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Podmiot zamknięty w spojrzeniu. 
Sad rozstajny Bolesława Leśmiana

Tytuł Podmiot zamknięty w spojrzeniu skupia w sobie kilka zasadniczych 
tendencji uwidaczniających się w badaniach poświęconych twórczości 
Bolesława Leśmiana. Jest to z jednej strony na przykład kwestia widze-
nia jako takiego, odbicia, wizualności (o których pisali między innymi 
Artur Sandauer, Ireneusz Opacki, Tymoteusz Karpowicz, Ryszard Nycz, 
Anna Czabanowska-Wróbel, Barbara Stelmaszczyk, Michał Nawrocki1). 
Z drugiej – tak chętnie podkreślane przez historyków literatury kwestie 
Leśmianowskiej epistemologii i ontologii (Michał Głowiński, Krzysztof 
Dybciak, Cezary Rowiński, Marian Stala, Piotr Michałowski, Jan Zięba, 
Michał Paweł Markowski2). Nad tymi liniami interpretacyjnymi (mają-

1 A. Sandauer, Pośmiertny triumf Młodej Polski [w:] tenże, Samobójstwo Mitrydatesa. Eseje, 
Warszawa 1968; I. Opacki, Pośmiertna w głębi jezior maska [w:] Studia o Leśmianie, red. M. Gło-
wiński, J. Sławiński, Warszawa 1971; T. Karpowicz, Poezja niemożliwa. Modele Leśmianowskiej 
wyobraźni, Wrocław 1975; R. Nycz, „Słowami... w świat wyglądam”. Bolesława Leśmiana poezja 
nowoczesna [w:] tenże, Literatura jako trop rzeczywistości, Kraków 2001; A. Czabanowska-Wró-
bel, Leśmian: Ja i Inny [w:] taż, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staff a i Bolesława Leśmiana 
w kręgu modernizmu, Kraków 2009; B. Stelmaszczyk, Istnieć w dwoistym świecie. Model człowieka 
i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana, Łódź 2009; M. Nawrocki, Wariacje istnieniowe. O on-
tologii poetyckiej Bolesława Leśmiana, Tarnów 2009, s. 93, 101, 170; o odcieleśniających epifa-
niach oczu, zob.: M. Stala, Między „zamkiem duszy” a „domkiem mego ciała”. Doświadczenie ciała 
i cielesności jako problem i temat poezji Młodej Polski [w:] tenże, Pejzaż człowieka. Młodopolskie 
myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, s. 250.

2 M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981; 
K.  Dybciak, Gry i katastrofy, Warszawa 1980; C.  Rowiński, Człowiek i świat w poezji Leśmia-
na. Studium fi lozofi cznych koncepcji poety, Warszawa 1982; M. Stala, Jam jest miejsce spotkania. 
Duch, dusza, ciało w poetyckiej antropologii Bolesława Leśmiana [w:] tenże, Trzy nieskończoności. 
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cymi bardzo wiele punktów stycznych) nadpisane zostają kwestie ero-
tyki, cielesności, zmysłowości (Wojciech Gutowski, Anna Sobieska3), 
wreszcie stosunku do natury (np. Jarosław Marek Rymkiewicz, Marzena 
Karwowska...)4, do „ja”, do Innego (Anna Czabanowska-Wróbel5). Wymie-
niam oczywiście tylko niektóre nazwiska badaczy.

Język opisu oka, symbolika oczu w Sadzie rozstajnym skupia w sobie 
wszystkie wymienione przeze mnie zagadnienia. Na podstawie funkcjo-
nowania obrazu oczu wolno budować wnioski dotyczące konstrukcji pod-
miotu lirycznego, jego statusu, samoświadomości. 

Nie brakuje w tomie Sad rozstajny wierszy, w których symbolika oczu 
nawiązuje na przykład do toposu oka jako zwierciadła duszy. U Leśmiana 
oczywiście nawet takie ujęcie okazuje się skomplikowane: 

Pragniesz głos jej posłyszeć, gdy patrzy w lazury,
Bo w jej oku się tai gadatliwa śpiewka. 

(Głuchoniema, Z księgi przeczuć, s. 70)6

Jam śledził w niebie poloty ich sarnie
I lęk błękitny w ich źrenicach łanich! 

(A oni właśnie najtrwalej, najdzielniej..., Aniołowie, s. 81)

Aż wreszcie, depcząc pierś obłoku, 
Jakiegoś Boga mając w oku, 

O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001; P. Micha-
łowski, Bolesław Leśmian: ktoś „oprócz głosu” [w:] tenże, Głosy, formy, światy. Warianty poezji no-
woczesnej, Kraków 2008; J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny, Kraków 2000; 
M.P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian – Schulz – Witkacy, Kraków 2007. 

3 W. Gutowski, Poezja Bolesława Leśmiana a mity erotyczne Młodej Polski [w:] tenże, Nagie 
dusze i maski (o młodopolskich mitach miłości), Kraków 1992; A.  Sobieska, Wieczna kobiecość – 
symbolistyczna koncepcja miłości w twórczości Bolesława Leśmiana [w:] taż, Twórczość Leśmiana 
w kręgu fi lozofi cznej myśli symbolizmu rosyjskiego, Kraków 2005; ale także: P. Coates, Identycz-
ność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana. Studium o tautologii, paradoksie i lustrze, 
Wrocław 1973; E. Boniecki, Archaiczny świat wyobraźni Bolesława Leśmiana. Studium historyczno-
literackie, Warszawa 2008; C. Rowiński, Człowiek i świat w poezji Leśmiana...; Karpowicz, Poezja 
niemożliwa...

4 J.M.  Rymkiewicz, Natura [w:] tenże, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001; M.  Kar-
wowska, Prapamięć uśpiona. Świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warszawa 2008; a także 
badacze już przywoływani. Zaznaczyć trzeba, że wyznaczone kręgi problemowe w większości 
przywoływanych tekstów bardzo mocno się zazębiają i tworzą swego rodzaju konglomerat. 

5 A. Czabanowska-Wróbel, Leśmian: Ja i Inny.
6 Wszystkie cytaty pochodzą z wydania B.  Leśmian, Poezje zebrane, oprac. A.  Madyda, 

wstęp M. Jakitowicz, Toruń 2010. 
Zob. także uwagi o samym wierszu Głuchoniema oraz kategorii ciszy i milczenia w: A. Klu-

ba, Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939), 
Wrocław 2004, s. 70.
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Z duszą na wschodzie i zachodzie,
Stanąłem blady w tym ogrodzie! 

(Ogród zaklęty, Poematy zazdrosne, s. 114)

Oko bywa też symbolem życia; otwarcie oczu jest aktem tożsamym 
z zaistnieniem. Taka sytuacja ma miejsce chociażby w pobrzmiewającym 
lekturą Słowackiego7 Cieniu: 

Przetarł oczy i otrząsnął pył,
Co był złoty i wiekowy był,
W dniach zamierzchłych rozejrzał się wstecz,
Przywdział zbroję i przypasał miecz. 

(Cień, s. 46)

Albo:

Śmiało w ślepie zaziera szalonej ochocie
On, co więcej zdobywa, aniżeli traci! 

(Ta oto godzina, Oddaleńcy, s. 107)

Oko może także funkcjonować z jednej strony jako zaskakująco do-
słowny i prosty, z drugiej niemal zawsze zanegowany ekwiwalent pozna-
nia, chociażby w Zmierzchu majowym8, czy w słowach: „I zgaduję – oczyma 
wodząc widnokrężnie – Że on do mnie z parowu modlił się tak samo, / Jak 
i ja – nad parowem – modliłem się doń!... (Zielona godzina VI, s. 58).

Taka próba pogrupowania kręgów semantycznych jest tylko do pewne-
go stopnia możliwa. Najczęściej przecież u Leśmiana wszystkie potencjal-
ne płaszczyzny znaczeń nakładają się na siebie. Z tego typu nawarstwie-
niem mamy do czynienia chociażby w wierszu IV z cyklu Zielona godzina 
o incipicie: Dziewczyno, nim się w mojej odbijesz źrenicy... Oczy grają tu rolę 
zwierciadła duszy, symbolu poznania, kontaktu, komunikacji. Połączenie 
tych wszystkich znaczeń stwarza jednak efekt bardzo specyfi czny – żaden 
z owych symboli nie okazuje się, by tak powiedzieć, spełniony w swoim 
pozytywnym aspekcie. Tekst zwraca uwagę przede wszystkim na skrajne 
wręcz ograniczenie możliwości dotarcia do immanentnego świata pod-

7 Por. m.in. R.H. Stone, Poezja Leśmiana a romantyzm polski, „Pamiętnik Literacki” 1973,
z. 2; I. Opacki, Uroda i żałoba czasu. Romantyzm w liryce Bolesława Leśmiana [w:] tenże, Poetyckie 
dialogi z kontekstem, Katowice 1979; J. Trznadel, Próżnia i ogród. (Romantyzm w modernizmie 
i dwudziestoleciu. Leśmianowska poezja natury) [w:] Problemy polskiego romantyzmu, seria 3, red. 
M. Żmigrodzka, Wrocław 1981; B. Stelmaszczyk, Po stronie „czucia i wiary” – romantyczne inspi-
racje w poezji Leśmiana [w:] taż, Istnieć w dwoistym świecie...

8 „I wzrok wytężasz poza życia kres / Aż do utraty oddechu i łez – // Aż do wchłonięcia 
oddali i cisz, / Aż do niewiedzy, dla kogo tak śnisz?” [Zmierzch majowy, s. 40].
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miotu. Charakterystyczny dla Leśmiana obraz czy moment odbijania 
się w źrenicy9 może być tożsamy z zobaczeniem i równocześnie z rozpo-
znaniem. Ale przecież nie tylko. Za tym określeniem kryje się też cały 
potencjał zaistnienia w ogóle, kreacji, potencjał wzajemnej zależności, 
komunikacji, zasadzających się na uznaniu istnienia tych, którzy w tym 
wzrokowym akcie komunikacji uczestniczą. 

Sposób opisywania oczu podmiotu zakłada właśnie potrzebę takiej 
specyfi cznej zależności – zieleń lasu wchłoniętego przez podmiot unie-
możliwia mu dostrzeżenie dziewczyny i jednocześnie ewidentnie go wy-
wyższa: „Dziewczyno, nim się w mojej odbijesz źrenicy, / Musisz prze-
brnąć splątane zieloności zwoje, / Co od dawna mych oczu zaprószyły 
głąb” (Zielona godzina, IV, s. 53). Przedstawiona tu historia obcowania 
z lasem nabiera sensu aneksji totalnej. Podmiot zostaje de facto zajęty 
przez las – co owocuje skutkiem odwrotnym, a mianowicie wchłonięciem 
leśnego świata w siebie i idącej za tym absolutnej zmiany sposobu percep-
cji, już zawsze naznaczonej przez tkwiący w podmiocie las. „Ja” liryczne 
sprawia jednak wrażenie całości doskonale domkniętej, spójnej, dopeł-
nionej. Taki efekt da się wychwycić w słowach: „Leśno tam i cieniście, jak 
w owej krynicy, / Gdzie drzew wierzchy tkwią na dnie. Nie patrz w oczy 
moje, / Bo twą postać przesłoni pierwszy z brzegu dąb!...” Porównanie 
z odbiciem w źródle koron drzew przynosi wrażenie świata kończącego 
się i zaczynającego równocześnie10 z niezwykle silnym potencjałem nie-
skończoności. Patrzenie na las przekształca podmiot, ale las właśnie dzię-
ki wzrokowi podmiotu zyskuje zdolność widzenia. Staje się ona jakością 
przezwyciężającą śmierć, chyba przede wszystkim za sprawą zespolenia 
zdolności patrzenia z witalnością, płodnością natury:

Długo one – te oczy – zbłąkane wśród jarów –
Zbierały kwiaty żywe i śmiertelne zioła, 
Zważając na motyli dookolny tan. 

Dzisiaj głąb ich – to leśny a widzący parów... 
I nie wiem, czy śmierć kiedyś udźwignąć podoła 
Ducha – jagód purpurą przeciążony dzban! 

9 O młodopolskich odbiciach pisano już sporo.
10 Nasuwa się skojarzenie ze Staff owskim Więźniem zwierciadeł i nagromadzeniem an-

tytez. Por. np. analizy T.  Kunza, O „Istocie Lustrzanej”. „Więzień zwierciadeł” Leopolda Staff a
[w:] Poezja Leopolda Staff a. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala, 
Kraków 2005, a także dwa inne teksty z tego tomu: M. Rusek, Zwielokrotnienie i pustka – zagad-
ka więźnia zwierciadeł; A. Stankowska, W poszukiwaniu „podwalin”. Wokół „Więźnia zwierciadeł” 
Leopolda Staff a.
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Nieraz one – te oczy – wpatrzone gwiaździście 
W słońce, światłem rozprysłe po dębowych sękach, 
Czuły, jak w nich dojrzewa i paproć, i wrzos... 

(s. 53)

To właśnie spojrzenie w gwiazdy staje się momentem rozrastania, roz-
mnażania i zarazem tekstową zapowiedzią analogicznego rytuału, w któ-
rym będzie uczestniczyć dziewczyna. 

W jakimś stopniu nawiązuje tu Leśmian do tradycji miłosnego spoj-
rzenia11, do kontaktu wzrokowego, który albo stanowi zapowiedź aktu 
miłosnego, albo buduje więź między dwojgiem ludzi12. Najwyraźniej tego 
typu wykorzystanie symboliki patrzenia ujawnia się w utworze pod zna-
miennym tytułem Usta i oczy, gdzie czytamy między innymi:

Czemu właśnie w tej chwili, gdy odejść mi pora, 
Pieścisz oczy, nim spojrzą w czar lasów i łąk? [...]
Usta twe – na mych oczach! Co chcesz tą pieszczotą
Powiedzieć? Mów – lecz zmyślnych nie odrywaj ust! 

(Usta i oczy, s. 31)

Kontakt wzrokowy przekształca się w dotyk i staje się zmysłową piesz-
czotą oczu. Pozwala równocześnie „ty” lirycznemu zawładnąć światem 
podmiotu, uniemożliwić mu uległość wobec zawłaszczającego czaru na-
tury, reprezentowanej tu przez lasy i łąki. 

W wierszu IV z cyklu Zielona godzina sytuacja liryczna rozgrywa się 
właściwie już po tym momencie, kiedy podmiot spojrzał i przyjął w siebie 
esencję lasu. 

Symbolicznie odseparowana od podmiotu przez granicę nieprzenik-
nionego lasu dziewczyna, wyizolowana w zdystansowanym spojrzeniu 
– przypomina de facto sam podmiot z pozostałych utworów Sadu roz-
stajnego. Podmiot ów jest bowiem „ja” szukającym potwierdzenia siebie, 
potwierdzenia własnego istnienia w widzących oczach Innego. Patrzenie 

11 Por. np. P. Coates, Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana; E. Bo-
niecki, Archaiczny świat wyobraźni Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie, Warsza-
wa 2008; C. Rowiński, Człowiek i świat w poezji Leśmiana...; T. Karpowicz, Poezja niemożliwa; 
T. Skubalanka, W. Gutowski, Poezja Bolesława Leśmiana a mity erotyczne Młodej Polski; A. Cza-
banowska-Wróbel, Leśmian: Ja i Inny...; A. Sobieska, Wieczna kobiecość – symbolistyczna koncep-
cja miłości w twórczości Bolesława Leśmiana… 

12 W podobnej funkcji pojawia się motyw oczu w wierszu Schadzka, po to jednak, by wy-
eksponować zasadę, zgodnie z którą brak kontaktu wzrokowego jest równoznaczny z odrzu-
ceniem: „Ani jego nie pytaj, dlaczego spotkanie / Tak opóźnił? Dlaczego oczyma nie śledzi / 
Twych oczu? I czy kocha? Bo wszelkie pytanie / Jest wrogiem mimowolnym własnej odpowie-
dzi!...” [Schadzka, Oddaleńcy, s. 98].
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wydawałoby się tutaj przyznaniem prawa do bytu w ogóle. Ma zatem 
zdolność kreacyjną, obdarza – jak podkreślał Karpowicz – autonomicz-
nym istnieniem. Ten, kto widzi, to, co widzi, nie zmusza oglądanego do 
zmiany, zmusza jednak do specyfi cznej obrony własności, autoprezenta-
cji, do wzmożenia własnej esencji, do próby stania się jeszcze bardziej wi-
docznym. Odbicie ma w swej wzajemności potwierdzać akt postrzegania 
i istnienie13. Wydaje się, że dla podmiotu wierszy Leśmiana to odbicie nie 
tyle potwierdza byt partnera, ile obnaża niepewność istnienia podmiotu. 

Sporo sygnałów poszukiwania w cudzym oku prawa do istnienia da się 
odnaleźć w cyklu Zielona godzina. Najbardziej charakterystycznym przy-
kładem jest, jak sądzę, utwór IX z niezwykle symptomatycznymi słowami: 

Skroś tysiąc nieprzespanych w rozłące północy 
Odbity w jego oku – widzę kształt mój własny, 
Zieleniący się ptakom, jak daleki łan. 

Wiedząc, że wonne burze na oślep się zemszczą 
Za to nasze niebiosom widne z chmur spotkanie, 
Trwaliśmy – dwie tęsknoty, z nor wypełzłe dwóch! 

(Zielona godzina IX, s. 63–64)

Cały tekst skomponowany został wokół chwili wzajemnego poznawa-
nia „ja” i Boga, poznania, które ma się dokonać za pomocą oglądania. Oko 
jest tu równocześnie lustrzaną powierzchnią, w której podmiot liryczny 
próbuje rozpoznać własny wizerunek. Stanowi ono zarazem drogę do po-
znania siebie za pomocą kryteriów Innego, które ten uruchamia, patrząc 
na podmiot. Ogląd przenika powierzchnię, a wzajemny zachwyt ustępuje 
jednak lękowi:

I długo my patrzyli w siebie – niezwiedzeni, 
Wonią głębin rozkwitłych pojąc się nawzajem, 
Zieleniąc się na przemian tajnią swoich szat. 

Aż dojrzawszy z kolei gromadę swych cieni, 
Gdy nas pierwszy lęk nagłym rozdzielił ruczajem, 
Cofnęliśmy się – każde w swą ciemność, w swój świat. 

(Zielona godzina IX, s. 63–64)

Znamienne jest, że moment zerwania kontaktu wzrokowego, moment 
przerwania współistnienia zobrazowany jest przez wkraczanie w ciem-
ność.

13 T. Karpowicz, Poezja niemożliwa..., s. 166–167.
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Dla całej twórczości Leśmiana charakterystyczne wydaje się takie po-
twierdzenie własnego istnienia, które byłoby równoznaczne z potwier-
dzeniem istnienia Innego, a tym samym dałoby szansę na wyjście z sa-
motności absolutnej. 

Lęk przed odkryciem fi kcyjności własnego bytu przejawia się w wielo-
krotnym akcentowaniu zarówno kreacyjnej mocy snu, jak i wzroku. Po-
łączenie tych dwóch podważa możliwości poznawcze wzroku, ponieważ 
to, co postrzegane, zawsze może się okazać złudzeniem, omamem. U Le-
śmiana zasadniczy kłopot polega na tym, że także złudzenie ma prawo do 
zaistnienia. Obdarzone zostaje niezwykle bogatym bagażem emocjonal-
nym, który hiperbolizuje pragnienie bytu.

Na takie wnioski pozwala skłonność podmiotu całego tomu Sad roz-
stajny do odczuwania cudzej obecności i do podkreślania świadomości by-
cia oglądanym (natychmiast pojawia się pytanie, czy widzianym).

Oto krótka antologia przykładów:

A brzozy z trwogą na mnie patrzą z swej ustroni, 
Bo wiedzą, że mnie w ziemi pogrzebać nie wolno, 
Żem inny, niepodobny – odmieniec i dziw! 

(Zielona godzina, V, s. 56)

Zmarłych dawno czarownic widziadlane syny, 
W turkusach i topazach, w jedwabiach i złocie, 
W stroju sennych, zawiłym ‒ ku mojej tęsknocie 
Zwracają martwe oczy i ust koral siny.

(Kabała, Z księgi przeczuć, s. 75)

A może śmierć wejrzała ku mnie z podobłoczy,
Kiedy miałem ku życiu zawrócone oczy ‒
I zapomniałem umrzeć, zapomniałem o tem,
By odlecieć w świat, który wiecznym jest odlotem! 

(Zapomnienie, Z księgi przeczuć, s. 77)

A oto przykazanie daję ci w żałobie
Z moich marzeń Synaju, gdzie ukryty płonę: 
Czyń tak zawsze i dumaj, jak gdyby ku tobie 
Oczy wszystkich umarłych były wciąż zwrócone! 

(Epilog, Z księgi przeczuć, s. 78).

Fragmenty te uzmysławiają lęk podmiotu lirycznego związany z cudzą 
obecnością. „Ja” obserwowane ma poczucie bycia badanym, rozpoznawa-
nym, ocenianym. Ta aktywność świata zewnętrznego wobec podmiotu 
może przybierać charakter po prostu oceny moralnej, ale może także sta-
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wać się rodzajem zawłaszczania i wreszcie może się stać spojrzeniem ob-
nażającym odmienność „ja” – wyrugowującym je z przestrzeni, w której 
chciałoby się zadomowić. 

Poczucie bycia obserwowanym jest najmocniej, jak sądzę, zaakcento-
wane w wierszu Sad, gdzie padają między innymi słowa:

[...] Rozmajaczył się dzisiaj mój sad... Wszak w południe 
Dziewczęta rwały tutaj dojrzałe czereśnie. 
Wyszły potem. Owoce, iskrzące się złudnie, 
Skryły się w mroku nocy, niby oczy we śnie. 

Skryły się w mroku nocy ‒ ale idąc sadem, 
Czuję wpośród ciemności ich ciężkie zwisanie ‒ 
Czuję czyjeś spojrzenie na mym czole bladem: 
Jest ktoś w sadzie, co patrzy i co ma swe trwanie... [...]

Ale ja czuję ciągle czyjś wzrok przez otchłanie, 
I słyszę wciąż śmiech cichy, szyderczo-żałobny. 
Jest ktoś w sadzie, co patrzy i co ma swe trwanie, 
Ktoś, co drwi z moich dziewek... ktoś do mnie podobny!... 

(Sad, Z księgi przeczuć, s. 72–73)

Podmiot idący nocą przez swój sad (zaimek dzierżawczy gra tu ważną 
rolę) kontempluje wspomnienie dnia nabrzmiałego urodzajem, eroty-
zmem, płodnością. Mrok, jako ograniczenie zmysłu wzroku14, prowokuje 
porównanie czereśni z zamkniętymi oczami. Szczególnie znamienna jest 
tu owa przechodniość, zwrotność widzenia – to czego, mianowicie, pod-
miot nie jest w stanie zobaczyć, określa za pomocą obrazu zamkniętych 
we śnie oczu, które właśnie jego nie widzą. W tym porównaniu ujawnia 
się zasada, zgodnie z którą podmiot w swym świecie miałby decydować 
o tym, co ma zdolność widzenia, i mógłby zarazem budować poczucie 
bezpieczeństwa. Tak jednak nie jest. Poczucie bezpieczeństwa jest nie do 
uzyskania, ponieważ podmiot odczuwa na sobie wzrok cudzy, zewnętrz-
ny wobec praw rządzących w jego władztwie. To spojrzenie Innego z jed-
nej strony okazuje się nierozpoznawalne, z drugiej wydaje się przypomi-

14 Ciekawe wydaje się łączenie przez Leśmiana w pozycjach rymowych mroku (na przy-
kład w postaci czasownika „mroczy”) z okiem, oczami. Jest tak chociażby w cytowanym na 
początku wierszu Usta i oczy (w pierwszej zwrotce czytamy: „Znam tyle twoich pieszczot! Lecz 
gdy dzień na zmroczu / Błyśnie gwiazdą, wspominam tę jedną – bez słów, / Co każe ci ustami 
szukać moich oczu...” [31], rym „mroczy – oczy” znajdziemy także na przykład w Rozmowie 
i Niewiedzy z Napoju cienistego albo w Puściła po stole swawolący wianek z Dziejby leśnej. Wydaje 
się w ogóle, że brzmieniowe podobieństwo mroku i oka fascynuje Leśmiana – stąd częsta bli-
skość tych słów – eksponująca w zaprzeczeniu wzajemną zależność.
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nać podmiotowi samego siebie. Ten, kto patrzy, może być analogicznym 
kreatorem, ale przecież kreatorem uniwersum, w którym zamknięty jest 
podmiot. 

Zanim przejdę do analiz eksponujących cały tragizm napotkania cu-
dzych oczu, warto podkreślić kwestię niejednokrotnie przez badaczy ak-
centowaną – rys „radosnej manifestacji wieloperspektywizmu”15, który 
ma być charakterystyczny właśnie dla Sadu rozstajnego. Bywa, że oko jako 
takie i wzajemność widzenia pozwalają określić witalizm rzeczywistości.

Bardzo mocno panteistyczne zespolenie z naturą, które odbywa się 
właśnie za pośrednictwem oczu, to z jednej strony wyraz silnej potrze-
by po prostu współistnienia, odnalezienia wspólnoty, z drugiej zjawisko 
znacznie bardziej tragiczne w swym wydźwięku – a mianowicie potrzeba 
zaistnienia w tym, co zmysł wzroku pozwala postrzegać jako istniejące:

Niebo przyćmione, niebo wieczorne
Samochcąc płynie przez moje oczy...
Piersi bezsenne i bezoporne
Pieszczota zmierzchu nuży i tłoczy. 

(Niebo przyćmione, s. 33)

Wzajemne przenikanie się świata i podmiotu ujęte jest między innymi 
w opis aktu patrzenia, które de facto patrzeniem być przestaje. Jest raczej 
biernym wchłanianiem rzeczywistości. Staje się równoznaczne z podda-
niem się pieszczocie i z zatraceniem we współistnieniu. 

Najczęściej jednak bywa tak, że wzrok, spojrzenie daje „ja” liryczne-
mu asumpt do myślenia o statusie własnego istnienia. Z jednej strony 
z patrzeniem wiąże się cała nieskończona niemal potencjalność widzenia, 
które stwarza. Taką sytuację można zauważyć chociażby w wierszu Las16. 
Akt kreacji podlega tu pewnemu stopniowaniu. Oczy najpierw stanowią 
element synestezyjnej metafory wspominania:

Czy wspomnisz czyjeś twarze, co ‒ wspomniane ‒ zbledną? 
Czyli, śmiercią znaglony, zaledwo z nich jedną 
Zdążysz oczom przywołać ‒ niespokojny widz? 

15 P. Szwed, Z księgi romantycznych przeczuć. Motyw „widzącej natury” w poezji Bolesława Le-
śmiana [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Radom 2012, 
s. 85. Zob. przede wszystkim rozważania dotyczące widzącej natury w: R. Nycz, „Słowami... 
w świat wyglądam”.

16 O symbolice lasu w twórczości Bolesława Leśmiana zob. D. Kulczycka „Ja jestem las ten 
cały – las cały aż po skraj”. Kilka spostrzeżeń na temat lasu w twórczości i życiu autora „Zielonej 
godziny” [w:] Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T.  Cieślak, B.  Stelmaszczyk, 
Kraków 2000.
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Czy w popłochu tajemnych ze zgonem zapasów 
Zmącisz pamięć i zawrzesz na sto rdzawych zasuw, 
I w tym skąpstwie przedśmiertnym nie przypomnisz nic?

(Las, s. 44)

W dalszym natomiast fragmencie czytamy:

Lub ci może zielonym narzuci się złotem 
Las, widziany przygodnie ‒ niegdyś ‒ mimolotem, 
Co go wywiał z pamięci nieprzytomny czas?... 
I ócz zezem niecałe rojąc nieboskłony, 
Łzami druha powitasz ‒ i umrzesz, wpatrzony 
W las nagły, niespodziany, zapomniany las!...

(Las, 44) 

Akt wspominania łączy się z możliwością niczym nieograniczonego 
stwarzania, które w swojej nagłości staje się nie tylko dziełem, lecz także 
objawieniem. Z drugiej jednak strony – jeśli wzrok ma w sobie potencjal-
ność stwarzania, to równocześnie niesie zagrożenie dla statusu ontolo-
gicznego wszystkiego, co jest widziane. A w tym dla samego podmiotu.

Połączenie silnie odczuwanej intensywności życia z wzięciem w na-
wias tego życia w ogóle pojawia w utworze X z cyklu Zielona godzina17. 
Patrzenie staje się tożsame z euforią absolutnie panteistycznego współ-
istnienia w naturze. Spojrzenie funkcjonuje jako symbol wypełniają-
cej się płodności świata. Kluczowe wykrzyknienie „wszystko widzi się” 
stanowi, jak się wydaje, kwintesencję rozmnażania się bytu. Ta chwila, 
w której wszystko dostrzega się nawzajem, staje się w momentalności 
odsłony równa objawieniu. Epifania ta zawiera w sobie jednak element 
reżyserowania, ujawniający się na przykład w rozkaźnikach „spojrzyj”. 
Świat, widok jest celowo układany w obraz. Dopiero wyreżyserowane 

17 Warto zacytować całość: „Teraz ja wiem, że wokół – poza mną – i dalej / Tłumy spojrzeń 
miłosnych zza krzewów i kwiatów / Czyhają na zbliżenie mych piersi do zórz! // Teraz ja wiem, 
co znaczy u wylotu alej / Cień, upadły z przesianych przez liście zaświatów, / Słońcu – na 
wspak, a ziemi i mym stopom – wzdłuż! // Wszystko widzi się! Wszystko pełni się po brzegi / 
Czarem odbić wzajemnych! Spojrzyj przez igliwie / W niebiosy, a w jezioro – poprzez płotów 
chrust!... // Bóg się zmieszał w mych oczach z brzaskiem słońc, na śniegi / Wbiegłych złotem 
i z szmerem jaszczurek w pokrzywie, / I z wonią bzu, i z słodką krwią dziewczęcych ust! // 
Dzwoń, Zielona Godzino! Miłością bezwstydny / Płomień się, wonny świecie, pozbyty żałoby 
/ Po mnie, com długo krył się przed tobą w mój żal! // Idę oto na słońce, wiedząc, żem wskroś 
widny / Drzewom, w drodze spotkanym, i ptakom, co dzioby / Zanurzają w me usta, odbite 
wśród fal. // Żem się przyśnił i zwidział tym kwiatom i ziołom, / Żem się pokładł na życiu, jak 
żuraw na łące – / Ponad siebie rozkwitam, ponad siebie trwam! // O, ruczaje, skąd niebo przy-
gląda się siołom! / O, gąszcze dziwów leśnych! O, kwiaty, widzące // Mój na ziemi zjaw nagły 
– sen i chwała wam!” [Zielona godzina X, s. 65–66].
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spojrzenie na uniwersum doprowadza do rozpoznania Boga i nagłego, 
momentalnego wchłonięcia18 Go: 

Bóg się zmieszał w mych oczach z brzaskiem słońc, na śniegi 
Wbiegłych złotem – i z szmerem jaszczurek w pokrzywie, 
I z wonią bzu, i z słodką krwią dziewczęcych ust! [...]

Idę oto na słońce, wiedząc, żem wskroś widny 
Drzewom, w drodze spotkanym, i ptakom, co dzioby 
Zanurzają w me usta, odbite wśród fal.

Żem się przyśnił i zwidział tym kwiatom i ziołom, 
Żem się pokładł na życiu, jak żuraw na łące –
Ponad siebie rozkwitam, ponad siebie trwam! 

O ruczaje, skąd niebo przygląda się siołom! 
O gąszcze dziwów leśnych! O kwiaty, widzące 
Mój na ziemi zjaw nagły – sen i chwała wam! 

(Zielona godzina X, s. 65–66)

Zachwyt wynikający z poczucia bycia widzianym podszyty zostaje 
przecież podejrzeniem o fi kcyjność własnego istnienia wyrażoną w sło-
wach „żem się przyśnił i zwidział tym kwiatom i ziołom”. To podejrze-
nie nie zostaje jednak wyeksponowane. Albo inaczej: nawet przeczucie 
fi kcyjności własnego bytu nie umniejsza radości wynikającej z doznania 
bycia widzianym. Wydaje się zatem, że podmiot poddaje się tej euforii wi-
dzenia, zachłannie ją przeżywa – nawet jeśli, czy wręcz tym bardziej jeśli, 
wszystko zostaje wzięte w nawias snu19. 

Podmiot nie tyle wątpi we własne istnienie, bo przecież nazbyt silnie 
go doświadcza, ile nie może dokonać rozpoznania siebie: 

Zjaw się – szumny i wielki w słońca zawierusze, 
Pełen jeszcze na oczach zgrozy i błękitu, 
Z sercem, w piersi ciążącym jak rozgrzany głaz! 

18 K.H.  Bohrer, Nagłość. Chwila estetycznego pozoru, przeł. K.  Krzemieniowa, Warszawa 
2005; Kategorię nagłości wykorzystuje także M. Nawrocki, Wariacje istnieniowe..., s. 31.

19 Por. także Step. O śnie u Leśmiana zob. między innymi M. Głowiński, Zaświat przedsta-
wiony; por. również o wierszu W przeddzień swego zmartwychwstania: S. Balbus, Między styla-
mi, Kraków 1993, s. 359–372. M. Walczak, Świat snu w poezji Bolesława Leśmiana [w:] Twór-
czość Bolesława Leśmiana...; K. Fazan, Leśmianowskie epifanie sceniczne. O baśniach mimicznych 
[w:] Twórczość Bolesława Leśmiana..., s. 316–317; C. Rowiński, Człowiek i sny [w:] tenże, Czło-
wiek i świat w poezji Leśmiana; por. także w innym kontekście: W. Gutowski, „Śni mnie ktoś, 
jakby ciężki sen”. Onirologia Tadeusza Micińskiego [w:] tenże, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. 
Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002.
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Uchyl nagle przede mną zielonej przyłbicy, 
Ukaż twarzy nieznanej boskość i zaklętość, 
Co wiecznie spoza krzewów niepokoją mnie! 

Niech odbiję się cały w twej sępiej źrenicy, 
Niech zobaczę tych odbić czar i niepojętość, 
Niech się dowiem, czym byłem dla ciebie w twym śnie! 

(Zielona godzina VIII, s. 61‒62)

Podmiot liryczny w patetycznie opisywanym, uwznioślanym lesie, 
będącym adresatem wiersza, widzi potencjał objawienia. Las na zasa-
dzie metonimicznej hiperboli kumuluje w sobie bowiem całe istnienie, 
skupia w sobie wszystkie potencjalności leśnej aury – a tym samym sta-
je się kwintesencją bytu w ogóle i zarazem staje się Tajemnicą. Podmiot 
oczekuje, że w dokonującym się poznawaniu lasu dostąpi przeczuwanego 
objawienia. Ta epifania (której częścią składową jest przecież także auto-
poznanie) ma się dokonać w spotkaniu oczu, w odbiciu. Anaforyczna kon-
strukcja ostatniej zwrotki sprzyja efektowi gradacji – ostatni wers to py-
tanie o jakość i o ocenę własnego bytu, a zarazem pytanie, które podaje 
w wątpliwość istnienie podmiotu20.

Okazuje się w pewnym sensie, że podmiotowi przestaje być potrzeb-
na cała głębia partnera kontaktu wzrokowego. Oczywiście głębia ta, nie-
skończone uniwersum wnętrza, uruchamia proces uwznioślającej oceny, 
determinującej fakt, że to w właśnie w takich, a nie innych istotach pod-
miot szuka potwierdzania, szuka spełnienia epifanii. Wydaje się jednak, 
że sam akt poznania dokonuje się tylko w podmiocie odbijającym się w po-
wierzchni gałki ocznej. Cała indywidualność Innego zostaje tu sprowadzo-
na do momentu spojrzenia na podmiot, który w tej chwili mógłby wreszcie 
zobaczyć samego siebie. Tragizm tkwi w braku takiego spojrzenia21.

Potrzeba rozpoznania siebie w odbiciu w oku Innego zostaje w jakimś 
przynajmniej stopniu wygaszona w bardzo spokojnym, wyciszonym wier-
szu Wieczory, przyjmuje jednak inny wymiar.

[…] Zaś dłonie obiedwie,
Choć nieruchome zadumy drzemotą,
Czują się – niby wyciągnięte w złotą
Dal – w taką złotą, że widną zaledwie

20 Ponownie marzenie o odbiciu się w powierzchni oka przypomina dążenie bohatera li-
rycznego Więźnia zwierciadeł Staff a – dążenie do zobaczenia siebie w odbiciu lustrzanym.

21 W tego typu tonie można odczytać inicjalne zdania z Tarczy: „Prócz mnie – nie bę-
dziesz miał oblubienicy, / Prócz mnie – nie ujmiesz innego zwierciadła, / Byś w nim się własnej 
odeśnił źrenicy, / Do mosiężnego podobien widziadła!” [Tarcza, Poematy zazdrosne, s. 110].
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Oczom – że aż się w oczach dzieją zmory!... [...]
Wieczory moje, minione wieczory,
Pełne zarazy urojonych sprzyjań
Duszy, na żmudny sen o szczęściu chorej
I zasłuchanej w szmer waszych przemijań
Obłoków skrajem!...

Gdziekolwiek zwidziane – [...]
Na ten ostatni, wiekuisty Wieczór,
Na tę ostatnią dolę zanieśpiewań!
Niech mej mogiły zamieszkałe wnętrze
Rozwidnią wasze, purpurowe zorze!
Niech widny Bogu do snu się ułożę
Na wznak – a skronią ugrzęznę w tym błędzie,
Że śmierci nie ma, nie było, nie będzie!
Są tylko zajścia zórz za ciemne bory...

Wieczory moje, minione wieczory!... 
(Wieczory, Poematy zazdrosne, s. 123–125)

Nostalgia za przemijającą aurą zadomowienia powiązana jest z prze-
czuciem własnej śmierci. Dla podmiotu najważniejsza okazuje się wiara 
w cykliczny powrót zachodu i marzenie o wierze w nieśmiertelność. W ta-
kim kontekście absolutnie dramatycznie wybrzmiewa rozkaźnik „Niech 
widny Bogu do snu się ułożę”. Życzenie to jest znakiem gwałtownej po-
trzeby bycia dostrzeżonym, równoznacznej ze zniwelowaniem samotno-
ści. Rozpaczliwa błędność tego marzenia ujawnia się na jeszcze jednym 
poziomie. Zestawienie z frazami takimi jak „aż się w oczach dzieją zmo-
ry!...”; „Pełne zarazy urojonych sprzyjań”; „Gdziekolwiek zwidziane” po-
zwala mówić o niepewnej, ale możliwej złudności każdego w ogóle bodźca 
docierającego za pomocą zmysłu wzroku. Stan bycia „widnym Bogu” jest 
zatem w dwójnasób nieprawdopodobny.

Wszystkie dotychczas opisywane pragnienia bycia zobaczonym – 
zgodnie z zasadą patrzenia przyznającego prawo do bytu – zostają znisz-
czone w wierszu Oczy w niebiosach:

Oczy, na zwiady wysłane w głąb oćmy
Nocnego nieba, wspomóżcie się wzajem!

Dwoje nas w mroku, więc wspólnie się złoćmy
Widzeniem światów, dla których powstajem!

Dwoje was w mroku, jak dwoje motyląt,
Co się po barwie poznają w błękicie!
Dwa sny o żaglach, skazane na wyląd
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Wspólny w ciemności – mówcie, co widzicie? [...]
O, tak!... A jeszcze?... Zgorzałych snów dymy
I pustych źrenic bezpromienna skrucha...
My – oczy twoje – widzimy, widzimy
Wszystko, co w niebie pożarem wybucha! 
Ale nam przestwór urąga i szydzi, 
Tych gwiazd migotem i mroków udręką,
Że nas – widzących – nikt zowąd nie widzi
I nie dosięga miłością ni męką!
Myśmy powstały, by chłonąć te światy
I wlec się ku nim bezdrożem a drogą,
Lecz nikt nam, w mroku wyrosłym jak kwiaty,
Nie przeciwpowstał – i nie ma nikogo!
I nikt na zwiady w głąb naszą daleką
Nie wyśle strzały ni pary gołębi!...
Zasłoń nas, zasłoń znużoną powieką,
Nie daj nam patrzeć, władco naszej głębi!

Oczy, na zwiady wysłane w gwiazd roje,
Pochodnie, zgasłe nad marzeń ruczajem –
Oto was z wolna zamykam – sny moje! –
Oczy zamknięte, wspomóżcie się wzajem!... 

(Oczy w niebiosach, Poematy zazdrosne, s. 126–128)

Nadanie oczom przez podmiot autonomii wiąże się z jednej strony 
z przeczuciem ograniczenia możliwości poznawczych, z potrzebą zyskania 
możliwości oglądu całościowego, z drugiej to nadanie autonomii pozwa-
la wnioskować o konstrukcji samego „ja”. Otóż wydaje się, że oczy stają 
się jego esencją, że całe jego istnienie zostaje skupione właśnie w oczach, 
które nic nie zobaczyły, których nikt i nic nie widzi. Pragnienie poznania, 
zobaczenia i bycia widzianym okazuje się niemożliwe do spełnienia wobec 
pustej transcendencji, której pustka pośrednio podważa istnienie samego 
podmiotu.

* * *

Jak zauważa Marian Stala, w twórczości Bolesława Leśmiana „nazwy 
części ciała związanych z dotykiem przeważają ilościowo nad oczyma, 
czyli wzrokiem”22. Zasada ta wiąże się, jak sądzę, z mocno zarysowaną 

22 M. Stala, O tych, których nie ma. Na marginesie Leśmianowskiego cyklu wierszy „Aniołowie” 
[w:] tenże, Trzy nieskończoności..., s. 102.
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u Leśmiana tendencją, by nie traktować oczu jako części ciała w ogóle. 
Nie znajdziemy bowiem w Sadzie rozstajnym (z drobnymi wyjątkami23) 
tekstów, w których do opisu oczu, wzroku, patrzenia byłaby wykorzysty-
wana metaforyka cielesna. Ta uwaga pozostaje skądinąd znów w zgodzie 
z zauważoną przez Stalę skłonnością poetów Młodej Polski do budowa-
nia „odcieleśniających epifanii oczu”24. Skłaniałabym się jednak do pró-
by uogólnienia, że nawet jeśli obraz oka dotyczy tego, co niecielesne, to 
i tak chętnie bywa opisywany właśnie z użyciem metafor dotykowych25. 
Można to zaobserwować na przykład w poezjach Micińskiego, Wroczyń-
skiego, Ruff era. Innym wyobraźniowym komponentem byłaby przejawia-
jąca się w twórczości młodopolan skłonność do posługiwania się obra-
zem oczu pustych, sugerujących pustkę tego wszystkiego, co jest wobec 
podmiotu transcendentne (Tadeusz Miciński, Jan Kasprowicz, Wincenty 
Korab-Brzozowski, Maria Komornicka, Bronisława Ostrowska, Ludwik 
Szczepański)26. U Leśmiana dzieje się jeszcze inaczej. 

W Sadzie rozstajnym niedostrzeganie podmiotu nie podaje w wątpli-
wość istoty świata zewnętrznego. Wydaje się raczej, że obnaża absolut-
ną samotność podmiotu – wszystko bowiem ma prawo istnieć, ale nie 
we wzajemności nakierowanej na „ja”. Oczy natomiast nie tyle nawet są 
niecielesne, ile podlegają pełnej autonomizacji, by stać się ekwiwalentem 
samego „ja”. Ale „ja” ‒ mimo bardzo mocno zaznaczonej świadomości 
własnego bytu i poczucia swojej jednostkowości, koherencji nawet ‒ nie 
może znaleźć swego potwierdzenia. Esencją tego „ja” staje się bowiem pa-
trzenie. W tych momentach, w których tak mocno odczuwający własną 
istotowość podmiot patrzy, zawsze szuka swego potwierdzenia w spojrze-
niu Innego, wytraca równocześnie swoją substancjalność, przestaje być 
widziany, staje się tylko i aż oczekiwaniem na spojrzenie. To spojrzenie 
jednak nie rozpozna samego widzenia. 

23 Na przykład w Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza.
24 M. Stala, Między „zamkiem duszy” a domkiem mego ciała..., s. 250.
25 U.M.  Pilch, Kto jestem? Dialog światów poetyckich. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński, 

Kraków 2010, s. 157–189, podaję tu także wybraną bibliografi ę dotyczącą wzroku, wzroko-
centryzmu, poznania wzrokowego, oka wreszcie; por. także taż, Oko i emocjonalność spojrzenia 
w liryce Młodej Polski [w:] Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w ję-
zyku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, http://sensualnosc.ibl.waw.pl; 
w druku. 

26 Tamże.


