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Co powoduje, ˝e ta „manieryczna” poezja jest
tak ch´tnie czytana i analizowana w pierwszym
dziesi´cioleciu XXI wieku?

Ona nie tylko na poczàtku XXI wieku zdoby∏a
popularnoÊç. To si´ga lat 60. minionego wie-
ku. Pami´tam utrzymujàcà si´ wówczas aur´
wokó∏ LeÊmiana, mówiono, ˝e to najwybit-
niejszy polski poeta XX wieku. Mo˝e dlatego,
˝e hierarchi´ poetyckà ustanawia∏ wtedy Insty-
tut Badaƒ Literackich, a badacze z tego kr´gu,
którzy ostro strukturalizowali, wybrali sobie
LeÊmiana na poet´ wzorcowego, bo ich meto-
dami Êwietnie dawa∏ si´ interpretowaç. Opozy-
cje znaczeniowe i filozoficzne, mo˝liwoÊç
uk∏adania jego myÊli w zgrabne paradygmaty…
to wszystko strukturalistów kusi∏o, a jeszcze, na
dodatek, tkanka dêwi´kowa tych wierszy tak˝e
si´ Êwietnie metodom strukturalistycznym
poddawa∏a. OczywiÊcie, popularnoÊç w tak
zwanych szerokich rzeszach czytelniczych nie
mog∏a byç podyktowana wy∏àcznie przez Insty-
tut Badaƒ Literackich. W pewnym momencie
LeÊmian, w odró˝nieniu od tego, jak go odbie-
rano w okresie mi´dzywojennym, co Sandauer
odziedziczy∏, przesta∏ byç czytany jako poeta
manieryczny, ale te˝, po drugie, jakoÊ specjal-
nie trudny. Równoleg∏ym procesem by∏o przy-
swajanie twórczoÊci Schulza, która nawet dla
wyrafinowanej inteligencji mi´dzywojennej
by∏a na granicy pojmowalnoÊci. 

Dla mnie jest LeÊmian poetà manierycznym
w tym sensie, ˝e stylistycznie niezwyk∏ym,
manierà kiedyÊ nazywano natr´tnà powtarzal-
noÊç motywów. Ten epitet nie ma dla mnie
charakteru deprecjonujàcego. To manierycz-
noÊç nie tyle ornamentalna (tej bym nie
zniós∏), ile manierycznoÊç jego osobowej swo-
istoÊci, manierycznoÊç jako osobnoÊç. 

Na jakie dzisiejsze potrzeby czytelnicze
odpowiada LeÊmian?

Musz´ poczyniç wyznanie wiary. Dawniej
mo˝na by∏o mówiç, ˝e inne sà potrzeby ludzi
zajmujàcych si´ poezjà ze wzgl´dów zawodo-
wych, bo sà literaturoznawcami, krytykami,
poetami, a inne potrzeby prze˝ywania poezji
przez „po prostu czytelników”. Natomiast za-
równo dzisiejszy „zwyk∏y czytelnik” poezji,
jak i dzisiejszy literaturoznawca to ktoÊ, kto
chlubi si´ znawstwem i tym, ˝e jego lekturze
poetów towarzyszy lektura esejów o nich,
a jednoczeÊnie nie wstydzi si´ egzystencjalnej
lektury poezji, nie ˝enuje go taki odbiór liryki,
w którym ona jest bodêcem wzruszeƒ nieomal
somatycznych. JeÊli tak na to spojrzeç, to oka-
˝e si´, ˝e do LeÊmiana przywiàzuje nas coÊ,
o czym niewiele si´ mówi – olÊniewajàca uro-
da jego s∏ownictwa. Bardzo spodoba∏ mi si´
w ostatniej edycji zredagowanej przez Jacka
Trznadla cytat z Irzykowskiego: „poczucie
j´zykowe LeÊmiana ∏àczy si´ organicznie z je-
go sposobem wizjonowania, jest tym, czym
byç powinno, nieustannà czujnoÊcià tego za-
sadniczego tworzywa poetyckiego, którym jest
j´zyk, utrzymywania go wcià˝ w stanie p∏yn-
nym, in statu nascendi. Dzi´ki temu na przy-
k∏ad jego nowotwory j´zykowe nie sà tylko
dekoracjami, sà to po wi´kszej cz´Êci s∏owa
jednorazowe, niepowtarzalne, sà to szcz´Êliwe
s∏owa-utwory, które nie mogà wejÊç w obieg
jako moneta wymienna”. Ja to rozumiem bar-
dzo prosto. Kiedy LeÊmian pisze wiersz o ba-
Êniowych-niebaÊniowych zwierz´tach, które

71LeÊmian

+

Najdojrzalsza jest erotyka
LeÊmiana, co mi´dzy innymi
i w tym si´ wyra˝a, ˝e w jego
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fizycznà, ale mi∏oÊç równie˝
wielokrotnie daje fizyczne
cierpienie. 
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si´ nazywajà „skrzeble”, ma si´ wra˝enie, ˝e
znaczeniowà warstw´ utworu wyprowadza
z samego brzmienia s∏owa. Tak jakby zada∏ so-
bie podÊwiadomie zagadk´: jest coÊ, co si´ na-
zywa „skrzeble”, czym by to coÊ mog∏o byç ze
wzgl´du na swojà nazw´? Taki rodzaj lektury
wierszy, nastawienia na urod´, tajemniczoÊç
s∏owa, ale te˝ na nieprawdopodobne bogactwo
leksyki, jest czymÊ, od czego nowsza poezja
polska, nieca∏a oczywiÊcie, odchodzi. Sà
szcz´Êliwe wyjàtki. To, ˝e Piotrowi Sommero-
wi tak podoba si´ Jerzy Ficowski, a z kolei Je-
rzemu Ficowskiemu tak bardzo podobali si´
LeÊmian i Schulz, to wed∏ug mnie efekt zauro-
czenia bogactwem leksyki. OczywiÊcie, nie sa-
ma leksyka czyni wielkiego poet´, nie zawsze
zresztà jej bogactwo musi towarzyszyç wiel-
kiemu poecie (vide wysuszone s∏ownictwo
Tkaczyszyna-Dyckiego), ale w wypadku Le-
Êmiana po prostu tak jest, ˝e uroda s∏ów ma
ogromne znaczenie. Podoba si´ te˝ rodzaj me-
lodii tych wierszy. Melodii, które oscylujà
mi´dzy czymÊ tandetnym a wielkim wyrafino-
waniem. Trafiajà si´ melodie jak szlagiery
z piosenek Ordonki, na przyk∏ad z genialnego
wiersza Przemiany, gdzie nagle pojawia si´
fraza: „Tej nocy mrok by∏ duszny i od ˝àdzy
parny”. S∏ysz´ tu Ordonk´! I co z tego, skoro
on potrafi te wersy wkomponowaç w wiersz
w taki sposób, ˝e ju˝ nawet nie chce si´ mówiç
o grze stylizacjà. Nawet jeÊli on serio przyjmo-
wa∏ takà tandet´, to wielkoÊç jego poezji pole-
ga na tym, ˝e ona jà asymiluje. 

To poezja programowo antyÊwiatopoglàdowa.
Kwintesencjà poglàdów poety dotyczàcych
zajmowania si´ w wierszach aktualnoÊciami
zdaje si´ cytat z Napoju cienistego: 
„A wy, coÊcie szarzyzny uprawiali brzydê /
I zbiorowà w pyskach z∏ud´ szczerzyli dumnie /
Czy zdo∏acie tym ˝yciem, co was wydrwi, ˝yç /
I w zawrotny przepych s∏oƒca wejÊç
bezrozumnie”. 
LeÊmian, Êwiadek prze∏omowych wydarzeƒ
historii Polski, decyduje si´ o nich nie pisaç. Jak

to mo˝liwe: byç poetà tak osobnym, by ˝adnà
miarà nie dotykaç takich treÊci w poezji?

To rzeczywiÊcie uderzajàce wra˝enie w lekturze
LeÊmiana, choç nale˝y ten poglàd skorygowaç.
Napisa∏ wiele wierszy o n´dzy egzystencjalnej
cz∏owieka. W´drowne dziady, bohaterowie,
którzy sà kochankami tak biednymi, ˝e kiedy
umierajà, umyka im nie tylko Êwiat, ale i za-
Êwiat, ludzie popadajàcy w nieludzkoÊç nie tyl-
ko ze wzgl´du na metafizyczne wycieƒczenie
istnienia, które w ogóle jest charakterystyczne
dla tej poezji, ale po prostu z g∏odu, kloszardzi –
te wszystkie jestestwa porazi∏a metafizyczna
rozpacz, rozpacz dojmujàco realna. Kiedy by-
∏em w szkole podstawowej, nauczyciel polskie-
go czytywa∏ nam wiersze spoza lekturowego
programu, wÊród nich najbardziej przera˝ajàce
ballady LeÊmiana, a my je odbieraliÊmy jako
wiersze o ostatecznej ludzkiej n´dzy. Takie
wiersze miewali najlepsi, anachroniczni z dzi-
siejszego punktu widzenia poeci, na przyk∏ad
Konopnicka: nie takie, w których mowa o n´-
dzy, jak byÊmy jà po marksistowsku nazwali,
„klasowej”. Chodzi∏o o n´dz´ ostatecznego
ludzkiego wykorzenienia. I to mnie najbardziej
przejmuje. Nie ma to nic wspólnego z zaanga-
˝owaniem politycznym, bo taki rodzaj n´dzy
towarzyszy wszelkim formom ludzkiego byto-
wania. Ta sprawa nale˝a∏a do podstawowych
sk∏adników LeÊmianowskiego Êwiata – nawet
Bóg poddany bywa∏ takiemu cierpieniu. 

A czy zgodzi∏by si´ Pan z interpretacjà tych
egzystencjalistycznych tekstów, która akcentuje
LeÊmianowskie wspó∏czucie wzgl´dem
nieporadnych, kalekich, lecz wewn´trznie
czystych istot, które dotyka cios, otwierajàcy
przed nimi jednak zbawienie polegajàce na
przetrwaniu próby?

Wydaje mi si´, ˝e w tych wierszach prze∏amu-
jà si´ dwa odczucia: z jednej strony coÊ, co na-
zwa∏bym metafizycznà panikà, i coÊ prze-
ciwnego, metafizyczna heroizacja. Tu musz´
podaç przyk∏ady. Zaczn´ od wierszy obrazujà-
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cych metafizycznà panik´. W Odjeêdzie ktoÊ,
kto si´ oddala, zapytuje: „Czy nie wolno od-
je˝d˝aç znajomym goÊciƒcem / I oddalaç si´
zbytnio od tych z∏otych oczu?” – pyta, ale
przecie˝ si´ oddali∏! Wspomnienie o tym od-
jeêdzie wprawia go w stan metafizycznej pani-
ki, bo wie, ˝e odejÊcie jest nieuchronne i ˝e jest
nieszcz´Êciem. W wierszu Przemiany ta pani-
ka jest jeszcze wyraêniejsza, barwnoÊç jego
metafor przes∏ania ostre konstatacje: byty si´
przemieniajà, nie mogà si´ same w sobie za-
gnieêdziç, a na koƒcu podmiot liryczny mówi
o sobie: „A ja, w jakiej swà dusz´ sparzy∏em
pokrzywie / ˚e pomykam ukradkiem i na prze-
∏aj miedzà / Czemu kwiaty na mnie patrzà po-
dejrzliwie / Czy coÊ o mnie nocnego wbrew
mej wiedzy, wiedzà? / Com czyni∏, ˝e skroƒ
d∏oƒmi uciskam obiema / Czym by∏em owej
nocy, której dziÊ ju˝ nie ma?”. To zdania pa-
niczne, przywo∏ujà obraz jak z Krzyku Mun-
cha. A co jest metafizycznà heroizacjà? Kiedy
Szewczyk robi buty Bogu, jego heroizm pole-
ga na tym, ˝e odwa˝y∏ si´ obuç Boga, a tym sa-
mym Nieobj´temu nadaç form´. 

Chocia˝ jego stopa jest nieobj´ta…

Ale on buty zrobi∏ i wytrzyma∏ t´ boskà nieob-
j´toÊç! W Dziewczynie to zupe∏nie oczywiste.
M∏oty b´dà wali∏y, có˝ z tego, ˝e na marne? To
jak zakoƒczenie Przes∏ania Pana Cogito. Prze-
ciw nicoÊci trzeba waliç m∏otami, chocia˝ nic
nam to nie da. Metafizycznà heroizacj´ widz´
przede wszystkim w wierszu, który dla mnie
ma znaczenie ogromne, w Czasie zmartwych-
wstania. Umar∏y, a w∏aÊciwie ˝ywy, który wie,
˝e b´dzie umar∏ym, ma ju˝ doÊç cierpieƒ ˝ycia
i dlatego perspektyw´ zmartwychwstania od-
rzuca. Trzeba sprzeciwiç si´ rzekomej dobroci
Boga, który chce nas jeszcze raz wystawiç na
ryzyko ˝ycia, jakiego nieszcz´Êni doÊwiadczy-
liÊmy. To jest dla mnie metafizyczna heroizacja.
LeÊmian oczywiÊcie nie filozofuje „systemo-
wo”. Ma prawo do wszelkiego rodzaju sprzecz-

noÊci. Podejrzewam, choç tego nie znalaz∏em,
˝e w jakimÊ jego wierszu mo˝na znaleêç i takà,
i takà postaw´: metafizycznà panik´ bezpo-
Êrednio obok metafizycznej heroizacji. 

Czy LeÊmian istotnie mia∏ ochot´ stworzyç
bohaterski wzorzec przeciwstawiania si´ nicoÊci,
czy jedynie chcia∏ si´ skonfrontowaç
z doÊwiadczeniem pustki?

Je˝eli cz∏owiek za wszelkà cen´ chce si´ kon-
frontowaç, a LeÊmian naprawd´ tego chcia∏, to
samo w sobie jest ju˝, moim zdaniem, heroicz-
ne, a nie ucieczkowe. Rozpacz cz´sto jest
ucieczkà, a heroizm – jakkolwiek byÊmy go
nie lubili – jest zaprzeczeniem ucieczki.

I tu ponownie pojawia si´ kategoria
wspó∏czucia…

Mam z nià k∏opot. Wol´ mniej obcià˝onà sen-
tymentalizmem kategori´ wspó∏odczuwania.
Bywa w poezji LeÊmiana litoÊç, ale nie ona do-
minuje. To raczej rodzaj empatii, ale czy mo˝-
na byç empatycznym, jeÊli wszystkie istnienia,
z którymi chce si´ wspó∏odczuwaç, sà podszy-
te nicoÊcià… Nie wiem, czy w ogóle istnieje
poeta, oprócz Rilkego, który by∏by empatycz-
ny wobec wszystkich jestestw. 

Bywa∏ wi´c LeÊmian symbolistà, antysymbolistà,
modernistà, m∏odopolaninem, poetà
nowoczesnym i wreszcie – ponowoczesnym.
W∏aÊnie o te dwie kategorie chcia∏ybyÊmy Pana
teraz spytaç. Micha∏ Pawe∏ Markowski,
t∏umaczàc niespodziewane umieszczenie
LeÊmiana w trójcy najwybitniejszych polskich
twórców nowoczesnych, pisze o widocznej
w jego poezji ÊwiadomoÊci j´zykowego
zapoÊredniczenia w doÊwiadczaniu
rzeczywistoÊci. Âwiat jawi si´ w j´zyku, nie jest
zewn´trzny wobec j´zyka. Czy Pan dostrzega
taki rodzaj nowoczesnoÊci u LeÊmiana?

To, ˝e j´zyk nie jest prostym odzwierciedle-
niem, ˝e jest medium i ˝e si´ nie da sprowadziç
j´zyka tylko do funkcji mimetycznej, to, z prze-
proszeniem, ÊwiadomoÊç, która towarzyszy∏a
nawet Asnykowi. To ÊwiadomoÊç towarzyszàca
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nastolatkom piszàcym pierwsze wiersze. Dla
mnie to ˝aden wyró˝nik. Ma∏o tego, wydaje mi
si´, ˝e to, co jest bezcenne w poezji LeÊmiana,
to w∏aÊnie najdoskonalszy efekt mimetycznoÊci.
Kiedy LeÊmian potrafi pisaç o nabrzmia∏ym od
zielonej Êliny pysku pasikonika, to bezcenna
poetycko jest w tym w∏aÊnie unikalna obser-
wacja. I nie da si´ sprowadziç takiej w∏aÊciwoÊci
do kategorii „epifanii”. To po prostu zobaczenie
czegoÊ, czego nikt inny tak precyzyjnie nie do-
strzeg∏, i zjednoczenie z absolutnie trafnym na-
zwaniem. W takim momencie wszystko staje
si´ spójne, za takà w∏aÊnie trafnoÊç LeÊmiana
kochamy. A ˝e LeÊmian jest filozofem j´zyka
na swój sposób, jest tak˝e oczywiste, ale dla
mnie jedno i drugie – filozofowanie j´zykiem
i efekt mimetycznoÊci – nie wyró˝nia jakiego-
kolwiek innego poety prawdziwego! Staram
si´ pojàç, jakie tak naprawd´ sà kryteria odró˝-
nienia utworu nowoczesnego od ponowocze-
snego, i gubi´ si´ w tym. Ró˝nicy nie widz´. 

Pytanie o ponowoczesnoÊç to pytanie o rozpad
podmiotu. 

Czegokolwiek by z kategorià podmiotu nie
uczyniç, ka˝dy piszàcy jest podmiotem. Tekst
jest podmiotowy, choçby nie wiem jak si´ od
tego wykr´ca∏. B´dzie mo˝na coÊ na to pora-
dziç dopiero wtedy, kiedy zacznà mieç Êwia-
domoÊç sztuczne inteligencje. Mam wra˝enie,
˝e LeÊmian nie tyle wykracza poza kategorie
podmiotu i braku podmiotu, co doskonale si´
mieÊci w nich obu naraz, i z tego powodu nic
w nim dla mnie te kategorie nie ró˝nicujà.
Mam podobny k∏opot, kiedy myÊl´ o Schulzu,
Gombrowiczu, czyli o tych nazwiskach, które
i Markowskiego obchodzà. Nie twierdz´, ̋ e ka-
tegoria ponowoczesnoÊci jest absurdalna, ̋ e nie
ma racji bytu. Chc´ tylko powiedzieç, ˝e nie
spotka∏em dotychczas interpretacji, w których
te kategorie da∏yby mi coÊ poznawczo istotne-
go. Nawet gdy obracajà si´ wokó∏ poj´cia pod-
miotu. 

Inaczej definiujàc nowoczesnoÊç w twórczoÊci
LeÊmiana, mo˝na powiedzieç, ˝e objawia si´
w niej charakterystyczna ÊwiadomoÊç, i˝ powrót
do natury jest niemo˝liwy, natomiast w izolacji
od natury cz∏owiek – paradoksalnie – dziczeje,
to znaczy gubi wewn´trznà harmoni´. Tutaj na
scen´ wkracza kategoria pierwotnoÊci, którà
nowoczesnoÊç docenia i stopniowo
dekonstruuje. W nawiàzaniu do wspomnianej
LeÊmianowskiej filozofii j´zyka mo˝na
powiedzieç, ˝e w jego poezji ujawnia si´
sztucznoÊç arbitralnej natury znaku j´zykowego,
który – jak w Zielonej godzinie – bardziej
przeszkadza ni˝ pomaga w kontakcie z naturà.
Lepiej milczeç ni˝ u˝ywaç takiego j´zyka. 

Z tym bym si´ nie zgodzi∏. Jest tu podobieƒ-
stwo do mojego odbioru prozy Schulza. Istnie-
je kategoria irracjonalna – wyra˝eniowej traf-
noÊci. W warstwie ogólnofilozoficznej jest tak,
jak pani mówi, ˝e sà paradoksy: ˝yjemy w dy-
stansie do natury, a zarazem bez natury ˝yç nie
mo˝emy. To, co jest naturà s∏owa i s∏owem
w naturze, jest dla LeÊmiana nieod∏àczne. Dla
LeÊmiana i dla Tuwima – mo˝e to w∏aÊnie wy-
ró˝nik nowoczesnoÊci? Wed∏ug mnie, najpierw
LeÊmian jest poetà, co oznacza, ˝e potrafi do-
konaç w wierszu – upraszczam – uto˝samienia
s∏owa z tym, co ono ma znaczyç. I dopiero ta-
kie uto˝samienie mo˝e si´ staç fundamentem
jakiegokolwiek innego filozofowania, równie˝
filozofowania na temat j´zyka (stàd tylu filo-
zofów zajmuje problem tautologii!). Pierwotne
jest dà˝enie do nazwania, w∏àcznie z nazwa-
niem nicoÊci, a wtórne uÊwiadomienie sobie
nie tego nawet, jak ja to zrobi∏em, tylko dla-
czego to zrobi∏em. To znaczy: co jest we
mnie-LeÊmianie takiego, ˝e nie mog´ ˝yç bez
∏àczenia s∏ów z jestestwami, tak ˝e i jestestwa,
i s∏owa stajà si´ wyraêniejsze. To elementarny,
ucieleÊniony sposób poetyckiego istnienia
w Êwiecie. LeÊmian jest tutaj z pewnoÊcià naj-
lepszy w ca∏ej nowo˝ytnej polskiej poezji.
A wszystkie filozofie LeÊmiana, równie˝ te
przedstawiane w jego esejach, choçby o ryt-
mie, sà dla mnie wtórne, bo nie mówià nic
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wi´cej ponad to, co daje wszelka praktyka po-
etycka, co mówià Dante i Osip Mandelsztam,
kiedy myÊlà o rytmie. Nie sprawia to wra˝enia
budowy osobnego od poezji filozofowania, bo
ciàgle mieÊci si´ w praktyce pisania wiersza,
jego melodyzowania. 

To doÊç oczywiste, skoro poeta jest cz∏owiekiem
pierwotnym…

Nie jestem o tym przekonany. Wszystko, co
w LeÊmianie jest zauroczeniem folklorem,
a co teraz nazywa si´ etnologià albo antropolo-
già, jest u niego w gruncie rzeczy pretekstowe.
BaÊniowe fabu∏y, z których korzysta, sà natych-
miast przetwarzane, nie pozostaje w nich wiele
z mitu. Nawet jeÊli mit rozumieç tak, jak go poj-
mowa∏ Lévi-Strauss, ˝e jest to inny od logicz-
nego rysunek ludzkiej ÊwiadomoÊci. LeÊmian
bra∏ z mitów i z baÊni fabu∏y, które go inspi-
rowa∏y nie ze wzgl´du na to, ˝e by∏y mitami.
Bra∏ je tak jak Gogol, który mówi∏ przyjacio-
∏om: „dajcie mi jakikolwiek sju˝et, a ja zro-
bi´ z niego genialne opowiadanie”. Tak bierze
mit albo fabu∏´ baÊniowà LeÊmian i przetwarza
jà.

LudowoÊç u LeÊmiana, której katalogowaniu
Jacek Trznadel poÊwi´ca niemal po∏ow´ swojej
ksià˝ki, ma – w moim przekonaniu [E.K.] –
nieprzypadkowe umotywowanie. Byç mo˝e
trafna jest intuicja, ˝e LeÊmian kontynuuje
zakorzeniony w kulturze europejskiej mit
„dobrego dzikusa”, jaki wyprowadziç mo˝na od
Rousseau, z tà ró˝nicà, ˝e u LeÊmiana nie ma
on wymiaru etycznego. W odró˝nieniu od
moralnego kontekstu oÊwieceniowych rozwa˝aƒ
nad pierwotnoÊcià, mit ten u LeÊmiana ma
motywacj´ fenomenologicznà. LeÊmian
z pomocà ludowoÊci, pierwotnoÊci chce dotrzeç
do tego, co jest istotà rzeczy. Dlatego jego
stodo∏a mo˝e „si´ stodoliç”. Tu warto poszukaç
genezy s∏ynnej leÊmianowskiej tautologicznoÊci. 

Tak, ale u Rilkego, który by∏ najwi´kszym po-
etyckim fenomenologiem, stodo∏a by∏aby by-
tem egocentrycznym, stodoli∏aby si´ ku w∏asne-
mu wn´trzu, ku stodolnemu centrum. Stodo∏a

LeÊmiana, kiedy si´ stodoli, wychodzi poza
siebie, rozprzestrzenia si´, rozmazuje w mnó-
stwo innych jestestw. Niektórzy mówià, ˝e to
bergsonizm, ale jestem nieufny wobec takich
przyporzàdkowaƒ. Jasne jest, ˝e czyta∏ o pier-
wotnoÊci i zna∏ ówczesnà etnologi´. Odró˝nia∏
cz∏owieka miejskiego od cz∏owieka natury. To
prawda, ale nie na najg∏´bszym poziomie. Naj-
g∏´bszy poziom myÊlenia LeÊmiana i myÊlenia
o LeÊmianie to dla mnie problem sposobów
przeplatania si´ nicoÊci z istnieniem. Nie mó-
wi´ tu nic nowego, ale ten problem widz´ bar-
dzo specjalnie. Wszystkie istoty, wszystkie
jestestwa, w∏àcznie z Bogiem i z piszàcym Le-
Êmianem, sà tkaninà, w której si´ nicoÊç prze-
plata z istnieniem. Wszystkie byty w Êwiecie
majà coÊ z nicoÊci i coÊ z istnienia, to nieod-
∏àczne. To jedna metafora, która okreÊla istnie-
nie razem z nicoÊcià. Druga metafora mówi, ˝e
nicoÊç i istnienie sà dla siebie wzajemnie t∏a-
mi. Rozumiem to tak, jak w modnej niegdyÊ fi-
lozofii postaci: postaç, coÊ, co si´ wyodr´bnia,
nie mo˝e istnieç bez t∏a. Je˝eli t∏em jest nicoÊç,
wszystkie jestestwa na jej tle zaczynajà si´ in-
tensywnie uwyraêniaç. Wspomniany na-
brzmiewajàcy pysk konika polnego nie by∏by
tak intensywny na tle innym ni˝ nicoÊç. Tak˝e
nicoÊç zaczyna byç „czymÊ” – wcià˝ si´ o tym
pisze przy okazji LeÊmiana – bo pojawia si´ na
tle istnienia. 

I to w∏aÊnie mog∏oby przemawiaç za LeÊmianem –
poetà ponowoczesnym. Przecie˝ w∏aÊnie w ten
sposób rozpada si´ jedna z podstawowych
opozycji kultury europejskiej: byt i niebyt. 

Je˝eli uznaç, ˝e cechà jest likwidacja poj´cia
bytu, to pewnie tak… Ja czuj´ si´ zresztà bar-
dzo przywiàzany do filozofii Lévinasa, jedne-
go z destruktorów tego poj´cia. U LeÊmiana
znalaz∏em fragment, który mnie przeszy∏ na
wylot, ze s∏ynnego wiersza Do siostry. Tam
jest fraza: „Wszyscy winni sà Êmierci ka˝dego
cz∏owieka”. A znamy myÊl Lévinasa, ˝e ka˝dy
z nas jest zak∏adnikiem Êmierci ka˝dego innego
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cz∏owieka: odpowiadamy za Êmierç ka˝dego
cz∏owieka tylko z tej racji, ˝e jesteÊmy ludêmi.
Przyj´cie takiej perspektywy jest jakby nad
ludzkà miar´. Ta refleksja LeÊmiana nie jest
ju˝ nawet heroizacjà metafizycznà, to jest osta-
tecznoÊç, której si´ nie oÊmiel´ komentowaç. 

Zapytajmy dla kontrastu, czy poezja LeÊmiana
to projekt zawsze powa˝ny? Czy jeÊli wzbudza
nasz Êmiech, to koniecznie musi byç Êmiech
przez ∏zy?

On si´ cieszy, je˝eli Bogu coÊ si´ uda∏o stwo-
rzyç. Ale cieszy si´ te˝, jeÊli jakieÊ jestestwo
wydrwi Boga, bo to znaczy, ˝e temu jestestwu
uda∏o si´ coÊ samoistnego… Cieszy si´, kiedy
coÊ si´ uda. Z radoÊcià czyta∏em anegdot´, jak
to Tuwim da∏ LeÊmianowi kajecik z debiutanc-
kimi wierszami, a LeÊmian je zlekcewa˝y∏.
A kiedy ukaza∏ si´ tomik, wyzna∏ Tuwimowi,
˝e r´kopisu nie przeczyta∏. Czyta wi´c pierw-
szà ksià˝k´ Tuwima, wali drobnà ràczkà w stó∏
i zaÊmiewa si´ do ∏ez, ˝e to jest kapitalne, ˝e
tak Êwietnie wysz∏o. Takiej radoÊci nie da si´
sprowadziç do bezrefleksyjnej radoÊci istnie-
nia. To jest radoÊç z udatnoÊci, z tego, ˝e si´
utrafi∏o, niejako radoÊç punktowa. Ale te˝,
z powodu rytmu i zaÊpiewu, jest u LeÊmiana
radoÊç narkotyczna, procesualna, radoÊç nie-
skoƒczonej, euforycznej melodii. 

A humor?

Najwy˝szej próby, na pograniczu absurdu!
KtoÊ tak blisko obcujàcy z nicoÊcià nie mo˝e
nie byç wyczulony na absurd. Absurd LeÊmia-
na bywa absurdem camusowskim, czyli po-
wa˝nym, tragicznym, ale bywa i Êmieszny.
Jakby Obcy móg∏ byç powieÊcià komicznà. 

JeÊli mówiç o fizycznej u∏omnoÊci bohaterów
poezji LeÊmianowskiej, która mo˝e byç odbiciem
pewnych wewn´trznych niedoskona∏oÊci, pustki,
to jedynà receptà, jakà LeÊmian daje na
nieszcz´Êcie, jest mi∏oÊç, tak˝e ta fizyczna.
Podajmy przyk∏ad: w wierszu Zaloty n´dzarz
b∏aga swojà ukochanà, aby ta pieÊci∏a go tak, by

„wargami po˝reç jego u∏omnoÊç”. Czy zgodzi∏by
si´ Pan z tezà, ˝e receptà na bolàczki
LeÊmianowskiego bestiarium jest mi∏oÊç
rozumiana tak˝e jako chwila fizycznej rozkoszy?

Byç mo˝e w polskiej poezji najdojrzalsza jest
erotyka LeÊmiana, co mi´dzy innymi i w tym
si´ wyra˝a, ˝e, jak panie mówià, w jego wier-
szach mi∏oÊç daje rozkosz fizycznà, ale mi∏oÊç
równie˝ wielokrotnie daje fizyczne cierpienie.
A jeÊli do tego dodaç i to, co w j´zyku epoki,
z jakiej LeÊmian wyrasta∏, a wobec której si´
dystansowa∏, nazywa si´ „spójnià dusz”, po-
wstaje mi∏oÊç nie tyle spe∏niona, ile niewy-
czerpywalna. Jest tam te˝ obsuwanie si´ mi∏o-
Êci w oboj´tnoÊç. Te wiersze sà – chcia∏oby si´
powiedzieç – wyrafinowanie psychologiczne,
gdyby psychologizm nie ubli˝a∏ LeÊmianowi. 

Przypomina si´ pi´kny wiersz o incipicie 
„Gdy omdlewasz na ∏o˝u ca∏owana przeze mnie, /
Chc´ ci´ posiàÊç na zawsze, lecz daremnie
daremnie” o kochanku, który rozpacza, ˝e
w chwili mi∏osnego uniesienia jego partnerka
zamyka oczy, a tym samym odcina mu drog´ do
tego, co wewnàtrz. 

Tak. I tu pojawia si´ coÊ ciekawego przez po-
równanie erotyki w wierszach Tuwima
i w wierszach LeÊmiana. Topiczny wystrój
wierszy obu poetów bywa podobny, ale u Tu-
wima to jest erotyka infantylna, a u LeÊmiana
nigdy. U LeÊmiana Êwiat roÊlinny jest wa˝niej-
szy ni˝ Êwiat animalny. U Tuwima ca∏a eroty-
ka jest roÊlinna. A przecie˝ to zupe∏nie inaczej
brzmi u jednego i u drugiego. Tuwim jest in-
fantylny, a LeÊmian nie. 

„W samym zap∏odku Êni morskie bezbrze˝a” –
pisa∏ LeÊmian w metatematycznym wierszu
R´ka. Niemo˝liwoÊç jest pierwszym pragnieniem
jego projektu?

„Poezja niemo˝liwa” to nies∏ychanie efektow-
na kategoria, ale bardziej mnie przekonuje,
gdy tak si´ mówi o Tymoteuszu Karpowiczu
i Witoldzie Wirpszy, a mniej w odniesieniu do
Boles∏awa LeÊmiana. Bo jak mo˝e byç poezjà
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niemo˝liwà coÊ, co a˝ tak intensywnie zaist-
nia∏o? Tyle s∏ów o nieistnieniu wypowiada Le-
Êmian, a jego poezja – par excellence realna –
nabrzmiewa istnieniem. JeÊli jej „jest” coÊ
uniemo˝liwia, to w∏aÊnie status „projektu”! 
A dlaczego mo˝na by nazwaç niemo˝liwà po-
ezj´ Karpowicza albo Wirpszy? Ano dlatego,
˝e jest ona z premedytacjà skonstruowana.
Wszystkie Karpowicza i Wirpszy operacje na
logice i sk∏adni sà w zamyÊle manipulacyjne.
StrukturaliÊci mówili o naddatku znaczeƒ jako
wyró˝niku j´zyka poetyckiego. To jest bardzo
Êwiadomie u tych obu twórców zastosowane.
Poezja realizuje „niemo˝liwoÊç”, gdy wykra-
cza poza j´zyk naturalny, rekonstruuje go,
przekonstruowuje. Ka˝dy, kto kocha LeÊmia-
na, czuje, ˝e w jego wygibasach, równie˝ tych
zwiàzanych z poj´ciem nicoÊci, jest coÊ natu-
ralnego. No, byç mo˝e to naturalnoÊç zwodzà-
ca, ale nie mo˝na si´ wyzbyç tego poczucia na-
turalnoÊci.
PomyÊla∏em, ˝e najbardziej „niemo˝liwà” mo-
g∏aby zostaç nazwana poezja Mallarmégo, gdy
wyprawia si´ on tam, gdzie mowa ma istnieç
poza desygnatami i nawet poza mowà. Mal-
larmé wie, ˝e to niespe∏nialne. Ale balansuje
pomi´dzy niemo˝liwoÊcià a tym, co poetycko
zrealizowane. Karpowicz i Wirpsza te˝ reali-
zujà swoje „niemo˝liwe” projekty. Chyba
mo˝na wielkie poematy Karpowicza, realne
i utopijne zarazem, porównaç do ksi´gi Mal-
larmégo, przecie˝ poemat Rzut koÊcià te˝ nijak
si´ ma do samego jej zamys∏u. I ma si´ „nie
mieç”, ksi´ga mo˝e istnieç tylko jako nieist-
niejàca. LeÊmian zaÊ jest dla mnie poetà real-
noÊci, wi´c przeciwieƒstwem Mallarmégo. Co
chc´ powiedzieç, zabrzmi anachronicznie:
wierz´, ˝e LeÊmian to poeta zjednania s∏owa
i znaczenia, s∏owa i rzeczy oznaczanej. Ten
sam rodzaj pierwotnoÊci by∏ bliski Julianowi
Przybosiowi. A wydawa∏oby si´, ˝e od Sasa do
Lasa sà ich poetyki.

Mallarmé proponuje projekt mowy pozbawionej
desygnatów, a LeÊmian pyta: „kto stodoli∏ t´
stodo∏´”, to znaczy: kto nada∏ jej taki wymiar
j´zykowy?

Wcale nie o to pyta! Nigdy tak tej linijki nie
czyta∏em. Tu nie o wyosobniony wymiar j´zy-
kowy chodzi! Nie czuj´, by LeÊmian oderwa∏
s∏owo stodo∏a od stodo∏y-rzeczy. S∏owo stodo∏a
si´ po swojemu, po „s∏ownemu” stodoli, a sto-
do∏a-rzecz stodoli si´ rzeczowo, tak˝e po swoje-
mu, ale nie znaczà osobno poÊród s∏ów i osobno
poÊród rzeczy. To jest razem i tylko razem!

Kwintesencja kognitywnego myÊlenia o j´zyku!

Uradowa∏a mnie pani tym komplementem!
Bardzo bym chcia∏ byç kognitywistà!

W ksià˝ce Twarz Tuwima, piszàc o „nic” Kafki,
Ró˝ewicza, Tuwima i LeÊmiana, nicoÊç tego
ostatniego wywodzi Pan z genezyjskiej
materializacji Êwiata pierwotnego. Nasuwa si´
pytanie: czy LeÊmian by∏by mo˝liwy bez
S∏owackiego?

Na pewno nie. CoÊ jest na rzeczy, kiedy Jaro-
s∏aw Marek Rymkiewicz publikuje encyklope-
di´ i LeÊmiana, i S∏owackiego. Filozofujàce
poematy S∏owackiego, rodzaj jego g´stoÊci
s∏owa (a zarazem niebywa∏ej tego s∏owa szyb-
koÊci, strumiennoÊci) musia∏y byç dla Le-
Êmiana wa˝ne. Wywodzi∏ si´ bardziej od S∏o-
wackiego ni˝ od Mickiewicza. Tylko ballad
LeÊmiana nie by∏oby bez Mickiewicza.
Dodam jeszcze s∏owo o punkcie wyjÊcia pani
pytania: „nic” Ró˝ewicza ma odcieƒ nie tylko
metafizyczny, tak˝e spo∏eczny, komunikacyj-
ny, to „nic” wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw.
„Nic” Tuwima rozumiem jako wielkie egzy-
stencjalne przera˝enie. „Nic” LeÊmiana zaÊ to
przeplot figury i t∏a; raz t∏em jest nicoÊç, a fi-
gurà na tym tle – istnienie, a innym razem
odwrotnie. Nieistnienie nie mo˝e istnieç bez
istnienia. 
Przy ogromnym wyrafinowaniu filozoficznym
Kafki czy LeÊmiana jasne jest, ˝e oni przed
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pisaniem nie uk∏adali sobie w g∏owie rozumie-
nia nicoÊci. „Nic” im si´ wyra˝a∏o w toku pisa-
nia. Kafka, LeÊmian czy Tuwim fetyszyzowali
trafnoÊç nazwania; czasem, ˝eby jà zachowaç,
poÊwi´cali tak zwany sens filozoficzny. Z mo-
jego punktu widzenia to bardzo dobrze, bo
w∏aÊnie s∏owna trafnoÊç przynosi∏a sens naj-
g∏´bszy.

Ró˝ewicz w wierszu o wygaÊni´ciu absolutu
z tomu P∏askorzeêba pisa∏: „wymierajà pewne
gatunki / motyli ptaków / poetów / o imionach
dziwnych i pi´knych / Miriam Staff LeÊmian […]”.
Tak˝e Tuwim. Tak˝e Norwid. A Pan nie
wspomina o Norwidzie. 

Nie wspomnia∏em, ale doÊç powiedzieç, ˝e
najbardziej przejmujàcy dla mnie wiersz Le-
Êmiana W czas Zmartwychwstania to w∏aÊnie
wiersz norwidowski. Odwa˝ny w najwi´kszej
z mo˝liwych religijnej ironii i odwa˝ny w pa-
tosie. 
Ten wiersz ka˝e pomyÊleç o czymÊ, czego si´
u LeÊmiana nie zauwa˝a, bo tak bardzo suge-
stywna jest w jego poezji bergsonowska p∏yn-
noÊç, procesualnoÊç. Otó˝ ostatecznà cechà
cz∏owieczeƒstwa i dumà cz∏owieczeƒstwa jest
w∏aÊnie antyprocesualnoÊç, niepowtarzalnoÊç
wielkich zdarzeƒ: g∏osu, przelanej krwi, zgro-
zy konania. Nic z tego nie b´dzie ponowione,
na tym polega LeÊmianowska odmowa zmar-
twychwstania. Na takà odmow´ Norwid kato-
lik nigdy by si´ nie zdoby∏, ale i on najbardziej
ceni∏ wydarzenia niepowtarzalne, jedyne. Dla-
tego tyle w jego wierszach wcieleƒ kairosu.

Echa „niepoj´tej zielonoÊci LeÊmiana” s∏ysz´
w Pana poezji. Wybior´ cytaty na oÊlep:
„Postanowi∏em – fa∏szerz pomys∏owy – / ˝e
jestem wymyÊlony jak myÊl”. „Poeci biesiadujà
jak embriony w niebycie”. „Lato bez treÊci”.
Czytanie LeÊmiana by∏o dla przysz∏ego poety
lub ju˝-poety kszta∏tujàce, formacyjne,
nawigujàce?

Nie odczuwa∏em tego nigdy, ale musz´ przy-
znaç, ˝e cytaty, które w∏aÊnie us∏ysza∏em, sà

naprawd´ uderzajàce! Mam pewien k∏opot ja-
ko ktoÊ, kto pisze wiersze i jest zami∏owanym
czytelnikiem poezji. Mam otó˝ k∏opot z takimi
poetami jak LeÊmian czy Schulz (bo uwa˝am
Brunona Schulza za poet´), którzy mnie pod-
czas lektury ca∏kowicie zaw∏aszczajà. Nie po-
trafi´ ich czytaç w wi´kszych porcjach, bo
iloÊç sensów, które widz´ w najdrobniejszym
fragmencie tekstu LeÊmiana, Schulza, rozsa-
dza mi g∏ow´, trzy, cztery ich zdania powodu-
jà, ˝e aktywizowana jest ca∏a moja Êwiado-
moÊç j´zykowa i pozaj´zykowa. Mam wtedy
paradoksalne poczucie, ˝e wi´cej kryje si´
znaczeƒ mi´dzy kilkoma s∏owami LeÊmiana
ni˝ w ca∏oÊci jego wiersza! Mo˝e to w∏aÊnie
jest spe∏niajàca si´ niemo˝liwoÊç! Kilka s∏ów
przynosi wi´cej sensów i inspiracji ni˝ ca∏y
wiersz z jego nadrz´dnym przes∏aniem. Sam
pan B∏yszczyƒski i jego ogród to wielka meta-
fora. Powinienem wi´c wyjÊç od wielkiej me-
tafory i schodziç w dó∏, ku szczegó∏om utwo-
ru, a zupe∏nie nie mam takiej ochoty. Wol´ si´
wpiàç w kilka, kilkanaÊcie s∏ów – i mam
w nich tyle sensu, ˝e czuj´ si´ jak w oceanie!

Oto poezja jako spi´cia sensów mi´dzy
s∏owami. Czyli sens poezji LeÊmiana spe∏nia si´
w niemieckim s∏owie Dichtung (dicht – niem.
‘g´sty’)?

To kontrowersyjna sprawa. U schy∏ku ˝ycia
Witold Lutos∏awski powiedzia∏ w wywiadzie,
˝e zawsze tworzy∏ muzyk´ g´stà, a pod koniec
˝ycia marzy o muzyce, która mia∏aby cienkà
faktur´. I takà cienkà faktur´ ma w dzisiejszej
poezji Piotr Sommer. G´stà mia∏ LeÊmian,
cienkà Tuwim. Wa˝yk mia∏ cienkà i by∏ ge-
nialny. Bo g´stoÊç nie zawsze musi byç warto-
Êcià. W przypadku LeÊmiana jest. 

Boles∏aw LeÊmian
fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
[s. 79] 
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