
Klasa III TGTF – 2 kwietnia 

Temat 1.: Programowa bezprogramowość – poezja skamandrytów. 

 

Przypomnij sobie, skąd pochodzi nazwa Skamander (w mitologii była to rzeka opływająca 

Troję)? Skoro nazwa grupy poetyckiej ma etymologię klasyczną, twórczość jej członków nie 

będzie radykalnie odcinać się od tradycji.  

Skamander  to grupa poetycka, którą zaczęli formować około roku 1916 Julian Tuwim, Antoni 

Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński oraz Jan Lechoń. Wzorem dla 

skamandrytów była przede wszystkim twórczość Leopolda Staffa. Skamander istniał niemal do 

1939 roku.  

 

 

 

 

 

 

Swoją nazwę wzięła od mitologicznej rzeki Skamander 

opływającej Troję. Pomimo bardzo silnego utrwalenia się w 

ogólnej świadomości funkcjonowania poetów Skamandra 

jako grupy Michał Głowiński sformułował sąd, że 

Skamandryci to grupa sytuacyjna, czyli taka, której głównym 

spoiwem jest rzeczywistość pozaliteracka (wspólna 

działalność kabaretowa, odczyty i działalność „Pod 

Picadorem”, stolik na półpiętrze w kawiarni „Ziemiańskiej”, 

obracanie się w tych samych kręgach towarzyskich).  

 

 

 

Główne cechy twórczości skamandrytów ( przepisz do zeszytu): 

 bezprogramowość, związana z postulatem wolności; według Skamandrytów programy 

jedynie ograniczają poezję (stąd zamiłowanie wobec koncepcji witalizmu oraz 

talentyzmu), programów literacko-poetyckich jest tyle, ile literatów i pisarzy 

 koncepcja poety słowiarza, rzemieślnika słowa, niewynoszącego się ponad tłum poety-

uczestnika; 
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 zachwyt nad życiem (również jego stroną biologiczną) i codziennością, zwrot ku 

sprawom „szarego” człowieka, najważniejsza jest teraźniejszość, nie przeszłość i 

przyszłość; 

 elementy języka potocznego, stosowanie kolokwializmów, neologizmów  

i wulgaryzmów 

 nawiązanie do tradycji i dorobku kulturowego; 

 fascynacja tłumem i jego potęgą oraz nowoczesnością; 

 nawiązania do filozofii poprzedniej epoki, szczególnie do założeń H. Bergsona 

(witalizm, biologizm), oraz F. Nietzschego (koncepcja nadczłowieka – każdy może stać 

się taką wybitną jednostką, będącą poza dobrem i złem. Nadczłowiek jest obdarzony 

mocą woli, jest ona niewzruszona, człowieka nie ograniczają żadne normy, 

przykazania, schematy myślowe ustanowione przez ludzkość). 

Polecenie:  

Przeczytaj artykuł opublikowany w czasopiśmie „Skamander”, a następnie wykonaj polecenia. 

 

Nie występujemy z programem, gdyż programy są zawsze spojrzeniem wstecz, są dzieleniem 

nieobliczalnego życia przez znane. Można mówić o programie niedzielnej wycieczki za miasto, 

ale kto powiedzieć potrafi, jaki był program Kolumba wiodącego swe galeony przy bladych 

gwiazdach, aby nadprogramowo odkryć Amerykę: kto powie, że tu program był 

najważniejszem? Czego innego żąda się od Kolumbów, wypływających na zawsze nieznane 

morza, i dlatego my, którzy nie wiemy, kędy powiodą nas jutro nieposłuszne, a odkrywcze 

stopy, nie kreślimy programu. Świat jest przed nami! Oto program każdej kolumbowej drogi. 

[...] 

Chcemy być poetami dnia dzisiejszego, i w tem nasza wiara i cały nasz ,,program”. 

Nie kusi nas kaznodziejstwo, nie pragniemy nikogo nawracać, ale chcemy zdobywać, 

porywać, zapalać serca ludzi, chcemy być ich uśmiechem i ich płaczem; chcemy być poetami, 

temi dziwnemi istotami, co na migotliwej powierzchni życia znajdują największe głębie, a w 

barwnej grze świateł, dźwięków i kształtów widzą objawienie najbardziej niedostępnych i 

niewyrażalnych prawd. 

 
http://magazynzapisz.wordpress.com/2013/01/26/miesiecznik-poetycki-skamander-zeszytpierwszy-rok-

pierwszy-warszawa-styczen-1920/ 

 

a) Na podstawie pierwszego akapitu wyjaśnij, dlaczego poeci tego ugrupowania stronią od 

jednoznacznej wypowiedzi programowej. 

............................................................................................................................................. .......... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

.......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................... 

..................................................................................................................................................... .. 

............................................................................................................................. .......................... 

 

b) Napisz, jaka postawa jest obca poetom Skamandra. 

............................................................................................................................. .......................... 

.......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 
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............................................................................................................................. .......................... 

 

c) Określ, jaką rolę skamandryci chcą odegrać dla odbiorców swoich wierszy. 

.......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. .......................... 

 

d) Porównaj poglądy romantyków, młodopolan i skamandrytów na kwestię sztuki i artysty. 

Uzupełnij teabelkę: 

 

Twórcy Sztuka Artysta 

romantycy polega na wyrażaniu, opisie 
uczuć; to sfera irracjonalna 

przywódca narodu o mocy 
tworzenia równej sile Boga; 
jednostka obdarzona 
niezwykłym czuciem, która 
kocha i cierpi za miliony 
(Wielka Improwizacja); 

młodopolanie elitarna; jej kontemplacja 
łagodzi ból istnienia; ma 
ogromną rangę, niczemu nie 
służy, „sztuka dla sztuki 

stoi ponad życiem, jest 
kapłanem sztuki, Panem 
Panów, magiem 

skamandryci   

 

Tabelkę przepisz lub wklej do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 2.: Mistrzostwo słowa – o poezji Juliana Tuwima. 

 

Zapoznaj się z tekstem wiersza „Do krytyków” :  

„Do krytyków” J. Tuwim 

A w maju  

Zwykłem jeździć, szanowni panowie,  

Na przedniej platformie tramwaju!  

Miasto na wskroś mnie przeszywa!  

Co się tam dzieje w mej głowie:  

Pędy, zapędy, ognie, ogniwa,  

Wesoło w czubie i w piętach,  

A najweselej na skrętach!  

Na skrętach - koliście  

Zagarniam zachwytem ramienia,  

A drzewa w porywie natchnienia  

Szaleją wiosenną wonią,  

Z radości pęka pąkowie,  

Ulice na alarm dzwonią,  

Maju, maju! - -  

Tak to jadę na przedniej platformie tramwaju,  

Wielce szanowni panowie! 

Zapoznaj się z notatką interpretacyjną: 

Wiersz Do krytyków podejmuje na pierwszy rzut oka banalny i prozaiczny temat – jazdę 
tramwajem. Po kolejnej lekturze widać jednak, że zachwyt majową przejażdżką jest tylko pretekstem 
do refleksji nad koncepcją sztuki, nad życiem oraz przyrodą. 
           Tuwim realizuje tym samym program Skamandrytów, z którymi postulował zerwanie z 
patosem, odrzucenie narodowych treści, polityczno-patriotycznego przekazu na rzecz skupienia się na 

tym, co zwyczajne (mimo iż przez niektórych uważane za nieważne czy mało „poetyckie”) i 
przedstawianie tego w prosty sposób. Według niego mowa codzienna także mogła doskonale poradzić 
sobie w poezji, trzeba było jedynie dać jej szansę. Julian Tuwim w wierszu Do krytyków daje wyraz 
swoim poglądom, choć powierzchownie jest to tylko relacja z przejażdżki tramwajem i nie ma tam 
żadnego śladu programu poetyckiego. Widać, że podmiot liryczny preferuje beztroski tryb życia i 
spontaniczność w zachowaniu, bezgraniczny entuzjazm, prędkość oraz afirmację życia. Cieszy go 
świadomość, że przebywa w mieście. Nieograniczone możliwości metropolii, mnogość oferujących 
przez nią uciech przeszywa na wskroś. 

            Podmiot zachwyca się słonecznym majem. Jest pod wrażeniem urody wiosennej pory oraz 
piękna otaczającego go świata, miejskich ulic oraz budzącej się do życia przyrody. Taka przejażdżka 
tramwajem motywuje autora-podmiot liryczny do snucia refleksji na temat świata i swojego życia. 
Julian Tuwim w wierszu Do krytyków chciał udowodnić i przekonać, że literatura nie jest w 
poddańczym stosunku do jakiś odgórnych reguł i funkcji, narzuconych w konsekwencji wszystkich 
zbrojnych konfliktów, w których uczestniczyła Polska.  
             Poeta chciał upowszechnić pogląd, że po odzyskaniu niepodległości polscy artyści mogą 

wybierać na temat swojej twórczej aktywności to tylko, co chcą. Według Tuwima wszystko mogło 
być przedmiotem sztuki. Nie trzeba było ograniczać się do tematyki patriotycznej, być narodowym 
wieszczem. 

 

https://dwudziestolecie-miedzywojenne.klp.pl/a-8698.html


Wykonaj zadania dotyczące wiersza Do krytyków Juliana Tuwima. 

 

a) Uzupełnij tabelę, a potem przepisz lub wklej ją do zeszyt:. 

 

Rodzaj liryki liryka bezpośrednia (zaimek: mnie; czasowniki w 1. os. lp.: zwykłem, 
zagarniam); liryka inwokacyjna (szanowni panowie) 

Podmiot liryczny  

Adresat liryczny  

Sytuacja liryczna  

 

b) Określ, co łączy utwór z założeniami tworzenia poezji według skamandrytów.  

............................................................................................................................. .......................... 

.................................................................................................................................. ..................... 

............................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

.......................................................................................................................................................  

 

c) Odpowiedz, dlaczego wiersz jest skierowany do krytyków. 

............................................................................................................................. .......................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................... 

.......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................... 

 

d) Opisz, jaka koncepcja poezji wyłania się z utworu Tuwima. 

............................................................................................................................. .......................... 

.......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................... ........................ 

 

Odpowiedzi prześlij na adres: magdarolzsp4@gmail.com 

Jest to praca obowiązkowa, termin do 8 kwietnia. 

Przeczytaj inne wiersze Juliana Tuwima, które są dostępne w podręczniku.  

Zapoznaj się z jego bardzo znanym wierszem, który „robi” szczególne wrażenie na młodych 

ludziach😊: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQt4e_hSj5g 

 

 

Po świętach będziemy omawiać „Przedwiośnie” S. Żeromskiego. Tekst możesz znaleźć tu: 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html 
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