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„„ KKOOCCHHAAĆĆ II TTRRAACCIIĆĆ...... ””

KOCHA Ć I TRACI Ć, PRAGNĄC I ŻAŁOWA Ć,
PADAĆ BOLEŚNIE I ZNÓW SI Ę PODNOSIĆ,
KRZYCZE Ć TĘSKNOCIE” PRECZ! ” I BŁAGA Ć „ PROWAD Ż ”
OTO JEST ŻYCIE: NIC, A JAK ŻE DOSYĆ...

ZBIEGA Ć ZA JEDNYM KLEJNOTEM PUSTYNIE,
IŚĆ W TOŃ ZA PERŁĄ O CUDU URODZIE,
AŻEBY PO NAS ZOSTAŁY JEDYNIE
ŚLADY NA PIASKU I KR ĘGI NA WODZIE.



AAuuttoorr :: BBRRZZOOSSTTEEKK DDOORROOTTAA
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woj. mazowieckie

INTERPRETACJA WIERSZA LEOPOLDA STAFFA „KOCHAĆ I TRACIĆ”

KOCHA Ć I TRACI Ć

KK oocchhaaćć ii tt rr aacciićć,, pprr aaggnnąącc ii żżaałłoowwaaćć,,
PPaaddaaćć bboolleeśśnniiee ii zznnóóww ssiięę ppooddnnoossiićć,,
KK rr zzyycczzeećć ttęęsskknnoocciiee „„ pprr eecczz !! ”” ii bbłłaaggaaćć „„ pprr oowwaaddżż !! ””
OOttoo jj eesstt żżyycciiee:: nniicc,, aa jj aakkżżee ddoossyyćć......

ZZbbiieeggaaćć zzaa jj eeddnnyymm kklleejj nnootteemm ppuussttyynniiee,,
II śśćć ww ttoońń zzaa ppeerr łłąą oo ccuudduu uurr ooddzziiee,,
AAżżeebbyy ppoo nnaass zzoossttaałłyy jj eeddyynniiee
ŚŚllaaddyy nnaa ppiiaasskkuu ii kkrr ęęggii nnaa wwooddzziiee..



Myśl przewodnia tego wiersza(liryku) brzmi: wszystko w życiu się
zdarza i może się zdarzyć- i to wielokrotnie. Trzeba umieć upadać,
trzeba umieć się podnosić, ale nie należy ulegać złudzeniu,że życie
bywa inne. Ono jest „ nic, a jakże dosyć ”. Wszystkie sytuacje są
powtarzalne.

W liryku Staffa podmiot liryczny(mówi ący) jest jednym z wielu ludzi,
lecz nie indywidualizuje się. Używa prawie wyłącznie bezokoliczników,
co potęguje jego anonimowość. Powtarzalność zdarzeń, celów i uczuć
ludzkich wtłacza nas w pewne schematy: „Kochać i traci ć, pragnąc
i żałować”. Życie, według Staffa przebiega po okręgu, zatacza wciąż
nowe koło, posiada pewne punkty styczne.

Twórczość Leopolda Staffa przypada bowiem na kilka epok: Młodą
Polskę, I i II wojn ę światową oraz okres powojenny.
Wiersz ten pochodzi z tomiku „Łabędż i Lira ” z 1914 roku. Jest to
poezja pogodna, nie ma w niej odbicia konfliktów, ani przeczucia
nadciągającej katastrofy wojennej.

W dwustrofowym wierszu Staffa dostrzegamy kontrastowo zestawione
uczucia, które całe życie miotają człowiekiem:kochać i traci ć, pragnąc i
żałować, upadać i podnosić się, krzyczeć i błagać. W tej właśnie
ambiwalencji zapisany jest ludzki żywot i w tym dokładnie sensie
(wielokrotności tych samych przeżyć) jest on powtarzalny. Każde
kolejne doświadczenie przecież nas wzbogaca, pozwala pełniej
przeżywać życie, dodaje sił do „ następnej rundy”.

Nie możemy dopuścić do tego, by istnieć wygodnie, bezboleśnie,
bezstresowo, bezkonfliktowo, wówczas bowiem naszeżycie zatrzyma się
w miejscu. Będziemy się starzeć, ale nie będziemy dojrzewać
wewnętrznie.
Staff proponuje pójść dalej: „sięgać, gdzie wzrok nie sięga, łamać, czego
rozum nie złamie”. Druga zwrotka jest wyznaniem,że trawimy czas w
pogoni za „jednym klejnotem” lub perłą „o cudu urodzie ” , omija nas
wiele pięknych rzeczy i spraw, a wreszcie pozostają po nas tylko
„ Ślady na piasku i kręgi na wodzie”. Stwierdzenie to pozbawione jest
goryczy, brzmi w nim zgoda na ten stan rzeczy, bo Staff pochwala
życie w każdym jego przejawie. Wyznaczanie sobie odległych celów, na
pozór „wariackich”( jak choćby szukanie klejnotów na pustyni czy
poszukiwanie ich na dnie oceanów), nie jest niczym innym, jak
tęsknotą człowieka za niezwykłym, pełnym przygód,
niekonwencjonalnym życiem.



Wydawać by się mogło, że ostatnie dwa wersy Staffowskiego
liryku brzmi ą bardzo pesymistycznie. W konkluzji: „Ażeby po nas
zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie” odnajdujemy i
zawód i gorycz. Odnajdujemy też zadumę i stoicką postawę
pogodzenia się z losem i nieuniknioną koleją rzeczy. To, co po nas
pozostaje na ziemi, jest tak ulotne i nietrwałe,że- po co się trudzi ć.

Staff poprzez podmiot mówiący zmusza nas do zastanowienia się nad
wyborem. Mając świadomość całej marności tego świata, można
przecież spróbować „ postawić sobie pomnik trwalszy jak ze spiżu”.
Wprawdzie życie niesie gorzkie doświadczenia i uczy,że każdy
człowiek boryka się ze swą samotnością na własną rękę, lecz ta wiedza
winna stać się bodźcem do działania, do szukania nowych idei, nowych
celów i odnalezienia się w tym świecie i w tym czasie danym nam,
ludziom.

Puenta wiersza - życie to bezustanna przemiana, a człowiek stwarza
siebie ciągle na nowo.Życie samo w sobie stanowi tajemnicę i jest ono
naszą największą przygodą.

Podmiot liryczny wiersza stara się wyrazić to, co składa się
na ludzkie życie, które określone jest w sformułowaniu„nic, a jak że
dosyć...”.

Liryk ten skłania do refleksji, podsuwa pomysł na sens, treść życia,
wydobycie jego urody.

Poezja Staffa podobnie jak i filozofia z tego okresu odzwierciedla
postawę poety wobec rzeczywistości, młodzieńczych rozwichrzeń
zajmuje miejsce spokojna afirmacja życia, melancholia się ucisza,
smutek łagodnieje, a wiersz nabiera pogody i prostoty wyrazu.

Wiersz „Kochać i traci ć ” zbudowany jest z dwóch strof. Zarówno
pierwsza jak i druga strofa składa się z czterech wersów. Obydwie
strofy mają charakter refleksyjny. Ka żdy wers składa się z 11 sylab.
Jest to wiersz sylabiczny. W każdym wersie występuje stała liczba
sylab: 11. Po każdej piątej sylabie w wersie występuje średniówka.

Część przedśredniówkowa:



I strofa

I wers 11 ( 5 + 6 )
II wers 11 ( 5 + 6 )
III wers 11 ( 5 + 6 )
IV wers 11 ( 5 + 6 )

II strofa

I wers 11( 5 + 6 )
II wers 11 ( 5 + 6 )
III wers 11 ( 5 + 6 )
IV wers 11 ( 5 + 6 )

Klauzula występuje po jedenastej sylabie.
W obydwu strofach kończące wers wyrazy rymują się: pierwszy z
trzecim, drugi z czwartym:
żałować - prowadż, podnosić - dosyć, pustynie - jedynie,
urodzie - wodzie. Są to rymy żeńskie.

rymy krzyżowe:
Kochać i traci ć, pragnąc i żałować, a
Padać boleśnie i znów się podnosić, b
Krzyczeć tęsknocie” precz „ i błagać „ prowad ż ! „ a
Oto jest życie: nic, a jakże dosyć... b

Ten wiersz jest bliski mojemu pojmowaniu życia. Moim zdaniem
wiersz „ Kochać i traci ć ” zawiera prawdę o tym, co się w życiu liczy.

Uczy, iż może ono być pełne radości, pogody, by istnieć w zgodzie
ze światem, ludźmi, sobą, dostrzegać zalety każdego etapu życiowego.
Zalety te, wartości, płyną z wnętrza człowieka, z jego uczuć, rozumu,
a nie z zaspokajania potrzeb materialnych.

„ Kochać i traci ć ” - życie to upadki i wzloty, nieszczęścia i
radości „ nic, a jakże dosyć ”.


