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Bolesław Leśmian

Bolesław Leśmian (Lesman) urodził się w 1877 roku w Warszawie. Miał pochodzenie 

żydowskie i był spokrewniony ze znanym poetą Janem Brzechwą. Współpracował z 

pismem „Chimera”, od 1911 roku współtworzył Teatr Artystyczny w Warszawie. Był 

uważany za naśladowcę poetów małopolskich i dopiero pośmiertnie został doceniony ze 

względu na nowatorstwo i oryginalność swojej twórczości. Znany jest jako twórca 

nowego typu ballady. Debiutował zbiorkiem  Sad rozstajny w roku 1912, pisał też baśnie, 

eseje literackie. Jego poezja czerpie z dobrobytu Baroku, Romantyzmu i Młodej Polski, 

widać w niej wpływy symbolizmu i pasję filozoficzną Nietzschego. Poeta zmarł w 

Warszawie w 1937 roku. 





Cechy twórczości:

afirmacja życia 

witalizm

intuicjonizm

refleksja egzystencjalna 

język kunsztowny, bogaty w metafory, pełen neologizmów 
(leśmianizmy)



Najważniejsze 
utwory:

■ Sad rozstajny

■ Łąka 

■ W malinowym 

chruśniaku 

■ Napój cienisty 

■ Dziejba leśna 

■ Klechdy polskie (baśnie)



,,W malinowym chruśniaku”

I stały się maliny narzędziem pieszczoty

Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie

Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,

I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.

I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu,

Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,

Porwałem twoje dłonie — oddałaś w skupieniu,

A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem

Zapodziani po głowy, przez długie godziny

Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.

Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.

Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,

Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,

Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory,

I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.

Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,

A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,

Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni

Owoce, przepojone wonią twego ciała.



W wierszu poeta niezwykle plastycznie oddaje atmosferę upalnego, 

letniego dnia. Czytelnik może z bliska obejrzeć „złachmaconych pajęczyn 

(…) wisory”, kwiaty, wędrówkę kosmatego żuka, „rdzawe guzy” na chorym 

liściu. Owa „mikroperspektywa” pomaga oddać intymność sytuacji. 

Leśmian opisuje różne bodźce działające na kochanków, którzy w 

malinowym chruśniaku zbierają owoce: woń malin, do tyk spoconych ciał, 

smak owoców, bzykanie owadów. Subtelnie i delikatnie przedstawia 

pieszczoty, których symbolem stają się krzewy malin. 



Wiersz otwiera cykl erotyków pod tym samym tytułem. Napisany jest 

trzynastogłoskowcem o budowie wersu 7 + 6 składa się z pięciu czterowersowych strof o 

regularnym układzie rymów abba i ostatniej strofie abab.

Wiersz należy do najsłynniejszych i najpiękniejszych erotyków Bolesława Leśmiana. Świat miłości 

dwojga ludzi został tu ukazany w niezwykle subtelny, dyskretny sposób. Cały utwór utrzymany jest 

w bardzo stonowanym nastroju, panują cisza i spokój. Opis otaczającej kochanków przyrody zdaje 

się jedynie wzmagać tę ciszę i powodować, że schronieni wśród krzaków malin postrzegają cały 

świat z zupełnie innej, swojej własnej perspektywy. Maliny stają się symbolami uniesień miłosnych, 

zmysłowości, ekstazy. Najmniejsze drobiazgi i szczegóły („bak złośnik”, „liść chory”, „pajęczyn 

wisiory”, „żuk kosmaty”) wydają się wypełniać cały świat, ogniskować na sobie uwagę pary 

kochanków. W świecie opisywanym tutaj jest duszno, gorąco od uczuć, emocji. Kochankowie są 

jeszcze nieśmiali, to ich pierwsze pieszczoty, pierwsze porywy miłosne. Chłoną miłą atmosferę, 

jaką wytworzyli wokół siebie dzięki łączącemu ich uczuciu. Opisując tę poradę liryczną, poeta jest 

niezwykle delikatny, subtelny, zaledwie szkicuje emocje, jakie łączą tych dwoje ludzi, udowadniając 

tym samym swoją wrażliwość wobec uczuć i przeżyć ćwiczenia oraz inne osoby.



Jak w utworze W malinowym 
chruśniaku jest przedstawiona 
natura?

W utworze "W malinowym chruśniaku" natura jest 
przedstawiona przy pomocy różnych zmysłów. 
Jest to bardzo dokładny opis, uwzględniający 
szczegóły opisywanego chruśniaka. Przyroda jest 
pełna życia i sił witalnych. To nie tylko świadek 
erotycznego uniesienia dwójki kochanków, ale 
także jego inicjator.


