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Coś srebrnego dzieje się w chmur dali. 
Dziesięć uwag o księżycu w poezji Bolesława 
Leśmiana1

Wprowadzenie: pięć księżycowych fragmentów

Księżyc, jak turkus samoświecący
Pół nieba objął glorią promieni
I liście chmurek, drżące na wietrze,
To w blask maluje – to znowu zetrze,
To na tę falę, co – samotnica –
Mży na padole rzek czarno-sinem,
Pada stalowym i ostrym klinem
Niby rzucona z nieba kotwica!...

(W noc księżycową, PR, s. 567)2

1 Niniejsze rozważania należą do serii publikowanych przeze mnie od kilku lat szkiców 
o motywach lunarnych w twórczości wybranych polskich poetów XIX i XX wieku. Poezja Le-
śmiana pojawia się tu zatem jako jeden z przykładów poetyckiego posługiwania się wspomnia-
nym zespołem motywów. Sposób ujęcia problemu stanie się wyraźniejszy, gdy wspomniane 
szkice przybiorą postać książki i zaczną się wzajemnie oświetlać. 

2 Wiersze Leśmiana przywołuję wedle nowej edycji zbiorowej: B. Leśmian, Dzieła wszyst-
kie. Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2010. Cytaty lokalizuję w tekście głównym, 
posługując się skrótami: PZ − Poezje zebrane (edycja jako całość), PR − Poezje rozproszone,
SR − Sad rozstajny, Ł − Łąka, NC − Napój cienisty, DL − Dziejba leśna.
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Na jeziorze zatańczy niedobłysk miesiąca,
[...]
A ten, co nie chciał zemdleć od marzeń gorąca,
Wstąpi nagle półduszą w tych marzeń krainę.

(Klęska, SR, s. 72)

Świeci woda o północy,
Księżyc okna przewiał wskroś.
Pełen mocy i niemocy
Księżyc okna przewiał wskroś.

(Noc bezsenna, Ł, s. 251)

Księżyc to − wioska ogromniasta,
Gdzie ciszę ciuła brat mój – Srebroń,
Co siebie własnym snem przerasta,
Więc mu istnienia w srebrze – nie broń!

(Srebroń, NC, s. 346)

Coś srebrnego dzieje się w chmur dali.
(Szczęście, DL, s. 496) 

Uwaga pierwsza, buchalteryjna

Słowo „księżyc” (oraz słowa równoznaczne i pokrewne) można znaleźć 
w 603 wierszach Bolesława Leśmiana. 204 z nich współtworzy jego poe-
zje rozproszone5, 17 wchodzi w skład Sadu rozstajnego, 6 – znajdziemy 
w Łące, 12 – w Napoju cienistym, a 5 – w Dziejbie leśnej. 

W niektórych ze wspominanych wierszy zajmujące mnie słowo jest 
użyte więcej niż jednokrotnie. Pozwala to powiedzieć, że „księżyc” poja-
wia się w 118 jedno- lub kilkuzdaniowych fragmentach wierszy Leśmia-
na, przy czym w poezjach rozproszonych można znaleźć 49 takich właś-
nie całostek z „księżycem”, w Sadzie rozstajnym – 30, w Łące – 9, w Napoju 
cienistym – 24, w Dziejbie leśnej – 6.

Te ilościowe obserwacje (których istotności nie przeceniam, ale też 
– staram się ich nie lekceważyć) pozwalają – po pierwsze − stwierdzić, 

3 Podając tę właśnie liczbę, przyjmuję założenie, że poszczególne ogniwa cykli Piesni Wa-
silisy Premudroj (PR, s. 625−629) oraz Łunnoje pochmielje (PR, s. 637−647) są odrębnymi wier-
szami. 

4 Umieszczony na końcu niniejszych uwag aneks zawiera spis tytułów wszystkich wierszy 
Leśmiana ze słowem „księżyc” oraz słowami pokrewnymi. 

5 Zob. PZ, s. 551−680. 
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że „księżyca” jest więcej we wczesnej twórczości Leśmiana niż w poezji 
ogłaszanej przez niego w międzywojennym dwudziestoleciu; po drugie, iż 
w wierszach rozproszonych jest go więcej niż w Sadzie rozstajnym; po trze-
cie: że w tomie Łąka następuje wyraźne odejście od motywów lunarnych; 
po czwarte, iż Napój cienisty może być potraktowany jako (relatywny) po-
wrót do owych motywów6.

Uwaga druga

Wśród Leśmianowskich utworów z „księżycem” są i te, których przynależ-
ność do wspominanego poprzednio zbioru ujawnia się już w tytule7. Jest 
ich w sumie dziewięć; najwcześniejszy z nich to wiersz W noc księżycową 
(PR, s. 567); za nim pojawia się pięć ogniw rosyjskojęzycznego cyklu Łun-
noje pochmielje (Sad i łuna, PR, s. 638), Nowołunnicy (PR, s. 640), Połumie-
sjac nad rakitoj (PR, s. 643), Łunnyj ljetopisiec (PR, s. 646) i Łunnyj niszczyj 
(PR, s. 647)), po nich zaś – trzy utwory z Napoju cienistego: Wiersz księ-
życowy (NC, s. 326), Srebroń (NC, s. 346) i Pan Błyszczyński (NC, s. 451). 
Z tego zestawienia wynika, iż we wczesnej poezji Leśmiana jest nie tylko 
więcej (niż w dojrzałej twórczości poety) wierszy z „księżycem”, ale także 
– wierszy z księżycowym tytułem.

Uwaga trzecia

Lunarne tytuły wierszy Leśmiana zasługują na to, by zatrzymać się przy 
nich na chwilę. W czym rzecz? Po pierwsze: w tym, że poeta nie wykorzy-
stuje w nich kluczowego rzeczownika „księżyc” (choć zarazem sięga po 
jego dwa rosyjskie odpowiedniki, którymi są „łuna” i „połumiesjac”). Po 
drugie, ściśle z pierwszym związane: rzecz w tym, iż na poziomie wska-
zanych tytułów Leśmian zdaje się wyżej od rzeczownika „księżyc” cenić 
przymiotnik „księżycowy” (także jako rosyjski „łunnyj”); sprzyja to nie-
wątpliwie uruchomieniu znaczeń metaforycznych. Po trzecie: przywo-
łane powyżej tytuły mogą wskazywać na zaciekawienie nie tyle samym 

6 Nie jest to powrót ostateczny; w wydanej po śmierci poety Dziejbie leśnej następuje po-
nowne wycofanie lunarnych motywów.

7 Nie muszę chyba dodawać, iż pojawienie się w tytule wzmacnia poczucie widoczności 
badanego słowa (motywu). Przypuszczam, że dla wielu odbiorców wiersze z „księżycem” to 
przede wszystkim wiersze z „księżycem” w tytule.
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księżycem, ile zjawiskami i istotami w jakiś sposób z nim związanymi albo 
naznaczonymi jego oddziaływaniem8. 

Uwaga czwarta

Pięć z dziewięciu wierszy Leśmiana opatrzonych lunarnym tytułem to 
utwory rosyjskojęzyczne9. (Dodajmy też od razu: księżycowe motywy po-
jawiają się aż w 11 spośród 16 rosyjskich wierszy poety10). Zatem można 
zaryzykować stwierdzenie, że dla Leśmiana jako autora garstki utworów 
pisanych po rosyjsku księżyc był ważniejszy niż dla Leśmiana jako poety 
polskiego... Warto zapytać: czy to kwestia zwykłego przypadku, czy też 
oddziaływanie rosyjskiej tradycji poetyckiej? Pojawia się też inne pyta-
nie: czy istnieje jakiś związek między porzuceniem języka rosyjskiego 
i ograniczaniem obecności księżyca najpierw w Sadzie rozstajnym a potem 
w Łące?11. 

Uwaga piąta

Listę księżycowych utworów poetyckich Leśmiana otwiera pierwsze og-
niwo wczesnego cyklu Sny (PR, s. 553); zgodnie z tytułem księżyc jest tu-
taj składnikiem czyjejś, wyraźnie upodmiotowionej, a przy tym − sennej 
(albo: senno-narkotykowej) wizji:

Wstępuję na snów życia marmurowe schody,
Ni to we śnie Jakuba! W ręku ściskam promień

8 Dodajmy jeszcze dla porządku, iż lunarność jest w Leśmianowskich tytułach sygnalizo-
wana albo przez przymiotnik „księżycowy” ( bądź „łunnyj”), albo przez rzeczownik pochodny 
od „księżyca” bądź „łuny” (jak w rosyjskim słowie „nowołunnicy”), albo przez rzeczownik koja-
rzący się z kosmicznym sąsiadem Ziemi (tak jest ze Srebroniem i Panem Błyszczyńskim; o obu 
tych postaciach wspominam w dalszej części tych rozważań).

9 Jak wspominałem, wszystkie one są ogniwami cyklu Łunnoje pochmielje.
10 Przy założeniu, o którym wspominam w przypisie 3.
11 Stwierdziwszy, że Leśmian rosyjski ma większą predylekcję do księżyca niż Leśmian 

polski, powinienem być może zająć się obszerniej przywoływanymi powyżej cyklami Piesni Wa-
silisy Priemudroj i Łunnoje pochmielje. Nie uczynię tego z dwu istotnych powodów. Po pierwsze:
rosyjskie wiersze poety to ledwie zamiar, niespełniony projekt o trudnej do określenia warto-
ści. Po drugie: w serii szkiców wspominanej w przypisie 1 (a więc także w niniejszych uwagach) 
zajmuję się z założenia motywami lunarnymi w wierszach pisanych po polsku. Zatem lunar-
ność w rosyjskich wierszach Leśmiana gotów jestem odstąpić znawcom poezji rosyjskiej oraz 
kwestii dwujęzyczności. 
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Zamiast lampy przewodniej! Szumią róż ogrody...
Z dymiących ziół się wznoszą wizje oszołomień!...
Oto pochód obłoków pod promieni zbroją
Śród grania trąb powietrznych i bębnów i fl etni!
− Oto księżyc wypływa – wielki, tysiącletni!...

Uderzające jest wystylizowanie (przestylizowanie?) tej wizji, jej nieco 
dziwaczne uwznioślenie, jej monumentalność i widowiskowość...

Podobną ramę modalną można znaleźć w kilku innych wierszach mło-
dego Leśmiana. Księżyc przynależy w nich do sfery marzenia, niedopo-
wiedzianej (nieznanej?) legendy, baśni... Albo inaczej: jest nieokreśloną 
i niepokojącą siłą, która na oczach tego, kto mówi w wierszu (i tych, któ-
rzy ten wiersz czytają), przekształca rzeczywistość w nierzeczywistość, 
marzenie, legendę, baśń. Tak choćby, jak to jest w wierszu O umówionej 
godzinie (PR, s. 592):

Nad brzegiem rzeki, w drzew przychylnym cieniu
Tam myśmy sobie przyrzekli spotkanie!
Gdy jasny księżyc na ciemnym sklepieniu
Zawiesi lampę swoją – i w otchłanie
Rzuci zadumę własną, i świat cały
Przedzierzgnie w jedną, srebrną tajemnicę...
[...]
Gdy wietrzyk, wonią łąk oszołomiony,
Z włosem rozwianym padnie w snów objęcia,
A niebo srebrne przywdzieje zasłony,
A wody rzeki od świateł dotknięcia
Staną się same marzeniem o sobie

albo (zwięźlej) w poemacie Niedopita czara (PR, s. 604):

Lecz oto – w pożarze
Jaśni miesięcznej – z niebiosów wyżyny
Zeszła na ziemię w dół – po stopniach ciszy
Legenda, która dotąd duch mój słyszy,
Słyszy to, o czym milczały ruiny!

Jak to powiedzieć, by nie zagubić tego, co istotne w takich jak właś-
nie przywołane fragmentach? Może tak: wielki, tysiącletni, jasny, strojny 
złotem, czerwony księżyc, księżyc podświetlający chmury, odbijający się 
w wodach (i od wód), księżyc przekształcający swym światłem przestrzeń 
– zjawia się we wczesnych utworach Leśmiana jako podmiot sprawczy za-
chodzącej na naszych oczach metamorfozy, jako jakaś snująca się przed 
nami (i w nas) srebrna dziejba. Zatem momenty jego pojawienia się 
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w przywoływanych wierszach to nie tyle księżycowe obrazy, ile wywołane 
przez księżyc zdarzenia. Tak zapewne należy interpretować znamienny 
wers Niedopitej czary: „I zdało mi się [...] // [...] // Że księżyc światłem 
dusi mię za gardło” (PR, s. 604) albo pojawiające się w tym samym poema-
cie metaforyczne nazwanie księżyca „orłem nieba srebrnopiórym” (PR, 
s. 607), albo „królewiczem z błękitów baśni” (Wierzba, PR, s. 600). To tak-
że klucz do postaci pojawiających się w rosyjskojęzycznym cyklu Łunnoje 
pochmielje, takich jak Nowołunnicy (w przekładzie Pankowskiego: Księży-
cówne [PR, s. 652]), Łunnyj Ljetopisiec (u wspomnianego tłumacza: Księ-
życowy Dziejopis [PR, s. 658]) i Łunnyj Niszczij (wedle Trznadla: Księży-
cowy Żebrak [PR, s. 659]).

Uwaga szósta: o księżycu w Sadzie rozstajnym

1. Jak już wspominałem, w pierwszej poetyckiej książce Leśmiana moż-
na znaleźć niemal tyle samo wierszy ze słowem „księżyc”, ile w utwo-
rach rozproszonych, zarazem jednak mniej jest jedno- lub kilkuzdanio-
wych fragmentów z tym słowem. Inaczej mówiąc, w Sadzie rozstajnym 
poeta stara się panować nad skłonnością do kilkakrotnego powracania 
„księżyca” w przestrzeni jednego wiersza; stara się osłabić wrażenie 
nadmiernej obecności (widoczności) lunarnych motywów.

2. W Sadzie rozstajnym nie ma ani jednego wiersza z rzeczownikiem 
„księżyc” bądź przymiotnikiem „księżycowy” w tytule. To także osła-
bia wrażenie obecności wspominanych motywów i rodzi wrażenie ich 
wycofywania.

3. W porównaniu z utworami rozproszonymi mniej jest także w pierw-
szym poetyckim tomie Leśmiana epitetów bezpośrednio określających 
„księżyc”. Ściślej: pozostały w tym tomie tylko dwa takie epitety; oba 
pojawiają się w jednym wersie wiersza W południe (SR, s. 15):

Południe samo siebie
Roztrwania w omam senny...
Niebem prześwieca w niebie
Przezroczy księżyc dzienny.

 „Przezroczy księżyc dzienny” daleki jest od „wielkiego, tysiącletniego” 
księżyca wypływającego na niebo w młodzieńczych Snach Leśmiana..., 
choć równie zastanawiający. Dlaczego? Dlatego, iż dzienny księżyc jest 
wprawdzie zjawiskiem zwyczajnym, lecz rzadko dostrzeganym i wy-
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korzystywanym w poezji12. I dlatego, że epitet „przezroczy” demate-
rializuje księżyc, zmienia go w przedmiot znikający, pogrążający się 
w nieistnieniu13.

4. W Sadzie mniej jest także przykładów metaforyzowania „księżyca” (ści-
ślej: posługiwania się nim jako elementem metaforyzowanym). Choć-
by dlatego warto zapamiętać Anioła z wiersza Noc, który „w zwierciedle
księżyca / Przegląda swe o Bogu zadumane lica” (SR, s. 68), a także na-
stępujące wyznanie z Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza: „Chce mi 
się w śnieżność księżyca wbiec sanną / Wzwyż rozszalałą” (SR, s. 142).

5. Kontynuując wątek osłabiania obecności wątków lunarnych: mniej 
niż poprzednio jest w Sadzie rozbudowanych fragmentów o księżycu, 
mniejsza też wydaje się ich poetycka wyrazistość. Do nielicznych wyjąt-
ków od tej prawidłowości należy zaliczyć odpowiednie miejsca wierszy 
Wieczorem (SR, s. 27) i Noc (SR, s. 68)14. Srebrna dziejba, mówiąc ina-
czej, ogranicza się tutaj do (delikatnie zaznaczonego czy zasugerowa-
nego) świecenia, jarzenia, płonięcia, rozbłyskiwania, rozpływania się 
we mgle... Jak w Nocy zimowej (SR, s. 29):

Skrzeń tajemnica,
Rozzłoceń mus!
We mgle księżyca
Jarzy się mróz.

6. Trudno przypuścić, by wskazane zjawiska były przypadkowe, by wy-
mykały się poetyckiej świadomości Leśmiana. Pozostaje wniosek, że 
konstruując swój pierwszy tom i modyfi kując obraz własnej poezji, 
wyłaniający się z publikowanych w trakcie kilkunastu lat wierszy, poe-
ta ominął między innymi część wierszy z księżycem, ograniczając tym 
samym funkcjonowanie opisywanego przeze mnie motywu. Lunarne 
fragmenty Sadu rozstajnego stały się w ten sposób – w porównaniu 
z takimiż fragmentami z utworów rozproszonych - mniej liczne, mniej 
głośne, mniej widoczne. A chyba także: bardziej wtopione w całe wier-
sze i mechanizmy ich znaczenia. W konsekwencji: bardziej zagadkowe, 

12 Nie pamiętam przykładów użycia zwrotu „dzienny księżyc” w polskiej poezji początku 
XX wieku. 

13 Skądinąd ramą modalną przywołanego obrazu jest (podobnie jak w kilku wczesnych 
wierszach Leśmiana) „omam senny”. 

14 Można dodać: w wierszach o takich właśnie tytułach obecność księżyca jest czymś na-
turalnym i oczekiwanym...
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choćby wydawały się tak proste i przezroczyste jak zdanie z wiersza 
Róża (SR, s. 28): „Głąb mego sadu pusta / We wrotach – księżyc płonie.”.

7. Względne wyciszenie języka lunarnych fragmentów Sadu rozstajne-
go paradoksalnie wzmocniło niektóre z tych wypowiedzi, w których 
słowo „księżyc” jest użyte jako element metaforyzujący. Jak choćby 
w tym oto miejscu Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza (SR, s. 144):

A w miłowaniu – nikt mi nie dorówna,
Chyba że serce zbezwładni tęsknota,
Córka księżyca – blada Księżycówna!...

 albo jak w tych wersach Epilogu (zamykającego cykl Z księgi przeczuć, 
SR, s. 78):

Dusza twoja w tym życiu jak księżyc w jeziorze,
Odbiła się, na mgnienie rozjaśniając fale,
Jutro księżyc w odpływie w niewiadome dale,
Jezioro spustoszeje i ciemność je zmoże.

 W obu przywołanych fragmentach księżyc zjawia się, by tak rzec, jako 
ukierunkowane skojarzenie. W Nieznanej podróży tęsknota jest „cór-
ką księżyca”, „bladą Księżycówną”; stąd wniosek, że on sam jest oj-
cem tęsknoty, tym, który ją rozsiewa i zaraża nią świat. Księżyc odbija 
światło słoneczne, jego istnienie jest odbite, osłabione; tęsknota odbi-
ja światło księżyca, jej istnienie jest słabsze od księżycowego, jest od-
biciem odbicia. W Epilogu dusza odbija się w życiu tak samo jak księżyc 
w jeziorze; zatem sposób istnienia duszy przypomina sposób odbla-
skiwania księżycowego światła na powierzchni jeziora. Oba skojarze-
nia są (albo tylko wydają się) sugestywne i oczywiste; oba są wyraziste 
i mocne – tyle, że prowadzą wyobraźnię czytelnika w stronę czegoś 
nieuchwytnego, zanikającego, pogrążającego się w nieistnieniu. Właś-
nie dlatego nazwałem takie przywołania księżyca paradoksalnym 
wzmocnieniem jego obecności. 

8. Zmiana języka, o której mówiłem w punktach 1−6, zaktywizowała 
też relacje między sąsiadującymi z sobą (bądź paralelnymi) wypowie-
dziami i obrazami. Na przykład: cytowany już fragment Nocy zimowej: 
„Skrzeń tajemnica / Rozzłoceń mus! / We mgle księżyca / Jarzy się 
mróz!” – zyskuje dodatkowe sensy przez zderzenie z wersami umiesz-
czonymi w jednej z następnych strof: „Drzewom przez szrony / Złoci 
się – Bóg” (SR, s. 29). Przykład inny (bodaj ciekawszy) można znaleźć 
w Zmorach wiosennych (SR, s. 38): „Śnił mi się dzisiaj w nocy wilkołak 
w głębi kniej, / I dwaj rycerze zbrojni i aniołowie trzej!”. W tym przy-
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padku sąsiedztwo w przestrzeni snu sugeruje niejasny związek między 
księżycowym wilkołakiem (pojawiającym się u Leśmiana tylko w tym 
miejscu) a rycerzami i aniołami...

9. Na osobną uwagę zasługiwałby także początek Sadu (SR, s. 72): „Roz-
majaczył się dzisiaj mój sad czereśniowy, / Ku księżycowi ścieżką wytę-
żony krętą”. I jeszcze następujące frazy z Nieznanej podróży Sindbada-
-Żeglarza (SR, s. 141): „Wobec tych kwiatów, gdzie rosa mży biała, / 
Wobec księżyca, co wzdyma się złotem − / Nieraz w objęciach moich 
wieczorniała...”. Byt „wytężony ku księżycowi”, byt sytuujący siebie 
„wobec księżyca” – to nie są oczywiste odmiany istnienia...

Uwaga siódma: o księżycu w Łące

1. Proces wyciszania motywów lunarnych, widoczny w pierwszym to-
mie Leśmiana (zestawionym z poezjami rozproszonymi), kulminuje 
w Łące15 będącej dla wielu najważniejszym dziełem poety. Księżyco-
wych śladów jest w tym tomie ledwie kilka, trudno byłoby je ułożyć 
w jakiś jednolity wzór. A przecież niektóre z nich godne są osobnego 
namysłu.

2. Pierwszy z tych zachęcających do namysłu śladów pojawia się (dość nie-
spodziewanie) w trzeciej, fi nałowej strofi e wiersza Wiatrak (Ł, s. 151), 
będącej zwrotem do wskazanego w tytule bytu:

W co wierzysz? Kogo widzisz nad sobą w lazurze?
Gdybyś się uczłowieczył – jakie miałbyś lica?
Co za stwór się zataił w twej sękatej skórze?
Czym jesteś, oglądany przez duchy z księżyca?

 Te cztery wersy wikłają księżyc w charakterystyczne dla Leśmiana py-
tanie o sposób istnienia (istnieniową tożsamość) wiatraka, a zarazem, 
odwracając zwyczajową perspektywę patrzenia, traktują go jako miej-
sce, z którego można inaczej (lepiej?) spojrzeć na ziemskie istnienie. 
Powstała w wyniku tych zabiegów wypowiedź wydaje się mocno zako-
rzeniona zarówno w wyobraźni Leśmiana, jak i w symbolice lunarnej16.

15 Zob. ilościowe ujęcie tej kwestii w uwadze pierwszej.
16 Wyobraźnia ludzka (mówiąc najkrócej) często czyniła księżyc miejscem pobytu różnych 

istot cielesnych i duchowych; Leśmianowskie „duchy z księżyca” mieszczą się w tej kategorii 
bytów. Co do oglądania Ziemi z księżyca (a więc widzenia jej na niebie, obok gwiazd i planet): 
taka perspektywa była na początku XX wieku przygotowana nie tylko przez naukę, ale także 
przez literaturę (by wspomnieć o powieściach J. Verne’a Wokół Księżyca i G.H. Wellsa Pierwsi
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3. Ślad drugi znajdziemy w początkowych wersach Szewczyka (Ł, s. 217):

W mgłach daleczeje sierp księżyca,
Zatkwiony ostrzem w czub komina,
Latarnia się na palcach wspina
W mrok, gdzie już kończy się ulica.

Wspiera go trzykrotnie powracający refren:

Błogosławiony trud,
Z którego twórczej mocy
Powstaje taki but
Wśród takiej srebrnej nocy!

 Pierwsze słowa Szewczyka są wprowadzeniem w tę przestrzeń, w któ-
rej bohater podejmuje swój „błogosławiony trud”. Przestrzeń jest 
uboga, zbudowana z kilku elementów; ubogi, jakby z dziecięcego ry-
sunku albo balladowej opowieści, jest także sierp księżyca zatknięty 
w komin i nadający nocy srebrny kolor. Dodajmy: najbardziej zastana-
wia w ewokowanej przez poetę przestrzeni to, że sierp księżyca „da-
leczeje”. Daleczeje, a więc – istnieje, istoczy się daleko, w dalekości, 
przez dalekość. I takim istnieniem, istoczeniem się, stwarza klimat 
(otwiera perspektywę?) opowieści o szewczyku. Młody Leśmian nie 
znał takiego księżyca.

4. Ślad trzeci umieścił poeta na początku17 innego wiersza, Nocy bezsen-
nej (Ł, s. 251):

Świeci woda o północy,
Księżyc okna przewiał wskroś.
Pełen mocy i niemocy
Księżyc okna przewiał wskroś.

 W tym przykładzie echa poetyckiej młodości Leśmiana słychać nie-
co wyraźniej niż w dwu poprzednich. Zapewne jest to konsekwencją 

ludzie na Księżycu czy o księżycowej trylogii J. Żuławskiego). Siła wiersza Leśmiana tkwi mie-
dzy innymi w tym, że napomyka on o oglądaniu wiatraka z perspektywy księżyca – mimocho-
dem, w kilku słowach. Nawiasem mówiąc, można przeczytać Wiatrak jako replikę na wspaniały 
fragment Słowackiego: „Najpiękniejszy, najświętszy Boga tron na ziemi, / Na który Pan Bóg 
nieraz kilka wieków czeka, / Jest to duch ogromnego wieszcza i człowieka, / Wiatrak niby ze 
skrzydły jasno słonecznemi, / Ciągle porywający świat kamienny w górę” (J. Słowacki, Dzieła, 
t.1: Liryki i inne wiersze, Wrocław 1959, s. 188). 

17 Zwracam uwagę, że w trzech wierszach z Łąki przywoływanych w tym fragmencie roz-
ważań księżyc jest umieszczony na początku albo na końcu, a więc w miejscach konstrukcyjnie 
silnych, wyróżnionych. 
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skupienia poety na księżycowym świetle odbitym w wodzie18 (a także 
pojawienia się w następnych strofach postaci Ciemności i Tęsknoty). 
Przy tym należy zauważyć, że dobrze znany czytelnikom wczesnej 
twórczości Leśmiana obraz księżycowego światła, odbijającego się od 
powierzchni rzeki czy jeziora, zmienia się w Nocy bezsennej w obraz 
odmienny: wody, która świeci o północy. (To odwrócenie perspektywy 
jest tyleż proste, ile bardzo skuteczne poetycko19). Niezwykle przeko-
nujące jest także utożsamienie księżyca (a ściślej: jego światła postrze-
ganego od strony dynamiki, rozprzestrzeniania) z wiatrem przybiera-
jące postać powtórzonej frazy: „Księżyc okna przewiał wskroś”. (Cóż 
za świetna fi gura niepokoju towarzyszącego bezsenności!) Wreszcie 
zmusza do namysłu odnoszący się do księżyca wers: „Pełen mocy i nie-
mocy”. Być może w tym zmieszaniu sprzeczności dostrzegł poeta jesz-
cze jedną prawdę o księżycu, o jego istocie, sposobie istnienia i oddzia-
ływania.

5. Cóż dopowiedzieć? Może to: oczywistemu wycofywaniu motywów 
lunarnych towarzyszy w Łące troska o to, by nieliczne, pozostawione 
ślady brzmiały inaczej niż fragmenty z księżycem w poezjach rozpro-
szonych i w Sadzie rozstajnym. Jeśli potrzebny mi jest księżyc – zdaje się 
mówić poeta – to tylko taki jak w Wiatraku, Szewczyku, Nocy bezsennej...

Uwaga ósma: o księżycu w Napoju cienistym

1. W Napoju cienistym jest więcej księżycowych śladów niż w Łące, ale też 
wyraźnie mniej niż w poezjach rozproszonych i Sadzie rozstajnym20. Je-
śli zatem mamy w tym tomie do czynienia z powrotem lunarności, to 
jest on zauważalny głównie ze względu na słabą księżycowość (jeśli tak 
można powiedzieć) poprzedniego tomu21.

2. W Napoju (podobnie jak w Łące, a inaczej niż w niektórych wczesnych 
wierszach i poematach Leśmiana) wyraźnemu zredukowaniu ulega 
strona obrazowo-widowiskowa lunarnych fragmentów. W wierszach 

18 Obecność tego motywu w wierszach rozproszonych Leśmiana i w Sadzie rozstajnym syg-
nalizowałem wcześniej.

19 Podobnym zabiegiem posługuje się poeta w wierszu Asoka (Ł, s. 262), mówiąc: „A po 
nocy, gdy księżyc jarami się bieli”. Oczywiście i obraz właśnie przytoczony, i obraz z Nocy bezsen-
nej są spokrewnione z tym odwróceniem perspektywy, który wskazywałem w wierszu Wiatrak. 

20 Zob. ilościowe ujęcie tych kwestii w uwadze pierwszej.
21 Dodajmy, że ze względu na nieobecność w Sadzie rozstajnym i Łące wierszy z księżycem 

(bądź nawiązaniem do niego) w tytule ich ponowne pojawienie się w Napoju także wzmacnia 
wrażenie powrotu lunarności. 
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z tego tomu księżyc nie pojawia się w czyichś snach czy marzeniach, 
a jego światło nie jest przedmiotem kontemplacji... Co pozostaje? Po-
zostają – przeważnie zwięzłe – wypowiedzi i napomknienia żywiące 
się znaczeniami i skojarzeniami związanymi z lunarnością.

3. Te wypowiedzi pojawiają się zazwyczaj obok albo wewnątrz poetyckich 
rozważań uwikłanych w problematykę istnienia i tworzenia. 

4. W wierszu Spojrzystość (NC, s. 407) „Rozełkanych rusałek nagłe sto 
tysięcy / Wypłynęło na księżyc, by istnieć mniej więcej”; w Pierwszej 
schadzce (NC, s. 303) ktoś niedawno umarły skarży się (w imieniu po-
dobnie jak on istniejących), iż „Dla ludzi, oddanych istnieniom, / Ból 
nasz – ledwo jest dreszczem księżycowych smug”; w Pejzażu współ-
czesnym (NC, s. 396) mowa o księżycu „co na dachach dolśnił się do 
czczości”; w Wierszu księżycowym (NC, s. 326) księżyc to ekwiwalent 
chłodu, „niezawiłego śmierci cudu”, „zawiłej beztęsknoty” i dotkliwe-
go braku cielesności („Właśnie dwojga naszych ciał / Brak mi teraz na 
księżycu!”); w Panu Błyszczyńskim (NC, s. 457) znajdziemy najpierw 
dwuwiersz „A w księżycu się jarzył wykres cieśnin i zatok / Gdzie nic 
nie ma, prócz oddali i żałoby”, a blisko niego drugi: „Mrok zaskomlał 
w pustym dębie, zagwizdała nicość w klonie, / I rozbłysła w księżyc – 
śmierć i pajęczyna...”; zanim „zwiewni Marsjanie” wylądują na ziemi: 
„Na oścież się zasrebrzy księżycowy wstęp / Do bożyzny-daleczyzny” 
(Marsjanie, NC, s. 449); głos, odzywający się w wierszu Noc (NC, s. 417) 
słyszy krzyk: „To – z Tarpejskiej na księżycu skały / W przepaść boga 
strącono, który się narodził”... 

5. Formuły Leśmiana, przeczytane obok siebie, uparcie wskazują jeden 
kierunek: księżyc z Napoju cienistego to ekwiwalent istnienia innego 
niż to najlepiej nam znane, ziemskie i cielesne. Ten księżyc to znak 
„bożej daleczyzny”; znak istnienia osłabionego, rozrzedzonego, pogrą-
żającego się w nieistnieniu; znak istnienia pośmiertnego; znak śmierci 
(człowieka i bogów).

6. Powiązanie symboliki lunarnej z problemem istnienia (innego istnie-
nia, nieistnienia) przyjmuje najciekawszą, najpełniej wyrażoną postać 
w dłuższym wierszu Srebroń (NC, s. 346−347), napisanym w konwencji 
fi lozofi cznej baśni. Księżyc zjawia się w tym wierszu jako symbol pust-
ki22, z której wyłania się „wioska ogromniasta”, czyli inna, nie-ziem-
ska rzeczywistość. Jedynym jej mieszkańcem jest Srebroń, istniejący 

22 Tak pojmuję trzecią strofę wiersza: „Gdzie jest bezdroże? A gdzie – droga? / Gdzie – dech 
po śmierci? Ból po zgonie? / Więc nie ma tchu i nie ma Boga? / I nie ma nic – a księżyc płonie” 
(NC, s. 346). Ten płonący księżyc można, jak sądzę, pojmować jako pozostałość po świecie, 
który pogrążył się w nieistnieniu, albo jako zapowiedź powstania innego, następnego świata. 
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w srebrze, srebrniejący syn księżyca. Opowiadający tę baśń nazywa go 
„niepoprawnym Istnieniowcem”, a zatem kimś świadomym własnego 
istnienia, wmyślającym się w problem (problematyczność?) wszelkie-
go istnienia, kimś pytającym o jego sens i cel. To zaciekawienie istnie-
niem czyni go nieszczęśliwym, wie on bowiem, że nie ma odpowiedzi 
na pytanie: „po co srebrnieć?”.

7. Zresztą Srebroń jest nieszczęśliwy nie tylko jako Istnieniowiec, lecz 
także jako ktoś „co siebie własnym snem przerasta”, jako twórca, jako 
poeta, który „W sieć rymów łowi srebrne myszy, / I srebrny chwast 
i srebrną jabłoń − / I rzuca strzępy srebrnej ciszy / Na księżycową błon 
czy prabłoń...”. Powtórzony czterokrotnie epitet „srebrny” poświadcza 
istotowy związek tworów wyobraźni z ich twórcą, ale też przypomina 
istnieniową wtórność owych tworów23. Stąd poczucie nieszczęścia24.

8. Klęska Srebronia jako poety przywołuje innego nieszczęśliwego twórcę 
sportretowanego w Napoju cienistym. I choć nazwisko Pana Błyszczyń-
skiego (NC, s. 453−457) nie odsyła tak jednoznacznie do księżyca, to 
przecież obecne w nim „błyszczenie” (wzmocnione przez „błyszczydła”
oczu) i jego twórcza niemoc, i bladość, o której mówi ostatni wers poe-
matu – przekonują, iż on także naznaczony jest fatalnym lunarnym 
oddziaływaniem.

Uwaga dziewiąta: o księżycu w Dziejbie leśnej

1. W ostatnim tomie Leśmiana lunarne motywy raz jeszcze słabną; jest 
ich mniej niż w Napoju cienistym, a nawet mniej niż w Łące25. Przy tym 
ponieważ Dziejba leśna jest tomem wydanym pośmiertnie i nieukoń-
czonym – nie sposób rozstrzygnąć, czy chodzi o skutek przypadkowy, 
czy zamierzony.

2. Nieliczne napomknienia o księżycu pojawiające się w tym tomie nie 
tyle przyciągają się (jak było w Napoju), ile dość wyraźnie się różnią. 
Zatrzymam się przy trzech.

23 W drugim akcie Samuela Zborowskiego można znaleźć śpiew zwrócony do Eoliona: „Gdy 
wyrośniesz na człowieka, / Staną ci sny... jak liczny wróg, / I stworzysz świat... jak tworzy 
Bóg.../ Ale nie świat realnych scen, / Lecz nikły świat – jak ze snu – sen” (J. Słowacki, Dzieła,
t. 9: Dramaty, Wrocław 1959, s. 273). 

24 Stąd także wrażenie czytelnika, że przedmiotem wiersza Leśmiana jest przedstawienie 
ciągu coraz słabszych (i naznaczonych przez księżyc) sposobów istnienia. W fi nale nicość „kła-
mi połyska”, „I jeszcze jedna gwiazda gaśnie / I jeszcze jeden Bóg umiera” (NC, s. 347).

25 Dane ilościowe zob. w uwadze pierwszej.
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3. Księżycowe wersy z poematu (U wód Hiranjawati − nad brzegiem żało-
by): „I pamiętam snu nędzę i noc lotusową / Gdy się księżyc do reszty 
spełnił nad mą głową, / A jam poglądał duchem, co złudzeń unika, / 
W przepaść rozkwieconego kędyś października” (DL, s. 529) – są za-
powiedzią śmierci Buddy, czyli wypełnienia jego losu. Co zastanawia-
jące, kluczowy zwrot „Gdy się księżyc do reszty spełnił nad mą głową”, 
świadomie łączący zwrot „być w pełni” i czasownik „spełnić się”, jest 
zarazem aluzją do słów Chrystusa na krzyżu i okoliczności Jego śmier-
ci w przeddzień wiosennej pełni.

4. W ostatniej strofi e wiersza (Przez śnieżycę, co wyjąc, powiększa prze-
stworza) (DL, s. 504) spotykają się – księżyc, Bóg, skradający się zbój 
i posterunkowy Chmura. Niezwykłe jest uzyskane w ten sposób zmie-
szanie tego, co wysokie, i tego, co niskie, tego, co wzniosłe, i tego, co 
pospolite26:

Księżyc na chmur czuprynę wyplusnął dzban mleka,
A Bóg żywcem uchodzi w śnieg, w chłód i w zawieję.
Zbój krzyczy: „Panie Chmura!” – i w nicość ucieka,

A on – olbrzymiejąc – poważnieje...

5. I jeszcze początek wiersza Szczęście (DL, s. 496): „Coś srebrnego dzieje 
się w chmur dali. / Wicher do drzwi puka, jakby przyniósł list”. Cóż 
powiedzieć? Zastąpienie „księżyca” przez „coś srebrnego” jest oczywi-
ste i nieoczywiste, zwyczajne i niezwykłe; orzeczenie „dzieje się” po-
twierdza skłonność poety do zdarzeniowego ujmowania rozważanego 
fenomenu, „dal” zaś powtarza się w wielu Leśmianowskich wierszach 
z księżycem. Słowem: ów skromny początek odsyła do kilku istotnych 
wątków moich uwag; stąd pomysł umieszczenia go w ich tytule.

Uwaga dziesiąta

1. Leśmian, jak starałem się pokazać, posługiwał się motywami lunar-
nymi od początku do końca swej poetyckiej aktywności. Posługiwał 
się nimi z różną intensywnością i na różne sposoby. Tę zmienność, co 
istotne, można powiązać z ułożonymi chronologicznie zasadniczymi 

26 Warta zauważenia jest także odległość dzieląca taki sposób mówienia o świetle księżyca 
od obrazów tegoż światła w niektórych wierszach młodego Leśmiana (zwłaszcza w poemacie 
Niedopita czara).
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ogniwami jego twórczości, to znaczy poezjami rozproszonymi oraz 
czterema kolejno wydawanymi tomami wierszy.

2. Lunarność nie należy do pierwszoplanowych cech poezji Leśmiana, 
nie określa zasadniczo jego wyobraźni27; jest raczej zastanawiającym 
zjawiskiem drugiego czy trzeciego planu. Inaczej: od jaskrawych wizji 
księżyca pojawiających się w niektórych wczesnych wierszach poety 
ciekawsze są próby wycofywania i przekształcania lunarnych śladów 
– rozpoczynające się już w Sadzie rozstajnym. To przekonanie starałem 
się uzasadnić w moich uwagach.

3. W poezji istnienia i nieistnienia, uprawianej przez Leśmiana w dwu-
dziestoleciu, efektowne obrazy wielkiego, tysiącletniego księżyca były 
zbędne, czasami jednak przydatne wydawało się „coś srebrnego”. 

Aneks: wiersze Bolesława Leśmiana ze słowem „księżyc”

Poezje rozproszone
1. Z cyklu Sny I, IV; 2. W noc księżycową; 3. O umówionej godzinie; 4. Wierz-
ba; 5. Niedopita czara; 6. Piesni Wasilisy Premudroj, I; 7. Piesni Wasilisy Pre-
mudroj, III; 8. Piesni Wasilisy Premudroj, IV; 9. Nocz (Łunnoje pochmielje, I); 
10. Sad i łuna (Łunnoje pochmielje, II); 11. Biegłyj son (Łunnoje pochmielje, 
III); 12. Nowołunnicy (Łunnoje pochmielje, IV); 13. Połumiesjac nad rakitoj 
(Łunnoje pochmielje, VII); 14. Drewniaja powiest (Łunnaja pochmiel, VIII); 
15. Łunnyj ljetopisiec (Łunnoje pochmielje, IX); 16. Łunnyj niszczij (Łunnoje 
pochmielje, X); 17. Park w śniegu; 18. Z sonetów ukrainskich; 19. W pobliżu 
cmentarza; 20. Spowiedź.

Sad rozstajny
21. Wieczorem; 22. Róża; 23. Noc zimowa; 24. W południe; 25. Zmory wio-
senne; 26. Pieśń o ptaku i cieniu; 27. Noc; 28. Step; 29. Sad; 30. Kabała;
31. Epilog; 32. Ich oblicza; 33. Klęska; 34. Schadzka; 35. Ich szatan;
36. Ogród zaklęty; 37. Nieznana podróż Sindbada-Żeglarza, III, IV.

Łąka
38. Wiatrak; 39. Królewna Czarnych Wysp; 40. Szewczyk; 41. Noc bezsenna; 
42. Asoka; 43. Łąka, IV.

27 Jak wspominałem, to uogólnienie nie dotyczy nielicznych wierszy napisanych po ro-
syjsku.
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Napój cienisty
44. Pierwsza schadzka; 45. Wiersz księżycowy; 46. Srebroń; 47. Akteon; 48. 
Anioł; 49. Pejzaż współczesny; 50. Spojrzystość; 51. Noc; 52. Na poddaszu; 
53. Marsjanie; 54. Pan Błyszczyński; 55. Dwaj Macieje.

Dziejba leśna
56. Szczęście; 57. (Przez śnieżycę, co wyjąc, powiększa przestworza);
58. Usta i oczy; 59. Sen wiejski; 60. (U wód Hiranjawati – nad brzegiem ża-
łoby).




