
Klasa IIITGTF – 30 kwietnia 

Temat 1.: Osobny świat poezji Bolesława Leśmiana. 

 

Bolesław Leśmian (jego właściwe nazwisko – Lesman) urodził się w 1877 roku lub rok, dwa lata 
później w Warszawie. Zmarł w 1937 roku również w tym mieście. Był wybitnym poetą, prozaikiem, 
eseistą, tłumaczem a z zawodu był rejentem. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji 
żydowskiej. 
Jego twórczość zaczęła się rozwijać w klimacie poezji i literatury Młodej Polski, z której poeta przejął 
główne tendencje, rozwinął je jednak na swój własny, niepowtarzalny sposób, tak że możemy mówić 
o odrębności jego poezji. Leśmian zetknął się również w ciągu swojego życia z literaturą 
dwudziestolecia międzywojennego. Także treści przez nią głoszone na swój sposób przekształcił. 
Filozofowie, którzy kształtowali jego postawę to Nitzche i Bergson. Obaj głosili kult życia i siły to znaczy 
energii potrzebnej do tego życia. Bergson szczególną rolę w poznaniu świata przypisywał intuicji i 
popędowi życiowemu, negując skuteczność poznania świata za pomocą słów. 
Na Leśmiana oddziaływał również kierunek filozoficzny zwany egzystencjonalizmem. Głosił on 
rozdarcie wewnętrzne człowieka wynikające z jego świadomości, która odbierała niedoskonałą 
rzeczywistość. Egzystencjonaliści uważali, że człowiek jest samotny, "skazany na wolność", która jest 
ryzykiem, nie daje oparcia, zatrważa człowieka tak, że w końcu tan neguje wszystko z wyjątkiem 
śmierci. Leśmian przetworzył te tendencje witalizmu i dekadentyzmu, a nawet katastrofizmu na język 
alegorycznej i symbolicznej poezji. 

Przeczytaj wiersz „W malinowym chruśniaku”, który znajduje się w podręczniku na stronie 130. 
Odpowiedz ustnie na pytanie 1,2 i 3 na stronie 132. Co urzekło Cię w tym wierszu? Przypomnij sobie, 
co oznacza pojęcie panteizmu? Czy wiersz Leśmiana kojarzy Ci się z jakimś malarzem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Chagall „Kochankowie z Vence” 

 



Wiersz rozpoczynający cykl „W malinowym chruśniaku” to erotyk opisujący pierwsze 
doznania miłosne kochanków. Chronią się oni przed oczyma świata na polance wśród krzewów 
malin. Osłania ich przyroda, w którą się wkomponowują, nie burząc jej ładu. Kochankowie 
zrywają i jedzą maliny, pod pretekstem łakomstwa wyrywają je sobie z dłoni, zbliżając się do 
siebie. Leśmian w tym wierszu nie pokazuje obrazu przyrody jako malarskiego pejzażu. 
Przedstawia natomiast mikroświat, koncentruje uwagę na elementach, które można dostrzec 
jedynie z bardzo bliska, właśnie wtedy, gdy jest się „zapodzianym po głowę” w malinowym 
chruśniaku. Tylko z takiej odległości można zobaczyć: „bąka złośnika”, „rdzawe guzy” na 
chorym liściu, „złachmaniałe pajęczyny”, czy „żuka kosmatego”. To skrócenie perspektywy, 
szczegółowość obrazu, jest uzasadnione sytuacyjnie.  
Jest to przyroda widziana oczyma kochanków, a taki sposób patrzenia na malinowy chruśniak 
podkreśla bardzo delikatnie intymność owego cielesnego zbliżenia, jego zmysłowy klimat. Nie 
ma tu zachwytu nad pokazanym światem, a wręcz takie elementy pejzażu jak "złachmaniałe” 
pajęczyny czy chory liść nie są wcale same w sobie piękne. A wręcz przeciwnie. A jednak stają 
się one elementem urody tego świata, prześwietlone słońcem tworzą cząstkę życia natury. 
Mamy tu też inny przejaw natury – są nim wzruszenia i zmysłowe doznania zakochanych. 
Te dwa światy jak gdyby korespondują ze sobą, nie burzą wzajemnie swojego ładu, istnieją 
obok siebie w bliskim kontakcie. Właśnie to współgranie przyrody z żywymi, gorącymi 
wzruszeniami i uczuciami ludzkimi jest treścią tego wiersza. Zamiast podziwiania malarskiego 
piękna krajobrazu zanurzamy się, jak gdyby, w głąb natury, tam gdzie tętni biologiczna pełnia 
życia.  

 

Zapisz w zeszycie: 

Jaka jest twórczość B. Leśmiana? 

Zachwycający u Leśmiana jest świat przedstawiony jego utworów, pełen zjaw, mgieł, 
istot fantastycznych oraz wszechobecnej natury. Niezwykłe są sytuacje liryczne, w jakich 
stawia on swoich bohaterów: bywa, że gubią się we mgle, próbują przebić się przez mur, 
prowadzą dyskusję z Bogiem albo mówią o swoich doświadczeniach zza grobu. Fascynujący 
jest Leśmianowski sposób obrazowania, polegający na tym, że za pomocą znaczeniowego 
przekształcenia słów użytych w wypowiedzi, poeta ukazuje czytelnikowi w sposób niezwykle 
plastyczny i konkretny poszczególne elementy świata przedstawionego. Zabiegi te dają 
czytelnikowi poczucie ich zmysłowego postrzegania, wręcz naoczności lub słyszalności. 
Osobliwe reguły motywacyjne obowiązujące w twórczości Leśmiana, są także jej atutem. Poeta 
wprowadza zupełnie nowe prawa rządzące światem przedstawionym, prawa niemające 
odpowiedników w świecie rzeczywistym. Kolejnym i zdaje się najistotniejszym składnikiem 
tej poezji jest język, za pomocą którego dokonuje się proces stwarzania świata poetyckiego. 
Właśnie na płaszczyźnie językowej udało się Leśmianowi wykazać dużą oryginalność i 
pomysłowość, a przede wszystkim umiejętność twórczego wykorzystywania zasad panujących 
w systemie języka. Nie bez powodu Leśmian bywa nazywany "wirtuozem słowa". 

Twórczość poetycka Bolesława Leśmiana obfituje w metafory, ich obecność 
wydaje się mocno uzasadniona, jeśli wziąć pod uwagę tematy poruszane przez poetę. W 
jaki sposób wysłowić to, co niewyrażalne, jakim językiem, jeśli nie językiem metafory 
wyrażać treści metafizyczne? 



Temat 2.: Interpretacje wierszy Bolesława Leśmiana. 
 
Poniżej znajdują się dwa polecenia. Wybierz jedno z nich i zrealizuj obowiązkowo do 7 
maja. Odpowiedź wyślij na maila. 
 

1. Zapoznaj się z poniższym wierszem i odpowiedz pisemnie na pytania, które 
znajdują się pod utworem. 
 

Bolesław Leśmian 
Dusiołek 
 
Szedł po świecie Bajdała, 
Co go wiosna zagrzała – 
Oprócz siebie – wiódł szkapę, oprócz szkapy – wołu, 
Tyleż tędy, co wszędy, szedł z nimi pospołu. 
 
Zachciało się Bajdale 
Przespać upał w upale, 
Wypatrzył zezem ściółkę ze mchu popod lasem, 
Czy dogodna dla karku – spróbował obcasem. 
 
Poległ cielska tobołem 
Między szkapą a wołem, 
Skrzywił gębę na bakier i jęzorem mlasnął 
I ziewnął wniebogłosy i splunął i zasnął. 
 
Nie wiadomo dziś wcale, 
Co się śniło Bajdale? 
Lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza, 
Wylazł z rowu Dusiołek, jak półbabek1 z łoża. 
 
Pysk miał z żabia ślimaczy – 
(Że też taki żyć raczy!) – 
A zad tyli, co kwoka, kiedy znosi jajo. 
Milcz, gębo nieposłuszna, bo dziewki wyłają! 
 
Ogon miał ci z rzemyka, 
Podogonie zaś z łyka. 
Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie – 
Póty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie! 
 
Warkło, trzasło, spotniało! 
Coć się stało, Bajdało? 
Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy – 
Słuchajta, wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy! 

 
1 półbabek – w dawnej gwarze mazowieckiej: kobieta podstarzała. 



 
Sterał we śnie Bajdała 
Pół duszy i pół ciała, 
Lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził – 
Wyparskał ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził. 
 
Rzekł Bajdała do szkapy: 
Czemu zwieszasz swe chrapy? 
Trzeba było kopytem Dusiołka przetrącić, 
Zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić! 
 
Rzekł Bajdała do wołu: 
Czemuś skąpił mozołu? 
Trzeba było rogami Dusiołka postronić, 
Gdy chciał na mnie swej duszy paskudę wyłonić! 
 
Rzekł Bajdała do Boga: 
O, rety – olaboga! 
Nie dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka, 
Jeszcześ musiał takiego zmajstrować Dusiołka? 
 
 
Po przeczytaniu 
1. Scharakteryzuj obu bohaterów wiersza – Bajdałę i Dusiołka. Weź pod uwagę skojarzenia, 
jakie budzą imiona tych postaci. 
2. W jakim celu – Twoim zdaniem – Leśmian wprowadził do utworu elementy stylizacji 
gwarowej? 
3. Opisz wizję świata przedstawioną w Dusiołku. 
4. Na czym polega groteska w utworze? 

 

2. Dokonaj interpretacji wybranego wiersza Bolesława Leśmiana ( np. Dziewczyna, 
Pan Błyszczyński, Dusiołek, Topielec, Urszula Kochanowska…) 


