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Sceneriusz warsztatów „Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze”... 
 
 

1. Głośne odczytanie wiersza Leśmiana „Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze”... 
i próba rozpoznania autora (Czy ktoś zna ten wiersz? Czy wie, kto jest jego autorem? 
Czy ten wiersz przypomina komuś jakiś inny? – prosimy o podanie  tytułu, 
zacytowanie fragmentu).  

2. Podział uczestników na 3 zespoły i zaproponowanie literackiego śledztwa; zadaniem 
kaŜdego z zespołów będzie wskazanie w otrzymanych zestawach wierszy, których 
autorem moŜe być nasz X (jeśli nie został rozpoznany) / Bolesław Leśmian (jeśli 
uczestnicy rozpoznali autora). (Wiersze we fragmentach). 

 
Zestaw 1 

  a) „RóŜowieje o zmierzchu twój spłowiały liścik...  
  Wóz turkocze za oknem. MoŜe sen mój właśnie  

Tak odjeŜdŜa w złą ciemność – śpiewnie i kolaśnie... 
W niebie – drobnych obłoków napuszysty wyścig!”  

(Bolesław Leśmian, Zmierzch bezpowrotny) 
 
 b) „Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów, 
  Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,  

Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska: 
Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska”... 
 (Leopold Staff, Przedśpiew) 

         
 c) „O świecie! O, dniu promienny! 
  Jak w trawie, chodzę w wiośnie! 
  Zielony krawat wiosenny 
  Łodygą z serca rośnie”. 
   (Julian Tuwim, Kwiecień)  
 
Zestaw 2 
 a) „Niedostępna ludzkim oczom, Ŝe nikt po niej się nie błąka, 
  W swym bezpieczu szmaragdowym rozkwitała w bezmiar łąka,  

Strumień skrzył się na zieleni nieustannie zmienną łatą,  
A gwoździki spoza trawy wykrapiały się wiśniato”. 

   (Bolesław Leśmian, Ballada bezludna) 
 

b) „Ogród pana Błyszczyńskiego zielenieje na wymroczu, 
Gdzie się cud rozrasta w zgrozy i bezprawie. 
Sam go wywiódł z nicości błyszczydłami swych oczu 
I utrwalił na podśnionej drzewom trawie”. 
 
  (Bolesław Leśmian, Pan Błyszczyński) 
 

c) „O, cóŜ jest piękniejszego niŜ wysokie drzewa,  
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, 
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, 
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem”. 
  (Leopold Staff, Wysokie drzewa) 
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Zestaw 3 
 

a) „Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. 
Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. 
Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują juŜ trawy, 
Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma”. 
  (Leopold Staff, Marzec) 
 

b) „Wówczas demon zieleni wszechleśnym powiewem 
Ogarnął go, gdy w drodze przystanął pod drzewem,  
I wabił nieustannych rozkwitów pośpiechem,  
I nęcił ust zdyszanych tajemnym bezśmiechem,  
I czarował zniszczotą wonnych niedowcieleń, 

  I kusił coraz głębiej – w tę zieleń, w tę zieleń!” 
   (Bolesław Leśmian, Topielec) 
 

c) „Na lipcowej lipie od Popielca do rana 
wisi sobie wisielec, oj da-dana, da-dana! 
(...) 
Tak ci wisi wisiołek, tak ci dynda dyndała, 
tak się zlipił z tą lipą, aŜ się gawiedź zebrała. 
 
Przyczłapała z bezdroŜa, z bezrybia i z bezdna 
sfora lepkich upiorów, nocnicowa, rozgwiezdna”... 
  (Artur Maria Swinarski, Lipa) 

 
 

3. Przedstawienie spostrzeŜeń (prezentuje je 1 osoba z kaŜdego zespołu) – wytypowanie 
wiersza / wierszy tego samego autora i uzasadnienie wyboru. Ocena trafności wyboru. 
Ponowna próba rozszyfrowania autorstwa wiersza Wyszło z boru... 
Uczestnicy powinni wskazać na nietypowe, niezwyczajne słownictwo w wierszach 
1a), 2a), b) i 3b) – oraz 3c), o ile ktoś nie rozpozna tego wiersza jako utworu autorstwa 
Artura Swinarskiego; powinni następnie nazwać te wyrazy neologizmami. W razie 
złego wyboru problem jest rozstrzygany w gronie wszystkich uczestników przy 
pomocy prowadzącego; jeśli uczestnicy nie rozpoznają wiersza 3c) jako utworu 
Swinarskiego (albo nie znanego sobie autora, ale nie Leśmiana – o ile nazwisko 
Leśmiana juŜ padnie), naleŜy zapowiedzieć, Ŝe wybór, choć błędny, jest z pewnych 
powodów uprawniony i Ŝe do tego wiersza jeszcze powrócimy pod koniec warsztatów. 
 

4. Zebranie posiadanych przez uczestników wiadomości na temat neologizmów oraz 
ewentualne ich uzupełnienie. 

 
neologizm – wyraz, wyraŜenie lub zwrot od niedawna istniejący w języku (od gr. 
neos, nowy, i logos, słowo), słuŜący do nazwania nowych zjawisk, urządzeń, 
czynności, zawodów itp. lub pełniący funkcje artystyczne 
 

5. Rozdanie zespołom tekstów wiersza Leśmiana oraz przydzielenie zadań związanych 
z utworem Wyszło z boru... 
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Zespół A 
• Kto jest bohaterem tego utworu? Opiszcie go, uŜywając określeń 

 z wiersza. 
• Co robi bohater? (zacytujcie) 
• Określcie nastrój utworu, wybierając określenia spośród następujących: 

nastrój grozy, baśniowy, wesoły, ponury, uroczysty, sielski, smutny, 
nastrój niesamowitości, melancholijny, pogodny, nastrój tajemniczości 

Zespół B 
Wypiszcie z wiersza neologizmy, które są rzeczownikami (zmrocze, bezzaduma, 
podobłocze, cieklina). WskaŜcie wyrazy, od których te słowa mogły zostać 
utworzone (zmrok, zaduma, obłok, ciec). 
Zespół C 
Wypiszcie z wiersza  neologizmy, które są przymiotnikami (zjesieniałe, 
czołgliwe). WskaŜcie wyrazy, od których te słowa mogły zostać utworzone 
(jesień, czołgać się). Jeśli uczestnicy wskaŜą jako neologizm słowo „kostropaty”, 
wyjaśniamy, Ŝe  to słowo istniejące w polszczyźnie od wieków i objaśniamy jego 
znaczenie np. za pomocą słownika języka polskiego (Aleksander Bruckner  
w Słowniku etymologicznym języka polskiego podaje, Ŝe słowo to pochodzi od 
kostry – ostry, szorstki, z tego samego źródłosłowu: kostrzewa – roślina trawiasta  
o szorstkich źdźbłach, chwast rosnący w zboŜu). Jeśli uczestnicy wskaŜą jako 
neologizm słowo „ślepawy”, wyjaśniamy, Ŝe nie jest to neologizm i wspólnie 
dokonujemy analizy słowotwórczej w celu określenia jego znaczenia (w razie 
potrzeby przywołujemy kategorię przymiotników nazywających cechy nie 
występujące ciągle lub nie występujące w maksymalnym natęŜeniu, np. głupawy – 
‘głupi, ale nie całkiem albo nie w kaŜdej sytuacji’, głuchawy –‘trochę głuchy, ale 
nie zawsze i nie całkowicie’). 

6. Omówienie wyników pracy zespołów (1 osoba).  Wypisanie na kartonie (tablicy) 
neologizmów, ułoŜenie ich w porządku alfabetycznym i wspólne zredagowanie haseł 
do minisłownika (Leśmianowskich)  neologizmów. KaŜde hasło oprócz objaśnienia 
znaczenia neologizmu zawiera podane w nawiasie przykłady istniejących wyrazów 
utworzonych wedle tego samego wzorca słowotwórczego. 

 
Przykładowe hasła: 
 
bezzaduma – ‘stan bez zadumy’, to, Ŝe ktoś nie jest pogrąŜony w zadumie (por. 
beztroska, bezdroŜe, bezrybie, bezkres) 
 
cieklina – ‘coś, co cieknie, płynie’ (por. wydzielina) 
 
czołgliwy – ‘to, co się dobrze się czołga’ (por. ciągliwy, połyskliwy, gadatliwy) 
 
podobłocze – ‘to, co jest pod obłokami’ (por. podzamcze, podgrodzie, podogonie) 
 
zjesieniały – ‘taki, jaki staje się jesienią’ (por. zbisurmaniały, zniewieściały) 
 
zmrocze – ‘to, co jest utkane z mroku’ (por. pobocze, zbocze) 
 
Zwrócenie uwagi na cechy świata poetyckiego stworzonego w wierszach tego autora: 
baśniowość, niezwykłość, fantastyka, obrazowość, plastyczność, przetworzenie, 
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odrealnienie rzeczywistości, uniezwyklenie rzeczy i zjawisk. Podkreślenie roli 
neologizmów artystycznych w kreowaniu tego świata.  
(Odczytanie fragmentu Z rozmyślań o poezji Leśmiana i dyskusja o roli poezji i słowa 
poetyckiego w podejmowanej przez poetę próbie zrozumienia świata i człowieka – ten 
punkt realizujemy w miarę wolnego czasu). 
 
Fragment szkicu Leśmiana Z rozmyślań o poezji:  
 
„W godzinach twórczych (...) przybywa zawsze jakaś treść nowa – coś, o czym poeta 
przed chwilą jeszcze nie wiedział albo wiedział niezupełnie (...), tak Ŝe przed chwilą 
jeszcze nie mógł tego właśnie wiersza napisać. A teraz pisze, bo juŜ wie – albo pisze 
w tym właśnie celu, Ŝeby się w tej chwili o całym świecie i o sobie (...) czegoś 
nowego,  nieznanego dowiedzieć. I dowiaduje się czegoś nieraz bardzo maluczkiego  
i niepochwytnego. Czegoś, co jest i na zawsze pozostanie tylko – napomknieniem.  
A jednak to napomknienie przyczynia się do narodzin wiersza, wzbogaca jego treść, 
góruje nad słowami, usprawiedliwia powstanie słów nowych, staje się jedynym 
powodem, dla którego wiersz na świat przychodzi – przyjść chce i musi. (...) słowa 
wiersza powinny być nieustannie wyczuwalne. Wiersz jest nie tylko myślą – obrazem 
– treścią. Jest on ponadto jeszcze samodzielnym tworem słownym, który się  
z magii słów narodził”. 

 
7. Ostateczne rozszyfrowanie autora wiersza. Zebranie posiadanych przez uczestników 

informacji na jego temat i ewentualne uzupełnienie wiedzy. 
 

Podstawowe informacje biograficzne oraz bibliograficzne:  
Bolesław Leśmian – właśc. Lesman, ur. 1877 (według innych źródeł 1878 lub 1879), 
zm. 1937, poeta, prozaik, autor szkiców literackich; pochodził ze spolszczonej rodziny 
Ŝydowskiej; brat stryjeczny Jana Brzechwy, który pierwotnie nosił równieŜ nazwisko 
Lesman; autor baśniowych opowieści opartych na motywach orientalnych i na 
rodzimym folklorze: Klechdy sezamowe, Przygody Sindbada śeglarza, Klechdy 
polskie. Zbiory wierszy: Sad rozstajny, Łąka, Napój cienisty, Dziejba leśna. 
 
Dygresja dotycząca nazwiska poety – zmiany jego brzmienia (jakie głoski zostały 
zmienione i jaki efekt przez to poeta osiągnął; zwrócenie uwagi na podobieństwo 
brzmieniowe nazwiska Leśmian i słowa baśń; przedstawienie ewentualnych innych 
skojarzeń brzmieniowych).  
 
Dygresja 2 dotycząca nazwiska bohatera jednego z wierszy Leśmiana (wiersz ten 
znajdował się zestawie 2), pana Błyszczyńskiego. Przypomnienie pojęcia nazwiska 
znaczącego, przywołanie znanych uczestnikom nazwisk znaczących, którymi autorzy 
obdarzyli swych bohaterów (np. bohaterowie Zemsty Aleksandra Fredry:  Cześnik 
Raptusiewicz i Rejent Milczek, czy Pani Dobrójska ze Ślubów panieńskich). 
Zwrócenie uwagi na to, Ŝe niektóre z nich równieŜ są neologizmami 
słowotwórczymi.  
 

8. Informacja o autorstwie wiersza Lipa – autorem, wbrew pozorom, nie jest Leśmian, 
lecz inny poeta (a takŜe tłumacz, satyryk i dramatopisarz), Artur Maria Swinarski, 
młodszy ponad 30 lat od Leśmiana. Przypomnienie pojęcia stylizacji (lub wyjaśnienie 
tego pojęcia, jeśli nie jest uczestnikom znane). Wskazanie na neologizmy jako jeden  
z najwaŜniejszych środków uŜytych w celu naśladowania stylu Leśmiana. Głośne 
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odczytanie całego wiersza Lipa (moŜna poprosić o to ochotnika, który pięknie 
recytuje).  

 
9. Nowy podział uczestników na zespoły, którym proponujemy wykonanie 

następujących zadań (uczestnicy po omówieniu zadań poszczególnych zespołów sami 
decydują, w którym z nich chcą się znaleźć): 

 
• Zespół 1. Zilustrowanie dowolną techniką wiersza Wyszło z boru... (praca 

indywidualna lub zbiorowa) 
• Zespół 2. Zredagowanie krótkiej opowieści na dowolny temat z jak 

największą liczbą pomysłowych neologizmów (moŜe to być opowieść 
stylizowana na Leśmiana) 

• Zespół 3. Próba objaśnienia neologizmów stworzonych przez Stanisława 
Lema (przypomnienie, jaki typ literatury uprawiał autor, przywołanie kilku 
tytułów jego ksiąŜek) – do analizy wyjątki z PodróŜy czternastej (Dzienniki 
gwiazdowe Ijona Tichego): 

 
 
 

Tekst do analizy (hasło z Encyklopedii kosmicznej dotyczące planety o nazwie 
Enteropia): 
„Mieszkańcy: 
a) rasa panująca – Ardryci, istoty rozumne wieloprzejrzystościenne 

symetryczne nieparzystoodnogowe (...) 
Stolica: Tentotam, 1 400 000 mieszk. (...) 
Sztuka: taniec (toczny), radioakty, sepulenie (...) 

b) Zwierzęta. Fauna typu silikonoidalnego, gł. przedstawiciele: mierzawce, 
dendrogi autumalne, asmanity, kurdle i ośmioły skowytne. (...) 

 
(Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2015, s. 105–106) 

 
10. Prezentacja efektów pracy zespołów i ocenienie ich przez pozostałych uczestników. 
11. Swobodne wypowiedzi uczestników na temat warsztatów (czy ich zainteresowały, co 

im się podobało, a co nie, jakie inne mieliby pomysły  związane z tematem: 
neologizmy artystyczne.  

12. Ocena pracy uczestników warsztatów (ocenia prowadzący warsztaty, mogą teŜ ocenić 
uczestników opiekujący się nimi nauczyciele i wychowawcy).  

 
 
Bibliografia: 
 
Michał Głowiński, Wiersze Bolesława Leśmiana, WSiP, Warszawa 1992 
Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015  
Bolesław Leśmian, Dzieła zebrane, t. 1: Poezje zebrane, PIW, Warszawa 2010; t. 2: Szkice 
literackie, Warszawa 2012 
Leopold Staff, Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław 1985  
Artur Maria Swinarski, Parodie, Czytelnik, Warszawa 1955 
Julian Tuwim, Wiersze, t. 1, Czytelnik, Warszawa 1986  
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TEKSTY 
 
Ad 1 (1 egzemplarz dla prowadzącego i co najmniej po 3 dla kaŜdego z trzech zespołów)  
 
 
Bolesław Leśmian, *** 
 
Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze, 
Spłodzone samo przez się w sennej bezzadumie. 
Nieoswojone z niebem patrzy w podobłocze 
I węszy świat, którego nie zna, nie rozumie. 
 
Swym cielskiem kostropatym kąpie się w kałuŜy, 
Co nęci, jak oŜywczych jadów pełna misa,  
Czołgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa 
I ciekliną swych mętów po ziemi się smuŜy. 
 
Zwierzę, co trwać nie zdoła zbyt długo na świecie,  
Bo wszystko wokół tchnieniem zatruwa i gasi,  
Lecz gdy ty białą dłonią głaszczesz je po grzbiecie, 
Ono, mrucząc, do stóp twych korzy się i łasi. 
 
Ad 2 (1 egzemplarz dla prowadzącego i co najmniej po 3 dla kaŜdego z trzech zespołów) 
 
 
 
 
 Zestaw 1 

  a) „RóŜowieje o zmierzchu twój spłowiały liścik...  
  Wóz turkocze za oknem. MoŜe sen mój właśnie  

Tak odjeŜdŜa w złą ciemność – śpiewnie i kolaśnie... 
W niebie – drobnych obłoków napuszysty wyścig!”  

   
 
 b) „Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów, 
  Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,  

Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska: 
Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska”... 

         
 c) „O świecie! O, dniu promienny! 
  Jak w trawie, chodzę w wiośnie! 
  Zielony krawat wiosenny 
  Łodygą z serca rośnie”. 
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Zestaw 2 
 a) „Niedostępna ludzkim oczom, Ŝe nikt po  niej się nie błąka, 
  W swym bezpieczu szmaragdowym rozkwitała w bezmiar łąka,  

Strumień skrzył się na zieleni nieustannie zmienną łatą,  
A gwoździki spoza trawy wykrapiały się wiśniato”. 

    
 

b) „Ogród pana Błyszczyńskiego zielenieje na wymroczu, 
Gdzie się cud rozrasta w zgrozy i bezprawie. 
Sam go wywiódł z nicości błyszczydłami swych oczu 
I utrwalił na podśnionej drzewom trawie”. 
 

c) „O, cóŜ jest piękniejszego niŜ wysokie drzewa,  
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, 
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, 
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem”. 
   
 
 
 

Zestaw 3 
a) „Marzec. Wracamy z parku. Wreszcie przeszła zima. 

Spod stopniałego śniegu wyjrzały murawy. 
Drzewa nagie, lecz pierwsze kiełkują juŜ trawy, 
Choć na stawie zielony, cienki lód się trzyma”. 
 

b) „Wówczas demon zieleni wszechleśnym powiewem 
Ogarnął go, gdy w drodze przystanął pod drzewem,  
I wabił nieustannych rozkwitów pośpiechem,  
I nęcił ust zdyszanych tajemnym bezśmiechem,  
I czarował zniszczotą wonnych niedowcieleń, 

  I kusił coraz głębiej – w tę zieleń, w tę zieleń!” 
 

c) „Na lipcowej lipie od Popielca do rana 
wisi sobie wisielec, oj da-dana, da-dana! 
(...) 
Tak ci wisi wisiołek, tak ci dynda dyndała, 
tak się zlipił z tą lipą, aŜ się gawiedź zebrała. 
 
Przyczłapała z bezdroŜa, z bezrybia i z bezdna 
sfora lepkich upiorów, nocnicowa, rozgwiezdna”... 
  
 
 
 
  

Ad 9 (2 egzemplarze) 
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Artur Maria Swinarski, Lipa 
 
Na lipcowej lipie od Popielca do rana 
wisi sobie wisielec, oj da-dana, da-dana! 
 
Obezdolił go rozbrat, cały ksobny ze Ŝalu,  
by zakwitał na lipie niby kwiat na perkalu. 
 
Tak ci wisi wisiołek, tak ci dynda dyndała,  
tak się zlipił z tą lipą, aŜ się gawiedź zebrała: 
 
Przyczłapała z bezdroŜa i z bezrybia, i z bezdna 
sfora lepkich upiorów, nocnicowa, rozgwiezdna; 
 
trupiszydła skomlące lizą z lochów i dziupel, 
za kuśmidrem kuśmider, przy kurduplu kurdupel; 
 
zezownice ukosem wyskoczyły ze źrenic, 
by się wlec przez pszenice aŜ do mdłych niedopszenic; 
 
cwałem goni Przysmrodek z Ulęgałkiem-Michałkiem 
i Świdryga z Midrygą, i Koszałek z Opałkiem; 
 
tylko Gnidosz nie przyszedł, tylko Gnidosz się przeląkł, 
powędrował w zaświaty i zaginął jak szeląg; 
 
ale przyszła Nietota z Nietotamtą i dyga,  
aŜ jej z lipy oddygnął piszczelami dziadyga; 
 
drepcze rzygoń Wymiotek z wieńcem maków na głowie – 
czemu płakał po drodze, o tym nikt się nie dowie; 
 
zakuśtykał o kusi kalinowy Dyrdymał, 
by zobaczyć, czy obwieś swego słowa dotrzymał; 
 
przytańcował Mogilec z kurhanową Padliną, 
oj da-dana, da-dana! na odsiebkę a ino – – – 
 
Wtedy ujrzał ich Pan Bóg i wychmurzył się z cicha 
w niebnej dumie zadumie: skąd się wzięły te licha? 
 
CzyŜby on ich upiersił, wytułowił i zudził? 
CzyŜby on, o da-dana! rozdadanił i włudził? 
 
Kiedy stworzył tych wszystkich? w poniedziałek czy w środę? 
gdy wymyślił chimerę, filodendron i wodę? 
 
Zafrasował się Pan Bóg, bo odgadnąć nie moŜe, 
więc się tylko przeŜegnał i powiedział: „Mój BoŜe... 
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Ad 8 (po 2–3 egzemplarze dla kaŜdego zespołu) 
 
Fragment szkicu Leśmiana Z rozmyślań o poezji  
 
„W godzinach twórczych (...) przybywa zawsze jakaś treść nowa – coś, o czym poeta przed 
chwilą jeszcze nie wiedział albo wiedział niezupełnie (...), tak Ŝe przed chwilą jeszcze nie 
mógł tego właśnie wiersza napisać. A teraz pisze, bo juŜ wie – albo pisze w tym właśnie celu, 
Ŝeby się w tej chwili o całym świecie i o sobie (...) czegoś nowego,  nieznanego dowiedzieć. 
I dowiaduje się czegoś nieraz bardzo maluczkiego i niepochwytnego. Czegoś, co jest i na 
zawsze pozostanie tylko – napomknieniem. A jednak to napomknienie przyczynia się do 
narodzin wiersza, wzbogaca jego treść, góruje nad słowami, usprawiedliwia powstanie słów 
nowych, staje się jedynym powodem, dla którego wiersz na świat przychodzi – przyjść chce 
i musi. (...) słowa wiersza powinny być nieustannie wyczuwalne. Wiersz jest nie tylko myślą 
– obrazem – treścią. Jest on ponadto jeszcze samodzielnym tworem słownym, który się  
z magii słów narodził”. 
 
 
Ad 9 (co najmniej 3 egzemplarze) 
 
 

Hasło z Encyklopedii kosmicznej dotyczące planety o nazwie Enteropia: 
„Mieszkańcy: 

a) rasa panująca – Ardryci, istoty rozumne wieloprzejrzystościenne symetryczne 
nieparzystoodnogowe (...) 

Stolica: Tentotam, 1 400 000 mieszk. (...) 
Sztuka: taniec (toczny), radioakty, sepulenie (...) 

b) Zwierzęta. Fauna typu silikonoidalnego, gł. przedstawiciele: mierzawce, dendrogi 
autumalne, asmanity, kurdle i ośmioły skowytne. (...) 

 
 
 
 


