61 Woźnica śmierci (Körkarlen), tytuł filmu w reżyserii Victora Sjöströma z 1920 roku. Scenariusz filmu powstał 
na podstawie opowiadania Selmy Lagerlöf, Niewidzialny woźnica, por. T. Szczepański, Skandynawia, w: 
Historia kina, tom I, Kino nieme, redakcja naukowa T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009, s. 366-
370. 
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świadomego nieuchronności kresu, z drugiej zaś strony, przez ironiczny i nieco złowieszczy 

metafizyczny śmiech, następujący w refrenie: „hi-hi-hi- wiśta-wiE”.  

W wierszach Pastuch i Pogrzeb ujawnia się wielość znaczeń przypisywanych 

pierwotnemu związkowi człowieka z naturą. Ziemia rodzicielka i żywicielka ma wpływ na 

świat otaczający człowieka, który czerpie z niej siłę i radość. Ziemia symbolizuje także kres 

biologicznego życia, nieustannej wędrówki bytu ku śmierci.   

 

 

V.6.1. Pieśniowość 

 
Wyraźną cechą poezji Młodożeńca inspirowanej tradycją ludową jest pieśniowość. 

Przykładem są wiersze ze wspomnianego zbioru Niedziela oraz z cyklu Glince 

Sandomierskiej w tomie Futuro-gamy i futuro-pejzaże, w obrębie którego znajdują się utwory 

zakwalifikowane gatunkowo – Pieśń o pracy, Pieśń o św. Janie i Pieśń o lnie. Kilka utworów 

zostało zaadaptowanych muzycznie. Pieśni z lat 1935-1938 dowodzą nie tylko fascynacji 

chłopską kulturą duchową, ale też zaangażowania Młodożeńca w ruchu ludowym. Należy tu 

przypomnieć utwór My w pochodzie – znany jako Śpiew (na melodię Warszawianki), a także 

jako Pieśń Związkowa (z muzyką Jana Maklakiewicza); Pieśń na wozach i Pieśń wiary – 

części inscenizacji Święta Żniwnego, Do niebieskich pował (przedrukowywane pod tytułami 

Rozstawione wokół wici, Pod sztandarem naszym), Na zielone święta, Chłopska pieśń. 

Niektóre pieśni wykonywane były z towarzyszeniem autentycznej muzyki ludowej62. 

Egzemplifikacją współczesnej realizacji muzycznej jest z kolei instrumentalno-wokalne 

wykonanie czternastu wierszy Młodożeńca przez Cezarego Stawskiego63.   

 

 

 

                                                 
62 Por. T. Burek, Przypisy, do: S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., 509-510; S. Burkot, Stanisław 
Młodożeniec. Rzecz o chłopskim futuryście, dz. cyt., s. 134-135. Inne kompozycje muzyczne: Pieśni. Op. 5 nr 1, 
Żal, muzyka M. Kucharski, słowa S. Młodożeniec, Kraków 1921; Pieśń o Stalowej Woli, muzyka: J. 
Maklakiewicz, słowa: S. Młodożeniec, Warszawa 1939; Hasło uczniów Państwowego Gimnazjum imienia 
Stefana Batorego w Warszawie, muzyka W. Lutosławski, słowa S. Młodożeniec, Warszawa 1931, Śląsk pracuje 
i śpiewa: suita ludowa, muzyka J. Maklakiewicz, słowa S. Młodożeniec (nr 1 i 5) i ludowe śląskie (nr 3 i 4), 
Warszawa 1950.  
63 Por. C. Stawski, Cztery pory roku w Dobrocicach, wyd. Towarzystwo im. Stanisława Młodożeńca w 
Dobrocicach, b.r. Uprzejmie dziękuję Panu Janowi Wrońskiemu, prezesowi Stowarzyszenia im. Stanisława 
Młodożeńca, za udostępnienie nagrań. Na płycie, którą otrzymałam w 2010 roku, nie zamieszczono daty 
wydania. 
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O związku poezji z muzyką Młodożeniec pisał obszernie  w eseju O poezji: 
 

Należy podkreślić, ze poezja w swoich początkach, a więc w okresie narodzin była tylko 

śpiewem, pieśnią. Taki jej przejaw posiadał charakter wybitnie społeczny: stawała się ona w swej 

źródłowej formie bezpośrednim, artystycznym łącznikiem dusz. (…) 

 

Niejednokrotnie w dziejach literatury możemy zauważyć nawroty do początkowych źródeł 

poezji. 

Powołajmy się chociażby na Mickiewicza, który (…) w Epilogu do Pana Tadeusza za 

najwyższy kunszt poetycki uważa formę prostej ludowej piosenki. (…) 

 

Poezja schodzi do głębokiego nurtu życia zbiorowego, by stamtąd wydobyć oddech 

gromadzkiego wysiłku, by stamtąd wyrwać rytm krwi i przepić nim słowa, mówiące o ludzkiej 

prawdzie i o ludzkich pragnieniach64. 

 

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku na temat wartości polskiej pieśni ludowej – 

zwięzłości treściowej i realizmu obrazowania – pisał inny awangardowy twórca o chłopskim 

rodowodzie, Julian Przyboś. „Rzeczywistość” i „prawda” – powtarzał za Mickiewiczem – 

stanowią dwa źródła poezji ludowej65. 

 

V.6.2. W rytmie tańca 
 

Stanisława Młodożeńca inspirowała również rytmika tańca ludowego, którego metrum 

zostało wyrażone w strukturze rytmizacyjnej wersów za pomocą zestroju akcentowego oraz 

przez nakładający się na nią porządek rymowy i zwrotkowy. Przykładem może tu być 

toniczny Taniec (Wiersze rozproszone), dla którego wzorem jest trójmiarowy oberek. Jego 

realizacja polega na zastosowaniu dwóch par trzech zestrojów akcentowych, znajdujących się 

w obrębie czterowersowej strofy. Oberek, który jest tańcem żywym, wykonywanym z 

przytupami, okrzykami i wesołymi przyśpiewkami66, w utworze Młodożeńca nie ewokuje 

                                                 
64 S. Młodożeniec, O poezji, w: tegoż, Koniec cywilizacji papieru…, dz. cyt., s. 172-173.  
65 Por. J. Przyboś, O pieśni ludowej w Polsce Ludowej (przedmowa do I wydania z 1953 r.), w: Jabłoneczka. 
Antologia polskiej pieśni ludowej, ułożył Julian Przyboś, Warszawa 1957, s. 13-14, 18. 
66 Karol Czerniawski scharakteryzował muzykę obertasów jako jędrną, ognistą i pełną skupionego życia, por. K. 
Czerniawski, Charakterystyka tańców, Warszawa 1847, s. 60. 
Por. też wiersz Oberek Przybosia, w którym poeta oddał nastrój wiejskiego krajobrazu umuzycznionego 
dźwięków typowych dla instrumentów ludowych, por. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wstęp E. 
Balcerzan, wybór A. E. Balcerzan, A. Legeżyńska, komentarze A. Legeżyńska, Wrocław 1989, s. 58-59.  
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radosnego nastroju. Przeciwnie, wskazuje szybkie tempo, w jakim zimą umierają ludzie z 

powodu głodu i wyziębienia. Utwór staje się poetycką realizacją ludowego tańca ze 

śmiercią67:  
Nie wiedzieli 

skąd i jak 

stanął w bieli 

groźny dziad… 

  

 W krwawych ślipiach 

mordu skry, 

złością kipi… 

– Zły!… Zły!… Zły!… 

 

  Ej, bidaki 

  wy najpierw! 

  Prawo takie: 

  dawać krew!… 

  

Nie ma domu –  

 brakło jeść!… 

 To dopomógł 

 śpiewać pieśń! 

  

  To i zagrał –  

  niezły takt!… 

  siń na wargach –  

  rach ciach – ciach!… 

 

 Obertasem 

 poszedł w ruch –  

 huknie w basy, 

 wali z nóg… 

 … rach ciach – ciach!… (s. 312) 

 

 
                                                 
67 Motyw ludowego tańca ze śmiercią znajdujemy również w opowiadaniu Młodożeńca: „– Oj, bida – bidula, 
bida-bidecka – kiwa się cała Rybikowa i zawodzi lamentem. – Niedola ci to óna tu swoje muzyki wyprawio 
teraz, tnie oberka po oberku. Tańcuj, bracie – muzykancie, tańcuj, tańcuj na fajrancie”. Por. S. Młodożeniec, 
Rybiki, w: tegoż, Opowiadania, dz. cyt., s. 126. O „tańcu śmierci” i „tańcu rewolucji” w wierszu Oberek 
Wojciecha Skuzy (pierwodruk „Piast” 1932, nr 5, w zbiorze poezji Kolorowe słowa 1932) pisał Mieczysław 
Dąbrowski, por. tegoż, Trzy poetyckie oberki, „Poezja” 1980, nr 3, s. 112-114. 

 318 



W kolejnych czterech strofach, czyli podczas kilku tygodni, umierają Stach i Filip, 

stary Pietr oraz inni mieszkańcy wsi. 

 
 Parę niedziel 

 była gra –  

 gdzie się zwidział, 

 bidę brał… 

 … rach ciach – ciach!… 

 

Aj, i zagrał, 

nieźle ciął, -  

bidę zgarnął, 

schował ją… 

… rach ciach – ciach!… (s. 313) 

 

Utwór kończą dwie zwrotki, bliskie znaczeniowo ostatnim wersom utworu Pogrzeb,  o 

wyraźnym konsolacyjnym zabawieniu: 

 
Nie wiedzieli, 

kiedy, jak 

poszedł w bieli 

dobry dziad… 

 

Ano wicie? 

dobry był!… 

Bidzie chwycił –  

urwał łby… (s. 314) 

 

Częstym tematem i motywem ludowym w literaturze są obrzędy weselne68. W poezji 

Młodożeńca oryginalność ich ujęcia polega na twórczym przekształceniu dotychczas znanych 

realizacji w sielance, powieści i dramacie poprzez wprowadzenie elementów urealniających 

rzeczywistość przedstawioną w wierszu oraz indywidualizację bohaterów. Daleki od 

etnograficznego opisu ośmioczęściowy utwór Na weselu (Futuro-gamy i futuro-pejzaże, cykl 

Glince sandomierskiej) cechuje fragmentaryczność i wieloplanowość ujęć, właściwa dla 

poetyki awangardowej. Osoba relacjonująca wydarzenia usytuowana kolejno w różnych 

                                                 
68 Dla przykładu możemy wymienić trzy utwory, które mogły być dla Stanisława Młodożeńca inspirujące: 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego, scena wesela z Chłopów Władysława Reymonta i pierwsza część Słowa o 
Jakubie Szeli Brunona Jasieńskiego, obrazująca nieszczęśliwe zaślubiny Szeli z Maryną.  
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miejscach weselnej izby, opowiada to co widzi i słyszy ze zmieniającej się perspektywy. 

Elementy tradycji ludowej wprowadzono za pośrednictwem gwary, przyśpiewek i niektórych 

części obrzędu weselnego, który pełni tu funkcję tła sceny obyczajowej. Relacja prowadzona 

jest z punktu widzenia uczestnika wesela, który należy do lokalnej społeczności, stąd dobrze 

znane zwyczaje nie są przedmiotem jego szczególnej uwagi. Przedstawienie młodej pary, 

wójtówny, Jadwini Pasioszanki i parobka, Jasia Barbacha69, zaproszenie gości na wesele 

(„Mili goście – co nam sił – / serce z plackiem w nieckach.”), błogosławieństwo młodych ( – 

Panienko najświętsza, pobłogosław że im – / a niechże Pan Jezus szczęściem ich ożeni...) i 

oczepiny (Cieszą kumy – chodzą przy niej – / posadziły ją na skrzyni – – ) odbywają się przy 

muzyce, imitowanej za pomocą formuł onomatopeicznych oraz przyśpiewek. Tutaj także 

ewokowany jest rytm oberka70: 

 
Ry – bi – ki – 

ciach – ciach – ciach – 

li – ti – ti 

dzum – dzum – dzum –  

ti – li – la – 

bum – bum –  

bum – bum –  

 

Smykiem w smyk –  

to i bas –  

kla – ry –net –  

na ten raz –  

bum – bum 

 – u – ha!! 

 – jeszcze raz! 

 

…Fal – ba – na 

…ko – szu – la 

...czer – wo – ne 

...bia – ła – we 

 ...na – dę – ta  

...Or – szu – la  

                                                 
69 Ożenek w tradycji ludowej zmieniał status kawalera, który po ślubie stawał się gospodarzem i wartościowym 
członkiem społeczności, por. Z. Gloger, Obchody weselne, część pierwsza, Kraków 1869, s. 22-25. 
70 Analizę utworu Na weselu Młodożeńca przeprowadził Mieczysław Dąbrowski, por. tegoż, Trzy poetyckie 
oberki, dz. cyt., s. 109-112 (z wierszami Skuzy i Młodożeńca autor zestawił oktostych Iwaszkiewicza pt. 
Obertas).   
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...war – ko – cze 

...rę – ka – wy  

...bu – fia – ste 

...kra – cia – ste  

...tam Fra – nek 

...gra – śla – wy 

...na od – sib wy – wija... 

(.   .   .   .   .   .   . trach!) 

 bum – bum 

     fit...     (s. 187-188) 
 

Właściwą treść utworu stanowi jednak dramat uczuciowy, którego świadkiem jest 

dobrze orientujący się w miejscowych sprawach podmiot utworu. Bohaterami relacji jest para 

młodych oraz grająca na bębnie ciężarna Hanyś. Zazdrosna kobieta nie akceptuje zaślubin 

Jasia z Jadwisią71. Upojonej nadmiarem weselnych trunków Hance wyobraźnia płata figle. 

Plączą się jej wydarzenia bieżące z minionymi: 

 
Hanysia – Hanysia –  

zaciekła się dzisiaj –  

O Jezu – laboga –  

więcyj się podoba... 

– O Jezu – panienko –  

jak to z nią przyklęknął –  

z Jadwisią – z Hanysią –  

 …bum – bum –  

 …bum – bum –  (s. 191) 

 

(…) 

 

Jasieczek z Jadwisią –  

wiaterek ku wiśniom –  

prowadzi za rączkę –  

                                                 
71 Utwór Na weselu kontynuuje jeden z wątków opowiadania Rybiki, w którym poznajemy szczegóły z życia 
Hanki: „(…) Jedno już mom (dziecko, przyp. J.K.-K.) i drugiego bede miała, ale co chciałam, to mom. Nie po 
niewoli przecie, a po moji woli. Samam dyć wciogneła sołtysa do gaja, choć sie opiroł. A jak se uradziłam z 
Barbachowem Jasiem, to wszyscy wiedzo! 

– Hi-hi-hi! – dośmiesza się Zygmoś. – Bedzie ci Paciosonka rada za te kumendyje. Óna, nieboga, ceko 
weselo, a ty już z Barbasiotkiem! 

Chlusnęła kufelek i podbechtana chichoce, trzepie się po udach, przysiada i tupie (…). Por. S. 
Młodożeniec, Opowiadania, dz. cyt., s. 129. 
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na siano, na łaczkę –  

na sianie – turkanie –  

 

Hanysia, daj pysia... 

 ...bom – bom –  

 ...bom – bom – 

...bom – bom – – bom –  

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Głowę jej zalało -   

pociemniało w gałach –  

 kurz – kurz – kurz –  

 nima ich –  

 

Hanysia – Hanysia –  

wybębniła dzisiaj. (s. 191-192) 

 

Lokalny reporter, świadek miejscowych wydarzeń zna ludzi, o których pisze, cechuje 

go wrażliwość na problemy sąsiadów a wyrozumiałość dla ich słabości. W ten sam sposób 

pisarz kreuje narratora opowiadań, który zwracając uwagę na problemy społeczne, podkreśla 

znaczenie jednostki w życiu wspólnoty72. W utworze Młodożeńca konwencjonalność 

tematyczna łączy się z oryginalnością groteskowego ujęcia, w którym ton żartu splata się ze 

świadomością dramatyzmu ludzkich losów. 

   

 

V.6.3. Stylizacja gwarowa73

 

Autentyczność regionu podkreślona została w poezji Stanisława Młodożeńca przez 

zastosowanie dialektu, który stanowi w badanych utworach równoprawne z językiem 

ogólnym tworzywo języka artystycznego. 

                                                 
72 Złodziejskie ekscesy Rybików tolerowane są ze względu na ich rolę we wsi. Bez muzykantów nie obędzie się 
żadne wesele, chrzciny, ani zabawa, por. S. Młodożeniec, Rybiki, w: tegoż, Opowiadania, dz. cyt., s. 124-125, 
131. Na społeczną przydatność słabych i ułomnych bohaterów literackich Dobrocic zwrócił uwagę również 
Zbigniew Andres, por. tegoż, Agraryzm i idee młodowiejskie w literaturze międzywojennej, dz. cyt., s. 134.  
Funkcję stylizacji folklorystycznej w poezji o charakterze publicystycznym na przykładzie wiersza Młodożeńca 
Zgrzyt i poematu Jasieńskiego Słowo o Jakubie Szeli Jasieńskiego omawia Beata Śniecikowska, por. tejże, „Nuż 
w uhu”?…, dz. cyt., s. 489-509.  
73 Przedmiotem analizy są wiersze z tomu Niedziela (Warszawa 1930).  
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W dwudziestoleciu międzywojennym zastosowanie gwary w tekście literackim 

najczęściej było uzasadnione programowo, a w przypadku Młodożeńca również biograficznie. 

W 1939 roku w artykule Przy posiewie słów pisał on:  

 
Bo chłopskie słowo jest ziarnem. (…) wszystkie słowa zawierają soki ziemi, przetworzone pod ciągłym 

działaniem słonecznego fermentu.  

Mają smak chleba i jak chleb są syte. 

(…) 

Niech się nakarmi polnymi słowami i niech się wreszcie stanie sobą – Polska! 

Chlebne i miodne słowa. Chlebne i miodne pisarstwo chłopskie i ubarwione czarem okolic, ich prawdą i 

miłowaniem74. 

 

Gwara w twórczości autora Kresek i futuresek pełni złożoną funkcję, język poetycki 

łączy się tu z dialektem w różnym natężeniu, zawsze jednak pozostaje w związku z 

problematyką utworu75. Stanisław Burkot pisze o „dwujęzyczności” Młodożeńca obejmującej 

gwarę i polszczyznę literacką. Równoprawność obu języków dostrzegamy zarówno we 

wczesnym, futurystycznym okresie jego twórczości, jak i w późniejszym, charakteryzującym 

się aktywnością poety w ruchu ludowym. W poezji, którą Młodożeniec uważał za sztukę 

słowa mówionego (deklamowanego), najważniejszą funkcję pełni warstwa brzmieniowa. 

Odwołując się do antycznej tradycji melicznej oraz tradycji pieśni utrwalonej w kulturze 

ludowej, poeta koncentruje się na sferze fonicznej utworu.  

Często w zapisie wiersza głoski akcentowane podkreślane są wersalikami lub 

pogrubioną czcionką, co stanowi dla interpretatora utworu wskazówkę wykonawczą. Jak już 

wspomniano, twórczość Młodożeńca jest silnie zakorzeniona w rodzinnej wsi Dobrocice i 

najbliżej okolicy. Charakter ziemi sandomierskiej kształtują jej mieszkańcy. Ich język obecny 

jest zarówno w opowiadaniach (m.in. Niedziela; Ignac, Pan Bóg i ziaby), jak i w poezji, 

zwłaszcza w zbiorze Niedziela (Warszawa 1930) oraz w cyklu Glince sandomierskiej z tomu 

Futuro-gamy i futuro-pejzaże (Warszawa 1934). Stylizacja gwarowa służy podkreśleniu 

odrębności etniczno-topograficznej76.  

                                                 
74 Por. S. Młodożeniec, Przy posiewie słów, „Chłopski Świat” nr 2, s. 53-59; S. Młodożeniec, Koniec cywilizacji 
papieru…, dz. cyt., s. 203-204.  
75 Por. T. Kostkiewiczowa, Dialektyzacja; Dialektyzm, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-
Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, dz. cyt., s. 98. 
76 Por. S. Burkot, Stanisław Młodożeniec…, dz. cyt., s. 22-26, 42-44, 54; R. Mścisz, O dwujęzyczności poezji 
Stanisława Młodożeńca z okresu międzywojennego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Rzeszowie. Seria Filologiczna”, z. 31, „Historia Literatury” 1998/4, s. 95-107; S. Młodożeniec, O poezji, dz. 
cyt., s. 53-59; S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 42-45; S. Młodożeniec, Koniec cywilizacji 
papieru…, dz. cyt, s. 170-174; Z. Ziątek, Po raz drugi w dolinie małej wody. Lokalność w prozie Stanisława 
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Anonimowość postaci obecnych w wierszu służy ukazaniu mentalności, cech 

typowych dla społeczności wiejskiej. Indywidualizacja odbywa się poprzez podanie imion 

i/lub nazwisk, przydomków, zawodów, funkcji lub za pośrednictwem opisu cech 

charakterystycznych, np.: siajniasty majster Pietr, jedynak, synal Błah (cieśle), Icek cycełesy 

(Skwar), żyd Srul, Stach dziobaty, Wicek garbaty, Matus w zgrzebieli (Agitacja), zgarbiona 

Julka (ścieżka), szewc kulawy (niedziela)77.  

W tomiku Niedziela interesująca jest charakterystyka dzieci. Ich wielość podkreśla 

porównanie do rojów, hurm, tabunów, wygląd określono za pomocą epitetów, rzeczowników 

odprzymiotnikowych i przymiotników: białasy, golasy, brudasy, zasmarkane, a ruchliwość i 

hałaśliwość opisano w peryfrastycznych wersach: pójdą rozruchem ręce i nogi – / piski – 

pokrzyki – rumor i gwar! – (dziecka), O! – bachory78 – niebożęta – krzykająca zgraja – / już 

tarmoszą, drą pokosy, rozrzucają z kraja…(łąka). Duże znaczenie mają zdolności oraz 

wyobraźnia dziecięca: Pręcie, wikliny i ostry kozik! / Dłubać i strugać, co trafi traf! / Niech 

się umila gębula Bozi, / że ją wydłubia kozikiem smark! – – (dziecka). Ważne jest także 

postrzeganie dzieci jako istotnej w przyszłości grupy społecznej: rumianą siłą golasów natłok 

/ podeprze kwaśny – zaprzały świat – – (dziecka).  

Religijność mieszkańców wsi podkreślono we frazach stereotypowych, ale nie 

pozbawionych emocjonalnego zabarwienia: w imię Syna i Świętego Ducha, Oćca; Panienecko 

święta, / niech radzi – poradzi –; Panie Boże Wszechmogący !!…; jak Bóg dał; na wieki i 

amen!; Panie Boże zapłać! 

W twórczości Młodożeńca, jak zauważył Stanisław Burkot, szczególnie w prozie, 

gwara stanowi system, w którym poza wymienionymi cechami języka istotną rolę pełnią 

również porzekadła i dowcipne odezwania właściwe mieszkańcom wsi. Znaczącą funkcję w 

przedstawieniu tej grupy społecznej pełni stylizacja językowa posiadająca walor dokumentu, 

cytatu z rzeczywistości, na którą składają się między innymi dialektyzmy gramatyczne i 

leksykalne. Jak pisał autor monografii Młodożeńca, gwara sandomierska charakteryzuje się 

mazurzeniem, ścieśnianiem samogłosek, a przede wszystkim zanikiem samogłosek 

                                                                                                                                                         
Młodożeńca, „Regiony” nr 3, 1996, s. 144-150; Z. Ziątek, Po raz drugi w dolinie małej wody. Granice świata 
Stanisława Młodożeńca, „Anthropos?” nr 14–15, 2010, s. 122-130. 
77 Oszczędna psychologizacja postaci jest cechą pieśni ludowej, por. J. S. Bystroń, Artyzm pieśni ludowej, dz. 
cyt., s. 79-80, 98-99. 
78 Tu rzeczownik bachor użyto w znaczeniu niesforne, niegrzeczne dziecko, por. R. Rosół., W sprawie etymologii 
rzeczownika bachor, „Język Polski” LXXXIX, 2009, s. 329-338; R. Rosół, O zapomnianych znaczeniach pol. 
bachor i bachur, „Lingusitica Copernicana”, nr 1(3), Toruń 2010, s. 235-249. 
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nosowych, tak więc w okolicy Młodożeńca „gesi chodziły drogo” i „geba” wykrzywiała się 

na „babskie geganie”79.  

Zaproponowaną tutaj charakterystykę stylizacji gwarowej wierszy ze zbioru Niedziela 

przeprowadzono na wybranych przykładach w oparciu o opis dialektu małopolskiego w pracy 

Stanisława Dubisza, Haliny Karaś, Nijoli Kolis, Dialekty i gwary polskie80 oraz cech gwar 

kielecko-sandomierskich81 podanych przez Stanisława Cygana w książce Z gwary 

świętokrzyskiej. Świat dawnej wsi w relacjach mieszkańców. Pogwarki. Twórczość ludowa. 

Słowniczek 82. Wybór dialektyzmów leksykalnych objaśniono na podstawie sześciotomowego 

Słownika gwar polskich Jana Karłowicza, Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda 

Doroszewskiego, opracowania Stanisława Cygana oraz pracy Feliksa Pluty Gwara w 

utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego. Zrezygnowano 

natomiast z opisu dialektyzmów słowotwórczych, które mogą być powiązane z 

futurystycznymi eksperymentami lingwistycznymi oraz szczegółowej charakterystyki 

dialektologicznej, wymagających odrębnego opracowania w ujęciu językoznawczym.  

Stylizację gwarową w Niedzieli znamionuje: 

1. Mazurzenie, np. panienecka, na poręcy, licy, krzycy. 

2. Ścieśnienia samogłosek pochylonych a > o, e > y/i, np. syr, rzyka, gospodorze, 

skwirczy, sirp, chliw. 

3. Zanik rezonansu samogłosek nosowych ę, ą, np. piekniej (w przeciwieństwie do 

prozy cecha ta reprezentowana jest w poezji rzadko). 

4. Prejotacja, np. jantał. 

5. Zanik spółgłoski r w przedrostku roz-, np. ozgląda się, ozgłaszają. W tym miejscu 

warto zwrócić uwagę na użycie wyrazu ozrada. W wierszu niedziela znajdujemy formę z 

ozradą (ozrada – rozrada – odmowa, odmowa – odpowiedź; co w kontekście ewokuje 

znaczenie z odpowiedzią lub odpowiadając na powitanie sąsiedzkie lub wezwanie kapłana), 

najpewniej jednak jest to neologizm od czasownika rozradować83, czyli z ozradą będzie tu 

znaczyło z radością.  

                                                 
79 Por. S. Burkot, Stanisław Młodożeniec…, dz. cyt., s. 54-55, 61. 
80 Por. S. Dubisz, H. Karaś, N. Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa 1995, s. 79-80, 152. 
81 Inaczej: gwar województwa kieleckiego, gwar świętokrzyskich, gwar środkowej części północnej Małopolski, 
dialektu kieleckiego, dialektu świętokrzyskiego, por. S. Cygan, Z gwary świętokrzyskiej. Świat dawnej wsi w 
relacjach mieszkańców. Pogwarki. Twórczość ludowa. Słowniczek, Kielce 2009, s. 404. 
82 Por. S. Cygan, Z gwary świętokrzyskiej…, dz. cyt., s. 404-406 
83 Por. S. Młodożeniec, Do niebieskich pował, w: tegoż, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 392-393. W poezji 
Młodożeńca częste są neologizmy z użyciem przedrostka roz-, np. rozdmuchy oraz stylizacja na gwarę za 
pomocą redukcji głoski r. 
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6. Zachowana w 1. i 2. osobie liczby mnogiej czasownika w trybie rozkazującym 

dawna końcówka -wa, np. idziewa oraz -ta: cichojta, chodźta, otwórzta, szyjta, toczta. 

7. Użycie liczby mnogiej w formie grzecznościowej, np. Już Matus w zgrzebieli / 

pośrodku stanęli. 

8. Użycie archaizmów zachowanych w gwarze:  

– męskoosobowej formy rzeczowników niemęskoosobowych w mianowniku liczby 

mnogiej, np. skowronkowie; 

– mieszanie form męsko- i niemęskoosobowych, np. mali wróble, wyli psi, dobre 

ludzie; 

 – deklinacji rzeczownika dzieć i dziecka: dzieć (M. l. poj.)84, dzieciowi (C. l. poj.), 

dziecich – forma przymiotnikowa, dziecka – (M. l. poj.) z kontekstu wynika, że mowa jest o 

grupie dzieci, natomiast w Słowniku gwar polskich odnotowano jedynie formę żeńską wyrazu 

oznaczającą dziecko w l. poj.85, dziecek (D. l. mn.); 

– wyrażenia przyimkowe: w jaje, w stawiu, na oborze, na sitowie, na oddalu, po 

ogródkach, u kościoła, u potoku, u przodu, k’woli. 

– przedrostek po- w wyrazie pomilkł – umilkł, zamilkł oraz pochmurane - 

zachmurzone; przedrostek z- w wyrazie zdalił – oddalił. 

W tomie Niedziela poeta nie odnotował w zapisie niektórych cech fonetycznych 

właściwych dla dialektu Małopolski Środkowej, takich jak np. labializacja, przejście 

przedrostka roz- w łoz-, udźwięcznienie międzywyrazowe przed spółgłoskami r, l, ł, m, m’, n, 

ń; przejście końcowego -ch w -k; podwojenie spółgłosek s, ś, przestawka grup 

spółgłoskowych -śr, -źr, -kt.  

9. Dialektyzmy leksykalne obejmują słownictwo właściwe dla Małopolski Środkowej, 

czyli: 

– krakowskie, np. sęde – zaszronione; zaprzały – spleśniały;  

– kieleckie, np. galanty – ładny, świetny, ozdobny, zgrabny; młoducha – młoda 

mężatka, panna młoda; sady – szady – ciołuś; szare, popielate cielę; słonie – słónie, słonio, 

słońce; 

– sandomierskie, np. bałonie – bały, bałuchy – wytrzeszczone oczy; bałuszy – 

wytrzeszcza; capigi – czapiga, czepiga – drągi przy pługu lub socha, część radła; gziwe – 

skłonne do figli; kobyl – kobyła, klacz; siajniasty – być może wariant przymiotników 

                                                 
84 Słownik gwar polskich opracowany przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w 
Krakowie pod kierunkiem Joanny Odojowej, t. VII, z. 2 (21), Kraków 2006, s. 187. 
85 Tamże, s. 183. 
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siajcowny, siajtowny, które oznaczają osobę zręczną, zdolną, sprytną, przebiegłą i podstępną 

albo, jak zaproponował Feliks Pluta, osobę z krzywymi nogami86. Ze względu na kontekst 

poetycki można określić znaczenie słowa siajniasty jako zdolny; wądół – wądołek – wąkop, 

okop, wał ziemi, wąwóz, dolina, dół; zradzi – poradzi.  

Zarówno w regionie krakowskim, jak i w kieleckim używano dialektyzmów, takich 

jak: chabeta – stary, chudy, lichy koń; latawica – kobieta lubiąca przebywać poza domem, 

włócząca się, a według dawnych wierzeń ludowych zły duch, czarownica mogąca unosić się 

w powietrzu; próżniaczka, ladaco, obieżyświat (latawnica – ladacznica); odwieczerz – pora 

popołudniowa, rzadziej posiłek wieczorny; sośniak – las sosnowy.  

Nieliczna, ale ważna jest reprezentacja gwary podhalańskiej, np. grule – ziemniaki; 

przegiba – skała przypominająca kształtem siodło, może być również w znaczeniu przegibać 

– zginać, bujać; sikawica – deszcz; świeboda – swoboda; upłaz – równina między skałami, 

równe zbocze góry porosłe trawą. Osobliwością jest rzeczownik koliba – koleba, czyli szałas, 

schronienie pasterskie w górach, w wierszu „przegibami – kolibami spaceruje siwe słonie” 

prawdopodobnie chodzi o ruch kołysania – kolibać, kolebać znaczy kołysać. 

Dialektyzmy leksykalne obejmują również przysłówki: nainak – inaczej, wiela – duża 

liczba; przyimki: kole – koło, obok, lo – dla, wzdużaj – wzdłuż; zaimki: cosik – coś, hań (haj) 

– tam, ino ino – trochę, kaj – gdzie, nikiej – żadnej, żadnych, se – sobie, ta – to; partykuły: 

dyć – przecież, wszakże, toć – toż; zaś – natomiast. 

Poeta wprowadza do opisu częste w gwarze zdrobnienia, np. bieluśki, błotko, Bozia, 

cichutko, cieniusieńko, cieplutko, ciołuś, głosik, gorzałeczka, Jadwiś, naokółko, niebożątko, 

pomaleńku, potroszeńku, słodziutko, tafelki, trawka, wiaterkiem, wróblik, żytko oraz 

zgrubienia, np. dziewuch(y), kumochy, parob(y), portasy, powróślisko, synal, tatul, 

wąwozisko, wielgachna.  

 Element gwarowy jest tu eklektyczny, nie oddaje konsekwentnie właściwości jednego 

regionu lecz generuje „folklor” poetycki. Przykłady poetyckie zawarte w zbiorze Niedziela 

(oraz Futuro-gamy i futuro-pejzaże) dowodzą nadrzędnej roli warstwy brzmieniowej, akcentu, 

rytmu i rymu, których celem jest nie tylko zbudowanie nastroju, ale również umożliwienie 

realizacji efektów fonicznych na scenie w formie deklamowanej lub śpiewanej. Cechą 

charakterystyczną budowy wierszy są anafory, epifory, aliteracje, echolalie, a także liczne 

powtórzenia wewnątrz tekstu imitujące często dźwięki naturalne albo brzmienie 

instrumentów. Na karcie tytułowej tomiku Niedziela znajdujemy wskazówki autorskie 

                                                 
86 F. Pluta, Elementy gwarowe w opowiadaniach W dolinie małej wody S. Młodożeńca, w: tegoż, Gwara w 
utworach współczesnych pisarzy pochodzenia północnomałopolskiego, Wrocław 1971, s. 41. 
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dotyczące akcentowania: „Uwaga: samogłoski podkreślone tłustym drukiem wskazują 

szczególnie wydłużone lub też odmienne od literackiego języka akcenty”87.  

Recepcja wierszy potwierdza znaczenie realizacji programowych założeń 

Młodożeńca, w których poeta przedkładał realizm sytuacji lirycznej nad stylizację 

sentymentalną. Tytus Czyżewski komentując tomik na łamach „Kuriera Polskiego” uważał, 

że jest to: „liryzm nowy, chłopski i ordynarny – ów liryzm chłopskiej wsi niedzielnej po kilku 

kieliszkach wódki w karczmie i po polityczno-wiejskiej, hałaśliwej dyskusji”88. Można 

przypuszczać, że utworem, który skłonił Czyżewskiego do takiej oceny jest Agitacja z tomu 

Niedziela. Tu warto zwrócić uwagę na język poetycki Młodożeńca obfitujący w 

kolokwializmy, np. drze się, gęba, gramoli, łeb, pakują się, pyski, ślipia, wyłazi oraz 

życzenia: niechże licho ode złego go zaniecha i przekleństwa: a niechże cię licho!, psiakrew, 

złokrew. Język bohaterów charakteryzują też wykrzykniki, takie jak: aj!, ajże!, haj!, laboga!, 

naści!, oj!, ojże! 

Prozatorskim kontekstem dla utworów ze zbioru Niedziela jest opowiadanie pod tym 

samym tytułem, którego pierwodruk ukazał się w 1927 roku89. Monolog bohatera, Pietrka, 

który odkrywa niezwykłość i piękno świata, dowodzi jego wrażliwości oraz ukazuje mityczny 

sposób rozumienia rzeczywistości. W niedzielę, dzień świąteczny, mają miejsce wydarzenia, 

których źródłem jest Bóg. Zdaniem chłopa inne wytłumaczenie zjawisk natury nie jest 

możliwe, bo w niedzielę jest:  

 
Boży dzień (…) – Pon Bóg wtedy ostawio niebo i schodzi na świat, zeby go sobo naciesyć. I wszyćko 

wtedy pieknieje, lepsieje, bo wtedy sie unosi dech Boży. Ta woda z guleckamy, ta światłość, ta wiklina, cegóz 

by sie tak trzesła, drygała, mieniła farbamy, kiejby tam nikogo nie było? A i w cłowieku cegóz by sie coś 

odzywało, jak na to patrzy, zeby tam nikogo nie było? Dyć wiem, chodze co dzień po lesie, przyglodom sie, 

patrze, i nad wodo nieroz stołem godzinamy – nic! A jakse teroz przypomne jako niedziele, to sie my wydaje, ze 

tak, jak dzisioj. Ino nie widziołem wtedy, co je, bo myśli nie złapołem…90. 

 

Postrzeganie przez Pietrka świata odzwierciedla ugruntowane przekonanie chłopa o 

ustalonym, wertykalnym porządku świata. Stojąc w pełnym słońcu na moście i przyglądając 

się płynącej rzece chłop przysypia, a pod powiekami dostrzega niezwykłe obrazy. Surrealne 

                                                 
87 Por. S. Młodożeniec, Niedziela, Warszawa 1930, s. 2. 
88 Por. T. Czyżewski, „Niedziela” formizmu, „Kurier Polski”, 5.02.1931; T. Burek, Przypisy, do: S. 
Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 503. 
89 Por. S. Młodożeniec, Niedziela, w: tegoż, Opowiadania, dz. cyt., 89-95; S. Burkot, Stanisław Młodożeniec…, 
dz. cyt., s. 79-80. 
90 S. Młodożeniec, Niedziela, w: tegoż, Opowiadania,  dz. cyt., s. 93. 
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sny, w których zachodzi zmiana perspektywy sprawiają, że to co ziemskie i właściwe dla 

świata natury zyskuje wymiar sakralny. 

 
I znowu mu się zdaje, że patrzy w wodę, w to samo miejsce, jak patrzał, a tam się dno otwiera na wylot 

i przez długaśną rurę widzi niebo z tamtej strony świata, i kościół. 

A w kościele widzi ręce, ale takie długie jak topole, i wody koło nich mieniącej się całe morze, a z 

posadzki tyle oczu w nie patrzy, ludzkich, bydlęcych, psich, że ani policzyć, że jakby oko leżało na oku jak ryby 

jakie. 

Aż wstrząsnęło nim na ten widok. Opamiętał się kapkę. Rozproszyły się w powietrzu te widziadła i 

zobaczył teraz, jak siwy proboszcz stoi przed ołtarzem z wzniesionymi do góry rękami, a w nich połyskuje 

hostia… 

Otworzył oczy, złapał trochę tchu i uśmiechnął się sam do siebie. Jakby wszystko odgadł, ale jeszcze 

nie chciał sobie słowami powiedzieć91. 

  

Duże znaczenie dla konstrukcji opowiadania ma często wykorzystywany w twórczości 

pisarzy pochodzenia chłopskiego motyw solarny (Władysław Orkan, Julian Przyboś)92, tutaj 

połączony z akwatycznym. Istotne dla Pietrka zdarzenia dzieją się pod wpływem ciepłych 

promieni słonecznych i oślepiającego światła: 

 
Naści woda! A nad wodo co sie to wyprawio! Tyla światłości sie sieje, jak we młynie jakiem. Leci, leci, 

nikiej opodo, a ciogle w miejscu sie trzesie i połyskuje, i mieni. W tem coś musi je, bo jakzeby sie tak samo 

trzesło? Skod? Słońce? Y, słońce sie nie trzesie. Umocowane na moc do nieba, to jakze? To coś je! Musi być!93. 

 

Słońce sieje światłość, a w utworze Skwar z tomu Niedziela skrzy się, skwirczy i nędzi 

(męczy). Rytm przyrody jest zależny od słonecznego światła i ciepła. Życiodajny charakter 

słońca podkreślono w tomie Niedziela wielokrotnie. Antropomorfizacja słońca, podobnie jak 

innych elementów przyrody podkreśla silny, oczywisty w mentalności chłopskiej, związek 

człowieka z naturą. Słońce (gwarowe: słonie) karmi ziemię ciepłem, obserwuje świat – łypie 

zyzem, bałuszy bałonie (wytrzeszcza wielkie oczy), a także chlipie rosę. Jego obecność 

związana jest z ruchem – słońce wstanie, wyjdzie, pójdzie, gramoli się, nurza się, spaceruje, 

przewala się, łazi, przystaje, przycupnie, rozwali się, zwlecze się, powlecze się, lazie, pijane 

się słania. W tytułowym wierszu ze zbioru Niedziela: 

                                                 
91 Tamże, s. 91. 
92 Por. J. Kobylińska, Gwara w utworach Władysława Orkana, Kraków 1990.  
Por. także interpretacje wierszy Niedziela i Wiosna w: Z. Andres, Agraryzm i idee młodowiejskie w literaturze 
międzywojennej, dz. cyt., s. 132-133 oraz uwagi Grzegorza Gazdy, w: tegoż, Futuryzm w Polsce, dz. cyt., s. 118. 
93 S. Młodożeniec, Niedziela, w: tegoż, Opowiadania,  dz. cyt., s. 89. 
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Od Zawiśla – od dolin – 

po wygonie – przez las 

już się słonko tyrtoli 

i pogodą weseli… 

 

Z nieba kapie patoka, 

pachnie miodem po łąkach – 

wygalancił się staw. 

Zniedzielało naokół… (s. 103) 

 

Według Słownika gwar polskich pod redakcją Jana Karłowicza tyrtolić, tertolić znaczy 

partolić, źle coś robić, gadać; stertolić – zepsuć, w krakowskiem: natertolić – nagadać. 

Można by zatem uznać, że w wierszu Młodożeńca zachodzi modyfikacja semantyczna, gdyby 

nie podobieństwo brzmieniowe wyrazu dyrdolić, co znaczy biec szybkim krokiem. Być może 

tyrtolić i dyrdolić funkcjonowały równolegle w gwarze sandomierskiej lub w słownictwie 

znanym autorowi wiersza, co potwierdzałoby użycie czasownika wydyrdali w znaczeniu 

szybko poszli w innym utworze Młodożeńca (we żniwa). Tyrtoli (się) może więc znaczyć 

spieszy (się). Odmiennie objaśnia czasownik tertolić Feliks Pluta, według którego w 

opowiadaniu Nawałnica Wincentego Burka znaczy on iść powoli94. W obu przypadkach 

tyrtolić / tertolić jest synonimem ruchu i dopełnia listę wymienionych czasowników. 

Inny problem interpretacyjny stanowi określenie słońca epitetem trzpietowate. 

Trzpietowate słonie można rozumieć jako błyszczące słońce ze względu na możliwe 

utworzenie formy przymiotnikowej od czasownika trzpić się – błyszczeć. Znaczenie 

czasowników o podobnym brzmieniu nie odpowiada kontekstowi: trzpietać – kopać, 

trzpietnąć – kopnąć. Żartobliwy ton wiersza pozwala rozumieć epitet trzpietowate potocznie 

jako trzpiotowate, czyli figlarne, rozbawione, wówczas mamy do czynienia ze ścieśnieniem 

artykulacyjnym, wymianą samogłosek o > e (pranie, s. 106) W kontekście „bałuszy bałonie / 

trzpietowate słonie –” znaczy „wybałusza, wytrzeszcza wielkie oczy / rozbawione, figlarne 

(lub błyszczące) słońce”. 

Feliks Pluta, który na początku lat siedemdziesiątych poddał analizie dialektyzmy w 

prozie Młodożeńca podkreślił autentyzm badanego materiału w zakresie umożliwiającym 

opracowanie monografii gwarowej wsi Dobrocice. W jego opinii autor opowiadań W dolinie 

małej wody ujął w nich wiele zjawisk fonetycznych, morfologicznych i leksykalnych 

                                                 
94 F. Pluta, Elementy gwarowe…, dz. cyt., s. 96. 

 330 



właściwych dla północnej części Małopolski95. Dorobek Stanisława Młodożeńca dowodzi 

konsekwentnej realizacji założeń programowych dotyczących stosowania w tekście 

poetyckim autentycznego języka środowiskowego oraz przekonania o artystycznym 

potencjale gwary. Zauważalne jest to zarówno w utworach, w których stanowi ona 

podstawową materię słowną, jak i w wierszach inkrustowanych wyrażeniami gwarowymi. 

Współczesne odczytanie twórczości autora Niedzieli daje szerokie możliwości badawcze i 

interpretacyjne, a dialektyzmy, które współtworzą styl literacki Młodożeńca, zasługują na 

uwagę językoznawców w zakresie znacznie obszerniejszym niż tutaj wspomniano96.  

Stanisław Młodożeniec poświadcza istnienie i nadaje znaczenie artystyczne gwarze 

sandomierskiej oraz dialektowi Małopolski Środkowej okresu między wojnami. Czyni to w 

obrębie całej twórczości. Współczesna lektura utworów autora Niedzieli pozwala dostrzec 

zarówno walory literackie, jak i cechy dokumentujące historię, zwyczaje regionu oraz mowę 

jego mieszkańców. Zabiegali o to regionaliści okresu międzywojennego, między innymi, 

pochodzący z Sandomierszczyzny, Roman Koseła. W tekście z 1936 roku pod tytułem Gwara 

sandomierska czytamy: 

 
(…) Ze staruchami odchodzi do grobu jedno z największych bogactw, jakieśmy po przodkach odziedziczyli: 

mowa urodzajna, okwita, bujna jako ta ziemia, na której szumi pszenica, a burak zielonym liściem ku słonku się 

rozpiera. Jędrna to „wara”, to słowo starych. Raz zwarta jest, treściwa, to znów rozlewna, pełna przeciągań, 

wydłużeń, akcentów niespodziewanych, to perli się i ciukwa, nikiej słowicze zawodzenie, to prosta, 

niewyszukana obija się pomiędzy strzechami nikiej wróble cirkanie, to się znów rozświrgoli, zacznie rąbać i 

ciąć, niby jaskółka, gdy po długiej zimie do rodzinnego gniazda powraca i na starej gruszy siedząc radosnym 

śpiewem wita dawno nie widziane dachy. 

Czasami zacznie ona śpiewać, jakby na nutę powiślanki się składa, to znów heksametrem popłynie, 

jambami zacznie dzwonić, nikiej piła tarczy, raz – dwa, raz – dwa… Horacemu taka się miara składała, jak 

kobiernickiemu Stecowi czy włostowskiemu Wituchowi, co bajarzem słynął nad wsyćkie świata bajarze… 

Skąd się mu to wzięło? 

– Ano to już taka nasa maniura, taka nawycka, ze słowa tak a nie inaczej pódą!97. 

 

Wszystkie cechy i zastosowania gwary w tekście artystycznym Młodożeńca można 

określić mianem paradokumentalizmu językowego. Językowego, a zatem nader istotnego, 

konstytuującego fundament obrazu świata przedstawionego w prozie i sytuacjach lirycznych 

w poezji twórcy. 

                                                 
95 Tamże, s. 7, 47, 100. 
96 Por. J. Kobylińska, Gwara w utworach Władysława Orkana, dz. cyt.; F. Pluta, Elementy gwarowe…, dz. cyt. 
97 Por. R. Koseła, Gwara sandomierska, oprac. tekstu K. Grądziel, Sandomierz 1994, s. 10-11 (strony 
nienumerowane, tu podano według kolejności kart). 
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V.7. Historia regionu a współczesne realia społeczne  

 
Współczesnych mieszkańców regionu łączy z przodkami nie tylko więź biologiczna. 

Dla formowania się ich tożsamości ważna jest pamięć o przeszłości, historia oraz kultura 

regionu, utrwalona za pośrednictwem ustnego przekazu w opowieściach, obrzędach i 

zwyczajach.  

W poezji Młodożeńca nawiązania do historii Sandomierza oraz wydarzeń o randze 

historycznej, których miejscem była ziemia sandomierska, podkreślają znaczenie regionu, a 

przede wszystkim wartość zamieszkujących go ludzi. Czytamy o tym w utworze 

Sandomierska strona: 

  
To ci ziemia! 

To ci ludzie! 

Zbóż i wspomnień spichrz… 

Czas tu stary 

nie marudził –  

jego echa 

grzmią wśród cisz… 

Szedł tu Tatar, 

Szwed i Rakuz. 

Oj, płynęła krew!… 

  

 Świadomość trwałości i pamięć przeszłości sygnowana jest w wierszu przez 

nadwiślański, wyżynny, krajobraz oraz zabytki miasta, takie jak kościół pod wezwaniem 

świętego Jakuba. Przyszłość, której budowa wymaga zbiorowego wysiłku, będzie wynikiem 

zaangażowania nie tylko mieszkańców miasta, ale również wsi. Sandomierz budzi / z 

zamyślenia  / nowych dziejów gest… / Hukną młoty, / Zadrży ziemia – / sandomierski less 

(Sandomierska strona, s. 329-329).  

Przeszłość stanowi dla Młodożeńca punkt odniesienia wobec ważnych problemów 

współczesności. Krytyczna ocena czasów minionych jest tematem wiersza Rachunek (Wiersze 

rozproszone)98,  jednak poeta nie poprzestaje na diagnozie przeszłości, ale znajduje sposób na 

uniknięcie powtórzenia błędów znanych z historii. Kształtowanie przyszłości państwa 

powinno odbywać się z udziałem chłopstwa, które wielokrotnie dawało przykład bohaterstwa. 

W wierszu podkreślono zasługi w obronie granic i zachowaniu polskości na ziemiach 
                                                 
98 Por. S. Młodożeniec, Utwory poetyckie, dz. cyt., s. 344-347. 
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zagrożonych jej utratą. Przeszłość minęła – Jak było – przeszło! – nadszedł czas tworzenia 

nowej historii. Poeta odrzuca marazm i bierność, symbolizowane w wierszu za 

pośrednictwem krytyki szlacheckiego stanu oraz aluzji do chocholego tańca. Postuluje 

aktywność w sprawach społecznych i pracę nowego pokolenia chłopów, symbolizowaną 

przez wspólnie graną weselną, radosną pieśń. Budowa Polski – Nowego Domu – ma odbyć się 

drogą pokojową. Pamięć o rabacji galicyjskiej, której przewodził Jakub Szela pozostaje w 

archiwach. Przekonani o swej wartości chłopi nie mają powodu do zbrojnych wystąpień. 

Historię współczesną tworzy lud utożsamiony z budowniczymi kopca, usypanego ku czci 

obrońców Nowosielec, którzy w 1624 roku pod wodzą wójta, Wojciecha Pyrzy, odparli 

Tatarów99.  

 Wezwanie do budowy nowej Polski – „pospólnego Domu” oraz nowego ładu opartego 

na sprawiedliwości społecznej jest tematem wielu utworów, między innymi, zamieszczonych 

w Wierszach rozproszonych – Pobudki (II) oraz Nowiny. Zaskakujący w twórczości 

Stanisława Młodożeńca jest zmetaforyzowany w całości za pomocą pojęć religijnych wiersz 

Zmartwychwstanie (Wiersze rozproszone). Poeta rzadko korzystał z aluzji biblijnych, dlatego 

intencja wpisania idei społecznej w symbolikę Nowego Testamentu wydaje się niezwykła, a 

nawet sprzeczna z jego poetyką. Można sądzić, że utożsamienie zbiorowego bohatera z 

Jezusem Chrystusem wynikało z chęci podkreślenia przez poetę roli wysiłku chłopstwa w 

działaniu na rzecz przyszłych pokoleń. Sakralizacja poświęcenia oraz zapowiedź 

zmartwychwstania ludu jest zwiastunem nowej Historii. Podniosły i radosny charakter utworu 

podkreśla pochwalna aklamacja liturgiczna Alleluja.  

Przemiana społeczności wiejskiej następuje stopniowo. W utworze Agitacja 

(Niedziela), poeta zwrócił uwagę na ryzyko, jakie niesie brak aktywności politycznej i 

zaangażowania w rozwiązywanie problemów wsi. Zagrożenie to nazwał Stanisław Burkot 

wskrzeszeniem widma Szeli100. Nie chodzi tu tylko o wyraźne nawiązania w utworze 

Młodożeńca do eposu Brunona Jasieńskiego, ale o realny niepokój wynikający ze 

świadomości, że z powodu niedostatku oraz braku oświaty, ludność wiejska może ulec 

                                                 
99 Por. Cz. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2007, s. 341-342. 
100 Jakub Szela, włościanin z miejscowości Smarzowa koło Pilzna, jako przedstawiciel gromad bezskutecznie 
starał się o przyznanie ulg i zmniejszenie pańszczyzny. Podczas rabacji w powiecie tarnowskim spłonęło 
czterysta dworów i zginęło około tysiąc osób. Początkowo władze austriackie zachęcały chłopów do walki 
przyznając im gratyfikacje, później jednak stłumiły ich działania. Szela został przez władze austriackie 
internowany, następnie uwolniony, a później wynagrodzony za zasługi, por. A. Chwalba, Historia Polski 1795-
1918, Kraków 2001, s. 302-303; S. Burkot, Stanisław Młodożeniec…, dz. cyt., s. 123. 
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propagandzie i podnieść bunt przeciwko władzy101. Idea sprawiedliwości społecznej, 

wynikająca z politycznych przekształceń pozwoliłaby właściwie wykorzystać potencjał 

chłopstwa. Przesłanie utworu poeta zawarł w formie udramatyzowanej, w którym nadrzędną 

funkcję pełni narracja uzupełniona wypowiedziami bohaterów poetyckich oraz, jak w wielu 

innych tekstach, przyśpiewem. Przybycie do wsi agitatora relacjonowane jest przez świadka 

zdarzenia, który niczym lokalny reporter/sprawozdawca wprowadza czytelników/słuchaczy w 

bieżące wydarzenie. Poetycki reportaż Młodożeńca mógłby być odpowiednikiem gatunku 

należącego do dawnej tradycji ustnej, czyli pieśni dziadowskiej, będącej nośnikiem 

ciekawych wydarzeń ze świata. Agitacja spełnia warunki reportażu społeczno-obyczajowego, 

jest sprawozdaniem z bieżących wydarzeń sporządzonym przez ich świadka, mieszkańca 

wsi102. Poświadcza to charakterystyka bohaterów oraz język, czyli miejscowa gwara.  

Współczesnemu, przeciętnemu odbiorcy poezja Młodożeńca może wydawać się 

archaiczna ze względu na poruszaną problematykę społeczno-polityczną i czasami mało 

przystępna z powodu inkrustacji dialektyzmami. Należy jednak podkreślić jej atrakcyjność 

wynikającą z oryginalności i niepowtarzalności będącej rezultatem eksperymentów 

językowych, jak również zdolności autora do zmysłowego przedstawiania świata natury oraz 

dokumentarny charakter utworów. Bez wątpienia twórczość Młodożeńca zasługuje na uwagę 

edytorów, którzy przy współczesnych możliwościach technicznych mogliby ją przedstawić w 

nowej szacie graficznej, podkreślając awangardową proweniencję. Dla literaturoznawców i 

językoznawców teksty autora Niedzieli są cennym materiałem analitycznym, co poświadczają 

prowadzone dotychczas badania, ale ze względu na zawartość ideową i kulturową mogą 

stanowić też wartościowe źródło dla antropologów kultury, historyków i socjologów. W 

rezultacie te oryginalne teksty należy traktować jako ważne odzwierciedlenie pewnej, 

minionej już kultury, z której reliktami można się niekiedy spotkać nawet współcześnie. 

 

 

                                                 
101 Nie były to obawy przesadzone, ponieważ w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1933 
najbardziej ucierpieli chłopi, którzy strajkowali, wstrzymując dowóz żywności do miast, por. Cz. Brzoza, A.L. 
Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 206-210. 
102 Por. Z. Gloger, Dziadowska pieśń, w: tegoż, Encyklopedia staropolska, t. II, Warszawa 1901, s. 93-96; J. 
Sławiński, Reportaż, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik 
terminów literackich, dz. cyt., s. 471; R. Sulima, Folklor i literatura…, dz. cyt., s. 113. 
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O etykę słowa 
 

Rozprawę Paradokumentalizm w polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego 

kończymy krótkim szkicem, który inicjuje kolejne zagadnienie pozostające w ścisłym 

związku z badanym tematem. O specyfice języka prasowego użytego w manipulowaniu 

opinią publiczną pisali w latach międzywojennych między innymi Julian Tuwim, np. w 

parodystycznej Zbrodni Hilarego Pęcikowskiego w oświetleniu pięciu pism warszawskich1, 

Józef Wittlin w utworach Gazeta, Litania, Ludzie w tramwaju2 i Czesław Miłosz – w 

poetyckim komentarzu procesu Juliana Blachowskiego pod tytułem Przeciw nim3. W 

wymienionych przykładach przekaz dziennikarski nie służy obiektywnemu przedstawieniu 

faktów, tylko subiektywizacji zdarzeń i podporządkowaniu ich politycznym racjom.  

Głos w sprawie etyki dziennikarskiego słowa zabrała także Zuzanna Ginczanka4. 

Satyry jej autorstwa spełniają założenia gatunkowe, dotyczą aktualiów, uczą i bawią5. 

Cechuje je błyskotliwa refleksja odzwierciedlająca wrażliwość wobec rzeczywistości oraz 

humor świadczący o życzliwym nastawieniu do ludzi. W utworze Damskie kłopoty poetka 

zwierza się z problemów twórczych, jakie wynikają z ograniczeń kulturowych:  

Niełatwo pisać rzecz satyryczną  

 z ostrym posmakiem aktualności  

 i być złośliwą i napastliwą  

 i nie zatracić cech kobiecości6.  

Świadoma roli, jaką w utworach innych satyryków pełnią kolokwializmy i 

„nieskromne słówka”, poetka we własnych tekstach z nich nie korzysta, posługuje się 

natomiast zrytmizowaną oraz rymowaną grą słów.  

                                                 
1 Por. A. Węgrzyniak, Poezja i mass media, w: tejże, Ja głosów świata imitator. Studia o poezji Juliana Tuwima, 
Katowice 2005, s. 66–67, 71 (przypisy 97–99), 72–73.  
2 Por. rozdziały Dokument epoki – funkcja i znaczenie konwencji artystycznej oraz Reprezentacje historii 
współczesnej. Między tematem a gatunkiem. 
3 Cz. Miłosz, Przeciw nim (Poemat o czasie zastygłym 1933), w: Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 11–12. 
4 Tekst został wygłoszony podczas sesji naukowej Jak burgund pod światło… poświęconej twórczości Zuzanny 
Ginczanki (Wydział Polonistyki UJ, Kraków, 8 marca 2017) i opublikowany w pracy zbiorowej: J. Kulczyńska-
Kruk, O zjawisku manipulacji w satyrze Mętne historie Zuzanny Ginczanki, w: Jak burgund pod światło… Szkice 
o Zuzannie Ginczance, red. K. Koprowska, S. Papier, R. Sendyka, Kraków 2018, s. 98-107.   
5 Definiując satyrę, Tomasz Stępień przypomina, że obok aktualności tematycznej jedną z jej zasadniczych cech 
jest perswazyjność. Gatunek ten zaliczany jest do literatury dydaktycznej, której funkcje pragmatyczne obejmują 
naukę wraz z krytycznym namysłem nad rzeczywistością, pozbawioną jednak przykładowych wzorów 
postępowania wobec zaobserwowanych problemów. Wypowiedź satyryczna pełni także funkcję ludyczną 
dominującą w utworach rozrywkowych, por. T. Stępień, O satyrze, w: tegoż, Zabawa – poetyka – polityka, 
Katowice 2002, ss. 34, 58–60; tegoż, Zabawa i polityka w dwudziestoleciu międzywojennym, w: tamże, s. 58–59. 
6 Z. Ginczanka, Damskie kłopoty, w: tejże, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, Warszawa 2014, s. 291. Wszystkie 
utwory Zuzanny Ginczanki cytowane są za tą edycją.  
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Bez względu na formę wypowiedzi Ginczanka pozostaje wierna przekonaniu o 

znaczeniu i walorach słowa. W liryku Gramatyka pisze o przyjemności tworzenia i 

emocjonalnym stosunku do słownego instrumentarium zawierającego wszelkie możliwe 

formy, barwy i dźwięki świata:  

(– a wrosnąć w słowa tak radośnie,  

a pokochać słowa tak łatwo –   

trzeba tylko wziąć je do ręki i obejrzeć jak burgund pod światło)7. 

Za pomocą słów opisujemy rzeczywistość, nazywamy i nadajemy jej sensy, 

komunikujemy się z innymi ludźmi, wyrażamy myśli i emocje. Refleksja nad potencjałem 

materii werbalnej jest powiązana ze sferą sztuki, ale również dotyka kwestii związanych z 

etyką słowa. To właśnie w utworach satyrycznych Ginczanka wskazuje na nierzadko 

partykularne wykorzystywanie mowy przez reprezentantów instytucji politycznych i 

społecznych, jak również środowiska dziennikarskie pośredniczące w przekazywaniu 

informacji. Mętne historie należą do grupy utworów opublikowanych przez Zuzannę 

Ginczankę w 1936 roku w tygodniku satyrycznym „Szpilki”8. Tematycznie tekst ten 

koresponduje z innymi satyrami poetki, takimi jak Słówka, w której krytykowane jest 

odstąpienie przez urzędników państwowych od demokratycznych wartości symbolizowanych 

przez hasło Rewolucji Francuskiej (wolność – równość – braterstwo)9; Słowa na wiatr, 

będące sprzeciwem wobec nierzetelności środowisk deklarujących wsparcie finansowe dla 

bezdomnych i bezrobotnych podczas akcji pomocy zimowej10; Prasa i Bez komentarzy (o 

zwyczajach panów dziennikarzy), w których krytykowana jest prasa brukowa zawierająca 

błahe informacje, plotki i sensacyjne doniesienia11.  

Izolda Kiec interpretuje Mętne historie jako utwór paraboliczny, w którym 

„rozpoznano mechanizmy rządzące rzeczywistością społeczną, będącą zagrożeniem dla 

                                                 
7 Por. Z. Ginczanka, Gramatyka, w: tamże, s. 263–266. Cytowana fraza przypomina znaną z twórczości Juliana 
Tuwima fascynację słowem, którego swoistą filozofię tworzą „trzy aspekty: 1) brzmienie, 2) znaczenie, 3) 
wcielenie”, por. fragment listu Juliana Tuwima do siostry Ireny z dnia 1 IX 1942, w: P. Matywiecki, Twarz 
Tuwima, Warszawa 2008, s. 26. 
8 Z. Ginczanka, Mętne historie, w: tamże, s. 295–296 (pierwodruk „Szpilki” 1936, nr 47, s. 5).  
9 Z. Ginczanka, Słówka, w: tamże, s. 329–331. 
10 Z. Ginczanka, Słowa na wiatr, w: tamże, s. 336–337. Akcję pomocy zimowej dla bezrobotnych propagowano 
w prasie, por. m.in. Pomoc zimowa, „Ilustrowany Kurjer Codzienny”, nr 343, 10 grudnia 1936, s. 8; Pomoc 
zimowa, „Ilustrowany Kurjer Codzienny”, nr 360, 29 grudnia 1936, s. 7; Pomoc zimowa, „Kurjer Warszawski”, 
nr 313, wydanie wieczorne, 14 listopada 1936, s. 8. W akcji charytatywnej z poetyckim apelem o pomoc zwrócił 
się do czytelników Tadeusz Hollender, por. tegoż, Serce i ręka, „Droga do Zdrowia”, nr 1, styczeń 1937, s. 7. 
Por. Sprawozdanie z akcji pomocy zimowej 1936/1937, Warszawa 1937, 
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=62293, dostęp: 18.03.2017. 
11 Z. Ginczanka, Prasa, w: tamże, s. 321; tejże, Bez komentarzy (o zwyczajach panów dziennikarzy), w: tamże., 
s. 310–311. 
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wewnętrznego, prywatnego świata”12. Mechanizmy, na które Ginczanka zwróciła uwagę w 

wierszu, stanowią zbiór cech właściwych dla zjawiska manipulacji w procesie komunikacji 

językowej, którym badacze w Polsce zajmują się dopiero od lat 70. minionego wieku13. 

Poetka bezpośrednio krytykuje często stosowaną w życiu społecznym negatywną praktykę 

komunikacyjną, wskazując pośrednio wzorzec pozytywny, którego istotą jest prawda, 

obiektywizm i rzetelny przekaz. Dodatkowo niewątpliwym walorem omawianego utworu jest 

jego aktualność. 

Według definicji bp. Adama Lepy manipulacja jest celowym i ukrytym działaniem 

zmierzającym do narzucenia odbiorcom fałszywego obrazu pewnej rzeczywistości14. W 

satyrze Mętne historie Ginczanka z wyjątkową trafnością ukazała działania polegające 

między innymi na ukryciu celu manipulacji oraz funkcję, jaką pełni w niej jej podstawowe 

narzędzie, czyli spreparowane słowo. Osobna kwestia dotyczy zdemaskowania systemu, w 

którym jedna manipulacja wspiera kolejną, tworząc tzw. „manipulację wielką”. O sukcesie 

tego typu poczynań decyduje warunek skrytości15. Dlatego w wierszu Ginczanki nie 

poznajemy dysponenta tej specyficznej gry bez zasad. Nie znamy też ostatecznego celu 

planowanego działania. Pozostaje on w sferze sugestii i domysłów. A więc, tak jak podmiot 

wiersza, którego określić można mianem demaskatora, bierzemy udział w grze zainicjowanej 

przez dysponenta. Celem demaskatora będzie jej wykazanie poprzez ujawnienie technik i 

środków właściwych dla niej. O koniecznym dla dokonania manipulacji warunku skrytości 

Ginczanka pisze w pierwszych strofach wiersza: 

 
Niewiadomy nie byle kto,  

nawet trudno uwierzyć w to, 

po kryjomu, pro sua domo, 

robi coś, a co nie wiadomo – 

 

i nie tylko, nie tylko on, 

ale wszyscy ze wszystkich stron 

nie wiadomo jak i dlaczego, 

robią to lub coś całkiem innego.  

 

                                                 
12 I. Kiec, Zuzanna Ginczanka: życie i twórczość, Poznań 1994, s. 114–115. 
13 Pojęcie manipulacji nie było wówczas jawnie używane, ale wchodziło w zakres studiów na temat 
socjotechniki i wiedzy o prasie, por. M. Kliś, Kształtowanie się znaczenia pojęcia „manipulacja”, w: 
Manipulacja: pedagogiczno-społeczne aspekty. Część I. Interdyscyplinarne aspekty manipulacji, red. J. Aksman, 
Kraków 2010, s. 23–32 (tam dalsza bibliografia na temat historii badań nad zjawiskiem manipulacji). 
14 Por. bp A. Lepa, Świat manipulacji, Częstochowa 1997, s. 23. 
15 Tamże, s. 24–32, 39–40. 
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Żaden akt ich nie wyda ni skrypt 

i nie zdradzi przed nikim nikt, 

że to w bardzo poważnej mierze 

robią nie tak, jak się należy16. 

 

 Skrytość wyrażona została w słowie określającym bohatera mianem „niewiadomego”, 

czyli nieokreślonego, nieznanego, ale co ważne, znaczącego. Istotnym elementem tego 

konstruktu jest nadanie „sprawie” znaczenia poprzez uwikłanie w nią „pewnych” autorytetów. 

Przypuszczenie i skrytość obejmuje także działania, o których „wiadomo” jedynie, że 

czynione są dla własnej korzyści. Kolejnym elementem manipulacji jest sugestia o 

postępowaniu niezgodnym z nieokreślonym kodeksem prawnym lub etycznym. Nieznane są 

zatem obowiązujące normy. Enigmatyczne są też przyczyny i sposób realizacji 

nieokreślonych działań. Postawienie zarzutu działania wbrew regule dotyczyć może 

jakiejkolwiek sprawy. Wszystko okazuje się tajemnicą, której dysponentem jest osoba bez 

tożsamości.  

Dysponent może podać w wątpliwość każdą prawdę, dąży do dezinformacji i pragnie 

wywrzeć wpływ na odbiorcę komunikatu. Dla manipulatora nie mają znaczenia szkody, 

jakich doznaje osoba manipulowana. Nadawca informacji działa wyłącznie, jak pisze autorka 

wiersza, pro sua domo. Manipulacja może dotyczyć różnych sfer życia jednostki czy 

zbiorowości. Może też oddziaływać na przebieg zdarzeń o rozmaitym charakterze: osobistym, 

instytucjonalnym, politycznym. Działania manipulatorskie budują swoistą opowieść, ową 

„mętną historię”, niejasną, fałszującą rzeczywistość. Są sposobem kreowania ciągu zdarzeń 

zaplanowanych przez dysponenta, z wykorzystaniem przekształcania, maskowania lub 

dyskredytowania faktów. Działania te podważają autorytety i wartości. Kłopotliwe w 

odbiorze, wywołują u odbiorcy chaos mentalny i emocjonalny. 

W tworzeniu „mętnych historii” wykorzystywane są najczęściej konstrukcje, takie jak 

stereotyp, mit i kamuflaż, jak również, wskazana w wierszu Ginczanki, plotka, niesprawdzona 

informacja przekazywana z „ust do ust”, często szkodliwa dla osób, które są jej 

przedmiotem17.  

Odwoływanie się do powszechnie akceptowanych przekonań, obiegowych sądów, 

ukrywanie prawdziwych intencji odbywa się za pośrednictwem sugestii oraz insynuacji. 

                                                 
16 Z. Ginczanka, Mętne historie, w: tamże, s. 295. 
17 Por. bp A. Lepa, Świat manipulacji, dz. cyt., s. 60–63; tegoż, Manipulowanie człowiekiem jako problem 
współczesnej pedagogiki, „Ethos” 1992, nr 1, s. 77 nn.; K. Thiele-Dohrmann, Psychologia plotki, przełożył i 
wstępem opatrzył A. Krzemiński, Warszawa 1980. 
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Niejednoznaczne komunikaty, niepełne czy też zniekształcone informacje czynią adresata 

podatnym na dalsze oddziaływanie manipulatorskie. W wierszu sugeruje się, że uczestników 

mętnej sprawy jest wielu. Mogą być nimi „wszyscy”. Adresat ulega sugestiom i wątpi we 

własną percepcję. Traci pewność własnych sądów i z łatwością wchodzi w rolę medium. 

  Mówiąc o manipulacji należy zwrócić uwagę na jej wielopoziomowość, skutkującą 

przekształcaniem się manipulacji małej w wielką. Bardzo często techniki manipulatorskie 

stosowane są w propagandzie politycznej18. Podmiot wiersza wskazuje na znaczącą rolę prasy 

jako medium, za którego pośrednictwem zmanipulowane słowo trafia do szerokiego kręgu 

odbiorców. Nie trzeba wyjaśniać, jak ważne dla poczytności brukowych pism (kiedyś 

„Tajnego Detektywa”, dziś „Faktu”) są sensacyjne wiadomości. Powszechne zainteresowanie 

emocjonującymi informacjami sprawia, że manipulujący świadomie korzystają z łamów 

prasowych:  

 
Kiedyś później pewnego dnia, 

wszystko nagle wystrzeli, jak z pnia – 

co za zgroza! co za ohyda! 

wszystko nagle na jaw się wyda –  

 

wtedy krzyk się podniesie, że skąd, 

że wprowadził na pewno ktoś w błąd,  

zapytany o owe rzeczy, 

energicznie każdy zaprzeczy; 

 

lecz ktoś inny dowiedzie, że fakt, 

nagle dowód się znajdzie i akt  

i wymyślą zmyślne półgłówki 

sensacyjne bardzo nagłówki19. 

 

Krzykliwy tytuł prasowy (nagłówek, lid) zachęcając czytelnika do lektury artykułu, 

reklamuje, streszcza, niekiedy ujawnia stanowisko autora lub redakcji w sprawie, której tekst 

dotyczy. Pełni więc funkcję nominatywną, deskryptywną oraz pragmatyczną o charakterze 

perswazyjnym i ekspresywnym20.  

                                                 
18 Por. A. Lepa bp, Świat manipulacji, dz. cyt., s. 34, 39–43, 52, 80–83; tegoż, Media masowe nośnikiem 
manipulacji, w: Człowiek w zagrożeniu, red. M. Miller, Łódź 1991, s. 45–47. 
19 Z. Ginczanka, Mętne historie, tamże, s. 295-296. 
20 Por. M. Ślawska, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Przegląd Prasoznawczy” 2008, t. 2, s. 117–126, 
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Prasoznawczy/Rocznik_Prasoznawczy-r2008-
t2/Rocznik_Prasoznawczy-r2008-t2-s117-126/Rocznik_Prasoznawczy-r2008-t2-s117-126.pdf, dostęp: 
05.02.2017; S. Gajda, Społeczna determinacja nazw własnych tekstów (tytułów), w: Socjolingwistyka, red. W. 
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Demaskatorskie działanie podmiotu wiersza ujawnia, jak ważne w manipulacji jest 

konsekwentne spełnianie warunku skrytości, co Ginczanka podkreśla kilkakrotnie, także w 

zakończeniu utworu: 
 

Z wymienionych powyżej spraw 

jeszcze żadna nie wyszła na jaw, 

teraz jeszcze wszystko na pieńku 

po cicheńku i pomaleńku – 

 

teraz jeszcze o wszystkim – cyt 

i posądzać doprawdy wstyd –  

kiedy skandal jak piorun trzaśnie, 

wtedy wszystko dokładniej wyjaśnię21.  

 

Satyra Mętne historie to przykład utworu dydaktycznego, w którym ujawniono typowe 

techniki manipulatorskie. Jest również formą sprzeciwu wobec skrajnie utylitarnego 

wykorzystywania słowa. Manipulacja, będąca formą kłamstwa, jest krzywdząca. Bez względu 

na zakres jej oddziaływania, obejmujący niewielkie grupy (kręgi rodzinne, koleżeńskie, 

zawodowe), czy też wielki, do którego zaliczyć można duże grupy społeczne22. 

Wykorzystywana w propagandzie może mieć też wpływ na rozwój wydarzeń o wymiarze 

historycznym. Zuzanna Ginczanka uwrażliwia na znaczenie słowa i ujawnia potencjalną 

szkodliwość jego oddziaływania na nieświadomego odbiorcę. Jak każde narzędzie, słowo 

może zostać użyte przeciw człowiekowi, może wprowadzać w błąd, czynić szkody w każdej 

sferze życia prywatnego i społecznego. Skuteczne reagowanie na manipulację polega nie 

tylko na jej ujawnieniu, ale i solidarnym, publicznie formułowanym wobec niej sprzeciwie 

oraz krytycznym, zracjonalizowanym odbiorze dostarczanych treści. Można powiedzieć, że 

takie działanie językowe fałszujące rzeczywistość stanowi przeciwieństwo 

paradokumentalizmu, starającego się „oddać sprawiedliwość widzialnemu światu”23. 

 

                                                                                                                                                         
Lubaś, t. 6, Warszawa – Kraków 1987, s. 83; W. Pisarek, Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi 
prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków 1967, s. 47. 
21 Z. Ginczanka, Mętne historie, w: tamże, s. 296. 
22 Por. bp A. Lepa, Świat manipulacji, dz. cyt., s. 39–45. 
23 Cytat zapożyczony z książki: Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha 
Conrada, red. naukowy P. Panas, Warszawa 2017. 
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29 czerwca 1914, s. 1-4, https://polona.pl/item/7150183/0/ (dostęp: 13.01.2017);  

34. Po zamordowaniu pary arcyksiążęcej, „Kurjer Lwowski” (południowy), nr 272, 30 

czerwca 1914, s. 4-6 https://polona.pl/item/7150177/3/ (dostęp: 13.01.2017);  

 

„Kurjer Poranny” 

35. Zamordowanie austrjackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i 

jego małżonki księżnej Hohenberg, „Kurjer Poranny” Warszawa 29 czerwca 1914, s. 

2, https://polona.pl/item/18994527/1/ (dostęp: 13.01.2017); 

 

„Kurjer Warszawski” 

36. Zgon następcy tronu austrjackiego i jego małżonki, „Kurjer Warszawski”, nr 177, 29 

czerwca 1914, s. 3-4, https://polona.pl/item/6793618/2/ (dostęp: 13.01.2017). 

37. Echa zabójstwa prezydenta ś. p. Narutowicza, „Kurjer Warszawski”, nr 347, 18 

grudnia 1922, s. 1-4, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/208927?tab=1 (dostęp 

13.04.2017). 

 

Artykuły prasowe na temat trzęsienia ziemi w Japonii (1 września 1923 r.):  

38. „Kurjer Waszawski” 4 września 1923: wydanie wieczorne, nr 245.  

39. „Kurjer Waszawski” 5 września 1923: dodatek poranny, nr 246. 

 

„Przegląd Społeczny”,  

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=307449&tab=3 (dostęp: 8.11.2016): 

40. „Przegląd Społeczny”, Kraków, dnia 14 listopada 1930 r., nr 4. 

41. „Przegląd Społeczny”, Kraków, dnia 22 listopada 1930 r., nr 8. 

42. „Przegląd Społeczny”, Kraków, dnia 4 grudnia 1930 r., nr 13. 

43. „Przegląd Społeczny”, Kraków, dnia 17 grudnia 1930 r., nr 20. 

 

„Robotnik” 

44. Przewrót wczorajszy, „Robotnik”, nr 131, Warszawa, 13 maja 1926. 

45. Co się stało z generałami witosowymi, „Robotnik”, nr 135, 17 maja 1926. 
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46. Płace obcinają a ceny wciąż rosną; Kryzys. Jeszcze jeden bank zawiesił wypłaty; 

Bezrobocie w Tarnowie; 6.000 osób bez dachu nad głową, „Robotnik”, nr 187, 

Warszawa, sobota 23 maja 1931. 

47. A.O., Pobyt Karola Radka w Polsce, „Robotnik nr 236, czwartek, 6 lipca 1933, s. 2, 
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50. Strajk generalny w Pradze czeskiej, „Robotnik” nr 64, Warszawa, 16.02.1934. 

51. Przeszło miljon robotników strajkowało we Francji, „Robotnik” nr 64, Warszawa, 

16.02.1934. 

52. Rewolucja w Hiszpanji trwa. Samoloty bombardują okolice Oviedo (PAP), „Robotnik, 

nr 384, Warszawa, czwartek, 25 października 1934. 

53. Socjalna Demokracja Austrji stanęła do walki, „Robotnik”, nr 60, Warszawa, 

13.02.1934.  

54. Socjalna Demokracja Austrji w walce zbrojnej z faszyzmem, „Robotnik”, nr 60, 

Warszawa, 13.02.1934. 

55. Socjalizm i o Wolność. Socjalna Demokracja Austrji walczy zbrojnie z faszyzmem, 

„Robotnik” nr 62, Warszawa, 14.02.1934. 

56. Bohaterska walka Socjalnej Demokracji Austrji trwa dalej, „Robotnik” nr 63, 

Warszawa, 15.02.1934. 

57. Proletarjat Austrji nie złożył broni!, „Robotnik” nr 64, Warszawa, 16.02.1934. 

58. Krwawy Rząd Dollfussa-Feya, „Robotnik” nr 68, Warszawa, 19.02.1934. 

 

„Wiadomości Krakowskie” 

59. Zamordowanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabrjela Narutowicza, 

„Wiadomości Krakowskie”, nr 54, Kraków, 18 grudnia 1922, s. 1, 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=77049 (dostęp: 7.04.2017);   

60. Sprawozdanie urzędowe, „Wiadomości Krakowskie”, nr 54, Kraków, 18 grudnia 

1922, s. 2, http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=77049 (dostęp: 7.04.2017).  

61. Eksportacja zwłok pierwszego Prezydenta Rzplitej Gabryela Narutowicza, 

„Wiadomości Krakowskie”, nr 56, Kraków, 21 grudnia 1922, s. 1, 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=77051 (dostęp: 7.04.2017). 
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„Ziemia Sandomierska” 

62. „Ziemia Sandomierska”, 5 lutego 1933 roku, nr 6. 
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63. Georges Carpentier, https://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Carpentier (dostęp 
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77. Entuzjazm / Symfonia Donbasu, reż. D. Wiertow 1930.. 
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	03_Reprezentacje_historii.pdf
	III.3. Wobec (stającej się) historii  
	Wyrazem współczucia dla żołnierzy walczących na wszystkich frontach, ginących w walce, usiłujących zachować życie w koszmarnych warunkach jest Hymn o łyżce zupy Józefa Wittlina : 
	 
	  
	 
	Krajobraz wojenny odnajdziemy w cyklu 4 wiersze o wojnie w przywołanym wcześniej zbiorze Pieśni szczurołapa Władysława Sebyły oraz w Poemacie o roku 1914 (części Chór łodzi podwodnych, Chór armat i Krajobraz) Jerzego Zagórskiego (1934) w tomie Wyprawy (1937)  . 
	Powracające w snach obrazy śmierci, odczuwane długo po wojnie lęki, opisywane w tekstach Raj i śmierć oraz Parada śmierci Przybosia, Przygnębienie i Szepty Witolda Hulewicza, Grzebanie wroga i Trwoga przed śmiercią Józefa Wittlina, Ostatnia wojna i w Pamiętniku Broniewskiego, utworach Czechowicza jak również w poetyckim wspomnieniu Z wczesnego dzieciństwa Hollendra, świadczą o silnych urazach psychicznych doznanych przez bohaterów wymienionych utworów . W ich pamięci pozostały antyestetyczne obrazy ludzi rozszarpanych amunicją i bagnetami, rozkładających się ciał oraz grzebania poległych na polu walki. Objawy zaburzeń nerwicowych, o których czytamy w wielu tekstach były także wynikiem wewnętrznego konfliktu między instynktownym pragnieniem zachowania życia i moralną odpowiedzialnością za życie drugiego człowieka. Lęki, koszmary senne, dolegliwości fizyczne i psychiczne (w tym dręczące poczucie winy) pojawiają się jako efekt przeżytej traumy, świadcząc o niemożność psychicznego i duchowego uporania się z nią. W zrozumieniu stanu, w jakim znajduje się ludzka psychika, rozpoznaniu emocji i przepracowaniu urazów pomocna może być ich metaforyzacja – obrazowe przedstawienie, a następnie wyrażenie, które uwalnia od ciężaru przeżyć. Duże znaczenie dla doświadczonej traumą psychiki ma empatia i wyrozumiałość okazywana przez innych. Dzięki wspólnocie człowiek zyskuje poczucie przynależności i ma szansę na utratę poczucia osamotnienia. Współczucie sobie i innym staje się kluczem do przezwyciężenia barier psychicznych. Daje szansę powrotu do rzeczywistości, takiej, jaka jest, zamiast ograniczającego trwania w  przeszłości. Taką formę rozprawienia się z demonami wojny zaproponował Emil Zegadłowicz w trzeciej części tetralogii Pieśni Niemotworza – Światła w okopach (1933) , będącej przykładem sublimacji doświadczenia wojennego. Utwory tam zawarte poza oczywistą realizacją założeń estetycznych ekspresjonizmu , odczytywanych w świetle filozofii Kierkegaarda, Nietzschego i Bergsona, nawiązują też do tradycji tragedii greckiej. Świadczy o tym nie tylko kwalifikator gatunkowy , któremu poeta podporządkował cykl, ale i wymowa wierszy wskazująca na znaczenie kategorii, takich jak wzbudzająca litość i trwogę „wina tragiczna” oraz oczyszczająca katharsis . 
	W pamięci wielu ludzi doświadczonych traumą wojenną zachowały się sceny śmierci i cierpienia, jak również emocje, takie jak lęk egzystencjalny i samotność w poczuciu zagrożenia. Człowiek podporządkowany prawom przyrody, kierowany instynktem samozachowawczym, skupiony był na walce o przetrwanie . Metaforyka zastosowana przez Zegadłowicza została skoncentrowana wokół kilku zasadniczych opozycji: życie – śmierć, światło – ciemność, cisza – hałas, chłód – gorąco, lód – ogień, ruch – stałość, góra – dół, niebo – ziemia, swoboda – ograniczenie. Są one bezpośrednio związane ze skrajnymi uczuciami, jakie człowiek odczuwa w sytuacji zagrożenia życia: niepokojem, zagubieniem, osamotnieniem, lękiem. Lektura wierszy zamieszczonych w zbiorze Światła w okopach uświadamia rodzaj przeżyć, jakie były udziałem ludzi znajdujących się w sytuacji ekstremalnego wysiłku fizycznego i psychicznego. Wyczerpanie organizmu i graniczność doświadczenia ilustruje otwierający zbiór wiersz Alarm  – wewnętrzny krzyk człowieka, który znalazł się w przerażających ciemnościach wewnętrznych przeżyć, jest wołaniem o ratunek, chwilą, w której do głosu dochodzi instynkt samozachowawczy:  
	 
	Na to ta noc przeraźliwa, 
	to bezdroże ponad przepaściami –  
	aby w głębi pod ziemią 
	wybuch wstrząsł – jak grzmot – kolczastymi zasiekami 
	 
	Życie w okopach wiązało się ze stałym zagrożeniem, brakiem możliwości sprawowania kontroli nad swoim życiem. Ten stan bolesnego ograniczenia ilustrują w wierszu kolczaste zasieki. Niemożność wyjścia z sytuacji symbolizują rozprzestrzeniające się ponad przepaściami bezdroża. Przepaści i okop są wewnętrznym piekłem, do którego zszedł żołnierz-poeta, mityczny Orfeusz. Eksplozywny charakter emocji poeta porównał do nagłego, ognistego wybuchu pocisku artyleryjskiego, który rozprzestrzenia się i wszystko przysłania. Warto też zwrócić uwagę na inny aspekt regresywnej postawy podmiotu lirycznego – ukrycie się w głębi okopu daje szansę na ocalenie . Jest zatem z jednej strony pułapką, potencjalnym grobem, a z drugiej – bezpiecznym schronieniem. 
	Skutkiem niewyrażalności traumatycznych przeżyć jest poczucie wyobcowania i osamotnienia, co poświadcza dominujący w całym tomie „język alienacji” . Samotny w głębi swych przeżyć, kołuje niczym nietoperz  w ciemnościach, nie mogąc się z nich wydostać. Zdezorientowany, zalękniony, instynktownie szuka miejsca, w którym mógłby poczuć się bezpiecznie. Jest zmęczony życiem w poczuciu niekończącego się cierpienia. Pozbawiony tożsamości jest jednym z wielu, który trwa na granicy jawy i snu, światła i mroku, życia i śmierci. Lot, który mógłby symbolizować chęć uwolnienia się od ziemskich trudności jest męczący i nie przynosi ukojenia. Człowiek trwa w swych ciemnościach, jest tylko znakiem siebie, cieniem, duchem kryjącym się przed światem. Jest niczym upiór kryjący się przed światłem dnia. Wątpiący w siebie i wycofany z życia znajduje się w stanie wewnętrznej śmierci (Nietoperz ): 
	Gdy mijają ograniczające świadomość ciemności pojawia się myśl, która niczym nagły świetlny rozbłysk wprowadza człowieka w inny stan umysłu. Pozwala przeformułować wewnętrzne lękowe drżenie w twórczą aktywność: 
	Imperatyw twórczości – wewnętrzny głos pozwala przetworzyć traumatyczne doświadczenia, wyrazić je, nazwać i oswoić, stając się jednym z mechanizmów obronnych . Tak jest w przypadku przejmującego lęku przed śmiercią, bezpośredniego z nią kontaktu w doświadczeniu umierania drugiej istoty lub poczucia zagrożenia życia, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Obezwładniający życie chłód przenika podmiot wiersza Ściana lodowa . Podobnie jak w utworze Wittlina, gdzie śmierć przychodzi „cicho – na paluszkach” „w rynsztunku, obkowanym lodem” , w wierszu Zegadłowicza (ob)umieranie jest procesem, który stopniowo niszczy cały organizm – jest niczym rozprzestrzeniająca się gangrena lub powolne zamarzanie. Drżenie ciała jest oznaką strachu i wyziębienia. Usiłujący pokonać lęk człowiek błądzi i nie wie, gdzie szukać wsparcia. Nie znajduje pocieszenia w religii, sztuce i filozofii. Szukając pomocy uświadamia sobie potrzebę kontaktu z ludźmi, którzy mogliby go zrozumieć: 
	W stan agonii wdzierają się przebłyski świadomości, które prowadzą do nagłego wybuchu, przezwyciężenia śmierci dzięki instynktownej, biologicznej woli przetrwania. Gwałtowność myśli wyzwala chęć do życia i podjęcia walki o siebie, w czym pomocne mogą być doświadczenia innych. Podążanie ich śladem daje nadzieję na pokonanie trudności i podjęcie kolejnych wyzwań: 
	Ponad głębiami, otchłaniami psychiki stoi prawo naturalne, biologiczna siła przetrwania każdej istoty. Podobnie jest podczas wojny, o czym pisał poeta w Notatniku. Z okresu poprzedzającego wydanie zbioru pochodzą między innymi refleksje na temat pierwotnych instynktów, jakie determinują ludzi podczas wojny, popędów kierujących wolą walki i potrzebą zachowania gatunku . Życie człowieka uzależnione jest od konsekwentnych starań o jego zachowanie. Towarzyszy im samotność i lęk. Symbolizujący twórcę pająk jest istotą skoncentrowaną na sobie. Tkana przez całe życie sieć, choć słaba, jest dowodem jego cierpliwości, stałości w dążeniu do celu, którym jest przetrwanie. We fragmencie wiersza Pająk czytamy: 
	Zagrożonemu życiu może przyjść z pomocą talent twórczy (Poeta), dzięki któremu obrazowe, zmetaforyzowane opisywanie uczuć pozwala wejść w głąb siebie. Transpozycja bolesnych doświadczeń na akt twórczy umożliwia podmiotowi określenie swojego statusu ontologicznego, opowiedzenie się po stronie życia, tytułowego światła, a nie śmierci – symbolicznego grobu w okopach . Sprzyja też odzyskaniu równowagi psychicznej. Przedstawienie dramatyzmu sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek ogarnięty lękiem przed śmiercią było wyrazem troski poety o każdego osamotnionego wówczas w cierpieniu. W wierszu Poeta samotność jest waloryzowana . Uświadamia, że tylko w stanie odosobnienia, wewnętrznej ciszy, przeraźliwego i błogosławionego zarazem stanu bycia sam na sam ze sobą, człowiek może „rozwiązać równanie dwóch praw: życia i śmierci”: 
	 
	16 grudnia 1922 r. 
	Jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń w historii II Rzeczypospolitej było polityczne zabójstwo pierwszego prezydenta, Gabriela Narutowicza. Tuż po zamachu na łamach „Kurjera Warszawskiego” przedstawiciele niemal wszystkich środowisk (politycznych, wojskowych, akademickich, artystycznych, kupieckich, rzemieślniczych) wyrażali żal z powodu śmierci prezydenta oraz składali kondolencje rodzinie zmarłego, wyrazy współczucia napływały z całego świata. Redakcje dzienników („Wiadomości Krakowskie”) oraz pism artystyczno-literackich („Skamander”) publikowały artykuły potępiające zbrodnię:  
	 
	W odezwie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, sygnowanej przez rektora Alfonsa Parczewskiego oraz senat, znajdujemy diagnozę sytuacji i próbę zreflektowania społeczeństwa wobec narodowej tragedii: 
	 
	Gabriel Narutowicz jako bezpartyjny kandydat PSL „Wyzwolenie” został wybrany na urząd 9 grudnia 1922 roku głosami ugrupowań centroprawicowych, mniejszości narodowych oraz ludowców. Popierany był też przez naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego. W ostatniej turze wyborów parlamentarnych jego kontrkandydatem był przedstawiciel Narodowej Demokracji, Maurycy Zamoyski. Wybór Narutowicza nie został zaaprobowany przez ugrupowania prawicowe. Protestowano przeciw niemu w prasie i na ulicach, szkalując i oskarżając prezydenta o „niewłaściwe” pochodzenie i poglądy; grożono mu śmiercią. Ze względu na nasilające się sprzeciwy i trwające na ulicach Warszawy zamieszki sugerowano prezydentowi zrzeczenie się tej godności. Nie przystał jednak na to i pomimo krwawych zamieszek na ulicach Warszawy 11 grudnia złożył przysięgę w sejmie. Trzy dni później  doszło do przekazania władzy prezydentowi przez Naczelnika Państwa. Narutowicz podjął pierwsze kroki w celu sformowania nowego rządu. Uwzględniając sytuację polityczną szukał środków porozumienia z przeciwnikami. Na dzień 16 grudnia zaplanowano coroczne otwarcie wystawy w gmachu „Zachęty”, na które prezydent przyjął zaproszenie. W „Zachęcie” Narutowicz przywitał się z gospodarzami i gośćmi wystawy, wśród których była Kazimiera Iłłakowiczówna. W trakcie zwiedzania prezydent został śmiertelnie zraniony trzema pociskami z rewolweru. Strzały padły z tyłu. Skierował je do Narutowicza Eligiusz Niewiadomski, malarz, były pracownik w ministerstwie sztuki, zwolennik endecji. Rany w ciele prezydenta mocno krwawiły. W pamięci Iłłakowiczówny pozostał widok kilku osób przytrzymujących ciało leżące na krótkiej pluszowej ławce. Wśród świadków zbrodni była inna sanitariuszka frontowa, księżna Franciszka Woroniecka, która płacząc prosiła ją o szybką pomoc. Prezydenta położono na podłodze, Iłłakowiczówna podtrzymywała jego głowę. Miała nadzieję, że rannego uda się uratować. Nie wierzyła obecnemu wśród gości „przygodnemu” lekarzowi, że prezydent nie żyje. Zanim zjawił się lekarz pogotowia, który oficjalnie potwierdził zgon, ksiądz udzielił postrzelonemu ostatniego namaszczenia. Poetka przymknęła powieki zmarłego. Ciało przykryto sztandarem i przewieziono do Belwederu .  
	Poetycką reprezentacją tego wydarzenia jest empatyczny utwór Antoniego Słonimskiego Na śmierć prezydenta Narutowicza , w którym skoncentrowano uwagę na cierpieniach konającego. W udramatyzowanej scenie umierania zawiera się nie tylko oburzenie wobec zbrodni, ale przede wszystkim współczucie, niepokój i troska o rannego: 
	 
	Sytuacja liryczna przedstawiona w wierszu pozostaje w związku z realiami, ale nie ogranicza się do reporterskiej relacji. Wspólne jest miejsce zdarzenia i niektóre ważne dla jego przebiegu detale, czyli sala wystawowa wypełniona dziełami sztuki oraz pluszowa kanapka, na której leży umierający prezydent. Fakty łączą się z domniemaniem na temat odczuć rannego, którego otacza tłum przejętych i współczujących ludzi. W sali słychać głosy pocieszenia. W umyśle konającego realny widok płaczących świadków zdarzenia łączy się ze zniekształconymi postaciami z obrazów. Przeczucie zbliżającej się śmierci symbolizują cisza i chłód. Wstrząsane dreszczami ciało słabnie. Rannego ogarnia lęk przed śmiercią, która zbliża się, to znów oddala od cierpiącego. Scena została twórczo przekształcona, w rzeczywistości  bowiem zgon nastąpił natychmiast. W ten sposób poeta wzbudza empatię i podkreśla okrucieństwo zbrodniczego czynu. Nastrój sytuacji przedstawionej w wierszu współtworzą kontrastowo zestawione rekwizyty: perfumy i kadzidła, palma i czarny krzak tui. Żałobną atmosferę dopełniają psalmy i dzwoniący głucho dzwon. 
	 

	Atmosferę tych dni przywołuje Tuwim w wierszu 15 XII 1922. Wspomnienie (1933) . Upływ czasu zaciera pamięć o przeszłości i wpływa na przewartościowania wydarzeń. Doświadczenie burzliwych dni, w których doszło do zabójstwa Narutowicza może stać się przestrogą na przyszłość. Podany w wierszu ogląd społeczeństwa polskiego nie traci na aktualności i uświadamia siłę trwających podziałów, u podstaw których stoi – zdaniem poety – nie tyle polityka, co cechy ludzkie.     
	Ale kiedyś o smętnych losach zadumany 
	Niewiadomski nie bronił się przed aresztowaniem, został wyprowadzony przez policję i osadzony w więzieniu. Podczas procesu przekonany o słuszności swojego czynu przyjął wyrok sądu bez emocji. Skazany na śmierć został rozstrzelany 31 stycznia 1923 roku.  Szczegóły procesu możemy poznać ze sporządzonego na podstawie dokumentów sprawozdania Stanisława Kijeńskiego, adwokata Niewiadomskiego. Afektywny charakter politycznego aktu terroru poświadczają zeznania zabójcy. Przyznał w nich, że właściwym celem jego działań był Piłsudski, którego polityki nie aprobował. Narutowicz został więc zabity niejako w zastępstwie, jako jego zwolennik i przedstawiciel .  
	Pokolenie młode i najmłodsze, wyrosłe już w niezależnem państwie polskiem, nie mające za sobą tradycji i oparcia w pokoleniu starszem, które żyło w innych zupełnie warunkach i które całym wysiłkiem ideowvm dążyło do odzyskania niepodległości narodowej i państwowej, to pokolenie młodych, wychowane w ogniu walk i w krwi wzajemnie się mordujących, mające już więc od dzieciństwa ponury stygmat przekleństwa i tradycji ludzkiej doli i niedoli, zetknęło się oko w oko z rzeczywistością, o której nic nie wiedziało, o której nawet wiedzieć nie chciało. Poza sobą miało wspaniałą epopeję i legendę żołnierską i buntowniczą czynu odrodzeńczego — przed sobą i w sobie pustkę, niechęć, bezwolę. Straszliwe przytłoczenie klęskami, widok podłości i mordu na każdym kroku, przeżycie i odczucie w bolesnym skrócie wszystkich cierpień, zamiast dziecinnej radości i beztroski, głębokie postarzenie się — oto przyczyny, które stworzyły typ współ czesnego młodzieńca. Bez marzeń, bez perspektyw, bez ideałów. (…) Czego my mamy dokonać? (…) . 
	Demonstracje, strajki i wiece odbywające się we Lwowie, Krakowie  i Warszawie były tematem wielu utworów. Zainteresowanie poetów dotyczyło też wydarzeń dziejących się poza granicami Rzeczypospolitej. Na łamach „Robotnika” znajdujemy kronikę ruchu rewolucyjnego, który objął w lutym 1934 roku niemal całą Austrię, m.in. Wiedeń, Linz oraz Graz. W powstaniu uczestniczyli nie tylko robotnicy, ale i chłopi. W artykułach opisano przebieg dramatycznych walk, podczas których użyto artylerii, granatów i karabinów maszynowych. Informowano o masakrze mieszkańców Wiednia (ok. 500 zabitych kobiet i dzieci) . Wydarzenia te odnotował w wierszu Wiedeńskie przedwiośnie Tadeusz Hollender (w cyklu Ludzkie z tomu Czas, który minął i inne wiersze, 1936) . Przywołując wspomnienie Wiosny Ludów oraz posługując się metaforą przedwiośnia (Żeromski), Hollender wpisał w ciąg ludowych zrywów powstańczych wydarzenia rozgrywające się w Wiedniu. Przedstawił je na szerszym tle europejskim, wskazując na nurtujące społeczności problemy takie jak bezrobocie, antysemityzm, nacjonalizm oraz związane z nimi poczucie niesprawiedliwości i krzywdy.  
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