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A n n a  S o b i e s k a, TWÓRCZO�Æ LE�MIANA W KRÊGU FILOZOFICZNEJ
MY�LI SYMBOLIZMU ROSYJSKIEGO. Kraków (2005). (Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych �UNIVERSITAS�), ss. 358, 2 nlb.

Poeci polscy, którzy debiutowali przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹, znali zazwyczaj bar-
dzo dobrze jêzyk i kulturê francusk¹. Ze szkó³ zaborczych wynosili te¿ perfekcyjn¹ znajo-
mo�æ jêzyka rosyjskiego lub niemieckiego i, co za tym idzie, czytali w oryginale ksi¹¿ki oraz
czasopisma, które w³¹cza³y ich jako pe³noprawnych odbiorców (a czasami tak¿e oryginal-
nych twórców) w �wiat kultury Rosji, Niemiec czy Austrii. Leopold Staff, od czasów stu-
denckiej m³odo�ci nakierowany szczególnie na kraje romañskie i ich literaturê, by³ równo-
cze�nie, jeszcze od lat lwowskiego gimnazjum, �wietnym znawc¹ literatury niemieckojê-
zycznej, na co wp³yw mog³y mieæ równie¿ tradycje rodzinne. Autor przek³adów Goethego
i Manna traktowa³ zwi¹zki z tym krêgiem kulturowym jako oczywiste, ale ich nie akcento-
wa³. Jego rówie�nik, Boles³aw Le�mian, od czasów szkolnych i studenckich spêdzonych
w Kijowie dysponowa³ tak¹ znajomo�ci¹ rosyjskiego, ¿e nie tylko czerpa³ z dorobku my�li
i poezji rosyjskiej, ale sam próbowa³ swoich si³ w twórczo�ci poetyckiej w tym jêzyku. To
w³a�nie rosyjskie próby poetyckie m³odego Le�miana, publikowane w znacz¹cych czasopi-
smach symbolistów �Zo³otoje Runo� i �Wiesy�, skierowa³y uwagê badaczy na zagadnienia
zwi¹zków ca³ej jego twórczo�ci z kultur¹ rosyjsk¹.

W dziele Le�miana rola poezji, filozofii, sztuki i muzyki rosyjskiej, zw³aszcza tej
powsta³ej w ostatnich latach XIX wieku, jest trudna do przecenienia. Dobrze, i¿ autorka
rozprawy po�wiêconej tym zagadnieniom wyznaczy³a sobie wyra�ne � wskazane w tytule
� pole badañ, inaczej w g¹szczu nawi¹zañ mo¿na by siê by³o zagubiæ jak w zaczarowanym
lesie z Klechd sezamowych.

Idea³ badawczy Anny Sobieskiej to, jak sama mówi, nie �wp³ywologiczne szperac-
two�, lecz komparatyzm jako otwarta postawa, jako remedium na �posuniêt¹ do najwy¿-
szego stopnia specjalizacjê� (s. 323). Swoich ustaleñ nie traktuje nigdy jako ostatecznych.
S¹ one dla niej �jednym z g³osów o Le�mianie� (s. 327). Ta postawa przynosi bardzo
ciekawe efekty, gdy podobne w¹tki mo¿na odnale�æ w rozmaitych nurtach my�li rosyj-
skiej i zachodnioeuropejskiej. W konkluzji autorka pisze: �Wybieraj¹c z twórczo�ci Le-
�miana poszczególne zespo³y konkretnych przedstawieñ, motywy poetyckie, stara³am siê
ukazaæ je w �wietle zbie¿no�ci wyobra¿eñ, pokrewnego typu wra¿liwo�ci czy mo¿liwych
po�rednich oddzia³ywañ. Jestem przekonana, i¿ oryginalno�æ Le�miana nie dozna³a przy
tym uszczerbku, w ¿adnym miejscu [...] ksi¹¿ki nie chcia³am upodrzêdniæ poety do roli
mniej lub bardziej genialnego epigona symbolizmu rosyjskiego, próbowa³am raczej uwy-
datniæ to, ¿e elementy dotychczas ³¹czone z urzeczeniem systemem Bergsona prawomoc-
nie mo¿na wi¹zaæ z symbolizmem rosyjskim i filozofi¹ W³adimira So³owjowa� (s. 325).

Le�mianowskie metafory czynu twórczego dotychczas najczê�ciej interpretowane by³y
po bergsonowsku. Autorka wskazuje wspólne dla bergsonizmu i filozofii rosyjskiej g³êb-
sze �ród³a u Plotyna (s. 208). Z rosyjskich programów poetyckich wydobywa s³owo-czyn
i s³owo-rzecz (s. 236�237). Pojmowanie przez So³owjowa teurgiczno�ci sztuki, które oma-
wia autorka, w przek³adzie na inny jêzyk filozoficzny opisywane s¹ w³a�nie jako Bergso-
nowska apologia twórczego czynu. Równoczesne przenikanie siê i krzy¿owanie ze sob¹
wielu inspiracji i idei to zasada, któr¹ badacz-komparatysta musi uwzglêdniaæ, by wspólna
p³aszczyzna porównania nie przes³oni³a innych mo¿liwych. Pos³u¿ê siê tylko jednym, wcale
nie najbardziej karko³omnym, przyk³adem takich spotkañ: po�rednictwo poetów i my�li-
cieli rosyjskich podziwianych i przez Le�miana, i przez Rilkego wolno tak¿e uznaæ za
jedn¹, ale nie jedyn¹ przyczynê widocznych g³êbokich pokrewieñstw ich poezji.

Anna Sobieska dopuszcza wielo�æ kontekstów filozoficznych w odczytywaniu poezji
Le�miana. Trzeba doceniæ jej �nieortodoksyjno�æ� w porównaniu z niektórymi apodyktycz-
nymi wypowiedziami badaczy literatury. Le�mianologia bowiem rozwija siê wci¹¿ ¿ywio³o-
wo i nieco chaotycznie. Lawinowy przyrost wiêkszych i mniejszych prac po�wiêconych
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autorowi £¹ki stanowiæ mo¿e �ród³o swoistego �pomieszania jêzyków� badawczych. Grozi
to zerwaniem dialogu pomiêdzy interpretatorami Le�miana. W tej sytuacji s¹ do wyboru �
mówi¹c w najwiêkszym uproszczeniu � trzy równoprawne strategie badawcze. Pierwsza
zak³ada uwzglêdnianie ca³o�ci dotychczasowego �stanu badañ�, potem za� mozolne dopisy-
wanie, dopowiadanie do niego swoich spostrze¿eñ, swoiste wype³nianie luk wspólnej bu-
dowli. Druga � najbardziej radykalna � to polemiczne wobec poprzedników rozpoczêcie od
burzycielskiego gestu odrzucenia tradycji, a nastêpnie podjêcie budowania w³asnego gma-
chu na gruzach dawnych narracji naukowych. Wreszcie trzecia polega na wyznaczeniu osob-
nego, daj¹cego siê wyodrêbniæ krêgu zagadnieñ, któremu dotychczas nie po�wiêcono dosta-
tecznej uwagi, i opowiedzeniu wy³¹cznie o nim. Cen¹ pierwszej strategii jest s³aba rozpozna-
walno�æ g³osu badacza, drugiej � konieczno�æ uniesienia na w³asnych barkach tego, co wi¹¿e
siê z ca³kowit¹ zmian¹ paradygmatu badawczego, a wiêc tak¿e rezygnacja z wielu podjêtych
przez innych, wci¹¿ jeszcze atrakcyjnych poznawczo kwestii, trzeciej � konieczno�æ ograni-
czenia siê do jednego w¹tku, abdykacja z zamiaru opowiedzenia �wszystkiego�. Sobieska
wybiera w³a�nie trzeci¹ drogê i realizuje j¹ w sposób, który stanowi dowód naukowej rzetel-
no�ci i uczciwo�ci. Rzecz jasna, przywo³uje tych, którzy przed ni¹ wskazywali na rosyjskie
�ród³a poezji Le�miana, ale w swoich badaniach sama zag³êbia siê w owe kwestie na tyle
wnikliwie, ¿e w szczegó³owych analizach nie musi ju¿ pod¹¿aæ niczyim tropem.

G³ówne czê�ci ksi¹¿ki odpowiadaj¹ najistotniejszym tematom wspólnym dla idei ro-
syjskiego symbolizmu i poetyckiego widzenia �wiata Le�miana. S¹ to kolejno cztery wa¿-
ne krêgi problemowe: 1) kwestia epifanii i kontemplacji; 2) idea rytmu jako wyraz symbo-
listycznego �my�lenia muzyk¹�; 3) zagadnienia kreacji i wyobra�ni (autorka mówi tu
o �kreacjonistycznej wyobra�ni�); 4) motywy mi³o�ci i �wiecznej kobieco�ci�.

Na wstêpie Sobieska stwierdza: ��wiatopogl¹d symbolistyczny jest dla mnie przede
wszystkim sposobem widzenia �wiata charakteryzuj¹cym siê szczególnym naciskiem na
widzenie epifaniczne, kontemplacyjne, w którym artysta dostêpuje zjednoczenia z Tajem-
nic¹ Istnienia, w którym potrafi przenikaæ materialn¹ pow³okê �wiata, by dotrzeæ do istoty
rzeczy, wnikn¹æ w ni¹� (s. 44). Nasuwa siê pytanie, czy Le�mian jest tak dualistyczny
i �platoñski�, czy przypadkiem materialna �pow³oka� i duchowa �istota rzeczy� nie s¹ dla
niego splecione ze sob¹ w bardziej skomplikowany sposób. Jedn¹ z najwa¿niejszych
a nieco dyskusyjnych kwestii poruszonych w czê�ci pierwszej staje siê rozumienie epifanii
bliskie tutaj teofanii (s. 48, 70). Takie ujêcie oddala, oczywi�cie, autorkê od Le�miana
pojmowanego jako poeta �nowoczesny� i od �wieckiej epifanii modernizmu opisanej przez
Charlesa Taylora oraz Ryszarda Nycza, interpretuj¹cego Le�miana, przybli¿a natomiast �
co jest jej zamiarem � do So³owjowa.

Poszukuj¹c powinowactw poetyckich z Rosjanami, Sobieska przypomina wci¹¿ bar-
dzo popularn¹ pod koniec XIX wieku pó�noromantyczn¹ poezjê Afanasija Feta i Fiodora
Tiutczewa. Stanowili oni ³¹cznik z³otego i srebrnego wieku literatury rosyjskiej i d³ugo
wywierali wp³yw na szeroki kr¹g twórców. Autorka pracy o zwi¹zkach poezji Le�miana
z my�l¹ filozoficzn¹ Rosjan z koñca XIX wieku nie ma obowi¹zku zajmowaæ siê porów-
naniami w dziedzinie samej poezji. Mo¿na jednak ¿a³owaæ, ¿e nie rozwija w komparaty-
styczn¹ interpretacjê sugestii odnosz¹cych siê do wskazanych przez siebie par wierszy
Le�miana i Feta, takich jak Fala i Wczera rasstaliś my z toboj... oraz Gwiazdy i Na stogie
siena noczju ju¿jnoj... (s. 106�107). Te w³a�nie analizy porównawcze mog³yby byæ cieka-
wym elementem rozprawy. Uzasadnienie Sobieskiej, ¿e �tego typu zwi¹zki wcale nie prze-
kazuj¹ prawdy o analizowanych podobieñstwach, a nawet zniekszta³caj¹ obraz, sugeruj¹c
hierarchiczne zale¿no�ci, wp³ywy, ograniczaj¹c wolno�æ i oryginalno�æ samego Le�miana
(s. 107), pozwala zrozumieæ, czym kierowa³a siê autorka � obaw¹ przed �wp³ywologi¹�
w postêpowaniu naukowym, a zw³aszcza obaw¹ przed umniejszeniem rangi samego poety.

Najwiêcej przyk³adów czerpania z wzorców melodycznych i z motywów poezji rosyj-
skiej dostarczaj¹ wczesne wiersze Le�miana, które nie trafi³y do ¿adnego z jego tomików.
Rozproszone utwory z m³odo�ci s¹ obok rosyjskojêzycznych jego tekstów najbardziej �ro-
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syjskie�, a bywa, ¿e i bardzo �ukraiñskie�. Taki jest wiersz Z sonetów ukraiñskich, podobnie
jak wczesny (i jeszcze s³aby) utwór Na stepie (publikowany w 1897) � nie za� dojrzalszy
Step z Sadu rozstajnego. Og³oszony w tym samym 1897 roku wiersz �ród nocy zawiera nie
tylko motywy jak z �nokturnów� XIX-wiecznej poezji rosyjskiej, ale i �³agodne� rusycyz-
my popularne w polszczy�nie kresowej w jej nieliterackiej odmianie. Jedynie w pierwszej
strofie tego m³odzieñczego wiersza, raczej bez zamiaru stylizacji, pojawia siê �komnata�
w znaczeniu �pokoju� i �duma� jako zadumanie, wreszcie �krasa� jako piêkno:

Ogniska czarne noc rozk³ada,
L�ni¹ iskry czarne dziwnej mocy!...
Nasza komnata w mrok zapada,
Niby zak¹tek cichej nocy...
Siedzimy milcz¹c w s³odkiej dumie,
Której wyraziæ nikt nie umie!

Tak samo � w po�ród nocnych kras
Ju¿ siedzieli�my, zda siê, raz! 1

Warto przy tym pamiêtaæ o roli konwencjonalnych rymów danego jêzyka i ewokowa-
nych przez nie wyobra¿eniach � wiele takich przyk³adów (chodzi zw³aszcza o rymy mê-
skie, lepiej zadomowione w poezji rosyjskiej ni¿ w polskiej) mo¿na znale�æ u m³odego
Le�miana, pisz¹cego i po polsku, i po rosyjsku. Z lektury kolejnych tomów da siê wypro-
wadziæ prost¹ zasadê: wczesna poezja bardziej ni¿ ta pó�na pozostaje pod wp³ywem rosyj-
skim. Przyjêcie tego za³o¿enia zmusza³oby tak¿e do poszukiwania �wczesnego �wiatopo-
gl¹du�, a to ju¿ by³oby i nie³atwe, i dyskusyjne.

 �My�lenie muzyk¹�, �idea rytmiczno�ci� � kolejne zagadnienia, o których szeroko pi-
sze Sobieska � wywo³a³y ostatnio du¿e zainteresowanie i, ujmowane z ró¿nych perspektyw,
sta³y siê tematem osobnych studiów. Badaczka s³usznie nie podejmuje tych w¹tków, które
nie ³¹cz¹ siê z wybranym przez ni¹ do porównañ krêgiem rosyjskiej kultury. Zestawia wiêc
pogl¹dy Le�miana na poezjê z koncepcjami Andrieja Bie³ego. Muzyka uwa¿ana by³a przez
symbolistów rosyjskich za rodzaj magii, czarów, w jej analizach u Bie³ego pojawia siê meta-
fora okna czy drzwi do wieczno�ci (s. 127), dziêki którym mo¿liwe jest g³êbsze poznanie.
Z idei rosyjskich poetów wyprowadza Sobieska tak istotn¹ u Le�miana formu³ê �widzê po-
przez �piew� (cyt. na s. 164). Równie wa¿na jest u Le�mana i u symbolistów rosyjskich rola
my�lenia metalogicznego i przekraczania granic tego, co racjonalne. �Do g³êbi prawdy zbli-
¿yæ siê mo¿na tylko ³¹cz¹c przeciwieñstwa� (s. 191�192) � tê mistyczn¹ zasadê Sobieska
odnajduje w tradycji wschodnich Ojców Ko�cio³a i teologów apofatycznych.

W ostatniej czê�ci ksi¹¿ki zatytu³owanej Wieczna Kobieco�æ � symbolistyczna kon-
cepcja mi³o�ci w twórczo�ci Boles³awa Le�miana autorka zmierzy³a siê z bogat¹ literatur¹
dotycz¹c¹ erotyków Le�miana. W rozdziale Le�mianowski motyw zmys³owej pieszczoty
wyra¿ona zosta³a �niezgoda na ca³o�ciowe przyjêcie dotychczas zasugerowanych odpo-
wiedzi� (s. 270). Zamiast nich Sobieska proponuje ujêcie akcentuj¹ce mistyczny aspekt
wierszy mi³osnych. �Bêdzie to próba przedstawienia, w jaki sposób w ujêciu Le�miana
zmys³owa strona cielesnego zwi¹zku mi³osnego ³¹czy siê z aktem mistycznej jedno�ci
i reintegracji, wytyczaj¹c tym samym drogê nowej fenomenologii cielesno�ci� (s. 270).
W innym rozdziale, Utopia erotyczna � mi³o�æ zmys³owa w ujêciu W³odzimierza So³owjo-
wa, znalaz³o siê miejsce dla szerszego omówienia mistyki mi³o�ci. �Motyw mi³osnej piesz-
czoty� (s. 271) czy te¿ obraz £¹ki jako Oblubienicy (s. 273�274) pochodz¹ u Le�miana nie
tylko z So³owjowa ale, co zauwa¿a Sobieska, wprost z Pie�ni nad pie�niami, o której poeta
pisa³ ze znajomo�ci¹ tradycji hebrajskiej. Mistyczny aspekt mi³o�ci cielesnej jest istotny
w ca³ej tradycji ¿ydowskiej, w której, inaczej ni¿ w chrze�cijañstwie, nie akcentuje siê
opozycji cielesne�duchowe. Sobieska nie rozwija tego w¹tku, ale go nie neguje, wrêcz
przeciwnie, stwierdza: �Wskazanie na transcendentny wymiar mi³o�ci zmys³owej czyni

1 B. L e � m i a n, Poezje zebrane. Oprac. A. M a d y d a. Toruñ 1995, s. 562.
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my�l Le�miana wewnêtrznie blisk¹ wspó³czesnym filozofom pisz¹cym o spotkaniu ero-
tycznym � Buberowi, Marcelowi, Hildebrandowi, a przede wszystkim, inspiruj¹cemu siê
w znacznej mierze kaba³¹, Lévinasowi� (s. 257, przypis 3).

Autorka bada oblicza �Wiecznej Dziewczêco�ci� (s. 294), bo tak w³a�nie, a nie �Wieczn¹
Kobieco�ci¹�, nazywa ona element ¿eñski rozmaicie przejawiaj¹cy siê w ca³ym pisarstwie
Le�miana. Podkre�la, ¿e Le�mian wybiera postacie inne ni¿ typowe dla epoki demoniczne
kobiety. Wyj¹tki, które potwierdzaj¹ regu³ê, to ¿eñskie, ale nieludzkie przecie¿, Pantera
i Pi³a � tytu³owe bohaterki osobnych utworów. Sobieska stwierdza, i¿ u rosyjskich poetów
natomiast �roi siê od kobiet � demonów, modliszek� (s. 299, przypis 58). Zwraca te¿ uwa-
gê, ¿e nie znajdziemy u Le�miana obrazu ani Piêknej Damy, ani Nieznajomej z wierszy
Aleksandra B³oka (s. 301). Mo¿na wyraziæ to bardziej kategorycznie: Le�mianowski ero-
tyzm znajduje siê na antypodach erotycznej aury panuj¹cej u B³oka.

Gdy po lekturze wnikliwego studium Anny Sobieskiej uzyskujemy pewno�æ co do
zwi¹zków Le�miana z rosyjsk¹ tradycj¹ filozoficzn¹, warto zadaæ pytanie o swoisto�æ
i odrêbno�æ Le�mianowskiej wizji �wiata i o to, co jest mu obce u wielkich Rosjan. Wyra-
¿one bezpo�rednio �wiadectwo dystansu Le�miana wobec pewnej tradycji �duszy rosyj-
skiej� stanowi stworzona przezeñ po�miertna sylwetka To³stoja.

Byæ mo¿e, pisanie o tym, jaki Le�mian n i e  j e s t, wydaje siê niecelowe, jednak
w³a�nie wydobycie rozbie¿no�ci pozwala lepiej zrozumieæ, jaki jest, i jeszcze raz doceniæ
trafny wybór wêz³ów problemowych dokonany przez Annê Sobiesk¹. Najwa¿niejsze wy-
daje siê to, ¿e ujmuj¹c w specyficzny cudzys³ów opowiadane przez siebie balladowe fabu-
³y, Le�mian nigdy nie mia³ zamiaru narzuciæ czytelnikowi jakiej� nowej mitologii, a tym
bardziej ideologii. Obcy jest mu synkretyzm religijny lub tylko mitologiczny znany
i z poezji polskiej tego czasu, i z twórczo�ci rosyjskiej (motywy takie, jak Chrystus-Eros
czy zw³aszcza Chrystus-Dionizos). Chrze�cijañska, w wariancie prawos³awnym, idea ofiary,
w której poeta � jak Chrystus � jest zarazem ofiarnikiem i ofiar¹, �kap³anem i ¿ertw¹�
(o wadze tego motywu u rosyjskich symbolistów pisa³a Maria Cymborska-Leboda), tak¿e
nie odgrywa istotnej roli u Le�miana.

Wieloznaczny komentarz filozoficzny i dystans wkomponowane s¹ od pocz¹tku w ka¿-
d¹ opowie�æ Le�miana. Poeta nie napisa³ ani jednego wiersza, w którym szata folklorystycz-
na czy mitologiczna s³u¿y³aby jakimkolwiek politycznym ideom, a zw³aszcza �plemien-
nym� s³owiañskim wyobra¿eniom, tak bliskim czê�ci twórców rosyjskich, czy te¿ ideom
�azjatyckim�, które ukazywali oni z charakterystyczn¹ dla czasów przedrewolucyjnych
ambiwalencj¹. Nie móg³by byæ autorem wierszy takich, jak Scytowie B³oka, Panmongo-
lizm So³owjowa czy Hunnowie przysz³o�ci Briusowa, z ich apokaliptyczn¹ (ale i pochwal-
n¹) zapowiedzi¹ nadchodz¹cego barbarzyñskiego chaosu. To wszystko, co u rosyjskich
symbolistów wi¹za³o siê z rodzim¹ pogañsk¹ mitologi¹, a co w Polsce reprezentowa³ za-
le¿ny nieco od idei panslawistycznych Miciñski, jest Le�mianowi z gruntu obce. W istocie
obcy jest mu równie¿ duch przenikaj¹cy g³ówny, oficjalny nurt duchowo�ci prawos³awnej
� je�li spotyka siê z ni¹ jednak, to albo na gruncie estetycznym, albo w obrêbie tych poszu-
kiwañ duchowych, które, jak u So³owjowa, by³y zdecydowanie niekanoniczne i nie zyski-
wa³y akceptacji w�ród jego, bardziej od niego prawowiernych, rosyjskich polemistów. Dla-
tego te¿ wydaje mi siê, ¿e � choæ nie ma absolutnego dowodu na to, i¿ Le�mian zna³ tego
filozofa � by³by mu bliski Lew Szestow z jego prób¹ my�lenia adogmatycznego.

Autorka rozprawy nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e twórca, który czerpa³ z tylu niepodobnych
do siebie �róde³ i tradycji, pozosta³ ca³kowicie osobny, niepowtarzalny. Si³a osobowo�ci
poetyckiej i niepodleg³o�æ jego jêzyka powodowa³y, i¿ wykorzystuj¹c dokonania polskich
oraz rosyjskich poprzedników, nie przej¹³ od nich niczego, co odebra³oby mu oryginal-
no�æ. Ani wiêc ³agodna estetyka Feta i Tiutczewa (a tak¿e Annienskiego � o jego poezji nie
ma ju¿ mowy w ksi¹¿ce Sobieskiej), która z pocz¹tkiem XX wieku uleg³a konwencjonali-
zacji pod piórem ich na�ladowców, ani bardziej wyraziste dykcje poetyckie B³oka, Iwano-
wa czy Bie³ego nie odcisnê³y piêtna na wierszach Le�miana. Kontrast jest szczególnie
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widoczny w porównaniu z estetyk¹ B³oka. Równie¿ antyczny, �romañski� sztafa¿ poetyc-
ki Iwanowa nie inspirowa³ autora Pana B³yszczyñskiego.

Na tym tle poet¹ wyj¹tkowo bliskim Le�mianowi móg³ byæ, jak s¹dzê, Konstantin
Balmont, z którym zreszt¹ twórca Klechd polskich zna³ siê osobi�cie. Niedookre�lono�æ
i beztematowo�æ utworów Balmonta zbli¿a³a je do muzyki i zachêca³a do parafraz, do
tego, by �nadpisywaæ� nad jego partytur¹ coraz to nowe s³owa (nb. w tym chyba tkwi
przyczyna predylekcji Tuwima do owego, zapomnianego ju¿ w Dwudziestoleciu, autora).
Muzyczno�æ i rytmiczno�æ liryki Balmonta by³y tak dominuj¹ce, ¿e nieraz przes³ania³y jej
sensy. Jego s³ynny wiersz, w którym, jak mo¿na by powiedzieæ, �nic nie by³o oprócz ryt-
mu�, wiersz o incipicie �Ja miecztoju ³owi³ uchodiaszczije tieni�, z powtarzaj¹cymi siê
s³owami (cytujê w bliskim idea³u przek³adzie Tuwima):

I wci¹¿ wy¿ej wchodzi³em, i pod stop¹ m¹ schody,
I pod stop¹ m¹ schody wybija³y mi rytm 2 .

� najpierw budzi³ zachwyt, a w nied³ugi czas potem nu¿y³. Ta s³abo�æ utworów Balmonta
dla kogo�, kto jak Le�mian szuka³ u innych jedynie �pie�ni bez s³ów�, mog³a staæ siê
zalet¹. Nie tylko jednak rytm jako �wiatopogl¹d poetycki zbli¿a³ Le�miana do Balmonta.
Zawarta w jego wierszach pochwa³a znikomo�ci i niewys³owiono�ci znalaz³a z ca³¹ pew-
no�ci¹ odd�wiêk u Le�miana. Wiara poetycka i poetyckie w¹tpienie rosyjskiego twórcy
mog³y natrafiaæ na pokrewne poszukiwania autora Napoju cienistego.

Czemu� mi, Panie, da³ nieziemsk¹ duszê,
Do ziemi przykuwaj¹c mnie 3

� zapytanie z wiersza Czemu? brzmi jak jedno z dramatycznych pytañ Le�miana:

Bo¿e, czemu� da³ duszê, co snu musi ¿ebraæ �
I ¿ycie, które mo¿na tak ³atwo odebraæ? 4

Chrze�cijañska pochwa³a s³abych i niedoskona³ych stworzeñ (bliska postawie fran-
ciszkañskiej) znalaz³a u Balmonta swój znamienny wyraz. S³owa z wiersza Potwory móg³by
z przekonaniem wypowiedzieæ tak¿e Le�mian:

Bole�nie kocham wszystkich was potwory,
�lepce, kaleki biedne i garbusy,
Którym los zamkn¹³ ¿ycie na zawory,
£odzie rozbite przez gry fal zakusy 5

Wszystkie te kwestie zwi¹zków wierszy Le�miana z poezj¹ rosyjskich symbolistów
to ju¿ temat na inn¹ ksi¹¿kê � ksi¹¿kê, któr¹ z pewno�ci¹ Anna Sobieska mog³aby kiedy�
napisaæ.

Anna Czabanowska-Wróbel
(Uniwersytet Jagielloñski �
Jagiellonian University of Cracow)

A b s t r a c t

The review analyses the book by Anna Sobieska devoted to Boles³aw Le�mian�s literary con-
nections with Russian symbolism literary thought and the influence of second half of 19th century
Russian poets on the Polish poet�s literary activity.

2 Symboli�ci i akmei�ci rosyjscy. Wybór opracowali i wstêpem poprzedzili W. D ¹ b r o w-
s k i, A. M a n d a l i a n, W. Wo r o s z y l s k i. Warszawa 1971, s. 98.

3 Ibidem, s. 90.
4 B. L e � m i a n, Pogrzeb. W: Poezje zebrane, s. 528.
5 Symboli�ci i akmei�ci rosyjscy, s. 93 (prze³. J. T u w i m).


