
Klasa IIITGTF – 3 kwietnia 

Temat: Futuryści – krzykliwa kontestacja.  

 

Przypomnij sobie, kim byli futuryści?   

Polska, gdy dotarł do niej program futurystów, była krajem słabo rozwiniętym, rolniczym. 

Futuryści w Polsce opiewali rozwój cywilizacyjny i postęp. Trafili ze swoim programem na 

podatny grunt. Sytuacja odbudowującej się Polski sprawiała, że futuryzm przybrał tutaj swoistą 

formę: po początkowym zachłyśnięciu zagranicznymi wzorcami, nastąpiło dostosowanie do 

polskich warunków. 

Futuryści agresywnie atakowali dziedzictwo kulturowe. Traktowali tradycję jako „nienawistny 

hamulec”, który krępuje swobodę twórczą. W swych agresywnych wystąpieniach futuryści 

włoscy porównywali przeszłość i tradycję do dwóch spluwaczek. Uważali, że trzeba niszczyć 

zabytki, bo są „bardziej zaraźliwe niż cholera”. Futuryści zachęcali do niszczenia bibliotek, 

muzeów, pamiątek. Polscy futuryści głosili: „cywilizacja i kultura jest chorobliwością na 

śmietnik, wybieramy prostotę, ordynarność, wesołość, zdrowie, trywialność, śmiech”; 

„ogłaszamy wielką wyprzedaż starych rupieci, sprzedajemy za pół ceny świeże mumie 

mickiewiczów i słowackich”.  

Cechą futuryzmu była gwałtowność, agresywność, kult przemocy, wojny: „chcemy sławić 

wojnę, jedyną higienę świata”. Futuryzm cechował aktywizm, rozpęd działania. Celem było 

przezwyciężenie bierności dotychczasowej literatury. Chcieli chwalić przygodę, odwagę, bunt. 

Marinetti mówił:  

„Ryczący samochód (...) piękniejszy od Nike z Samotraki”. 

Czas aktualności dzieła oceniali na 24 godziny – jutro dzieło będzie antykiem, a więc trzeba 

szybko tworzyć. Odrzucali dziedzictwo romantyzmu, psychologizm, antropocentryzm: precz 

z psychologicznym, metafizycznym niepokojem. Wprowadzali materię jako jedyny motyw 

godny poezji – Marinetti pisał: „gorąco kawałka drzewa lub żelaza roznamiętnia nas bardziej 

niż uśmiech i łzy kobiety”; ból ludzi jest tak samo interesujący jak ból lamp. Tytus Czyżewski 

zalecał kochać maszyny elektryczne, nie kobiety. Kryterium futuryzmu było dążenie do 

oryginalności, odrzucenie tradycji. Wypowiedzieli wojnę fantazji i marzycielstwu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
https://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytus_Czy%C5%BCewski


Zapoznaj się z poniższym manifestem futurystów:  

 

 

 



Co przede wszystkim zwróciło Twoją uwagę po lekturze tego tekstu? A może powinnam napisać 

„lektóże”? 😊 To, co widać od razu to zarzucenie zasad ortograficznych – według futurystów każdą 

zasadę trzeba odrzucić. Twórcą według Jasieńskiego może być każdy, a zasadniczym kryterium 

artyzmu ma być nowoczesność. Sztuką są również wytwory techniki, a także rezultaty pracy 

rzemieślników. 

 

Przeczytaj wiersz Jasieńskiego „But w butonierce” ( str. 124 w podręczniku). Zastanów się nad jego 

futurystycznym przesłaniem. Wynotuj w zeszycie neologizmy pojawiające się w wierszu i wyjaśnij ich 

znaczenie.  


