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Sidi-Numan – poemat (nie)zazdrosny o ciało? 
Leśmianowski głos na temat ciała (w poezji)

Arthur Schopenhauer, przeciwstawiając czyste intelektualne poznanie re-
lacji wobec świata, w której dominuje pragnienie, pisał:

Jeśli zatem cokolwiek ma im [większości ludzi – R.M.] przypaść w udziale, być 
dla nich interesujące, to (tkwi to już w znaczeniu samego słowa) musi jakoś 
pobudzić ich wolę, choćby tylko przez odległe i jedynie możliwe odniesienia 
do niej; nigdy nie może się to jednak rozegrać poza nią, bo ich istnienie polega 
bardziej na chceniu niż poznawaniu; akcja i reakcja to ich jedyne elementy. Na-
iwne przejawy takich właściwości można dostrzec w drobiazgach i zdarzeniach 
codziennych; tak np. w miejscach godnych widzenia ludzie ci piszą swoje nazwi-
ska, by w ten sposób zareagować, oddziałać na dane miejsce, skoro ono na nich 
nie oddziałało1.

Koncepcja poznania, jaką implikują cytowane słowa, jest – oczywiście 
– bardzo odległa od tej, którą można by – będąc świadomym jej niesy-
stemowości, „niefi lozofi czności” – wyinterpretować z poezji i wypowiedzi 
eseistycznych Leśmiana. Dla autora Napoju cienistego poznanie jest bo-
wiem nieodłączne od uczestnictwa w nurcie élan vital: „Niech mię tylko 
po oczach kłos uderzy smagły, / A już świat się rozwidnia i wiem, co świat 
znaczy”2 – pisze poeta, niejako upodrzędniając zmysł wzroku wobec do-
tyku. 

1 A.  Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, przeł. J.  Garewicz, Warszawa 
2009, s. 478.

2 Cytat z wiersza Rozmowa [Ciało mówi do duszy...], pochodzącego z tomu Łąka.
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W przytoczonym fragmencie Świata jako woli i przedstawienia dotyk zo-
staje natomiast potraktowany – w czym Schopenhauer jest wierny tradycji 
zachodniej metafi zyki – jako zmysł „niski”. Według niemieckiego fi lozofa, 
dotyk jest zmysłem w najwyższym stopniu poddanym woli. Schopenhauer 
zwraca uwagę na jego „wzajemny” charakter, który pozwala na wywieranie 
wpływu na rzeczywistość. Ludzie – poprzez dotyk – mogą „zareagować, 
oddziałać na dane miejsce, skoro ono na nich nie oddziałało”. 

Jest więc tak, że działanie za pośrednictwem krytykowanego przez 
Schopenhauera zmysłu stanowi reakcję na obojętność świata „odczaro-
wanego”, w relacji z którym dominuje poczucie alienacji, osamotnienia 
człowieka. Człowiek wyciska swoje piętno na świecie, by świat „uczłowie-
czyć”, zawłaszczyć jego inność. Sformułowane wnioski mogą – jak mi się 
wydaje – okazać się pomocne w interpretacji umieszczonego w cyklu Poe-
maty zazdrosne wiersza Sidi-Numan. 

Fabuła tego utworu pozornie nie jest skomplikowana. Wiersz traktuje 
o zdradzie i zemście, która przebiega wedle wzorca baśniowego. Wyraź-
ne przywołanie hipertekstu (Sidi-Numan to postać z Baśni tysiąca i jednej 
nocy) może skłaniać do redukcyjnego spojrzenia na znaczenia implikowa-
ne przez wiersz, do uznania jego charakteru za ilustracyjny bądź za anty-
cypację – przez kontekst orientalny – poematu Nieznana podróż Sindbada-
-Żeglarza. Akcentowana bywa także balladowość wiersza, jak również roz-
budowany – zajmujący niemal połowę utworu – opis metamorfozy boha-
terki3. 

W swojej interpretacji zamierzam położyć większy nacisk na obecne 
w postawie tytułowego bohatera przejście od miłości do nienawiści. Posta-
ram się także odwrócić, sugerowany przez tytuł, „maskulinocentryczny”
model lektury wiersza. Od innej strony: wydaje mi się, że do ciekawych 
wniosków może prowadzić poświęcenie uwagi nie tyle samej fabule, ile 
sposobowi, w jaki została przez Leśmiana opowiedziana.

Początek wiersza informuje o „rycerskiej ogładzie” i „płomiennej 
miłości”, jaką darzył Sidi-Numan Aminę. Pierwsze dwa wersy pozornie 
niewiele mówią o przedmiocie uczuć bohatera; Amina zostaje opatrzona 
konwencjonalnym epitetem „biała”, który − z jednej strony – zdaje się 
odnosić do nieskazitelnej urody bohaterki, z drugiej wszakże – przywo-
łuje wartościowanie etyczne: może się wiązać z niewinnością, czystością4. 

3 Zob. M. Kowalewska, Od kontynuacji do stylizacji. Wiersze balladowe Bolesława Leśmiana 
wobec tradycji gatunku, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3.

4 Marian Stala, pisząc o „młodopolskiej sztuce epitetu”, nazwał epitet „biały” „najbardziej 
enigmatycznym określeniem epoki”. Zob. M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy
widzenia poetyckiego, Warszawa 1988, s. 209. W analizowanym wierszu biel ciała może więc 
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Godne uwagi jest to, że wiedza na temat Sidi-Numana nie musi być bez-
pośrednią wiedzą samego narratora. Słowa „słynny w całym Bagdadzie” 
można by chyba interpretować jako wyraz jej zapośredniczenia przez opi-
nię mieszkańców miasta.

Należy nadmienić, że inicjalny wers zawiera dyskretną sugestię in-
terpretacyjną, swoistą „fi guralną” instrukcję lektury. W perspektywie 
retoryki wiersza fragment: „słynny w całym Bagdadzie” można uznać 
za formułę obnażającą totalizujący mechanizm synekdochy, za pomocą 
której zostaje ustanowiona prawda oczywista, niewzruszalna doxa. Jeśli 
„cały Bagdad” swym zbiorowym autorytetem poświadcza nieskazitelną 
rycerskość bohatera, trudno wątpić w szlachetność jego uczuć. Krytycz-
ne spojrzenie na retoryczny mechanizm wykluczenia – całość wiąże się 
bowiem z abstrahowaniem od tego, co jednostkowe, zaburzające klarow-
ność – pozwala jednak na znaczeniowe zdynamizowanie pierwszej strofy 
utworu, podważenie oczywistości wiedzy o bohaterze. „Rycerska ogłada” 
Sidi-Numana przestaje być – w proponowanym modelu lektury – cechą 
stałą, pozbawioną historii. Ogłada jest bowiem skutkiem o-gładzenia, 
a więc swoistej redukcji, eliminacji nadmiaru. To, co o-gładzone, stanowi 
zatem pars pro toto pierwotnej całości. 

Status odrzuconej resztki pozostaje niejasny. Można jednak pokusić 
się w tym miejscu o sformułowanie dwóch wniosków, które postaram się 
rozwinąć w toku dalszej interpretacji: 

1.  Kulturowa forma Sidi-Numana (to, w jaki sposób jawi się on miesz-
kańcom Bagdadu) u swych źródeł ma rodzaj wyparcia, odrzucenia, 
które nie jest procesem czysto mentalnym: o-gładzenie przywodzi 
na myśl czynność mechaniczną, przezwyciężanie oporu materii.

2.  Niepokojąca (nie)obecność owej resztki każe uważniej przyjrzeć 
się stosunkowi bohatera do ukochanej; jeżeli retoryka wiersza jest 
organizowana przez synekdochę, można się zasadnie zastanawiać, 
czy – już w punkcie wyjścia, przed „zdradą” – w uczuciach Sidi-
-Numana istnieje coś, co wykracza poza totum „płomiennej miło-
ści”. Inaczej rzecz ujmując, zostaje otwarta kwestia ewentualnego 
związku inicjalnego – zaledwie sugerowanego – o-gładzenia z póź-
niejszą postawą bohatera wobec żony.

Kolejne wersy zmieniają spojrzenie na Aminę, która zostaje określo-
na jako „ciało, pełne zdrady” (w. 4). Zmiana w wartościowaniu wiąże się 
z małżeństwem stanowiącym w wierszu moment przełomowy. Jego gra-

zarówno odnosić się do czystości bohaterki, jak i wskazywać na jej erotyczną atrakcyjność. 
W młodopolskiej liryce epitet „biały” często towarzyszył także śmierci. 
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niczny charakter podkreśla metafora „szczęk owej godziny” (w. 3), wska-
zująca na nieodwracalność decyzji. Zarazem zdaje się sugerować opresyw-
ny charakter instytucjonalizacji uczucia – „szczęk godziny” brzmi niemal 
jak szczęk kajdan. Należy podkreślić, że małżeństwo wspiera się na per-
formatywnym – wywołującym skutki w świecie – użyciu języka. Sidi-Nu-
man nazwał Aminę małżonką, a więc bohaterka się nią stała, jej status 
uległ zmianie. 

Okoliczności zdrady nie są w żaden sposób określone, jest jednak ujaw-
niony jej związek z małżeństwem. Ujmując rzecz (pozornie) paradoksalnie, 
jest tak, jak gdyby to małżeństwo implikowało możliwość zdrady – wy-
znaczając granicę, stwarza bowiem obszar sytuujący się poza nią, obszar 
potencjalnego przekroczenia. Sama zdrada jest wprost nazwana, lecz po-
zostaje nadal czymś abstrakcyjnym. Biała (czysta, niewinna) Amina zdra-
dza więc, ale w zasadzie – bądźmy bliżej wiersza – zdradza jej ciało, które 
– jak można sądzić – nie podporządkowuje się ograniczeniom związanym 
z małżeństwem. Jeżeli małżeństwo zasadza się na akcie performatywnym, 
to można powiedzieć, że ciało Aminy wymyka się męskiemu językowi, mę-
skiej władzy przedstawiania – w tym sensie zdradza, jest nieposłuszne. 

Anna Łebkowska zauważa, że cielesność w literaturze (języku) „może 
się przejawiać w różnych postaciach: poprzez to co fragmentaryczne, 
uskokowe, poprzez rytmizację, melodyjność, ale też poprzez zakłócenia, 
sprzeczności, poprzez to, co na różne sposoby przebija w tekście, choć jest 
nie do końca uobecnione i wyrażone”5. Wydaje się, że konfl ikt pomiędzy 
cielesnością bohaterki a narzuconym jej porządkiem jest w analizowa-
nym wierszu jak gdyby „odgrywany” przez konstrukcję wersu czwartego
(„Kiedy nazwał małżonką – ciało, pełne zdrady!”). Wers ten niejako czyni 
więc to, o czym mówi. Średniówka po siódmej sylabie jest tu wzmocniona 
interpunkcją. Podział wersu na dwie części staje się w ten sposób wyraź-
niejszy. Sąsiadujące z sobą słowa: „małżonką” i „ciało” oddalają się od sie-
bie, zostają rozdzielone przez porządek intonacyjno-syntaktyczny. 

Należy jednak podkreślić, że takiej „jednoznacznej” konstrukcji wersu 
opiera się warstwa brzmieniowa – aliteracja głoski „ł” zdaje się bowiem 
wskazywać na obecność całości pierwotniejszej, uprzedniej wobec skła-
dniowo-wersowego uporządkowania. Druga część analizowanego wersu 
potwierdza tę obserwację. Nieoczekiwany przecinek rozdziela słowa zbli-

5 A.  Łebkowska, Somatopoetyka [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, 
interpretacje, red. T.  Walas, R.  Nycz, Kraków 2012, s. 117. Przywołany fragment wyraźnie 
nawiązuje do koncepcji Julii Kristevej. Opozycja semiotycznego i symbolicznego była już po-
dejmowana w badaniach nad twórczością Leśmiana. Zob. na przykład L. Magnone, Kristeva 
– Leśmian – Konopnicka, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 4.
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żone pod względem fonicznym, ustanawiając zarazem wtórne, grama-
tyczne połączenie. Można zatem zaryzykować wniosek, że „ciało pełne” 
wchodzi w konfl ikt z wymaganiami małżeństwa. Inaczej rzecz ujmując, 
„ciało pełne” w (tym konkretnym) małżeństwie może być jedynie „ciałem, 
pełnym zdrady”. 

Ciału, które zdradza, brakuje być może o-gładzenia. Dosłowne po-
traktowanie owej niewierności zdaje się mocno zawężać potencjał zna-
czeniowy wiersza. Przedstawiony pomysł interpretacyjny postaram się 
wesprzeć, odnosząc pierwszą strofę do całości tekstu.

Sidi-Numan „śni zemstę”, zastanawia się nad wyborem odpowiedniej 
formy ukarania kochanki. Być może właśnie zemsta ma pozwolić boha-
terowi poczuć własną indywidualność, wywalczyć podmiotową suweren-
ność. „Ten, kto uznaje wartość Drugiego – pisze Bataille – jest z koniecz-
ności ograniczony, skrępowany jego poszanowaniem, wskutek czego nie 
dysponuje możliwością przekonania się, jaki jest sens jedynej drzemiącej 
w nim aspiracji niepodporządkowanej pragnieniu zwiększania zasobów 
materialnych lub duchowych”6. Bohater chce, by zemsta „nie była czcza 
i byle jaka” (w. 6). Jej forma podporządkowuje Sidi-Numanowi nieposłusz-
ne ciało małżonki i – tym samym – zwiększa poczucie władzy bohatera.

Godne uwagi jest to, że zemsta dokonuje się poprzez przemianę Ami-
ny w rumaka, lecz owa przemiana jest wywoływana zaklęciem. Mamy 
więc do czynienia z kolejnym performatywem – status bohaterki po raz 
kolejny zmienia się wskutek użycia języka przez mężczyznę. Wydaje się, 
jakby zaklęcie Aminy w bachmata stanowiło lustrzane odbicie aktu nomi-
nacji z pierwszej strofy, jakby było swoistą „alegorią” małżeństwa7. Takie 
odczytanie staje się bardziej przekonywające w momencie dostrzeżenia 
paralelizmu dwóch pierwszych strof utworu, które – jak mi się wydaje 
– funkcjonują względem siebie jako swoiste zwierciadła. „Rycerska ogła-
da” Sidi-Numana zyskuje odbicie w epizodzie, gdy bohater „śni zemstę” 
w przestrzeni wyraźnie estetyzowanej – „w głębi alej, wśród róż i motyli” 
(w. 4). Płomiennej, a więc wyjątkowo intensywnej miłości odpowiadają 
natomiast dumania rycerza nad zemstą, która miałaby nie być „czcza 
i byle jaka” (w. 5), to jest pozytywnie: być zemstą wyjątkową, mającą

6 G. Bataille, Historia erotyzmu, przeł. I. Kania, Warszawa 2008, s. 234.
7 W Oziminie Wacława Berenta podobny obraz ekwiwalentyzuje sytuację Heleny z Komie-

rowskich hrabiny Nieman: „Wiecie, jak mnie raz nazwał pan małżonek wśród swoich tam kam-
ratów? – że jestem doskonałym »Paradepferd«. Mój pan przy dobrym cygarze i winie wyraża 
się szczęśliwiej po niemiecku [...] Paraduję tedy pod siodłem mieszczańskim na oczach zwier-
ciadeł i ludzi w spokoju dosytu, w równowadze próżności na piachach mego życia”. W. Berent, 
Ozimina, oprac. M. Głowiński, Kraków 1974, s. 188. 
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pozwolić – jak można sądzić – na potwierdzenie własnej podmiotowości 
wobec nieposłusznego, „niewiernego” ciała Aminy. W obu strofach – sy-
metrycznie – pojawiają się także określenia temporalne. „Godzinie” (w. 3) 
wtóruje „chwila” (w. 7).

Leśmian używa w odniesieniu do metamorfozy bohaterki czasownika 
„przeobrazić” (w. 8). Wydaje się, że nie jest to przypadkowy wybór leksy-
kalny, motywowany jedynie dbałością o zachowanie rytmu wiersza. W za-
stosowanym określeniu pobrzmiewa bowiem zarówno „obraza” – a więc 
aluzja do bliżej nieokreślonej przyczyny agresji – jak również „obraz”. 
Druga z tych możliwości współgra z rozumieniem małżeństwa jako formy 
kulturowego opanowywania ciała, wyznaczania mu granic. Ciało Aminy 
– jak wspominałem – wymyka się męskiemu przedstawieniu. Można by 
rzec, że wykracza poza (kulturowy) obraz, a więc poza to, co ma określone 
granice, i – w związku z tym – podporządkowuje się poznawczo zoriento-
wanemu spojrzeniu. Jak pisze Michał Paweł Markowski:

Podbój ciała jako obrazu, czyli przekształcenie ciała w jego obraz, napaść na 
ciało przedstawione nastąpić może tylko wówczas, gdy człowiek sam siebie czy-
ni miarą przedstawialności ciała, gdy sam siebie umieszcza przed ciałem jako 
jego podstawę, sub-iekt, jako to, ze względu na co ciało daje się przedstawić: 
uchwycić, pojąć, przekształcić w obraz, czyli obrobić [...] stwierdzić należy, że 
subiektywnie obrobione ciało staje się przedmiotem percepcji, a więc ciałem 
poddanym zdystansowanemu spojrzeniu8.

Ciało, które nie budziłoby niechęci swoją obcością, byłoby zatem cia-
łem poddanym władzy wzroku, ciałem już o-gładzonym, a więc zreduko-
wanym do roli przedmiotu estetycznej/poznawczej kontemplacji.

W opisie przemienionej Aminy zwraca uwagę właśnie jego estetyza-
cja. Sidi-Numan dba o ciało rumaka, polewa je wonnościami. Zęby eks-
ukochanej nie są bynajmniej „końskie” – to „zgodne perły na dziąseł pur-
purze” (w. 22). Krnąbrne ciało Aminy zostaje przekształcone w luksuso-
wy przedmiot. Bohater „badał grzywę – twór zaklęć i tajemnych przy-
czyn” (w. 21). Ciało „przeobrażone” jest więc także ciałem podlegającym 
poznaniu, odartym ze swej tajemnicy, „nieprzejrzystości”9. 

Amina jako rumak jest całkowicie zależna od Sidi-Numana. Troska, 
jaką zdaje się ją obdarzać jej pan, świadczy o upodrzędnieniu: bohater 

8 M.P. Markowski, Nowoczesność: ciało niedoświadczone [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, 
red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006, s. 87.

9 „Ciało nowoczesne jest więc ciałem oglądanym, a być może nawet podglądanym, co 
oznacza, że jest jedynie przedmiotem, który zostaje poddany inspekcji i natychmiast ulega 
metamorfozie w ciało przedstawione, a więc uduchowione”. Tamże, s. 81.
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karmi Aminę, odbierając jej w ten sposób resztę suwerenności, jaką gwa-
rantowałaby możliwość samodzielnego zdobywania pokarmu, możli-
wość dokonywania wyboru. Bezpośrednio po metamorfozie rumak dziwił 
się, „że soczysta zieleń / Nęci go w smakowitym wietrzyka pochrzęście”
(w. 11−12). Cytowane słowa sugerują doświadczenie synestezyjne: „so-
czysta zieleń” kusiła zatem (jeszcze) nie tylko sposobnością zaspokojenia 
głodu, lecz także odsyłała do zmysłowej pełni uczestnictwa w bycie. Rzecz 
zmienia się jednak wraz z postępującym upodrzędnieniem bohaterki. Sidi-
-Numan karmił „zwierzę miodem dojrzałych koniczyn” (w. 23). Pokarm ten 
działa tu jako synekdocha „soczystej zieleni”, a więc fi gura, która – co sta-
rałem się wykazać – spełnia w analizowanym wierszu funkcję kamufl ażu 
nieurzeczywistnionych (utraconych?) możliwości; ustanawia konieczność, 
która w tym konkretnym wypadku ma charakter biologicznego przymusu. 

Róże, które otrzymuje bohaterka, można by natomiast potraktować 
jako wspomnienie jej poprzedniej formy istnieniowej: Sidi-Numan wrę-
czałby zatem kwiaty siłą przyzwyczajenia. Gest ten dopełnia jednak także 
estetycznego dystansu wobec rumaka i związanego z nim poczucia pano-
wania. Amina winna (była) być i piękna, i posłuszna. Staje się taką dopie-
ro w swoim nowym wcieleniu.

W okrutnej zemście Sidi-Numana zwraca uwagę element wyodrębniony
przez Leśmiana za pomocą aliteracji głoski „r” i synestezji. Bohater „za-
tapiał ostrogi w ran chrapliwą czerwień” (w. 31). Stanowi to kolejny – po 
estetyzacji – stopień w podporządkowywaniu ciała Aminy; jej/nie-jej cia-
ło zostaje oznakowane, rany stanowią tu swoisty akt własności spisany 
krwią na ciele bohaterki. Sugerowałem wcześniej pewną odpowiedniość 
między ograniczeniami małżeństwa a „uprzężą złotowzorą” nowego 
bytu. Idąc dalej tym tropem, można by dostrzec paralelę ranienia ciała 
bachmata i aktu defl oracji. 

W odniesieniu do poematu Przybyszewskiego Wniebowstąpienie pisze 
Gabriela Matuszek, że:

w [...] domaganiu się od kobiety virgo intacta jest jeszcze coś więcej niż ekspre-
sja męskich roszczeń nieograniczonego prawa do własności kobiecego ciała. Tu 
chodzi o duszę. I to nie w znaczeniu, jakie pierwszej „impregnacji” nadawali 
XIX-wieczni myśliciele (Jules Michelet czy nawiązujący do jego teorii Prosper 
Lucas) lub Freud z jego teoriami na temat nieusuwalności męskiego „zapisu” 
dokonanego na kobiecym erotycznym ciele. Przybyszewski domaga się niepo-
kalanego ciała, ponieważ pragnie niepokalanej duszy10.

10 G. Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografi i, 
Kraków 2008, s. 190−191.
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A jak ma się rzecz w analizowanym wierszu? Amina zaznajamia się 
z nowym ciałem poprzez ból: „W tym kurzu, gdzie się wspomnień złociła 
czereda, / Ryczał zwierz nowym bytom na pastwę oddany!” (w. 37−38). 
Doświadczenie bólu jest niezwykle intensywne. Nie ma już wątpliwości, 
że mamy do czynienia z cierpiącym zwierzęciem – jakże dalekim od „czaru 
niewieściego” (w. 16) okazywanego bezpośrednio po metamorfozie. Jest 
tak, jak gdyby poprzez ból dokonywało się oczyszczenie pamięci, zerwa-
nie z przeszłością: „Drzewa, ptaki, jeziora – i miłość i życie – / Wszystko 
w nic się zemgliło, w kurz zaledwo złoty!” (w. 35−36). 

Zarazem narzucająca się odpowiedniość ranienia ciała rumaka i de-
fl oracji pozwala na włączenie do interpretacji jeszcze jednego możliwego 
sensu. Akt ten można bowiem uznać za etap o-gładzania, a więc przy-
stosowywania ciała do już istniejącego modelu (obrazu). Rana – o czym 
wspominałem – stanowi tu natomiast swoisty podpis właściciela ciała 
Aminy. Jeśli tak, to przez zranienie ciało zostaje usensownione; rana sta-
nowi tu miejsce przenikania się tego, co cielesne, i tego, co obdarzone 
znaczeniem. Zemsta Sidi-Numana miałaby więc w sobie także coś z inicja-
cji w sferę symboliczną. W „reprezentacji” ciała, którą stara się stworzyć 
Sidi-Numan, przeważałby element semantyczny. Paradoksalnie krwawa 
ingerencja w ciało Aminy miałaby prowadzić do jego odcieleśnienia. Być 
może w ten sposób da się tłumaczyć sadystyczny spokój, wyrachowanie, 
z jakim mści się Sidi-Numan. Bohater, „ziejąc zniszczeniem” (w. 29), mil-
czy – metodycznie, beznamiętnie realizując swój plan, niejako przyświad-
cza panowaniu ducha nad ciałem11. 

Wiersz Leśmiana można w tym kontekście potraktować jako swo-
istą reprezentację reprezentacji12. Sidi-Numan „mówi” bowiem o pró-
bie oswojenia cielesności w taki sposób, że w tym, co pozornie podpo-
rządkowane znaczeniu, odsłania wymiar cielesnego cierpienia, pozwala 

11 Oczywiście pamiętam, że Sidi-Numan „pędził pełen tygrysich złości i rozścierwień”
(w. 30). Wers ten można uznać za odniesienie do wiersza Pantera, poprzedzającego ten analizo-
wany w cyklu Poematy zazdrosne. Godne uwagi jest to, iż tytułowa pantera, mimo że zanurzona 
w cielesności, niestrudzenie „tępi zmorę życia” – dąży do całkowitego podporządkowania sobie 
(tzn. eliminacji) tego, co ją ogranicza. Być może „zazdrość” w wierszach Pantera i Sidi-Numan 
jest zazdrością o to, co żywe, a więc niepodporządkowujące się żądzy dominacji tytułowych 
bohaterów.

12 Analizując sposób reprezentowania ciała w poezji Baudelaire’a, M.P. Markowski docho-
dzi do wniosku, że „ciało, a ściślej rzecz biorąc − przedstawienie ciała, jest egzemplarycznym 
miejscem sztuki nowoczesnej, jego alegorią”. M.P. Markowski, Nowoczesność: ciało niedoświad-
czone, s. 77. Leśmianowska „reprezentacja reprezentacji” – w moim odczytaniu – zawiera mo-
del przedstawienia, które usensawnia (opanowuje) ciało. Zarazem jednak, w specyfi czny spo-
sób „opowiadając” o tym modelu, wiersz Sidi-Numan zdaje się od niego odchylać. 
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zaistnieć temu, co semiotyczne. Anna Łebkowska pisze, że „synestezja 
zyskuje rangę miejsca, w którym przecina się dyskurs poetyki i cieles-
ność, a zarazem miejsca ujawniającego problematyczność wzajemnej ich 
przystawalności”13. Wydaje się, że konstatacja ta może przybliżyć funkcję 
synestezji w wersie 31 Sidi-Numana – Leśmian zwracałby zatem uwagę na 
somatyczną resztkę, która boli, która istnieje poza woalem teleologicz-
nej narracji o uprawnionej zemście. Innymi słowy, autor Sadu rozstajnego 
ukazuje podszewkę symbolicznego/kulturowego procesu o-gładzania cia-
ła. Proces ten – jak można sądzić – jest tożsamy z represją wobec pierwot-
nej, witalnej energii, która ujawniała się w naturalnej, spontanicznej ak-
tywności ciała. „Skoki i pląsy” (w. 16) zastępuje bowiem galop w „uprzęży 
złotowzorej” celowości i konieczności. Można w tym kontekście, co suge-
rowałem, zastanawiać się, czy zemsta Sidi-Numana ma związek się z ry-
cerską o-gładą, a więc inicjalnym wyparciem, które powracałoby w postaci 
mającej pozory słuszności agresji. 

Ostatecznie Sidi-Numan osiąga sytuację, w której Amina zostaje po-
zbawiona pamięci (przeszłości); jest więc tworem mężczyzny, który ne-
guje jej wcześniejsze, niepokojące niedostępnością życie. Być może chęć 
całkowitego podporządkowania ciała kobiety ma związek z jego „nieprzej-
rzystością”. Ciało jest „pełne zdrady”, gdyż jest także znakiem tego, co 
niedostępne. Niewykluczone, że pragnienie absolutnego posiadania ciała 
kamufl uje chęć zawłaszczenia duszy Aminy. Oczywiście, wiersz nie mówi 
tego wprost, ale zarazem chyba nie uniemożliwia takiej interpretacji14.

Co charakterystyczne, Amina jest pozbawiona głosu. To mężczyzna 
dysponuje językiem, który – dodajmy – ma zdolność kształtowania rze-
czywistości. W końcowych fragmentach wiersza następuje pozorne od-
wrócenie: Sidi-Numan milczy, lecz cierpiącą Aminę stać już wyłącznie 
na zwierzęcy ryk. Na wstępie interpretacji wspominałem, że wiedza na 
temat Sidi-Numana nie musi być bezpośrednim przekazem opinii nar-
ratora. „Rycerska ogłada” i „płomienna miłość”, które miały cechować 
tytułowego bohatera, zostają skonfrontowane, wraz z rozwojem fabuły, 
z sadystycznym wyrachowaniem, z jakim Sidi-Numan dokonuje zemsty. 
Inicjalne charakteryzujące formuły zostają więc podważone. Narrator 

13 A. Łebkowska, Somatopoetyka, s. 131.
14 O karze za „nikły cień zdrady” traktuje także pochodzący z Napoju cienistego wiersz

Migoń i Jawrzon. Co ciekawe, zabicie dziewczyny połączone z okaleczeniem jej ciała i – w tym 
wypadku całkiem dosłownym – jego przywłaszczeniem („Imię swe na jej piersi wyżarłeś – po-
krzywą”) ma prowadzić właśnie do sprawowania władzy nad duszą ofi ary. Migoń upomina się 
bowiem między innymi o duszę dziewczyny („W jednym ulu ukryłeś – westchnienie mej winy 
– / W drugim – duszę zabitej przeze mnie dziewczyny”).
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zachowuje ironiczny dystans wobec bohatera – być może w ten sposób 
pozwala przemówić milczeniu Aminy15. Obnaża zarazem − skrywane pod 
płaszczykiem rzekomo czystego uczucia − agresję i żądzę panowania nad 
partnerką. Małżeństwo okazuje się jedynie ich kulturowym kamufl ażem.

W wyżej analizowanym wierszu ontologiczna odrębność ukochanej 
jest wyrazem życzeń mężczyzny i zarazem – paradoksalnie – zmierza do 
oswojenia inności, która manifestuje się przez nieposłuszne, wskazujące 
na podmiotową suwerenność ciało kobiety. Sidi-Numan osiąga upojenia, 
„jakich miłość nie da” (w. 40), poprzez przemoc. W obrębie świata przed-
stawionego żądze bohatera są kamufl owane za pomocą spojrzenia z per-
spektywy mieszkańców Bagdadu i przez prawo zemsty, które pozwala na 
ukaranie niewiernej. 

Wina Aminy, co starałem się pokazać, nie jest jednak oczywista – 
wiersz nie dostarcza jej przekonywającego potwierdzenia. Wzmiankę 
o „ciele, pełnym zdrady” można by wręcz potraktować jako fragment 
w mowie pozornie zależnej – podmiotem zdania jest wszak Sidi-Numan 
(„Sidi-Numan przeklina szczęk owej godziny, / Kiedy nazwał małżonką 
– ciało, pełne zdrady!”). Wewnątrzfabularnemu kamufl ażowi odpowia-
da wyraźne wskazanie fabularnej inspiracji wiersza. Kontekst baśniowy 
mógłby skłaniać do pominięcia znaczeniowych napięć, jakie rodzą się 
w trakcie interpretacji.

Kończąc, chciałbym nawiązać do cytowanego na wstępie fragmentu 
Świata jako woli i przedstawienia. Dotkliwy dotyk, jakiego doświadcza 
Amina, można rzeczywiście interpretować – podążając za myślą Schopen-
hauera – jako reakcję mężczyzny na obojętność, to znaczy „nieprzejrzy-
stość”, ciągłe wymykanie się ciała ukochanej. Dodajmy jednak, że dotyk 
służy tu także – eliminując cielesną autonomię kobiety-rumaka – redukcji 
ciała do poziomu obiektu w świecie czy wręcz przedmiotu estetycznego 
przedstawienia. Wzrok – zdaje się mówić Leśmian – jest zatem podszyty 
dotykiem. Innymi słowy, nie istnieje ogłada bez uprzedniego o-gładzenia. 

15 Być może mamy tu do czynienia z głębinowym podmiotem kobiecym. Z zastosowaniem 
narzędzi krytyki feministycznej próbowała czytać poezję Leśmiana Dorota Wojda, Kobieta 
przed lustrem. Reprezentacje narcystyczne Bolesława Leśmiana i Sylvii Plath [w:] Oblicza Narcyza: 
obecność autora w dziele, red., M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska i M. Siwiec, Kraków 2008.




