
 

Co ci w duszy gra… 

Proszę cię, duszo moja, bądźże mi szaloną, 
Bo ukradłem nadzieję gdzieś w karczmie przydrożnej! 
Ciesz się zgubą! Niech będzie przeklęty ostrożny. 

Sonet szalony – Leopold Staff 

Rozmowa z duszą – Leopold Staff 

 
 

- Kogóż to, duszo moja, kogo to szukamy?  
Sto miast zbiegliśmy tłukąc od bramy do bramy.  
 
"Stęsknione serce nasze samo siebie szuka.  
Dłoń nasza w drzwi nie bije: to serce tak puka."  
 
- Kogóż to się boimy, kogo się boimy,  
Że gnamy w dal nieścigłą przez mrozy i zimy?  
 
"By świat za mały nie był, ty i ja się straszę.  
Świat jest tak jeno wielki jako serce nasze."  
 
- Czemu smutek i żałość serce nam spopiela,  
Gdy my pragniem radości, wołamy wesela?  
 
"Cicho. Daj pokój sercu. Wszakże cierpi przecie.  
Radość z bólu się rodzi, jako z matki dziecię." 
 

https://1.bp.blogspot.com/-EVqr2K7kl5k/ThBRodjg6GI/AAAAAAAAaZ8/1D1x7znj9Ho/s1600/891cebac.jpg


Nauczyciel mądrości, pogody ducha, patriotyzmu i wiary 

 

Fryderyk Pautsch, Portret Leopolda Staffa, 1908 (fot. malowane-wierszem.blogspot.com 

Między pieśnią przerwaną a zbudzonym echem 
Falą i nagą stopą, co wnet się zanurzy 

Przyjściem listu i zdjęciem pieczęci z pośpiechem 
Pomiędzy zaproszeniem i rankiem podróży 
Między wzniesioną dłonią a owocem drzew 

Śpi szczęście. 

Przyszedłem z pieśnią – pójdę bez słów 

I długo milczeć będę… Odejdę od was, by wrócić znów,  

I przy was już osiędę…”  

 

Chroń Panie, wątłą mojej duszy zieleń. Od podeptania i martwych 

spopieleń, abym wśród życia Ostatniej Wieczerzy  

Czuł jej aromat balsamiczny, świeży.  

Przejdą dni ciężkie klęski i rozgromu 
I zapomnimy o ranach i szkodach… 

Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, 
Będziemy stąpać po swych własnych schodach. 



Leopold Staff  nazywany jest poetą 

trzech pokoleń.  

To mędrzec i filozof.  

To przewodnik duchowy i autorytet kilku pokoleń. 

Jego twórczość zmieniała się przez lata.  

Fascynował się filozofią nietzscheańską. Jednak nie przyjął Staff 
poglądów Nietzschego bezrefleksyjnie – odrzucił wszystko, co 
było niezgodne z etyką chrześcijańską, między innymi 

indywidualną moralność („samolubstwo dostojnych 

jest stanem świętym” – mówi Nietzsche), pogardę dla 

litości, współczucia i altruizmu. 

 
https://www.istockphoto.com/pl/wektor/stick-man-feels-like-king-vector-gm1135036282-30180520 

http://aleklasa.pl/gimnazjum/poeci/staff-leopold


Wiersze: 

Kowal 
Według Staffa najwyższym celem człowieka jest osiągnięcie mocy i poczucia 
wewnętrznego ładu. Tytułowy kowal to człowiek nietzscheański – silny, wolny, który 
samodzielnie kształtuje swoje wnętrze: „bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć 
muszę,/ Serce hartowne, mężne, serce dumne, silne.”  

 

 

Całą bezkształtną masę kruszców 
drogocennych, 

Które zaległy piersi mej głąb nieodgadłą, 

Jak wulkan z swych otchłani wyrzucam 
bezdennych 

I ciskam ją na twarde, stalowe kowadło. 

  

Grzmotem młota w nią walę w radosnej 
otusze, 

Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, 

Bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć 
muszę, 

Serce hartowne, mężne, serce dumne, 
silne. 

  

Lecz gdy ulegniesz, serce, pod młota żelazem, 

Gdy pękniesz, przeciw ciosom stali nieodporne: 

W pył cię rozbiją pięści mej gromy potworne! 

  

Bo lepiej giń, zmiażdżone cyklopowym razem, 

Niżbyś żyć miało własną słabością przeklęte, 

Rysą chorej niemocy skażone, pęknięte. 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/c304-analiza-wierszy/kowal-staff


Deszcz jesienny ( frag.) 

 

Motyw smutku i melancholii jego treścią jest obraz deszczu widzianego z 
wnętrza pokoju przez okno. W tle pojawiają się smutne obrazy: groby, 
korowód żałobników, śmierć, pogrzeb, spopielony dom itp. 

 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy się senny...                                           

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny... 

 

Wieczornych snów mary powiewne, dziewicze 

Na próżno czekały na słońca oblicze... 

W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, 

W dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą... 

Odziane w łachmany szat czarnej żałoby 

Szukają ustronia na ciche swe groby, 

A smutek cień kładzie na licu ich miodem... 

Powolnym i długim wśród dżdżu korowodem 

W dal idą na smutek i życie tułacze, 

A z oczu im lecą łzy... Rozpacz tak płacze... 

 

 
 

 

 

http://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c165-modernizm/staff-deszcz-jesienny


Dzieciństwo  

Widzimy w nim odnajdywanie poczucia szczęścia we wspomnieniach z dzieciństwa. 
Ten wiersz, uznawany za arcydzieło liryki osobistej Staffa, przenosi nas w dziecięcy 
świat, pełen magii i tajemniczości, świat, w którym odczuwamy szczęście, bo po 
prostu jesteśmy, istniejemy: 

,,Było to jak podróż szalona po świecie, 

Pełne przygód odjazdy w wszystkie świata częście… 

Sen słodki, niedorzeczny, jak szczęście… jak szczęście…’’  

 

Przedśpiew 

Osoba mówiąca w wierszu (którą można określić jako alter ego poety) to człowiek, który w 

życiu doświadczył wiele: 

Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska, 

Złuda miłości zwątpień mrok, tęsknot rozbicia. 

Ale te doświadczenia nie załamują go, wprost przeciwnie – skłaniają do deklaracji, że życie 

jest piękne, wystarczy dostrzegać głębiej: 

,,I uczę się miłowania, radości w uśmiechu, 

W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w grzechu, 

I pochwalam tajń życia w pieśni i milczeniu, 

Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu.’’ 

 

Pierwsza przechadzka 

Jednym z najpopularniejszych powojennych wierszy Staffa jest Pierwsza przechadzka. To 

utwór, który dodawał otuchy, wyrażał nadzieję na lepsze jutro, bez względu na to, co teraz. 

Chociaż „przyjdą dni klęski (…) będziemy znowu mieszkać w swoim domu.” 

,,Będziemy znowu mieszkać w swoim domu,  

Będziemy stąpać po swych własnych schodach.  

Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu,  

Lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach.’’  

 

http://aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/staff-dziecinstwo
http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/c304-analiza-wierszy/staff-przedspiew
http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/c304-analiza-wierszy/leopold-staff-pierwsza-przechadzka


OBEJRZYJ 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo89TLh1BgM&feature=youtu.be 

Leopold Staff - Sonet szalony 

To utwór o nieograniczonej wolności i swobodzie. Osoba mówiąca w 
wierszu to włóczęga, który wędruje po świecie. Zgadza się na niewygody 
i niepogody, przyjmuje świat takim, jaki on jest – dlatego nie jest od 
niczego zależny, jest wolny: 

 

 
 

https://publicdomainvectors.org/no/gratis-vektorbilder/Landstrykeren-bilde/62861.html 
 

 
Włóczęga, król gościńców, pijak słońca wieczny, 
Zwycięzca słotnych wichrów, burz i niepogody, 

Lecę w prześcigi z dalą i złudą w zawody, 
Niewierny wszystkim prawdom i sam z sobą sprzeczny. 

 
Pod gwiezdnym niebem w polu rozkładam gospody. 

Snem i płaszczem nakryty, śpię wszędzie bezpieczny. 
U głowy mej zatknięty kij, jak krzew jabłeczny, 

Rodzi mi kwiat marzenia i owoc swobody. 
 

Lekkomyślność śpi ze mną, płocha weselnica, 
Sakwę, gdziem mądrość chował, przedarła psotnica... 
W drodze szczęśliwiem zgubił swą mądrość znużoną. 

 
Proszę cię, duszo moja, bądźże mi szaloną, 

Bo ukradłem nadzieję gdzieś w karczmie przydrożnej! 
Ciesz się zgubą! Niech będzie przeklęty ostrożny! 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo89TLh1BgM&feature=youtu.be
https://publicdomainvectors.org/no/gratis-vektorbilder/Landstrykeren-bilde/62861.html


 

 


