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Bolesław Leśmian 
we wspomnżenżach 

Jana Brzechwy 
~~~~~~~M'.~--~~~~~ 

Na początek nieco gene logii . Dzia d na sz ze s tr ony ojców, Ber
nard , był warszawskim księg a rzem i wydawcą . Opracował leż 

podręczniki język a fr ancuskiego i niemieckiego. Po jego śm ierci 

księgarnia i wydawn ictwo przybrało f irmQ „L .mrn n i Swiszczow
ski", a n:'lsz stryj Antoni stał się jej współwłaścicielem. Potem 
odkupił j ą Michał Arct. 

Dziad ek Bern ard mia ł p ięcioro dzi ec i. Na jstar.;zy z jego ynów 
Józef, z wykształcenia ekonomi5 la , w ychowanek Szkoły Głównej , 

był ojcem B olesl::iwa. Moim ojcem był rnłod sz syn Bernarda, 
Aleksander, inżyni er- technolog . 

Jedna z córek Bernarda , Gus taw, , wy z ła za rn qż za adwokat t 
Seweryna Sundcrla nda , pows la n c ~\ z 1863 r. , natomias t s t ryj Józef 
ożenił się z je go s iositrą Emmą Sunderl;md. Córka Seweryna i Gu
stawy, malarka Celina Sun d erland odeg ra ł a znaczną ro lę w i y ·iu 
Leśmiana, którego była s io s trą s tryj c c znu- cioleczną . 

O rodzie Sunderland ów ulrwa lib ; i ę w r odzin ie wieść: na s tęp u 

jąca: 

Staszic pragnąc up rzemys ł u ić ki')j wywiózł z Anglii p ol <:jem 
nie mistrza z dziedziny produk cji porce lan .Ta k wiadomo. spec · 
jalis t om t ego rodzaju nie woln o było opuszczać ojczyz y . ów 
Anglik Sunderland otrzymał od rz11d u te r eny w Ilży wraz z przy
ległymi gruntami rolnymi. W wybudowanej fabryC'e wyl\ a rzarw 
zabytkowq już dzi s iaj porcelanę iłżecką. Niedbalstwo !>'padkobiec · 
ców i k olejne pożary d oprowadziły fabrykQ d o ruiny. Przcważ ~.t

jąca część gruntó\ przez w ;; i d zen ic przeszi::t na wh.t :.nosć miesz
czan i okolicznych ch łopó\v. Upływały bla i przed pi erwsz ą 

wojną światową pos iadł ość Sunderlandów wynos i ła już ty lko kil
k~ma sci e mórg ziemi . sad owocowy u st óp sta rej ba szty i wznie
si emy na r u inac h fa bry k i par terowy dorn m ieszkalny, przed któ
rym biegła droga znana jako szlak Batu-Chana. 

Dom i sad objęła w pos ia danie nas za ciotka Gu s tawa Sun
d erland, k tórej m<1ż, adwokat warszawski , a późn ie j rejent, •był 

os tatn im s pa dkobiercą d awn •j rc;idziny fabryk ~mtów. Pos iadłość 

wic;c zmieniła się w l etnią rezyd encję, do której zjeżdżali na 
w akac je k rewni i p r zy ja cie le . 
Le~mian spędził tam niej "dno lalo i l'Zul e wspominał bez

t rns:<ie po yty w go 'cin ny m domu l'iolki. Lato 1917 roku za
\ a i.ylo zczegól nie na całym jego d alszym życiu, gdyż do Ił ży 

zjecha ła również kuzyn ka Cl!! ina ze swoj q przyjaciółką doktor 
Dor ą L e benthal. Ta m zacz<i ł się w iel oletni roman s Bol esława i m.1 
tle iłżeckiego ~adu powsta ł cykl „ 1./ m a linowy m chruśniaku", 

którego Dora była b zpośr dnią adr ·a lką . P o dwud zie. tu paru 
latach, w r oku 1942, Dora szukając schroni enia przed hitlerow
ca mi znow u zn a l az ła s ię w Hży. Z agr ożona przez gL.stapo ode
brała sobi e życic . 

Malka Leśm inna Em mn, był d o tkn ięta gr uźlic <\, któr a st a ł a 

s ię p rzyczyn ą śm i erci za równo jej . j:>k i ob njga rodze t'16 t wa Bo · 
le s ława , a zagraża ł a tak.ie jem u. e 

S tryj Józef , gdy dzi c i by ły jeszcze małe, rozstał s i ę z żoną 

i na st ępnie ożenił po r az dru gi z Hele ną Dob rowo! ką. Nie znam 
po w odu r ozstania s ię .fozcfa i. Emm ą, wi m tylko, że toczył s ic; 
..pór o dzi eci. Wreszci e d oszło d u ich porwania przez ojca, 
u któ rego od tąd się wychowywa ły. 

P n ś l ubie o jca z nową żoną Bolesbw mia ł oświadczyć, że gdy
by ślubu tego udzielił n a wet sam pa p i eż, on go nie uznaje. Ma
cochy bard zo nie lubił. Późn i j mi owiadal, że zawsze mia ł 

pod pnd u szką kartkę, w któr ej s twier dzał, że gdyby nagle 
umarł. znaczy to, iż go otruła mac oc ha. Żalił s ię ież . że znęc a ła 

s ię ona nad jego ojce m , gdyż w szys tkim d awała do k awy mle· 
ko, a o jcu same koż u -; zki. S t os unki le nigdy się nie poprawiły. 

Natomi a · t s iostra Bolesława, Alek s ndra , macochę fa n a tycznie 
wproot u wie lbi ała . Gdy w później szych latac h, p o owdowieniu. 
tara już H •I na Lesman zapad ła na chorobę, która n ap rzód 

odj ę ł a wzrok i s łu c h, a p ot em mowę, O la nie opu s zczała je J 
na eh wilę, a porozumi wa ły ię pi s z~~ c s b i pak -- rn na d ło ni. 

Ola była przys toj m1 brunetką o p i ęk nych' ciemn yc h oczac h 
Nigdy ni wyszła za mąż, gdyż ni e chciała rozstać · ię z m a co
chą . Zma rła mając lat 37 lub 38 n a gru7Jicę płuc, w r ok u bo-



dajże 1923. Wraz z Bolesławem i kuzynką Celiną przewoziliśmy 
jej zwłoki wagonem towarowym z sanatorium w Otwocku do 
Warszawy. Wspomina o tym wiersz „Do siostry". Brata Bolesła
wa, Kazimierza, nie zna łem, gdyż mieszkałem w Kijowie a o:i 

zmarł w Warszawie na gruźlicę gardła, kiedy byłem jeszcze 
dzieckiem. 

Ojciec Leśmiana zmarł nagle na atak serca , wracając od Sun
derlandów z Nowego Swiatu do domu na Kopernika. Przyczyn::i 
śmierci był prawdopodobnie zawał. „Idąc do domu - w grób 
się stoc zył", jak napisał w jednym z późniejszych wierszy Bo
lesław.(„.) 

Stryj Józef przez długie lata mieszkał z rodziną w Kijowie, 
gdzie zajmował stanowisko dyrektora Kasy Emerytalnej na ko
lejach Południowo-Zachodnich. a po przejściu na emerytur<: 
wrócił do Warsza wy, zanim jeszcze mój ojciec osiadł w Kijo
wie. Bolesław ukończył w tym mieście wydział prawny na uni 
wersytecie św. Włodzimierza. W Warszawie jeden z kijowskich 
znajomych, Woznicyn, wyrobił mu na kolei Warszawsko-Wie-

Nie możemy swego czasu istnienia rozłożyć na chcenie, 
zamiar, wolny wybór, cel, samą pracę. Cokolwiek czyni
my, jest to zawsze i tylko istnieniem. Czy na dnie tego 
czynu spoczywa nasza wola, nasz wybór i nasza praca 
samodzielna, jest to dla nas, jak dotąd tajemnicą. 
Tajemnicą jest treść tego czynu i środki, za których 

pomocą ów czyn cudowny spełniamy. Proces widzialny 
życia korzysta z materii, lecz źródło życia, pęd życiowy 

znajduje się poza niq, poza wszelką logiką i wynalazkiem 
technicznym. Intelekt może badać tylko rzeczy martwe. 
Życie samo jest dlań niepoznawalne. 

BOLESŁAW LESMIAN 

Rn tusz na P iecu 
Teatraln y m. 

Sala Rady MieJSkl<'J 
w ratuszu p rzed 
b a n kietem " "' czl'sć 
kr ó la Ru m u nii. J93ri 
rok. 

Ogr óct Sask z w ido
ki em na pałac S ask i. 



deńskiej posadę juryskonsulta, czyli radcy prawnego. Bolesław 

nie wykazał jednak w tym kierunku zdolności i po krótkim cza
sie musiał stanowisko to opuścić. Opowiadali mi, ż e się p omylit 
i w sądzie zamiast żądać oddalenia powództwa, gor<\co je po
pierał. Późniejsze losy jego karti ery prawniczej pozwalają przy
puszczać, że istotnie do z::iwodu tego nie miał powołania.(„.) 

W naszej rodzinie było kilku poetów i malarzy. Wszystkim im 
powodziło S1ię nieszcz,ególnie. Bolesław mawiał nieraz: 

- Cóż to za rodzina' Sami artyści i ani jednego lichwiarza, 
od którego można by pożyczyć trochę pieniędzy! 

Pseudonim Leśmiana wymyślił poeta Antoni Lange. kuzyn na
szych ojców. Byliśmy z nim obaj bardzo zaprzyjaźnieni. L a nge 
był zwolenni·kiem taki.ego właśnie spolszczenia nazwisk. Twierdził 
na przykład, że Wassercug powinien zmienić nazwisko na Vo/a
sierczuk, a Gros glik na Groślicz. Na torniast mój pseudonim wy
myślił mi Leśmian. Uważał, że nie powinno być dwóch poetów 
o tym samym nazwisku. 

- Pomyśl - mówił - jakie to piękne:opierzona część strzały. 

I tak już zostałem Brzechwą na całe życie. ( ... ) 

Poezja żywcem się wymyka wszelkim określeniom. 

Określenie jest dla niej smutnym rodzajem trumny szkla
nej, która - przejrzyściejąc ~ zabija. Ileż to razy, na
ukowo rozważając niepochwytną i zmienną istotę poezji, 
nic innego nie czynimy - jeno uroczyście' kołyszemy 

w próżni trumnę szklaną w tym przekonaniu, że oczom 
własnym i cudzym wspaniałomyślnie rozwidniamy przy
łapaną na gorącym u czynku i odtąd już posłuszną nam ta
jemnicę poezji! A zauważmy to mimochodem, lecz nie
zupełnie od niechcenia, że ilekroć poezja przestaje by1~· 

dla nas tajemnicą, tylekroć my dla niej przestajemy być: 

poetami. 

BOLESŁAW LE$MIAN 

Plac Napoleona, 
obecnie Powstai1ców 
VVarsza\vy, 1g.2s r. 

Hala Mirowska za 
żelazną Bramą, 1932 
rok. 

Skład win Fukiera 
na Rynku Stare go 
Miasta nocą. 



Leśmian P< SJonow '.l l s ię lea trem, mia ł mnóstwu scenicźnych 
pomys ł · w, a le t !ko ni ewiele z nich udało m u s i ę zrealizowal:, 
prowad ził bowiem przez krótki czas teatr w Łodzi, a następnie 

wespó ł z K c zimierzem Wroczyńskim w Wa rszawie i reżyserował 
tam sztuki Gra bbego ( 11 Żart, satyra, i ronia i głębsz e znaczenie"), 
Zeyera, Maeterlincka, c t akże pantomimę „ umu rum". Ten ro
dza j widowisk a oc iąga ł go ta k dał c , że sam napisał scena r iusz 
pantomimy pt. ,.Sk rzy<pek opęta ny". k tóra nie ujrzała jednak świa
tła rampy.( ... ) 

Stosunek ~karnand rytów d o Leśmiana stanowi osobną kartę 
w jego życiu. Ki edy grupa tych młodych poetów zjawiła się na 
widowni literackiej, Leśmian ja k o poeta drukowany w „Chime
rze" i autor „Sadu rozstajn ego" mia ł już ugruntowaną pozycję 
w świecie literackim. 

Tuwim przes ła ł mu do oceny rękopis „Czyhania na Boga ''. 
Wiosną 1918 r. , gdy mieszka łem razem z Boles ławem w domu 
naszych krewnych, wpadł pewnego dnia Słonimski i ofiarował 

Leśmianowi swój pierw szy zbior ek pt. „Son ety". Własnoręcznie 

odebrałem z rąk Lechonia „Karmazynowy poemat" z dedykacj ą, 

-----"""'t'}X'-1~. ---

Albo się jest ptakiem - albo się nim nie je st! Nie ma 
ptaków polowi "znych! Skrzydło niecalkow ·te przestaje 
być skrzydłem . Albo słowo się wyzwala z pęt pojęcio

wych, albo dobrowolnie wdziewa te pęta. Z jawia si;; 
właśnie szkola, która twzerdzi, że nal eży pisać nie wy
zwolon ymi s łowami, le ·z ideow o skomponowanymi zda
niami tak , aby tre ć pojęciowa górowała w zdaniu nąd 
nie usamodzielnionym slow em. Słowo chętnie zanika w 
ideowej całości zdania, pozostawiając pierwszeństwo te
mu ostatniemu . Te go rodzaju poez ja pragnie nas aaro-
wać nie magią slów , lecz treścią zdań. Ma nawet pogardę 
dla magii slów. 

BOLESŁAW LES MIAN 

PrzeJ ścl e przez jezd
nię u zbiegu ulicy 
Chłod ne j i żelazne]. 

Perspektywa N owe
go Swlatu w kierun
ku Krakowskiego 
Przedmieścia. 



która utkwiła mi w pamięci: „Jarzębinowym słowom Bolesława 

Leśmiana". 

•W kawiarni „Pod Pikadorem" recytowaaw „Sidi-Numana". 
Czas jednak upływał, skamandryci os iągali coraz nowe sukcesy, 
a wkrótce opanowali ruch literacki w Warszawie. Leśmian stał 

się im niepotrzebny, a nawet w pewnym sensie niewygodny, 
zwłaszcza po wydaniu „Łąki '', bowiem niektórzy spośród poetów 
tej grupy pozostawali pod jego wpływem. 

Po założeniu „Wiadomości Literackich" znaczenie s·kamandrytów 
wzrosło jeszcze bardziej. Oni wyrokowali odtąd o losach poetów. 
Jednych uznawali - innych odtrącali. 
Leśmian był przez „Wiadomości Literackie" po prostu przemil

czany. Wystarczy przejrzeć roczniki tego czasopisma, aby się 

c tym prze'konać. I stan taki trwał przez kilkanaście lat. „Łąka", 
która wywarła wpływ na całe pokolenie poetów współczesnych, 

przeszka·dzała zwycięskiemu pochodowi skamandrytów. 
1Wprawdzie Tuwim niezmiennie okazywał cześć Leśmianowi 

i na wpół serio przy każdym spotkaniu całował go w rękę wpra-

Czymże jest owa rzeczywistość? Jakq miarą mierzyć: 

ją winniśmy? Nie inną właśnie, jak tylko tą, którą mie · 
rzymy krwawy trud naszego ducha, stopień natężenia na
szych potęg twórczych. 

Jak westalki podsycały ogień święty, tak my musimy 
podsycać naszą rzeczywistość, natężonym, twórczym wy·· 
silkiem ducha powoływać ją do trwania, bo jej trwanie 
jest trwaniem naszym, jej zmienność - naszą zmiennoś
cią, jej zamierzch zupełny - naszym zamierzchem. 

Rzeczywistość podlega takim samym przemianom ewo
lucyjnym jak życie samo, jak duch ludzki tym życiem 
porwany. 

BOLESŁAW LESMIAN 

Skl epy 1 bar „Ko
kos" na Nowym 
Swiecie. 

Sprzedaż podręczni

l<ow szkolnych. 

Tramwaj w godzi
nach „szczytu", 1938 
rok. 
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w1a j ąc Le~mia n a w . ta n w ie lk ieg o zażenowa nia , jednak zmowa 
milczen i, trwa ła . 

P iszę o t ym dJal go, ;~ e L esmia n ciężko przeżywał pogłębiając•? 

si zobo ję tn i enie d a w n ych swoich wyzna wców, mówił z głęboką 
goryczą o upartym p rze milczaniu j go twórczości , nie umiał prze
bić się p r zez ten mur, czuł się za pomniany i zlekceważony. 

W prostocie serca nie mógł zrnzumieć pobudek działania t e j 
utalentowanej i syte j sukce. ów grupy poetyckiej. 

Krzywda Leśm iana była t a k oczywista, że z inicjatywy Artura 
Prędskiego po łączyło się kilku młodych pisarzy i przyznało Bo
lesławowi w r . 1931 „Nagrodę Młocjych ". Ta platoniczna mani
festa cja n ie mia ła w ieikiego znaczenia. Natroda ograniczała sic; 
do uchwały i d yplomu. Leśmianowi jednak ten skromny akt so
lidarnośc i i uzna ni a sprawił wielką przyjemność . 

Dopiero powołanie go na członka Polskiej Akademii Litera
t ury zmieni ło s tosunek , ,Wiadomości Literackich" do Leśmiana. 
Zapr oponow an o mu druk jego utworów. Ukazała się więc na 
łamach „Wiad orn o~ci ' ,Dziewczyna" a potem inne wiersze>, 
które weszły n astępnie d o „Napoju cienistego" .( ... ) 
Leśm ian i jeg o rodzina cierpie li stały niedostatek. Wyduszane 

od Mortkowicza z'.l liczki szły na zagraniczne podróże, których 
nie potrafię d okładn ie umiejscow ić , gdyż pamięć mnie pod tym 
wzg ędem zawodzi. Wiem, ż e jakiś czas spędził w Monachium. 
w Paryżu . w Ca nnes, w Conca rnea u, a ta kże w Alassio. Opowia
dał mi, że w Alassio przebywał równocześnie z Reymontem . 

P1eśń raz je szcze odśpiewana, wiersz raz jeszcze odczy
t.any - dziejq się ponownie od początku do końca 

i umierając na w argach, zachowują zdolność zmartwych
wstania. 

Pow tarzam y bowiem dzięki rytmowi nie tylko ich 
brzmienia i słowa, lecz i całkowity przebieg ukrytego 
w n-i.eh istnienia. 

BOLESŁAW LEŚMIAN 

Dz i ~ c1 na u licy P ... 1-
wie J. 

Tak z w a ne ,.k n ; tó w 
ki" urucho n1 anc. d la 
dzi eci w okresie 
.:... w ict tc-c zny m prze z 
prz d s l<: biorc óv.- na 
Powiślu. 

Ogródek jordan.)w-
s lti na Kole . 



którego żona zamykała na klucz, aby go w ten spos6'b zmusić 

do pisania. W Concarneau urodziła się starsza córka Leśmiana -
Maria Ludwika. 
Leśmian miał w swoim życi u krótki okres dobrobytu , o,pła

cony później kompletną klę,;ką. 

W roku 1918, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pierw· 
szym Ministrem Sprawiedliwości został Eugen ;usz Smiarowski, 
znakomity przedsLlwiciel palestry warszawskiej, wielbiciel ta-
lentu Leśmiana. Chcąc zabezpieczyć mu spokojną pracę twórczą, 
mianował go notariuszem w Hrubieszowie. Rejenci w owych cza-
sach mieli znaczne dochody, a chociaż rejentura w Hrubieszo-
wie należała do mniej intratnych, jednak mogła zapewnić życie 

wolne od codziennych trosk i kłopotów. Leśmian był jednak 
prawnikiem tylko z dyplomu, nie posiada! żadnych wiadomości I 
praktycznych, nie znal się na notariacie ani na hipotece . Zdał 

1 się więc całkowicie na swego dependenta Adamowicza. Wojna 
polsko-rosyjska zmusiła Leśmiana do ewakuacji. Po wojnie, 
w r. 1922 udało mu się uzyskać przeniesienie na stanowisko re-
jenta hipotecznego do Zamościa. Była to zmiana pod każdym 

względem korzystna. Spore doch ody pozwoliły nie tylk o na 

Praca twórcza jest tak samo i przede wszystkim pracct 
rytmiczną. Ujawnia ona swój rytm w utworach, z tego 
wlaśnie rytmu bezpośrednio powstałych. Piękno tych 
utworów między innymi polega i na tym, że swą budowti 
stwierdzają śpiewne źródło swych narodzin - że przej
rzyścieją całkowicie niematerialną istotą rytmu, który 
byl ich pobudką twórczą i który towarzyszył ich wciele
niu. Słowa idą w ślad za rytmem przewodnim jak za 
nicią Ariadny. Najpierw rytm, a potem słowa. 

BOLESŁAW LESMIAN 
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PolicJantki odprowa
dzające zatrzymane
go chłopca. 

Sala w domu noc:e
gowym. 

Stuchanie radia kry
ształowego, koniec 
lat dwudziestych. 



spłacenie dawnych długów i prowadzenie spokojnego życia, a le 
nadto za radą przyjaciół lok owanie nadwyżek w placach na 
dzisiejszym bliskim Mokotowie. Było to jedyne siedem lat tłu

stych poety. 
I nagle pewnego dnia na 5 tąpiła katas trofa, a ca ły krót ko trwa ły 

dobrobyt rozsypa ł s ię w g1 uzy . 
Wyszło na jaw, że niekontro low n y dependent pnywł a zcza l 

i defraud owa ł opłaty sk arbow e, które n a l eża ło odprowad z a ć do 
>karbu państwa. 

(„.)słowa wiersza powinny być nieustannie wyczuwalne . 
Wiersz jest nie tylko my.~lą - obra~em - treścią. Jest on 
ponadto jeszcze samodzidnym tworem słownym, który 
się z magii słów narodził i tę magię nadal uprawia. Twór
czość językowa jest nierozerwalnie związana z twórczoś 

cią poetycką. Jest ona doniosłym zjawiskiem nie tylko 
literackim, lecz biologicznym. Jest triumfem człowieka 

nad sobą samym, jest przedłużeniem jego istoty w świa
ty pozazwierzęce. Język jest nieustanrz ie żywym i ol brzy
miejącym skarbem, w którym literatura narodu przecho
wuje każdy nowy nabytek intelektualny, każde nowo 
uzyskane uczucie, każde nagle pochwycone pojęcie. Przy
pomnijmy sobie raz jeszcze ów historycznie stwierdzon~1 
fakt, że w okresie niewoli slowo naszych poetów stało si;; 
zwycięskim spoidłem narodu, jego bytem wewnętrznym 
i niepokonanyni talizmanem, chroniącym od niebezpie
czeństw dookolnych - niematerialną postawą jego nie
śmiertelności . 

BOLESŁAW LEŚMIAN 

Była to kwota bardzo poważna, około d \'V ustu tysh;cy złotych . 

Odpowiedzialność za nadużycia depend enta spadała n a notariu
sza. 

Ministrem Sprawiedliwośc i był wtedy Stanis ła w Car, który 
uchronił Leśmiana od odpowiedzialności karnej, obciążył go 
jedna'k obowiązkiem spłaty roztrwonionych pieniędzy . Na stąp iła 

też nieuchronna dymisja , a cała ta sprawa p ociągnę ł a Zi.l sobą 

ruinę materialną. 

Na pokrycie zadłużenia poszły wszystkie rezer wy i zas oby, 
place zostaly sprzedane. Dora bez wahania spieniężył'.\ swoj e 
piękne mieszkanie przy ul. Marszałkowskiej 148 wraz z umeblo
waniem oraz urządzeniem gabinetu lekarskiego i przeni osła się 

do niewielkiego mieszka nka na ul. Podwale 14. Poświęcenie jej 
polegało jednak nie tylko na zrezygnowaniu z mieszkania. Z utra
tą gabinetu utraciła również wyrobioną na przestrzeni lat pry
watną praktykę lekarską, ograniczając się odtąd d o gaży w szpi
talu św. Łazarza. Podtrzymywała i ratowała Leśmiana na wszelki 
sposób, wykazując heroizm i bezgraniczne oddanie. 

Dla Leśmiana zaś przyszły czasy najgorsze. Po tym katakliź

mie jeszcze boleśniej odczuwał zmowę milczenia, lekceważący 

stosunek krytyki i niewybredne ataki prasy prawicowej. Był 

kampletnie zdruzgotany, a jego kruche zdrowie uległo zagroże

niu. Chyba tylko niezmordowanym wysiłkom Dory za wdzięcn 
przetrwanie tego okresu życia, którego tragizm za zna czył się t ak 
wymownie w „Napoju cienistym".(„.) 

Jeszcze jako młodego chłopca za brał mnie kiedyś Le ' mian 
do pracowni Dunikowskiego, gdzie poznałem Przybyszewskiego. 
Dowiedziałem s ię wtedy o samobójstwie poety K orab-Brzozow
skiego, którego do tego kroku skłonił Przybyszewski. Leśmian 

opowiadał mi o zastrzeleniu przez Dunikowskiego malarza Pa
wliszaka. Dunikowski w rozmowie używał niekiedy zwrotu: 

- Było to w tym roku, kiedy ustrzeliłem Pawliszaka . 
Przez Bolesława poznałem w „Ziemiańskiej" Żerom skiego . Za

li czałem ten dzień do najszczęśliwszych. Leśmian prowadził 

z nim ożywioną korespondencję, w szczególności na tema t Aka
demii Literatury. Byłem w posiadaniu tych listów . Jeden z nich 
kończy! się słowami: „pełen podziwu dla Pańskiej poezji, ser
decznie dłoń ściskam". 

U ·Miriama bywałem z Leśmianem dosyć często, zwłaszcza od 
chwili gdy wszedłem do Zarządu Towarzystwa Ochrony Praw:i 
Autorskiego, którego Miriam był prezesem. 
Spośród plastyków zażyle stosunki łączyły Boles ława z ma-

I 
I 
I . 



Wnęt rz mieszkalne 
przy uli c y Widok 16. 
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PokóJ rodziny robot
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Mieszkanie robotni
cze pozbaVvtone świa
tła elektrycznego . 



Jarzem P.rotaszewiczem, z Konradem Krzyżanowskim , K onstantym 
Brandlem, Henrykiem Kuną. Przyjaźń z tym ostatnim przeszld 
rów111ież na mnie. Protaszewicz namalował zjadJ,iwą karykaturc; 
Leśmiana, na której wydatny jego nos przechodził w węża. 

Gorącym wielbicielem Leśmiana był F ranciszek Fiszer. Franc 
stał się częstym gościem w moim domu. Za każdym jego przy
jazdem do Warszawy spotykaliśmy się niemal codziennie w „Zie
miańskiej" . Pewnego dnia Fiszer oświadczył mi, że Bolesław 
pewno nie przyjdzie, gdyż przejechał go jamnik. Innym razem 
powiedział: 

- Wyabraźcie sobie, siedzę w „Ziemiańskiej", a tu zajeżdża 
pusta dorożka i wyskakuje z niej Leśmian . 

Zestawienie ogromnej ,postaci Fiszera z małym i drobnym Leś
mianem było wręcz groteskowe. Wykorzystał to w swoich ry
sunkach Jerzy Zaruba oraz Feliks Topolski na malowidle ścien

nym w „Ziemiańskiej" . 

'Bolesław miał uraz na punkcie swego wzrostu . Powiedział mi 

pewnego dnia z żalem : 

-- Oddałbym chętnie cały talent za to, żeby mieć twój 

wzrost. 
Zachowało się niewiele zdjęć Leśmiana. Celina namalowała 

kilka jego portretów, ale żaden z nich nie ocalał. 
Leśmia'Il był szczupły, wątły, z lekka przygarbiony. Włosy 

blond znacznie .przerzedziły się w ostatnich latach jego życia . 
Miał wydatny orli nos , małe usta ozdobione jasnym wąsem, oczy 
niebieskie o'kolone jaśniejszymi jeszcze rzęsami, ręce ładne i de
likatne. •W zimie nosił zazwyczaj s tare futro z wytartym foko
wym kołnierzem i ciemnozielony pilśniowy kapelusz. Nie db<i l 
o elegancję, ale był zawsze starannie i schludnie ubrany. 

Usposobienie miał pogodne, lubił żartować i dowcipkować , 
śmiał się łatwo i chętnie . Tylko w chwilach gdy s padały na nie
go szczególne troski i kłopoty, s iedział zaduma.ny i milczący, 
kołysząc nerwowo nogą założcmą n.a nogę. Usposobienie miał to
warzyskie, a w obco waniu był miły i łatwy. 

Jak już wspomniałem, nie pos iadał zmysłu praktycznego, ży ł 
w sferze fantazji, budował zamki na lodzie i wierzył zawsze 
w zdobycie fortuny na loterii lub n a ruletce. Nie był oderwan y 
od życia, ale był całkowicie niezaradny. Gdybym chci a ł okrdlić 
jego poglądy polityczne, nie umiałbym nic n a ten .temat powie
dzieć. W sprawach tych nie orientowa ł s ię i nie zaprząta ły on" 
jego umysłu. Nędzę ludzką zna ł z własnego doświadczenia i s nuł 
nieustannie chimeryczne plany zdobycia pieniędzy. 

Bolesław był bardzo łagodny , pełen d obroci. Ale chara kte r 

miał porywczy. Opowiadał mi, że zepchnął z tram w a ju na bruk 
jakiegoś osobnika, w przekonaniu, ż e jes t to szp ice l, który go 
śledzi. Sprawa zakończyła się w sądzie przeproszeniem całkiem 

niewinnego człowieka. Innym razem Leśmian sp oliczkował o dwie 
głowy wyższego od s iebie wydawcę, który wyprowa dził go z rów
nowa~i odmową udzielenia zaliczki. 

Bardzo nad tym ubolewa ł, a Celina i ja pośr ednic zyliśmy 

w przeprosinach. 
Pomimo jego niefortunnej aparycji , kobiety ogromnie lubiły 

towarzystwo Leśmiana. Słyszałem od nich nieraz, że po krótkie j 
rozmowie nie dos trzega ły już w nim braków męskie j urody, gdy:i. 
miał ujmujący sposób bycia i był niezrównanym causeur'em.( ... ) 

Celina Sunderland, o której poprzednio wspominałem, odby
wała studia malarskie w Paryżu. Nie odznaczała s ię urodą, ale 
miała wdzięk, energię, była i!l1.te1igentna, bystra, nieco aTbitralna . 
Wzrostem dorównywała dokładnie Leśmianowi. Jak da leko się· 

gam pamięcią, s tanowili oni zawsze nierozłą czną parę , niezależ

nie od tego jak układało s.ię życie Bolesława . Nazywano ich parą 
krasnoludków. Celina uwiellbiala Leśmiana, odrzucała wszelkie 
pr-apozycj.e małżeńskie i dosyć wcześnie nawiązała z nim romam, 
który trwał przez wiele lat. W okresie naszej późnieJ sze j zaży

łości sama mi tę tajemnicę zwierzyła. 
Podczas ich pobytu w Paryżu, Celina zapoznała Bo les ława Z '.! 

s woją koleżanką z Akademii, Zofią Chylióską. Była t o cór ka 
lekarza z Łomży, zdolna malarka, kobieta o nader orygina ln e j 
urodzie i du-żym wdzięku . Leśmian uległ jej urokom , a wkrótce 
spr.awy ułożyły się tak, że dos zło do małżeń stwa. Moje s tosunki 
z Zofią układały się począt-kowo bardzo serdecznie. Później jed
na k, gdy na widowni zj a wiła się Dora , wszys tkich , któr zy s ię 

z nią przyjaźnili, Leśmianowa traktowała z p ewną ni eufn ości ą. 

Wkrótce, w r. 1905 przyszła na świat pierwsza córka - Maria 
Ludwika, a po paru latach druga - Wanda, podobna do matki, 
po której odziedziczyła u rodę. Miała pociąg do zawodu aktor
skiego i stawiała już pierwsze krok i na scenie jednego z t eatrów 
warszawskich, tuż jednak przed wojną wyszła za mąż za Angli
ka Hillsa i wyjechała z kraju. Leśmianowa wraz ze s tar s z ą cór
ką znalazły s ię po powstaniu warsza ws kim w Londynie . 

W owych c2lasacJi Leśmian z trudem mógł utrzym ać rodzinę. 

Często bywał w nędzy. Wanda oddan a więc zosta ła na wych o
wanie do pani Snarskiej w Brwinowie, gdzie spędziła zn aczn ą , 

część swego dzieciństwa i gdzi-e kochano ją jak wł.asną córkę. 



Maria Ludwika tułała si ę z rod zicam i albo prz ebywała u kr ew
nych matki w Łomży. Dopiero obj ęc i e n ota ri a t u pozwo l ił o Leś

mianowi ustabilizowal: 'y t u a cję rodziny. 
Pomimo małżeństwa z Zofią s tosu nek Bolesława z Celiną trwał 

jeszcze przez w ie le lat. Około roku 1917 poznał on jej paryską 

przyjaciółk ę, Dorę Lebenthal, która uko!i czyła Sorbonę, a w War
szawie prowadziła ga binet leka rski i była asys t entką prof. Bern
hardta w szpitalu ś w. Łazarz<1 . Dora niedawno rozwiodła się ze; 
swoim mężem dr. Szperem, zn anym chir·urgiem war';;zaws.kim. 
Podczas wakacji spędzonych w .. pólnie w Iłży nawiązał się mię

dzy Leśmianem i Dorą romans, który przerodził się w wielką 

miłość trwającą do śmierci Bolesława.(.„) 
Dora 1była nadzwyczaj pogodna, miała ujmujący uśmiech, 

z lekka zadarty kształtny nos i śliczne dołki w twarzy. Należała 
do typu kobiet, które umieją się pod bać, miała ponętne us-1..a. 
ładne zęby, 'posiadała naturalny wdzięk i zalotność, ale nic 
w niej nie było sztucznego ani wymuszonego. Uważaliśmy ją 

w szysc y za kobietę o niezwykłym charakterze. Nie umiałbym wy
krzesać z pam i ęc-i niczego, co by w niej raziło, była za wsze. 
w każdej sytuacji, pełn a ta k tu i delikatności . .Ja i moi koledzy, 
w ;;zyscy podkochiwaliśmy się w niej p :J trochu i zazdrościliśmy 
Boles ławowi. Gdy się do niej zalecałem, powiedziała mi kiedyś: 

- Zgodzę się na wszystko, j eś li dowiem się, że Bolesław mnie 
zdiradza. 

Dora była powszechnie lubiana, toteż w domu jej cz;;sto od
bywały się zebrania towarzyskie, chl;tnie tańczyła, ale Bolesław 

nie tańczył. Wdawał się natomiast w rozmowy, zwłaszcza z le
karzami, na temat odmłodzenia siQ. Sprawa ta st a le go nurto
wała, chociąż nie miał wtedy jeszcze pięćdziesiątki. W owym 
czasie wiele pisano o metodzie Steinacha, a potem Woronowa. 
Myśl o tym nie dawała Leśmianowi spokoju. 

Po utracie rejentury Bolesław przeniósł się na stałe do War
szawy i zamieszkał z rodziną na ul. Marszałkowskiej nr 17. 

L os ~ ię do n iego uśmiechnął, gdyż został w r. 1933 wy(brany 
d o Pol-sk iej Ak a demii Literatury. Dało mu to ogromną satysfak
cję mora lnq, a niewielka pens ja akademika stała sią odtąd pod
stawą jego egzystencji. Wzrósł też jego auto'fytet, poprawiło siię 
samopoczucie. Wydanie „Napoju cienistego" powitane było ja'ko 
wydarzenie literackie. Wprawdzie krytycy nie zaniechali sącze

nia swego j<idu, jednak niektóre publikacje oddawały mu należ
ną część. Ukazały się pra ce o nim Ostapa Ortwina, Adam::i 
Szczerbo\vskiego, pisał życzliwie Edward Boye, ale najba'fdziej 

przewi dujq cym okazał si ę Lucj a n And re , który przepowiadał 

przys zły triumf poezji Leśmia na. 

Z'a równo jedna k za życia Bol esława , jak i po jego śmierci po
ws tało duż o sądów zjadliwych, obeliywych, niedorzecznych lub 
wręcz igno:·a nckich. 
Piątego lis topada 1937 ro ku, w ieczorem, za dzwoniła do mnie 

starsza córka Boles ława. Powiedziała mi tylko: 
- Tatu ś umarł. 

Czytelnik tych wspornni ei1 zroz umie , ile bol e~nych spraw, il2 
też. ni egodziwosci ludzkiej przy czyniło s ię do przedwczesnej 
śmi e rci poety. Zmar ł n agl e. Serce nie wytrzyma ł o zmagań z prze
ciwnościami los u. 

Dora na próżno za bi ega ła o mie jsce na Powązkach w Alei IZ:a
służonych. Nie uzn ;1n o Leśmia n a za godnego tego zaszczytu. 

W przeddzień pogrzebu ze szliśmy s ię przed zalutowaniem trum
ny w k ościele św. Aleksandra. Bo les ł a w leż.a l w niej drobny jak 
woskowa la lka. Z kącików ust :;ą czy ła si ę ż ółtawa ciec z. I wtedy 
nastąpiła scena godna leśmianows ki ej balla dy. Dor;:i padła przy 
trumnie n a kolan a i przylgn ę ła usta m i d o us t zmarłego. 

Na pogrzebie ludzi było ni E·wi e lu. W „W i ;:id omościa c h Literac
kich" zdawkowe w spo mnieni e po~mie r tn e z na lazł o s ię na usta t
nie j s troni e. 

Nad grobem przemaw i a ł Miriam : Był pogodny dzień listopa
dowy. Miria m wygl<id a ł d osto jnie. Wzrostem górowa ł nad w szyst
k im i. M ia ł nieco zrudz i a ł ą b r ódkę , a cl ui.ą gł owę pokrywała 

rzadka siwa pożyczka , zaczescma od tyłu do przodu. Rozpoczął 

swe przemówienie i nagle, gdy mia ł wymienić na zwisko zmarłe
go, zaciął s ię , utkną ł, potem na s tąp i ła chwila kłop otliwego mil
czenia. Rom a n Kołoniecki, k tóry repr e zent owa ł Zwią z ek Liter;:i
tów podpowiedzia ł : „Leśmian". Wtedy Miria m odzyskał utracony 
wątek i wygłos ił przemówienie do kot1ca . 

W dwudziest ą ro cznicę śmie rci n a gr obie na Pow<1zka ch poło

żyłem pły t ę z na pisem: 

Boles ł aw Leśmian 

poeta 
18 79- 1937 

T a niewes oła opowieść o jego życiu niechaj będzie braterskim 
pozdrowieniem, które przesył am mu w zas wiaty, t am właśnie , 

gdzie spoczywa „ uro c zyś c ie - wiekuisc ie osobiś c ie". 

.JAN BRZECHWA 



Rozmowa 
Bolesława Leśmiana 
z Edwardem Boye 

Pierwszy mój \Viersz ukaz.al się w Wędrowcu, w 1896 roku. 
W tym samym roku Antoni Lange zapoznał mnie z O;·-Otem 
i Kazimierzem Glińsk~m. Potem pOIZilalem Miriama. Zbieraliśmy 

;;ię w cukierni Miki, na rogu Nowego Swiatu i placu Aleksandra. 
Przychodził Edward Słoński, Aleksander Smaczniński - red. 
„Bluszczu", Antoni Miecznik - autor powieści fantastycznych. 
Konrad Krzyżanowski, Stanisław Brzozowski i Franc Fiszer, zna
ny z tego, że co dzień przynosił nową definicję metafizyki. Tak 
ją przerabiał i udo skonalał, aż wreszcie pozostały tylko cztery, 
nawet dla niego niezrozumiałe słowa. Był jeszcze malarz Prota
szewicz, który bał się dwóch rzeczy: Moskali i tramwajów. Gdy 
zobaczył tramwaj, uciekał w boczną ulicę. 

- Przepraszam. pana, czy to były konne tramwaje? 
- Oczywiście. W 1905 roku dostał się przypadkiem do aresztu 

za brodę i pelerynę. W dziesiqć lat później umarł biedaczyna 
w Moskwie. Podczas pogrzebu tramwaj wpadł na trumnę i zrzu
cił ją z karawanu. 
Zamyśliłem się. Ta kawiarnia Miki. Srnaczniński, Miecznik i ów 

malarz, który nie uszedł w trumnie swemu przeznaczeniu. Jakieś 
dalekie, bezcielesne widma. Tylko Franc Fiszer trwa niezmien
nie z tą samą postacią, tym samym tubalnym głosem, tą ~a m~\ 

metafizyką i tym samym bodajże kwiatkiem w butonierce. 
- Mimo duchowego kontaktu między nami a Krakowem -

ciągnął dalej Leśmian - stanowiliśmy odrębną grupę i tylko 
„Chimera" łączyła te dwa ruchy: krakowski z warszawskim„. 
Potem przys zły cztery lata Paryża. 

- Wpadł pan w samo centrum ruchu symbolistycznego. 
- Symbolizm, który mnie czarował, był przecież tym samym 

co romantyzm, a romantyzm tym samym znów niejednokrotnie 
co tragedia grecka. Jed·en z autorów rosyjskich powiada, że każ
dy wioek cz;erpi•e ze swego kosmosu, .który po upływie pewnego 
czasu w następ.nych pokoleniach wydaje się fantastyczną mrzcnką, 
jak dajmy na to dla nas kosmos grecki. Tymczasem postacie 
z tego kosmosu wysnut.e, postacie Prometeuszów, Heraklesów i Te
zeuszów, były dla Greków tak samo realne, jak pani Bovary, 
ojciec Goriot, A=a Karenina dla nas. Dzi·sicjszy kosmos wymaga 
innej rzeczywistościi niż kosmos grecki. Paryż, prócz wysokiego ar
tyzmu 'Poezji syrrnbolic1!I1ej, dal mi jeszcze mglę w Ogrodzie liuk
sem'burs'~im. Przyroda wpływała na mnie zawsze więcej niż 

sztuka. 
- Obcuje pan z nią, na prowincji? 
-- Obcuję z papierami w kancelarii rejentalnej, która odrywa 

mnie nieustannie od pracy literackiej, tak iż tylko czasem udaje 
mi s·ię ukraść' t•rochę czasu dla siebie. Pobyt w środowisku pro
wincjonalnym jest po prostu męką dla mnie. Umiera się powoli, 
ale pewnie za to. Zamość - to piękne miasto - niestety, piękno 
zależy nie tylko od architektury, lecz i od ludzi. Ratunkiem jest 
cudowny ogród zoologiczmy, gdzie co dzień przesiaduję. Lubi pan 
wydry? 

- Niespecjalnie! 
- Ja ich nienawidzę za to, że są podobne do włochatej gąsie-

nicy. Nie cierpię także niedźwiedzi, gdyż są żarłoczn e i niechluj
ne. Zresztą, nie trzeba nienawidzić! 

- Jakie będą panskie zamierzenia n:i przyszłość, gdy się pan 
już upora z wydrą i hydrą prowincji? 

- Nowy zbiór wierszy. Dziejba leśna wyjdzie za kilka mie
sięcy. Tom składa się z trzech większych poemó1tów, z których 
jeden ma za treść zda.rzenie ze świętym Makarym (wymyśliłem 
je na tle jego biografii). Drugi - to poemat balladowy •pt. Mag
daleniec, trzeC'i: poemat fantastyczny, odbywający się w krainie 
pośmiertnej. Resztę stanowią rozmaite drobne wiersze. Dziejba 
leśna nie jest dalszym ciągiem Łąki, tylko zupełnie odrębnym 

etapem. Zwiedzam wszechświ·a•t ni:e od strony zieleni i kwiatów. 
Wchodzę weń przez wrota smutku, a nic zieloności. Jeden z wier
szy nazywa się Trupięgi. Przytaczam ten tytuł, jako poniekąd 
symptomatyczny. Gdy się otrząsnę z różnych przykrych przeżyć, 

napiszę powieść i dramat. 
- Fantastyczny? 



- Zupełn i e realistyczny , tylko ni e współczesny . Wspólczesnośc 

zaczyna nabierać z;iac zen ia dla lite r a lóvv wtedy, gdy upada twó r 
czość, która dąży du wiekuhte j nowoś ci , czyli do niepowtarza l
n e j indywidu:~lnośc i , a nie d o p od e 1w yty w a ni każd e j m odne) 
łatwizny. Wsp ólczcs n o ' ć jes t od r u ch em zbiorn wym , który m a 
w sobie jedynie u rok m ody. 

Niczego ni e szukam we ws pó łczes ności. Ja , to j s tem ja ! 
- Don Kichot powiedział o sobie trochę inaczej: „Yo se quien 

soy" - „Wiem, ki m jestem". 

(„Pion", 1934, nr 23) 

Przychodzą nieustannie z t amte .i strony ciszy 
Psy, wierzby, nagłe sady, ćmy bia łe, ćmy szare 
I próżnię zapełnia j ą, gdzie czasem brak myszy, 

Ed w ar d Boy.] 

By zasklepić czymkolwiek w świat wyziorną szparę. 

Przychodzą potłumione zielenią otchłanie , 

I dziewczęta, co w oczach dźwigają los nieba , ·
I obłoków nad ziemią srebrne górowanie 
I ta wiara, źe właśnie tak trzeba , tak trzeba ... 

I przychodzą modlitwy o w iększą tęsknotę, 

Żli bogowie, złe wiosny i mgła zagrobowa, 
Bzy bez jutra, bez wczoraj , ćmy czaro , ćmy złote 
I ty, co tak się smucisz, gdy piszesz t e słowa ... 

Cmy 

Michał GlouJżńskż . . 
o poez11 

Bolesława Leśmiana 

Był Leśmian za życia (i w jakimś sens ie pozostał nim do dzi
s ia j) - sparafrazuję formułę Białoszewskiego - poetą osobnym . 
Można by p ow iedzieć także: poetą m a rgines u , gdyby s łowa te ni~ 
brzmiały p e jora tywni e . Przez długie bta , zwła s zcza w okresi 
międzywoj ennym, tra ktowano go jako r eprezentanta przebrzmia
ł yc h młod po ls·kich manier. To prawda, z Młodej P olski wyTós ł 

i był z nią związany wieloma rozmaitymi więzami. A le i w cza
sie, gdy d ominowa ły chara k te r ys tyczn e dla nie J t ~ndencj e w „Chi
m e rze" - wśród poetów, któr zy nadawali ton epoce, poetów ce· 
nionych i dyskutowanych. Zdecydowa ł o tym - być moie -
fakt, że pi c•rvvsz~1 k s iążkę ogł osił \V m omencie, gdy Młoda P olsk" 
dogasała, gdy na ra s tały tenden c je op ozycyjne w obec niej, a nowi 
je j a dey ci nie budzili już szczególnego zainteresowania. Leśmia
n a d os trzega się w st opniu m in im < lnym takż e w pracach po

'·w i ęconych Młodej Polsce, w y starczy •.v s pomnieć, że choćby 

w Ncornmun tyzmi,e pol skim Juli:.rna Krzyżanows kiego mówi si~ 

u jego twórczości mni e j niż np, o dorobku Lemańskiego . Poeta 
osobny nie tylko zna jduje s ię na poboczach życia literacki ego, 
także trudno zna l eźć d la niego miej sce w his torycznolit eracki ej 
syntezie . 
Osobność Leśmiana pogłębia się w okres ie międzywojennym, 

W latach dwudziestych w istocie był nieobecny na literack im 
r ynku, twórczość rejenta z Z'a moscia wydawała s ię wówczas tyl
ko anachronizmem, powtarzającym bezpowrotnie złoż on e do la
musa m ody niedawnej p rzeszl0Sci. W latach trzydziestyc h sy 
tuacja trochę s ię zmieniła, co było wynikiem ogólnych przewar-



lościowań, zw 1<1 szcza w dziedzinie poezji. Na tę osobność Le~

mia1na w epoce międzywojennej nie miały wpływu czyrn:niki z lite
rackiego punktu widzenia uboczne, zdecydowało o niej nieprzy
leganie do tendencji poetyckich, które wówczas dominowały, zy
skując aprobatę tak krytyki, jak publiczności literackiej .. Pisał 
po Jatach Czesław Miłosz: 

„ Ważną nauką powinna być pomyłka mojego pokolenia co do 
Leśmiana, bo przesłonił go nam język młodopolski, a więc staro·
świecki, i nie widzieliśmy myślowej precyzji, która jeżeli jest, 
nie potrzebuje obawiać się późniejszych zmian stylu, czyli by
liśmy jak sprzedawca w sklepie konfekcji męs1kiej, który osą

dza dobro i zło według kroju ubrania." 
W pewnym momencie sprawy kroju przestają się liczyć, traci 

znaczenie fakt, że wielkie dzieło uchodz·iło w&ród części swoich 
współczesnych za archaiczne, staroświeckie, paseistyczne (jaki 
miłośnik Brahmsa dzisiaj pamięta, że na tle nowatorskich ten
dencji w muzyce II połowy XIX w. był on kompozytoTE~m kon
serwatywnym?). W przypadku Leśmiana przestały się liczyć już 

w Ja ta ch czterdziestych. Pierwszy powojenny tom jego wierszy 
ukazuje się już w roku 1946 - w wyborze i ze wstępem Leopol
da Staffa. Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych nie jest łaska

wa - z przyczyn pozaliterackich - dla twórczości Leśmiana. 

Kolejny wybór jego wierszy ukazuje się zaraz po ustąpieniu mro
zów, w roku 1955 - opracowany przez Mieczysława Jastruna 
i z jego przedmową. Od tego czasu pozycja poety jest już nie
zachwiana, mówi się o nim czasem jako o największym poecie 
polskim naszego stulecia. 
Ukazują się wznowienia jego pism, przypomina się jego utwo

ry nie znane, zagrzebaine w czasopismach, inne wydobywa się 

z rękopisów. Powstają o nim liczne prnce: artykuły, eseje, książ · 
ki. Należy do tych nielicznych pisarzy polskich XX w., którzy 
doczekali się obcojęzycznych monografii. Do jego dzieła nawią

zują poeci reprezentujący różne tendencje. Pozycja Leśmiana jest 
niezachwiana, nie ulega już fluktuacjom literackich mód, jak ją 

jednak określić bliżej? Czy jest to pozycja czcigod'l1ego klasyka, 
czy też poety w jakiś sposób wciąż współczesnego, którego dzie
ła czyta się ~ak, jakby powstały tu i teraz, zapominając, że po
chodzą z epoki już zamkniętej? Leśmian jest klasyk,iem, to praw
da. Ale Leśmian jest także pisarzem współczesnym - tak jak są 
nimi ci twórcy z mi·nionych dziesięcioled, którzy budzą dzisiaj 
najwię ks ze z3interesowanie, jak Witkiewicz, Schulz, Gombro
wicz. 

I w tym także wyraża się jego osobność - p rz ed e ws zystkim 
na tle pisarzy jego pokolem.ia, ale ni e tylko na nim. Leśmian stal 
, i ę klasykie m , Lik, ale k L1 syki em w pe wi en s posób ni eoficja l
nym - i to właśnie zbliża j go pozy cj ę we w opoll;zes n e j kultu
rze literack<iej do tej, na jakiej plas ują s ię trzej wymienieni wy
żej pisarze. Klasykiem, który z trud em pcd d a je s i ę hi story czn o
literackim schen:iatom pe ri odyzacyjnym. Kl as yki em , k tóreg o m łii
dzi ludzie czytają bardziej db własn e j przyj emnoś ci niż ze :;zkol
nego obowiązku. Kla sykiem, któr emu nie sta wia s ię po mników. 
Kla sykiem, który w istocie je-s t wL·iąż po e tą wsp ółczes nym. Kt1-

5ykiem, którego rocznic się nie obchodzi, bo wspó ł czesnym n i e~ 

przypomina się dat urodzenia (stulecie u rodzin Le·śrn i a na w r oku 
1978 minęło w naszych tak Juibujących :; i ę w świę towaniu ws zel
kiego rodzaju rocznic czasach \V ogóle nie zauważone). Tej p oezji, 
żywej i szeroko czytanej, niepotrzebne sa rocznicowe gale. 
I w tym także wyraża s i ę jej aktualność i sił a . 

Niewidzialnych istot tłumy są,,;iadują z nami wszędzie, 

I kto k ogo ujrzy pierwej') I kto komu duchem będzie? 

Błąkają się między nami i po nocy i o świcie -
I nie wiedzą, że to właśnie jest wzajemność i współżycie. 

Oni o nas, a my o nich nic nie wiemy - tylko tyle, 
Że bywają nagłe zmierzchy i przychodzą dawne chwile ... 

z wier sza Niewi <1 zial 11i 
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