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          Wszystko zaczęło się od języka polskiego. Na jednej z kolejnych lekcji polonistka 

zaczęła omawiać dwudziestolecie międzywojenne. Pomyślałam nieskromnie, kolejne nudy…. 

I po co to komu potrzebne? W zasadzie nie próbowałam nawet koncentrować się na tych,                  

z założenia, górnolotnych opisach nauczycielki. Jednak, powiem szczerze zainteresował mnie 

wywód kobiety, która wszelkimi sposobami chciała nas przekonać do uroku literatury. 

Wbrew sobie, mimochodem zaczęłam słuchać o  niezwykle krótkiej, ale intensywnej                           

i barwnej epoce. Nawet to było przyjemne, wyobraziłam sobie te przepełnione gwarem 

kawiarenki i skupiska przechodniów na rogach ulic Warszawy, słuchających panów literatów 

głoszących swoją poezję. Tak minęła lekcja, z zamyślenia wyrwał mnie dzwonek. Nawet nie 

wiedziałam, kiedy Pani napisała na tablicy bibliografię do tego zagadnienia i zadanie 

domowe. „Przygotuj informację na temat grupy poetyckiej Skamander”. 

Dzień minął szybko, na długiej przerwie poprosiłam bibliotekarkę o jakąś książkę, może stary 

podręcznik, w którym mogłabym znaleźć potrzebne informacje. Wyszłam z biblioteki  

z dwoma opasłymi tomami dotyczącymi międzywojnia. Jednym z nich był faktycznie 

podręcznik z 1996*. Wracając do domu zastanawiałam się jak to się stało, że ta polonistka 

zwróciła moją uwagę na tę odległą epokę? 

      Spać położyłam się grubo po północy, oczywiście czytałam wypożyczone książki                    

i robiłam notatki do pracy domowej i mam wrażenie, że przeczytałam dużo więcej niż trzeba 

było na lekcję. Gdy przyłożyłam głowę do poduszki, czułam zmęczenie, a pod ciężkimi 

powiekami szczypiące oczy były jakieś niespokojne. W głowie przesuwały mi się myśli, 

obrazy brukowanych uliczek i o zgrozo…. widziałam Tuwima…Czy to był Tuwim? 

       Słyszę rozmowy przez sen, takie rozmowy, z których nic nie wynika, bo nakłada się na 

siebie wiele rozmówców. Ale mimo to, w ich głosach odczuwam radość i euforię, jakieś 

wręcz podniecenie. Czuję zapach dymu papierosowego, wdziera się on w nozdrza i przenika 

moje płuca. Ktoś wznosi toast: 

- Za wolność Panowie, za wolność! – Brzęk stukających się kieliszków tępo brzmi w mej 

głowie. Czuję opary alkoholowych oddechów pomieszane z zapachem kiszonych ogórków, 

gotowanej kapusty i golonki pieczonej na piwie. Otwieram oczy. Przetarłam je ze zdziwienia. 

Widzę przed sobą jakichś ludzi, kobiety i mężczyzn. Widzę przez mgłę, ponieważ                           

w powietrzu unosi się, przenikający wszystko, papierosowy dym. Wszyscy ubrani są 

schludnie, a nawet z elegancką nonszalancją. Kobiety w sukienkach troszeczkę poniżej kolan                    

z przedłużonym stanem. Na głowach miały imponujące kapelusiki, toczki lub inne wytworne 

ozdoby, a w rękach dzierżyły papierosa od czasu do czasu wkładając go w karminowe usta. 

Gdzieś z głośników wydobywała się melodia charlestona**, i paniom nogi same ruszały się        

w rytm muzyki. Panowie nie byli gorsi… prezentowali się w dobrze skrojonych garniturach, 

starannie przystrzyżonych włosach, melonikach, cylindrach i kapeluszach.  

Nikt nie zwracał na mnie szczególnej uwagi, choć odbiegałam wyglądem i strojem od 

pozostałych. Postanowiłam obejść lokal dookoła, przyjrzeć się jego bywalcom, a przy okazji 

poszukać wyjścia. Dusił mnie ten potworny dym, a w połączeniu z innymi zapachami mdliło 

mnie w żołądku. Na okrągłym stoliku zobaczyłam pismo „Pro arte et studio”. Eureka!!! 

Jestem pośród Skamandrytów, tylko jakim cudem? Tłum zgromadzonych ucichł. Spośród 



 
 

niego wyłonił się mężczyzna szczupły z zaczesanymi to tyłu włosami nad wysokim czołem                         

i wyraźnie zarysowanym nosem. Począł bez zbędnych wstępów recytować: 

 Gromadę dziś się pochwali,  

Pochwali się zbiegowisko  

I miasto.  

Na rynkach się stosy zapali  

I buchnie wielkie ognisko,  

I tłum na ulice wylegnie,  

Z kątów wypełznie, z nor wybiegnie  

Świetować wiosną w mieście,  

Świętować jurne święto.  

I Ciebie się pochwali,  

Brzuchu na biodrach szerokich  

Niewiasto! 

(…)Ty gnoju miasta, tytanicznej krosty,  

Tłumie, o Tłumie, Tłumie rozszalały!  

Faluj straszliwa maso, po ulicach,  

Wracaj do rogu, śmiej się, wiruj, szalej!  

Ciasno ci w zwartych, twardych kamienicach,  

Przyj! Może pękną - i pójdziecie dalej!*** 

To był Julian Tuwim. Wszyscy zaczęli bić brawo. Popatrzyłam jeszcze chwilę w jego stronę                

i ruszyłam do drzwi. Kiedy wyszłam na zewnątrz, okazało się, że jestem na Nowym Świecie 

w Warszawie. Numer 57. Tam mieściła się kawiarnia Pod Picadorem.  

      Rześkie powietrze owiało mnie i przywróciło właściwe myślenie. Szłam przed siebie,              

ale miałam nieodparte wrażenie, jakbym nie przybliżała się do celu, jakbym błądziła                         

w labiryncie. Mijający mnie przechodnie spoglądali na mnie nieufnie, a ja szukałam na ich 

twarzach bratniej duszy i wyrozumiałości. Gdy byłam już pod Kolumną Zygmunta na Starym 

Mieście zobaczyłam rozprawiającą młodzież. Moi rówieśnicy, na takich wyglądali, 

dyskutowali o odzyskaniu niepodległości przez Polskę i o roli literatury w tym 

przedsięwzięciu. Wyciągali z grobu Słowackiego i Mickiewicza, powoływali się też na 

Sienkiewicza i każdy z nich opiniował walory ich dzieł. W obliczu tej ulicznej dysputy 

obojętnie nie mogłam przejść. Zatrzymałam się obok, niby przypadkiem i trochę bezczelnie 

wtrąciłam swoje zdanie: 

- Tam, skąd ja przybywam również uczymy się o wielkich wieszczach romantyzmu i nie da 

się zaprzeczyć o wpływie ich twórczości na Polaków, o sile z jaką „Dziady”, „Konrad 

Wallenrod” czy „Kordian” wyryli się w sercach rodaków. Jednak oprócz kanonu lektur 

odkrywam inne książki, które są mi bliskie z uwagi chociażby na bohaterów i refleksje, jakie 

nasuwają mi się po ich przeczytaniu. – Patrzyli na mnie dziwnym wzrokiem, trochę                             

z niedowierzaniem, troszkę z dezaprobatą, ale w ich oczach przebijała ludzka ciekawość. 

Kontynuowałam.  



 
 

 - Zostawcie Mickiwicza, Słowackiego i Norwida, zobaczcie inny wymiar literatury. – 

Zdjęłam z siebie plecak i pośród tysiąca innych rzeczy znalazłam „papierową cegłę”.  

 

- Oto jest książka, która ostatnio mnie porwała. Nosi tytuł ,, Piękne istoty ‘’. Opowiada ona                       

o miłości, przyjaźni i magii. Lubię tę książkę, ponieważ czytając ją znalazłam wiele 

podobieństw do mojego życia. Już po pierwszej stronie poczułam się mocno związana z tą 

powieścią, gdyż opisuje Gatlin małe miasteczko, w którym rozgrywa się akcja. Ojciec 

głównego bohatera dzieli mieszkańców Gatlin na dwie grupy. Na tych, którzy nie mogą 

wyjechać i na tych, którzy są za głupi by opuścić miasto, a pozostali już dawno się wynieśli. 

Podobnie myślę o mieście, w którym mieszkam, bo jest to niewielka miejscowość, gdzie 

każdy zna każdego i co byś nie zrobił wszyscy będą zaraz o tym mówić.  W tej książce 

wyjątkowo spodobał mi się wątek zażyłości głównych bohaterów. Przyjaźń Ethana i Linka,                

a także  miłość Ethana do Leny. – Sami zobaczcie, przerwałam podnosząc wzrok na moich 

nowych kolegów, czy nie jest to bliska nam tematyka? Każdy z nas szuka przyjaźni, miłości                             

i odkrywa własną tożsamość i styl.- Kilkoro młodych kiwnęło potakująco głową, co zachęciło 

mnie do dalszego prezentowania powieści.  

 - Wraz z przyjazdem Leny do miasta wszystko się zmieniło. Mieszkańcy nie akceptowali 

rodu dziewczyny, który mieszkał od pokoleń w Gatlin, ponieważ był inny, posiadał moce, 

których ludzie tak naprawdę nie rozumieli. Ethan jako jedyny widział w Lenie zwykłą 

dziewczynę, robił wszystko, aby choć na chwilę poczuła się „normalna”. W chwilach 

największych prób od losu, para mogła zawsze liczyć na najlepszego przyjaciela Ethana, 

Linka. Chłopcy byli dla siebie jak bracia gotowi do poświęceń i wyrzeczeń. Link wiedział,                      

że Ethan postępuje słusznie i robił wszystko, aby go w tym wspierać. Po skończeniu książki 

zrozumiałam, że w „moim Gatlin” mam przyjaciela takiego jak Link, który zawsze przy mnie 

będzie i zrobi wszystko żeby mi pomóc. Pragnę też, aby ktoś kiedyś pokochał mnie tak 

mocno, jak Ethan Lenę.- Zrobiłam małą pauzę i czułam, ze muszę dopowiedzieć jeszcze 

jedno zdanie. 

-  Zrozumcie mnie, nie mogę Wam zdradzić szczegółów, bo wtedy na pewno nie wzięlibyście 

tej powieści do ręki. A tak, zostawię Wam ją i czerpcie z niej tyle przyjemności i nauki co ja.       

Kiedy skończyłam, powiało chłodem, a zza chmur przebijały się nieśmiałe promienie słońca. 

Dziewczyna, która wcześniej potakiwała głową miała teraz zwilżone oczy.  

- Mogę ? – Zapytała wyciągając rękę w moją stronę. Biorąc tom uniosła go ponad ramię.                   

– To jest wolność koledzy! Kiedy możesz decydować o sobie i analizować literaturę, tę która 



 
 

do Ciebie przemawia. Jesteśmy jak te „piękne istoty”, które walczą o własną niezależność i 

miejsce na ziemi. Skoro mamy już wolny kraj, możemy poszukać miłości! 

Słowa dziewczyny brzmiały w moich uszach, kiedy zrobiło się strasznie zimno i zaczęły mną 

telepać dreszcze. Przed oczami mi nagle pociemniało i usłyszałam narastający dźwięk 

dzwonka, który wwiercał mi się w głowę. Gdy otworzyłam oczy okazało się, że pora wstawać 

do szkoły, a to co przeżyłam w innym świecie to zwyczajny sen… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wroczyński T.: Literatura polska dwudziestolecia międzywojennego. Podręcznik dla klasy 

trzeciej szkoły średniej, Warszawa WSiP, 1996 

**charleston,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Charleston_(taniec), dane z dnia 12.02.2018 

***Tuwim J.: Wiosna Dytyramb, 1918r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Charleston_(taniec)

