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Na wsi Józefa Czechowicza to wzruszająca poetycka opowieść, usytuowana na pograniczu snu i 

jawy. Podmiot liryczny, ujawniający się dopiero w przedostatnim wersie utworu, wędruje przez zakątki 

swojej pamięci na tytułową wieś, która urasta w jego wyobrażeniach do wyidealizowanej krainy niczym 

mityczna Arkadia. Osobę mówiącą w wierszu można utożsamić z samym poetą, tęskniącym do 

poczucia bezpieczeństwa, spokoju i stabilności, a potrzeby te odzwierciedlają jego senne marzenia. 

Trudno jednoznacznie określić adresata utworu; najpewniej tekst stanowi wewnętrzny monolog poety, 

który „śniąc na jawie” relacjonuje projekcję swojej wyobraźni.  

 Cały utwór, za wyjątkiem drugiego wersu utrzymany jest w czasie teraźniejszym, dzięki czemu 

odbiorca staje się świadkiem kreowania rzeczywistości ze snu, usytuowany jest w „tu i teraz” 

przedstawionego świata. A świat ten jest na wskroś sensoryczny – poeta, stosując niezwykłą 

metaforykę angażuje u czytelnika niemal wszystkie zmysły.  

 Wiersz ma budowę klamrową i skonstruowany jest w sposób indukcyjny. Autor, wychodząc od 

szczegółu skojarzeniowego, jakim jest na przykład pozornie proste i prozaiczne siano, przechodzi do 

coraz istotniejszych i ogólniejszych rozważań, mających bardzo konkretne uzasadnienie w jego 

wrażliwości i deficytach emocjonalnych w świecie realnym. 

Siano pachnie snem 

siano pachniało w dawnych snach 

popołudnia wiejskie grzeją żytem 

słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach 

życie - pola – złotolite 
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Wers, który otwiera utwór to jednocześnie niezwykła metafora, bardzo istotnie wpływająca na 

ogólny nastrój wiersza. Stanowi również wstęp do silnie uczuciowo nacechowanej poetyckiej 

rzeczywistości ukazanej w liryku. Autor odwołuje się do zmysłu węchu i automatycznie prowokuje do 

zadania sobie pytań: czym pachnie siano? Jak wobec tego pachnie sen? Drzemka na rozgrzanym 

słońcem sianie w letnie popołudnie z całą pewnością budzi miłe skojarzenia na przykład z wiejską, 

sielankową beztroską. W trakcie takiej drzemki nie może przecież przyśnić się koszmar, toteż 

przenośnia ta zabarwiona jest bardzo pozytywnie. Poeta ten metafizyczny zapach pamięta bardzo 

dobrze. Siano i złożoność skojarzeń z nim związana przywołuje w „ja” lirycznym wspomnienie poczucia 

bezpieczeństwa, spokoju i radości wiejskiego życia. Kolejne wersy, niemniej metaforyczne, oddziałują 

na zmysły równie intensywnie. Podmiot liryczny maluje słowem obraz ciepłych wieczorów na wsi, 

gdzie zachodzące słońce współgra kolorystycznie z barwą złotych łanów zbóż oraz odbija swoje 

promienie od rzeki intensywnym błyskiem. Zmysł słuchu u czytelnika uruchamia się przez zastosowania 

dźwiękonaśladowczego słowa „dzwoni”, tym samym autor przypisuje słońcu zaskakujące cechy. 

 Wraz z kolejną strofą zapada zmrok.  

 

Wieczorem przez niebo pomost 

wieczór i nieszpór 

mleczne krowy wracają do domostw 

przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu 

 

Wspomnienia poety rysują konkretną sytuacją, do której tło stanowią dwa pierwsze wersy. 

Pierwszy – w formie równoważnikowej – przywołuje obraz nieba rozświetlonego gwiazdami Drogi 

Mlecznej a drugi - uruchamia dźwięki odśpiewywanych wieczornych modlitw. Trudno chyba o bardziej 

charakterystyczny element wiejskiej scenerii, niż krowy powracające z pastwisk, które w wierszu 

zostają uosobione. W onirycznej rzeczywistości przedstawionej w wierszu wszystko odbywa się 

cyklicznie i spokojnie, bez pośpiechu, wręcz w zwolnionym tempie. Nastrój panujący w utworze jest 

sielski, ale i refleksyjny; nawet krowy zdają się „rozmyślać” nad minionym dniem nad „korytem pełnym 

zmierzchu”.  
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 Trzecia i czwarta zwrotka stanowią kolejny etap cyklu dobowego, na którym opiera się 

konstrukcja wiersza:  

Nocami spod ramion krzyżów na rozdrogach 

sypie się gwiazd błękitne próchno 

chmurki siedzą przed progiem w murawie 

to kule białego puchu 

dmuchawiec 

 

Księżyc idzie srebrne chusty prać 

świerszczyki świergocą w stogach 

czegóż się bać? 

 

Ważnym elementem wiejskiego krajobrazu są krzyże na rozstaju dróg, tak jak nieodłączną 

częścią wiejskiej rzeczywistości jest gorliwa wiara w Boga i przywiązanie do rytuałów religijnych. 

Cykliczność wszelkich zdarzeń, rytm pór dnia i nocy a także wiara w Boga to czynniki, które składają się 

na poczucie bezpieczeństwa, do którego osoba mówiąca w wierszu tęskni i które nierozerwalnie wiąże 

się z idyllicznym obrazem wsi. Poeta, relacjonując swój senny świat używa środków 

impresjonistycznych – obraz wsi zmienia się w zależności od pory dnia i nocy. W ciągu dnia 

dominowały barwy ciepłe. „słoneczne”, w nocy natomiast błękit, biel i srebro. Ponadto stosowanie 

uosobień podkreśla baśniowy, odrealniony charakter przedstawionego świata. Zupełnie tak, jakby z 

jednej strony każdy element rzeczywistości żył niejako własnym życiem, z drugiej zaś w harmonii i 

symbiozie. Spersonifikowane są „siedzące” w murawie dmuchawce, a także księżyc. „Księżycowa” 

metafora jest szczególnie piękna. Chusty to być może chmury mknące po niebie, które odbijają 

srebrzysty kolor księżyca. Sprowadzenie naturalnego satelity ziemskiego do roli wiejskiej praczki 

pokazuje, jak istotna jest w wiejskim życiu funkcja prostych i codziennych, ale niezbędnych czynności. 

Skojarzenie księżyc, który „idzie” prać swe „chusty” w jeziorze ciemnego nieba, nad którym przebiega 

pomost z Mlecznej Drogi ukazuje metafizyczną perspektywę patrzenia na prozę życia, zakodowaną w 

szczególnej urody poetycką metaforykę. 

 Pytanie retoryczne w ostatnim wersie czwartej strofy stanowi najjaskrawszy przejaw tęsknot 

„ja” lirycznego. Podobno sny są odwrotnością rzeczywistości. Gdyby więc potraktować wiersz w 
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kategoriach psychoanalitycznych znaczyłoby to, iż podmiot liryczny w codziennej realnej rzeczywistości 

nie czuje się spełniony. Brak mu poczucia bezpieczeństwa i cierpi na różnego rodzaju lęki. Stąd tak 

silne przywiązanie do wykreowanego we śnie obrazu sielskiej, spokojnej i bezpiecznej wsi, za którą 

bardzo tęskni. 

 Ostatnią strofę rozpoczyna powtórzona metafora siana, tym razem jednak wzmocniona przez 

słowo „przecież” zupełnie tak, jakby autor upierał się przy niej. Podkreśla to, jak ważne są dla ujęcia 

treści snu poety jego skojarzenia zmysłowe z elementami wyśnionej rzeczywistości. 

 

Przecież siano pachnie snem 

a ukryta w nim melodia kantyczki 

tuli do mnie dziecięce policzki 

chroni przed złem 

 

W śnie poeta ukrył spersonifikowaną melodię pieśni religijnej. Po raz kolejny zatem zaznacza, 

jak istotna dla jego poczucia bezpieczeństwa rola wiary w Boga. W sennej projekcji wsi każda czynność 

jest swoistym rytuałem, którego powtarzalność i przewidywalność pozwala uchronić się przed złem. 

Ostatnia strofa podkreśla ogólny, bardzo prywatny, a nawet intymny nastrój wiersza. 

W utworze Na wsi Józef Czechowicz stosuje przede wszystkim niezwykle plastyczne metafory, 

które służą podkreśleniu sennego, odrealnionego charakteru opisywanej rzeczywistości. Oddziałuje na 

właściwie wszystkie zmysły odbiorcy, jednak na szczególną uwagę zasługuje warstwa  brzmieniowa 

tekstu. Poeta przedmiot swoich poetyckich wzruszeń „maluje dźwiękiem”. Poziom akustyczny utworu 

podkreślony jest przez zastosowanie wielu środków poetyckiego wyrazu przede wszystkim 

onomatopei, ale także aliteracji. Osiągnięty efekt jest eufoniczny, harmonijny i stanowi o wyjątkowym 

pięknie lirycznym wiersza. 

  


