
klasa III K 

18 maja – poniedziałek 

Ten temat nie wymaga wysłania pracy domowej.  

Przeczytaj wiersz J Tuwima „Wspomnienie” Pod tematem w zeszycie wyjaśnij, co symbolizuje w wierszu 
mimoza. 

 

J. Tuwim Wspomnienie 

Mimozami jesień się zaczyna, 
Złotawa, krucha i miła. 
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna, 
która do mnie na ulicę wychodziła. 

Od twoich listów pachniało w sieni, 
Gdym wracał zdyszany ze szkoły, 
A po ulicach w lekkiej jesieni 
Fruwały za mną jasne anioły. 

Mimozami zwiędłość przypomina 
Nieśmiertelnik żółty – październik. 
To ty, to ty, moja jedyna, 
Przychodziłaś wieczorem do cukierni. 

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny, 
W parku płakałem szeptanymi słowy. 
Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny, 
Od mimozy złotej – majowy. 

Ach, czułymi, przemiłymi snami 
Zasypiałem z nim gasnącym o poranku, 
W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, 
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką… 

Wysłuchaj piosenki w wykonaniu Cz. Niemena: https://www.youtube.com/watch?v=5xdJS2bRSUQ 

 

Utwór Tuwima to retrospekcja – obraz wywołany z pamięci (dowodem tytuł) za sprawą kwiatu 

mimozy. Żółty kwiat przypomniał mu stare dzieje: oto czeka za zakrętem ulicy na dziewczynę, która 

wybiega z domu (może w tajemnicy przed rodzicami?). Oto wbiega po lekcjach do domu, ciska w kąt swoje 

książki, by zająć się listami od – a pewnie i do – swojej jedynej. Spotkania w cukierni, randki w jesiennym 

parku, i sny o miłości – to dalszy ciąg historii, która minęła, zginęła w przeszłości. 

Po latach jesienna szkolna miłość stała się tylko marzenie 

Temat: Wspomnienie miłości – wiersz J. Tuwima 

https://www.youtube.com/watch?v=5xdJS2bRSUQ


Rekwizyty jesieni i miłości 

Dobór rekwizytów, elementów otoczenia, wśród których wszystko się rozegrało, posiada tu 

decydującą rolę. Mimoza – inaczej „czułek wstydliwy” – jest to kwiat niezwykle wrażliwy na dotyk, kruchy, 

rodem z odległej Brazylii. Skrywa swoje liście nawet przed chłodem wieczoru. Jednoczy się w psychice 

poety z dawnym uczuciem – i chyba z dawną dziewczyną. Lecz on – pierwszoplanowy bohater – jej imienia i 

urody nie odtwarza, najlepiej i na pierwszym miejscu jawi mu się złoty kwiat mimozy. Bardzo tu pasuje, 

stwarza lekkość, lekki smutek spowodowany przemijalnością – ale miły smutek, nie bolesny.  

Pojawia się mimoza i w końcu utworu – potrafi wieczór jesienny przerobić w majowy, powraca jako 

złota wiązanka w późniejszych snach. Z tego wniosek, że jest w tym wierszu motywem dominującym – 

impulsem wywołującym całe wspomnienie i elementem towarzyszącym wszystkim scenom. Zaobserwujmy 

czas użyty w utworze. Na samym początku strofy pierwszej i trzeciej – teraźniejszy. To refleksja jesienna, 

należąca do teraźniejszości dorosłego mężczyzny. Czas wciąż działa – przenosi w przeszłość – i wszelkie 

minione obrazy mamy podane w czasie przeszłym, zgodnie zresztą z tytułem. 

Tylko mimoza jest we wszystkich rzeczywistościach przywołanych, a jest ich trzy: przestrzeń miniona 

(lata szkolne), przestrzeń teraźniejsza, i przestrzeń marzeń sennych (snów i dawnych, i dzisiejszych). 

Inne motywy 

Mamy zatem główny motyw – sprawcę lekkości, kruchości i złotej barwy dominującej w utworze. Nie jest 

jedyny. Pozbierajmy dalsze: listy – drobiazg niezwykle lekki, romantyczny i od wieków przypisany dziejom 

zakochanych (szczególnie lubili go romantycy). Równie romantycznymi istotami są jasne anioły. Tu – są 

uosobieniem (bo przecież nie ucieleśnieniem!) rozpierającego uczucia miłości. I są jasne, i fruwają – co daje 

nam już zupełnie niezwykłą, rozświetloną i dynamiczną scenografię dla bohaterów utworu. Park – szeptane 

słowa – płacz – księżyc – modły i omdlenia – wszystko to krąg zjawisk i rekwizytów miłości jak najbardziej 

romantycznej…Tyle, że „przepuszczonej” przez filtr wspomnienia, przypisanej latom szkolnej ławy – i przez 

to radosnej, pełnej słodyczy, pozbawionej piętna tragizmu, który romantykom towarzyszył. Może to była 

pierwsza miłość? Może – w swoim rodzaju jedyna i nigdy nie powtórzona? Tego nie wiemy, a na to, że 

młodzieńcza miłość bywa płocha i zwykle przemija – nic poradzić nie można. 

 

 

 



klasa III K 

18 maja – poniedziałek 

Przeczytaj tekst i wykonaj 5 poleceń pod nim. Odpowiedzi wyślij na 

mojego maila w terminie do 24 maja. 

 

Temat: Co o miłości mówi filozof?  

(E. Fromm „O sztuce miłości”) 
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