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Jan Lemański jako liryk w tomie sonetów W "kraju słońca

Лирика Яна Леманского в томе сонетов „В стране солнца”

Jean Lemański poète lyrique dans le recueil de sonnets
A u  pays du soleil

Ja n  Lemański, tw órca w ydanych w  г. 1902 Bajek, jeden z najb liż
szych współpracowników „C him ery”, zdobył sobie nazwisko i rozgłos 
przede w szystkim  jako satyryk, ponieważ zarówno bajka, jak i satyra 
stanow iły główną dziedzinę jego blisko czterdziestoletniej działalności 
pisarskiej. Jednakże w r. 1919 ukazał się tom  wierszy autora Now enny  
zatytułow any W kra ju  słońca. Ów tom  stanowi pozycję interesującą 
i osobliwą na tle  całej twórczości Lemańskiego ze względu na swą 
zawartość liryczną.

K ry tyka literacka pom inęła ten  tom ik milczeniem. W płynęły na to 
czynniki różne. Niewątpliwie, w ielką rolę odegrał tu  niew yrów nany 
poziom artystyczny sonetów, popularność, a często i konwencjonalizm  
m otyw ów poetyckich tego okresu. Ale przecież zbiór W kraju  słońca 
ujaw nia i ciekawe zdobycze Lemańskiego: um iejętność tworzenia na
stro ju , różnorodne wyzyskiwanie m otywów przyrody, interesujący w ar
sztat liryczny. Dlatego w arto przyjrzeć się tym  zapoznanym sonetom 
nieco bliżej.

Tomik W kra ju  słońca jest cyklem  pięćdziesięciu dwóch sonetów, 
powstałych w w yniku podróży do Włoch. Tem atem  cyklu są wrażenia 
poety z czasu zwiedzania „włoskiej ziemi” oraz związane z nimi 
refleksje i m arzenia.

Tem atyka w ierszy jest różnorodna: miłość, dziewczyna modląca się 
przed posągiem M adonny w przydrożnej kaplicy — typowo włoski
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obrazek obyczajowy (Madonna di Campagna), życie i obyczaje klasztorne 
(Klasztor, Mnich), m otyw y mitologiczne (Venus i Adonis) i zaczerpnięte 
z lek tury  Dantego (Paolo i Franceska), grobowiec Am brogiotta ((II Batti- 
stero), postać Girolamo Savonaroli (Piazza Della Signoria), ale przede 
wszystkim  piękno krajobrazu  i a rch itek tu ry  włoskiej (Lago Maggiore, 
Isola Bella, W illa San Remiggio, W enecja, Florencja, Rzym ). Zaledwie 
w  dwóch sonetach jest mowa o tym, że wycieczka m a charak ter 
zbiorowy, grupowy; z wszystkich innych wynika, że poeta jest sam. 
Sam otne obcowanie z przyrodą, samotne zachw yty nad pałacami i sa
kralnym i budowlami są dla Lemańskiego pretekstem  do rojeń o n ie
uchwytności szczęścia, do wypowiadania licznych skarg i zapytań, rozw a
żań związanych z problem em  przem ijania czasu i krótkotrw ałości chwil 
radosnych. Te pytania i m arzenia są silnie nasycone uczuciem m elan
cholii. Wiele w nich goryczy, powątpiewania, a naw et rozpaczy. Poetą, 
podobnie jak i innym i pisarzam i tego okresu, rządzi uczucie bezrad
ności i niemocy. Lem ański jest typow ym  wyrazicielem  poglądów epoki. 
Zwiedzanie i oglądanie rzeczy pięknych nie napaw a go zadowoleniem 
z życia, pogodą, optymizm em, nie staje  się dlań powodem radosnego 
wzruszenia, lecz przeciwnie: pom niki wieków, pam iątki i zabytki dawnej 
przeszłości w yw ołują w  nim  szereg okrzyków i zapytań w rodzaju:

[...] Szczęście ty, gdzie jesteś w życia tej gehennie?
(sonet XII)

[...] Rzeczywistości! Czemś jest?...
(Lago Maggiore)

[...] Czemu Bóg, który dobroci ma bez brzega,
Zajrzy tak  ludzkiego szczęścia drobnej skierce? [...]

(sonet IX)

W jednym  z w ierszy — poeta, oczarowany, oszołomiony urokiem  jeziora 
Lago Maggiore, zapragnie naw et ...śmierci:

Gdy będę umierał, spraw, Boże!
Bym umierał przy tym jeziorze,
By mi jego wody szumiały,
Zanim usnę, śmiercią zniemiały.

W dogorywającym wieczorze,
Niech mi szumi wodne przestworze.
Niechaj tu  umieram zbolały,
Niechby tu  się łzy me polały.

Tu spytałaby mię dziewczyna:
Jaka śmierci mojej przyczyna?
A ja rzekłbym do niej, hurysy:
Takie woli mojej kaprysy
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Umrzeć tu, gdzie rosną cyprysy,
Umrzeć tu, gdzie kwitnie cytryna.

(sonet III)

O ile w strofie pierwszej można mówić o silnym  nasyceniu emocjo
nalnym , o ty le w  następnych obserw ujem y zjawisko zgoła odmienne. 
Oto poetycka w yobraźnia a rty sty  dokładnie, drobiazgowo, niem al na 
zimno „opracowała” całą scenerię chwili śmierci. Chwila ta  jest określona 
bardzo precyzyjnie: śm ierć przybędzie „dogoryw ającym ” wieczorem, 
obok znajdzie się dziewczyna (ekscentrycznie nazwana „hurysą”) pyta
jąca o przyczynę zgonu poety, k tó ry  będzie um ierał „zbolały” i pła
czący, a przyczynę swej śm ierci w yjaśni po prostu  kaprysem . Oczy
wiście —  trudno wzruszyć się tak  przedstaw ionym  przeżyciem, trudno 
brać serio tego typu  „zachw yty” . Ale, podobnie jak  poeci młodopolscy, 
zna Lem ański i nastró j chwilowego oderw ania się od szarzyzny życia, 
chwilowego w zlotu i zapomnienia o męce istnienia, o wiecznym prze
m ijaniu. Poeta, porw any czarem przeżywanej chwili, woła:

[...] Hej, niechaj żyje miłosny eden! [...]
Całuj, pieść, kochaj! Coś wziął to twoje.
Umrzeć? — na jutro to się odroczy:
Dziś ukochania rwij kwiat uroczy!

(sonet XXXI)

Ale nastrój ten  jednakże nie jest typowy dla Lemańskiego. Oto znów 
w raca poeta do tonu poprzedniego.

W ędrów ka po w łoskiej ziemi, obcowanie z południową przyrodą, ruinam i 
starożytnych budowli, antycznym  posągiem, staje  się powodem refleksyj
nej zadum y i wygłaszania filozoficznych stw ierdzeń. Zam yślenie owo 
dotyczy problem atycznego szczęścia ludzkiego, okrucieństw a przem ija
nia czasu, k tóry  m chem  i pleśnią zapomnienia pokryw a wszystko, 
„obojętności” słońca, obojętności wszystkiego wobec wszystkich. 
Rozm yślania a rty sty  nad dziwnym  losem ludzkim  prowadzą go na 
pozycję, jaką zaprezentował swego czasu, w ydając w  r. 1911 Noc i dzień  
oraz Kam ień filozoficzny. P roblem atykę obu tych utworów stanow iły 
rozważania na tem at odwiecznej walki dobra i zła. Mimo iż m otyw 
zła i dobra przew ijał się nieustannie w twórczości Lemańskiego, poeta 
nie doszedł jednak  do żadnych konkretnych wniosków, nie zajął stano
wiska zdecydowanego. Podobnie dzieje się w om aw ianym  tomie:

Boleść i rozkosz — sprzeczności dwie.
Tamtą klnie człowiek, tę skarbem zwie,
Lecz spojrzyj bliżej, różnice zbledną:
Boleść i rozkosz — to wszystko jedno.

(sonet XVI)
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Rzecz charakterystyczna, że ilekroć Lem ański przybiera postawę 
myśliciela i filozofa, zaczyna niecierpliw ić i nużyć, po prostu  zniechęca. 
Bo przecież nieczęsto odkryw a praw dy nowe o życiu; te  — wypowiada 
najlepiej w  bajkach. Tu — często rezonuje jak suchy m oralista, nie 
zawsze nasyca spostrzeżenia głębią przeżycia osobistego.

Inaczej przem aw ia poeta-podróżnik, uważny i czuły obserw ator z ja
wisk, subtelny artysta, kreślący z zachwytem  oglądane widoki 
i krajobrazy. Tu należy wymienić sonety Circumvallatione i Madonna 
di Campagna; ten  ostatn i to św ietnie uchwycony typow y obrazek włoski 
z „ubożuchną” figurą M atki Boskiej w  wiejskiej przydrożnej kapliczce 
i modlącą się przed nią m łodą dziewczyną jako m otyw em  głównym.

Do rzędu sonetów szczerych i głęboko wzruszających należy również 
zaliczyć Piazza Della Signoria, poetycką fantazję na tem at ostatn ich  
chwil przed śm iercią Savonaroli. Przechodzącem u przez Plac Della 
Signoria turyście staje  przed oczyma postać H ieronim a Savonaroli i jego 
ostatnie chwile przeżyte na tym  właśnie placu. Z odczuwanym  w tych 
sonetach wzruszeniem, w ynikłym  niew ątpliw ie z silnego zaangażowania 
się uczuciowego poety, wiąże się nierozerw alnie druga spraw a, również 
znamienna dla au to ra  W  kra ju  słońca. Oto w  każdym  z tych głęboko 
przeżywanych przez a rty stę  obrazów poetyckich język u tw oru  stoi 
wiernie na usługach treści. Język to prosty, naturalny , oszczędny 
w określenia, porównania, przenośnie. Zdania krótkie, często zakończone 
wielokropkiem  lub w ykrzyknikiem . W eźmy pod uwagę sonet XLVII:

Poprzez okienny witraż, w komnatę 
Słoneczna wpływa aureola,
Jak  w grób otwarty... Duma tu  frate —
Mnich Girolamo Savonarolla.

Ju tro  człowiecza kończy się rola.
Baj za ziemskiego życia u tratę
Wśród mąk... O Panie, bądź Twoja wola!
Dziś jeszcze słońce świeci przez kratę.

Wczorajszy prorok wielbiony, czczony:
Dziś na męczeńską śmierć przeznaczony.
Słychać na placu głuchy stuk młotka —
To pomost... Gwarne słychać stąpanie — 

f To moi kaci... Przebacz im, Panie! —
Ludność Florencji!... O jakże słodka!

Już pierwsze zdanie wprowadza nas w sytuację inform ując o m iejscu 
akcji i porze dnia. Użyte w  nim porównanie w yw ołuje nastró j grozy, 
tym  wymowniejszy, iż porównanie to jest jedyne w całym  wierszu.
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Zdanie następne przedstaw ia bohatera utw oru. P rezentacja jest krótka, 
ogranicza się do trzech słów:

Mnich Girolamo Savonarolla.

W iersze strofy  dalszej stanowią rozm yślania Savonaroli. Zdanie pierwsze 
jest prostym , pozornie spokojnym  stw ierdzeniem  nieuchronnego kresu 
ziem skiej wędrówki. Zdania następne: refleksyjne i wykrzyknikowe, 
mówią o nagrodzie rajsk iej za utracone życie i pogodzeniu się z wolą 
bożą. Elem ent wzburzenia i uczuciowego napięcia wprowadza w ystępu
jąca tu  jedna z dw u użytych w  w ierszu przerzutni. W  ostatnim  
zdaniu te j strofy, rów nie pozornie obiektyw nym , tkw i bolesna refleksja; 
po rozm yślaniach uprzednich bohater powraca do istniejącej konkretnie 
sytuacji, zam ykającej się w  stw ierdzeniu: ■ ;

Dziś jeszcze słońce świeci przez kratę.

Dwie strofy  ostatnie zaw ierają gryzące szyderstwo (oparte o m otyw 
zmienności ludzkiego losu), głębokie przeżycie chwili w skutek słyszanych 
odgłosów stawianego pom ostu stracenia i w skutek przebaczenia udzielo
nego katom.

Nie wszystkie sonety cyklu w ykazują równie przejrzystą konstrukcję, 
oszczędne, ale wym owne wyzyskiwanie środków artystycznego języka, 
um iejętne operow anie obrazem  poetyckim  i nastrojem . Przy rozwa
żaniu tego problem u nasuw a się jeden zasadniczy wniosek: zawartość 
całego zbioru m ożna dość w yraźnie podzielić na sonety refleksyjne 
i opisowe. Pierw sze — będące obrazem  filozoficznych zmagań poety, 
pozostają z reguły  niedociągnięte, niedojrzałe artystycznie. P rzybiera 
w  nich Lem ański pozę znudzonego, zniechęconego do życia twórcy, 
pragnącego um rzeć w  p i ę k n i e l u b  snuje bezpłodne rozm yślania na 
tem at krótkotrw ałości szczęścia ludzkiego, dum a nad biegiem dziejów, 
rozważa zagadnienia miłości, cierpienia i śmierci. Nie dochodząc do żad
nych określonych wniosków szarpie się, bezradnie powtarzając:

. Boleść i rozkosz to wszystko jedno.

Mimo iż m otyw y refleksyjne przew ijają się w  cyklu raz po raz, 
co świadczyłoby o tym , że poetę pasjonują rozstrząsane problemy, 
pasji te j nie wyczuwa się w  wierszach. Nie wyczuwa się jej naw et 
zbytnio w  utw orach poświęconych zagadnieniom miłości.

1 Piękna śmierć była — jak wiadomo — rekwizytem epoki, w której rozwijał 
się talent autora Nowenny.
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0  miłości mówi Lem ański bardzo wiele. Rozwijaniu się uczuć miłos
nych sprzyja gorący klim at Południa, piękne krajobrazy, tętniącą radością 
i życiem egzotyczna przyroda włoska. Z miłością pokazaną w różnej postaci 
spotykam y się tu  na każdym  kroku. O jej w ieczystym  istnieniu świadczy 
utajone echo „kipiących szałów” w kom natach renesansowego pałacu, 
jej ślady tkw ią we w nętrzu uroczej willi San Remigio, otoczonej 
rozkosznym, pełnym  róż, magnolii, palm  i m irtów  ogrodem. O miłości 
śpiewa gondolier wiozący parę zakochanych, o miłości gruchają włoskie 
gołębie. Miłosną pieszczotą w  chwili śmierci Adonisa darzy go Venus, 
rozważania na tem at miłości snuje Petrarka. Poruszeni do głębi przeczy
taną historią rom ansu królowej G inevry z Lancelotem  giną w miłosnym 
objęciu Paolo z Franceską, przeszyci szpadą zazdrosnego M alatesty, 
a dwie pokutujące dusze błądzą księżycową nocą w  różanej alei, 
„gdzie się kochali w  rozkwicie la t”, ale nie potrafili wyczerpać do 
głębi swego szczęścia. Naw et do cichego klasztoru dolatu ją radosne 
echa miłości; szalony okrzyk: vivere m em ento, „rozpustny brzęk m an
dolin”, mącą spokój duszy mnicha, „oko patrzeć na psalm y w brew iarzu 
nie chce”, a krew  tętn i: „kochać szalenie, opilczo!”.

Ekspresję sonetów opisowych uzyskuje często Lem ański przez celowe 
i udane nasycanie tych utw orów  egzotyzmem, przez św ietne podkreślanie 
kolorytu przyrody.

Oczywiście, pierwszym  bardzo naturalnym  w arunkiem  tego egzo- 
tyzm u jest skład italskiej szaty roślinnej. Spójrzm y na krzew y obok 
m irtów , róż, magnolii, „w innych gron” i bluszczów spotkam y tu  klom by 
mimozy i zieleń laurów . Drzewa reprezentu ją  kolum ny cyprysów 
„przyciętych w stożki” 2, pomarańcze, cytryny, eukaliptusy, palmowe 
pnie i gaje drzew  oliwnych. Pałacowe ogrody m ienią się barw am i 
południowych owoców, cieniste alejki wabią różaną wonią, naw et za
ciszny, pełen kw iatów  w irydarz klasztoru urzeka chłodem cyprysów 
i bujną zielonością bluszczowych splotów. Zestawienia przedstawione 
są jeszcze konwencjonalnie, jednak Lem ański umie podkreślić egzotykę 
przyrody w sposób różnorodny.

Drugim  zasadniczym składnikiem  włoskiej na tu ry  jest woda: m orze 
i jeziora. K rajobraz m orski trafn ie  obdarza poeta różnym i epitetam i, 
podkreślającym i koloryt wód południowych. K oloryt ten  jest niem al 
zawsze jasny i pogodny. Najczęściej spotykany w sonetach kolor 
wody to śżafir:

Wzrok mój biegł po jeziora szafirach bezkreśnie. [...]
Widzę oto znów fale świecące szafirem; [...]

(Lago Maggiore)

1 Drzewostan w sonetach reprezentują najobficiej cyprysy.



Jan Lemański jako liryk w tomie sonetów „W kraju słońca” 181

[...] Faluj, jak woda, od lądu w ląd.
Po szafirowym płyń jej krysztale [...]

(sonet IV)

Innym  kolorem  określającym  barw ę morza jest lazur:

Dziś po lazurowym jeziora krysztale, [...]
Na spacer daleki płynie nasza łódka, [...]

(Santa Catarina dell Sasso)

[...] Czy znasz ten kraj, gdzie lazuru fale 
Biją o skalny brzeg wiecznotrwałe? [...]

(Wenecja)

[...] Myśl moja z tym się żaglem jednoczy,
Z tą mewą białą, mknącą po wodzie,
Po lazurowej, w sióstr korowodzie.

(Nad morzem)

Należy jednocześnie zauważyć, że również niebo pisarz wyposaża 
w kolor szafiru czy lazuru:

[...] Niebios szafiry nad morzem płoną. [...]
(Nad morzem)

[...] Frate po modłach wyjdzie z klauzury,
Ma do spaceru ogród (giardino),
Ma nad nim niebo lapis — lazury. [...]

(sonet L)

Morze włoskie, naw et wzburzone, nigdy nie bywa groźne. W tedy 
jest tylko spienione, ubielone pianą:

[...] Widać, jak morskie wody w iatr w bezkresy żenie;
Jak  biegną rozpienione hen — ku widnokręgom [...]

(Circumvallatione)

[...] Wód nieukojnych faluje łono,
Raz wraz trącając w skalne podnóże,
I wydrążone w bazaltach kruże 
Napełnia bielą strug rozpyloną. [...]

(Nad morzem)

Pow racając do spraw y zabarwienia nieba i wody można by dodać, że 
poza lazurem  i szafirem  poeta nie wprowadza kolorów bardziej wyszu
kanych, osobliwszych. Ogranicza się do przym iotników zwykłych, pospo
litych (błękitny, niebieski, słoneczny), raz jeden tylko posługując się po
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równaniem  nieba, znowu — rzecz charakterystyczna — do drogiego ka
mienia, tym  razem  do am etystu:

Ametystami świeci niebios dziś powala.
(sonet XLV)

Zastanaw ia w  tych  opisach przyrody wyzyskiwanie italskich 
krajobrazów  do oddania przeżyć własnych. I znowu powraca m otyw  
bólu, tęsknoty i niepokoju. N aw et fale są „nieukojne”, naw et m orskie 
wody płyną w owe typowe, młodopolskie „bezkresy”. Ale ton  spokoju, 
zwykłości nadają tu  w łaśnie te  zwykłe, pozornie w yśw iechtane, po
zornie konw encjonalne ep ite ty  — błękitny, niebieski, lazurowy. W ten  
sposób w sonetach Lemańskiego, podobnie jak  w sonetach Mickiewicza, 
egzotyka jednoczy się z realizm em , pomaga pełniej i praw dziw iej 
odzwierciedlić nastrój.

Innym  elem entem  nadającym  om aw ianym  utw orom  odcień lokalny 
i podnoszącym jednocześnie ich spokojny epicki ton jest a rch itek tura . 
Poeta wspomina o niej w ielokrotnie podziwiając ru iny  wspaniałych 
książęcych pałaców z epoki Renesansu, białe wille w  rozkosznych 
ogrodach, obwiedzione tajem niczym i, grubym i m uram i, wille, w k tó
rych zabytkowe rzeźby i posągi z m arm uru  walczą o lepsze z ostatkiem  
blasków starych złoceń i m atow ą połyskliwością resztek brązów.

W W enecji poeta zostaje oczarowany bizantyjską fasadą tum u, 
pobłyskującą tró jcą  barw : am arantem , złotem i szafirem. Zachwyt 
wzbudzają w  nim  złote bazyliki, pałace „dożów i zbirów”, a we Flo
rencji uwagę tu ry sty  przykuw a kościół Santa M aria del Fiore i pa
m iątki po włoskim m alarzu Giotto.

Nieodzowną częścią składową arch itek tu ry  Italii są budowle klasz
torne i campanile, dzwonnice. Klasztorom  i skupionem u w nich życiu 
poświęca Lem ański czternaście sonetów cyklu.3 Poznajem y w nich 
obyczaje zakonników, surow y try b  ich życia, złagodzony nieco przez 
istnienie w irydarzy o bujnej, śródziem nom orskiej roślinności, m arm u
rowych rzeźb greckich bogiń, ukry tych  w  „ostrołucznych załomach 
krużganków ”, i w spaniałych malowideł, dzieł pędzli F ra  Angelico, 
Luki della Robbia i Da Giovanni Belliniego.

Dzwon z Giotta campanile we Florencji stanowi obiekt zachw ytu 
wszystkich tam tejszych turystów . Szlachetny ton jego dźwięku powo
dujący serię ech —  zam ierzony efekt artystyczny — podziwia również 
wędrowiec polski i poświęca m u kolejny sonet trzydziesty czwarty. 
Dźwięk dzwonów dość często zresztą towarzyszy poecie w  jego podróży 
po ziemi włoskiej, odzywając się naw et w  wyobraźni, w  m yślach, jeśli

3 Mowa tu  o sonetach XXXVII — L; zob. J. L e m a ń s k i :  W kraju słońca, 
Warszawa b. r., ss. 45—61.
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dotyczą one chwil przełomowych.4 Egzotyczny nastró j Południa podno
szący w alor artystyczny cyklu sonetów W kra ju  słońca wzm acniają 
i inne, znane Lem ańskiem u efek ty  akustyczne: pobrzękiwanie m ando
liny, instrum entu  tak  bardzo charakterystycznego dla m ieszkańców Italii 
(specjalnie dla gondolierów), i szm er fontann, niezm iernie typow ych dla 
krajobrazu południowego:

[...] O włoska ziemio, szczęsna kraino! [...]
Różami pachniesz, mirtów krzewiną,
Podźwiękiem dzwonisz mandolin stali [...]

(sonet LII)

Poeta wyzbywa się niepokoju, zwątpienia. Spokój zwycięża. Prze
m aw ia nie „bezkres” fal, ale „szczęsna k raina” włoska. Czy nie celowo 
nazwał Lem ański ten  cykl sonetów W  kra ju  słońca? Tędy właśnie 
wiedzie droga w yzw alania się z konw encjonalnych więzów młodopolskiej 
m aniery, odnajdyw ania w łasnej drogi twórczej poety.

Funkcję lokalizującą w  jego sonetach pełnią gondole i rozgruchane 
gołębie oraz pejzaże górskie. Jak  wiadomo, skały półwyspu Apenińskiego 
podlegają od la t wstrząsom  i trzęsieniom  ziemi, ale góry u Lem ań
skiego nie są jedynie odbiciem kataklizm ów  i ka tastro f dziejowych. 
W ydrążone przez czas i k lim at „kruże” w  bazaltach i skalnych złomach 
sta ją  się nie tylko sztucznym i zbiornikam i spienionej m orskiej wody, 
ale są niekiedy tak  wielkie, że w nętrzem  swym służą za pomieszczenie 
dla pustelników  i św iątobliw ych odludków. Mówi o tym  sonet Santa  
Catarina dell Sasso. Należy tu  jednocześnie podkreślić, że klasztory 
w ykute  w  skałach stanow ią osobliwość krajów  południowych.5

Ponieważ egzotyka w sonetach Lemańskiego jes t źródłem ekspresji, 
nie można pominąć również- spraw y wyzyskiwania przez poetę tzw. 
italianizm ów. Już  podczas lek tu ry  sonetów narzuca się uwaga, że w łą
czone w tekst polski słowa obcego pochodzenia można podzielić na 
trz y  grupy:

1) lokalne nazwy włoskie,
2) właściwe słowa włoskie, czyli italianizm y,
3) włoskie nazwiska oraz imiona własne.

G rupę osobną stanowi tu  słownictwo kościelne, zam knięte w sonetach 
XXXVII —  L.

Lokalne nazwy włoskie to nazwy miejscowości, jezior i wysp: 
Lago Maggiore, Isola Bella, Circum vallatione, Santa Catarina dell Sasso,

4 Zjawisko to ma miejsce w sonecie LVIII. opisującym ostatnie chwile 
Savona roli.

s Między innymi Aładża — klasztor pod Warną w Bułgarii.
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Piazza della Signoria. Nazwy te w ystępują jednakże nie tylko w ty tu 
łach 6, ale i w samych tekstach sonetów, np. Isola Bella poza ty tu łem  
pojawia się w cyklu jeszcze dwa razy. Również poza ty tu łem  zostaje 
wspomniana nazwa: Piazza della Signoria. Oprócz nazw wym ienionych 
spotykam y jeszcze inne, umieszczone już wyłącznie w tekście:

[...] Na brzegu (Riva dei Schiavoni)
Turystów pełno: tłoczą się wszędzie. [...]

(sonet XXX)
[...] Monument i grobowiec wzniósł sobie za żywa:
W Santa Maria del Fiore spoczynku zażywa. [...]

(II Battistero)

W ydawać by się mogło, że Lem ański szafuje italianizm am i bez 
wyraźnej potrzeby; lecz tak  nie jest. Realizując konsekw entnie w łasną 
koncepcję artystyczną poeta wyczuwa ekspresję m elodyjnych, łagodnych 
określeń włoskich. W prowadzają one do u tw oru atm osferę spokojnej 
kontem placji, zadumy, pogłębiają jego koloryt lokalny, sugerują 
odmienność przedstawionego świata, egzotykę „k ra ju  słońca” . Pew na 
część italianizm ów  jednak nie podm alowuje włoskiego tła, ale służy 
poecie do realizacji zamierzonego ry tm u  lub rym u danego wiersza. 
Niekiedy to samo słowo powtarza się w  w ierszu bez widocznej potrzeby 
dw ukrotnie albo natychm iast zostaje przez autora przetłum aczone 
z włoskiego na polski lub odwrotnie. Oto kilka przykładów:

W okolicy zamiejskiej kościół na uboczy.
Wieśniak do niego czasem na modlitwę zboczy,
Lub Janciulla, z ubogich klas, w serdecznej męce 
Do madonny podnosi załamane ręce. [...]

. (Madonna di Campagna)
Płynąć dziś na spacer bardzo nas zagrzewa 
Piętro, nasz przewoźnik, krzepki w swej imprezie.
Mówi, że signorów swoich tak powiezie '
„Presto” (w lot), jak gdyby łódka była mewa. [...]

(sonet VI)
[...] Melodia ludzkiej mowy; czad kwiatowej woni.
Dzwon z Giotta Campanile tak rozkosznie dzwoni. [...]

(Florencja)
[...] Io t ’amo — kocham — dzwoni piosenka [...]

{sonet XXX)
[...] A tu, w przytulnym, zacisznym chiostro,

Tu już bezpieczne dusze pobożne [...]
(sonet L)

'  Przy omawianiu tego zagadnienia nieodparcie nasuwa się myśl o Sonetach 
krymskich, gdzie Mickiewicz wyzyskując nazwy lokalne, ogranicza je do samych 
tytułów, przez co wzmaga siłę ich wyrazu na tle tekstu polskiego.
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[...] Amarant, szafir i złoto świecą.
Zenit południa — giorno mezzo. [...]

(sonet XXX)
I wreszcie dwa ostatnie:

[■■■] Wybierz hotel, przy którym byłby il giardino,
W nim palmy, pomarańcze, róże i cyprysy. [...]

(Szczęście)
obok

Gdy po prim aryi wczesną godziną 
Frate po modłach wyjdzie z klauzury,
Ma do spaceru ogród (giardino), [...]

(sonet I)

Uzupełniając włoski słownik w  sonetach Lemańskiego, należy jeszcze 
wymienić imiona własne (Pietro, Benvenuto, Paolo, Franceska) oraz 
nazwiska: Luka della Robbia, Fra Angelico, Girolamo Savonarola, 
Giotto, Da Giovanni Bellini i M alatesta.

Sonet XXXIII, R zym , wprowadza nadto szereg słów, a naw et 
zwrotów łacińskich, co nadaje m u poważny, praw ie surow y charakter 
i lep ie j uzm ysławia starożytną przeszłość m iasta. Przeszłość Rzymu 
nie jest dla Lem ańskiego źródłem  bolesnej zadumy, ale spokojnej 
rezygnacji. W szystko zatraca swoje codzienne wym iary, staje się 
m niejsze w obliczu m onum entalnej tradycji starożytnych.

[...] Quirites idą, jadą sznurem na kształt węża. [...]
Quid novi? pytająco, czas swój przemitręża 
Rycerz krzyża i biura, pióra i oręża.
Senatorowie dawni, z czasów Wener z Milo,

Pytaliby, ten widząc rzymski tłum uliczny:
Quantum  (jakże zmieniony) m utatus ab illo? [...]

(Rzym)

Jednakże ogrom  te j tradycji tkw i dla poety jedynie w  przeszłości 
„wiecznego m iasta”, jego daw nych dziejach i pomnikach sztuki, m ogą
cych zainteresować i oczarować podróżnika — estetą. Ten bardzo w y
raźny estetyzująco-m uzealniczy stosunek do wielkiej, postępowej t ra 
dycji k u ltu ry  Włoch jest bardzo Lem ańskiem u właściwy (i stąd zubo
żenie ideowe sonetów). Poeta m łodopolski pom ny na to, iż tylko sztuka 
sama jest wartością najwyższą, adm irował wyłącznie dzieła sztuki, nie 
wiążąc ich z życiem, z postępowymi dążeniami ideowymi czasów A ntyku 
i Renesansu.

W spomniałam  uprzednio o grupie słów należących do języka liturgii 
i budow nictw a kościelnego. A więc odnajdziem y tu  kolejno: m em ento  
mori, oremus, eden, refektarz, lektora, ogrójce, w irydarz,Rex regum.
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obiatę, stalle, klauzurę, brew iarz, prim arię. W szystkie one skupione są 
w  części sonetów zatytułow anej M nich, nadając je j odcień tajem ni
czości i grozy, przem ijania, ale już wynurzonego bez niepokoju, bez 
wewnętrznego napięcia.

Problem  zastosowania i wyzyskania italianizm ów w cyklu liryków  
włoskich au tora  B ajek  łączy się bardzo ściśle ż innym, zasadniczym 
problemem, dotyczącym  języka poetyckiego oraz um iejętnością, celo
wością połsugiwania się językowymi środkam i artystycznym i.

Czy można mówić o bogactwie środków języka poetyckiego zapre
zentow anych w sonetach? Bogactwo to w ydaje się dość pozorne. 
Lem ański bowiem w yzyskuje praw ie wszystkie znane środki artystyczne, 
jakim i dysponuje poetyckie słownictwo i poetycka składnia, ale tw o
rząc jakąś m etaforę czy porównanie, obdarzając jakieś zjawisko pew nym  
epitetem , powraca potem  do nich (identycznie tych  samych) w ielokrotnie. 
Jako  przykład niech posłużą tercyny  wchodzące w  skład sonetów VI 
i XIV. Oto pierwszy z nich:

Żyli jak? Jak  odrodzone greckie bożki:
Do nóg im padała służby wierna sfora
Kornie stał cyprysów rząd przyciętych w stożki;
Gruby m ur ich bronił, strzegła bram  zawora.
„Presto” (w lot) przeżyli słodko byt ten gorzki 
Bo ich los, jak pełna z winem był amfora.

A drugi:
Żyli tu, jak odrodzone greckie bożki:
Pośród drzew wytresowanych, ściętych w stożki.
Gruby m ur ich strzegł, u drzwi broniła bram  zawora,
Kornych sług ich otaczała wierna sfora,
Dla nich byt jak  słodka z winem był amfora,
Jeclnak los w jej słodycz jad wlać umiał gorzki.

Podobieństwo jest uderzające. W ygląda to tak, jak gdyby autor urze
czony brzm ieniem  raz użytych określeń i porównań ponawiał je z w i
docznym upodobaniem. W rozpatryw anym  cyklu jest to zjawisko dość 
częste, np. krużganek klasztorny jest zawsze albo „ostrołucznie zbożny”, 
albo po prostu  o „ostrołucznym  załom ie” , na o łtarzu  jarzy  się „diadem  
świec” 7, a jednocześnie na niebie też migocze „gwiazd diadem ” 8. 
księża są „w tuleni w  nisz zagłębienia”, względnie „pozagłębiani w  stall 
nisze” . Takie słowa, jak: m iraż, eden, Ereb, krasy, nisze, tum y, powała, 
ostrołuczny, stalle, knezie, naw et hurysy, nie należą w tekście cyklu 
do najrzadszych.

T Sonet XLIX, zob. L e m a ń s k i :  op. cit., s. 60.
8 Sonet XXV, zob. ibid., s. 32.
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Spotkam y tu  także określenia wyraźnie już stw ierdzające swą przy
należność do konkretnej epoki: „pogrzebny dzwon”, „dogorywający 
wieczór”, „cm entarne m ilczenie”, „pleśń pasożytna” , „słodycz kłam na”, 
„krok bezszum ny”, „wody nieukojne” , „kochać opilczo” i inne.

Zjawisko takie zdradza niew ątpliw ie, obok przejm ow ania słów obie
gowych, wchodzących w  zakres leksyki młodopolskiej, pewne niew yro- 
bienie pisarskie. Sonety stanow ią przecież debiut liryczny Lemańskiego, 
debiu t ciekawy zresztą i godny większej uwagi. Z drugiej strony, jak  
już wspomniano, poeta odrzuca częściowo w sonetach konwencje młodo
polskie. Poszukując drogi w łasnej skłania się do określeń prostych 
i szczerych. Jest spraw ą charakterystyczną, że Lem ański opisując pewne 
przedm ioty lub zjaw iska nie kusi się o kunsztowne, precyzyjne, nieco
dzienne określenia. Przeciw nie —  dobór tych  określeń jest prosty i nie
w yszukany. I tak: usta są u  niego albo „zbladłe”, albo „różane” , fale 
„burzliw e”, uścisk lub  miłość „płom ienna” , woda — „lazurow a”, afekt
— „strzelisty” , m ewa —  „biała” (a nie np. „śnieżnopióra”), obłoki dym u
— „białe jak m leko” , niebo — „niebieskie jak ta  niezabudka”, łono 
lub ciało jest zawsze .bielutkie jak chusta” . W zastosowaniu do posągu 
Venus odnajdujem y również ep itet utw orzony na wzór podwójnych, 
antycznych: „m arm urow olica” .

Podobne zjawisko obserw ujem y również przy zestawieniu barw. 
Skromność w  doborze kolorów w om aw ianym  zbiorze wierszy jest nie
w ątpliw ie widoczna. P rzy  ■ opisyw aniu wody powie wprawdzie poeta 
o „szafirach jeziora”, „szafirowym  krysztale wody”, „szafirze, kw itną
cym pianą” , „szafirze wód", „falach świecących szafirem ”, ale tak, że 
z niecierpliwością oczekujem y innego koloru. Jakże inaczej rozwiązał 
ten  problem  artystyczny Kazimierz Tetm ajer, gdy pisał o wodzie 
„jasnej, szafirow o-szklannej.” 9

Aby należycie ocenić w artości i niedociągnięcia sonetów trzeba 
przyjrzeć się nieco dokładniej w arsztatow i artystycznem u Lemańskiego.

Om awiając wyzyskiw ane przez niego środki językowe i syntaktyczne 
w arto podkreślić ich zróżnicowanie. Polega ono na tym , że przy dość 
niew yszukanych epitetach i przestaw niach, k tóre zresztą lubi pow ta
rzać, poeta posługuje się in teresującym i m etaforam i, peryfrazam i i ani
m izacjami. Ukazane przez niego obrazy przyrody dziś jeszcze przem a
w iają do czytelnika w łaśnie dzięki poetyckiem u słow nictwu niekiedy 
bardzo sugestyw nem u. Spienioną wodę m orską nazywa Lem ański „bielą 
strug  rozpyloną” albo „szafirem, co pianą kw itnie” ; szczeliny skalne 
to „wydrążone w  bazaltach k ruże” . Praw ie każdy z w yzyskanych środ

» Wiersz Capri, K. P r z e r w a - T e t m a j e r :  Poezje, wyd. zbiorowe t. II, 
seria III, Warszawa b. r., s. 34.
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ków poetyckich pełni w w ierszu określoną rolę. Tak np. użyte w Miłości 
Petrarki trzy  oksym ora służą praw dzie przeżywanych uczuć, a dwie 
przerzutnie w  sonecie Piazza Della Signoria dynam izują przedstaw ione 
w nim treści (podobne jak anafory  w sonecie XLVIII).

Obok zręcznych i niebanalnych porównań i m etafor:

[...] W ogrodzie ciche, jak mnichy, drzewa,
Jakby w modlitwie, ruszają liściem. [...]

(sonet L)
[...] Tu smutne są jedynie organów piszczele; [...]

(sonet XLII)
Obok trafnych  onomatopei:

[...] Piosnkę tenorem gondolier dzwoni. [...]
(sonet XXX)

[...] La-La-La!... Przewodnika rozległo się pienie,
I od ścian odbijane, leai pod sklepienie. [...]

(Florencja)
[...] Podźwiękiem dzwonisz mandolin stali, [...]

(sonet LII)

Obok artystycznego skupienia siedm iu w jednej linii wierszowej 
czasowników („Ale żyć, wrzeć, drgać, szaleć, nurzać się, wić, tarzać’*), 
m ających oddać pokusę, mękę, ból i tem po przeżywanych pod w pływ em  
wiosny uczuć zakonnika, znajdziem y takie potknięcia i niezręczności, 
jak zwrot: „słodka dolcessa” i zbytnie nagrom adzanie zaimków. W sone
cie IX zaimek „ich” pow tarza się (bez widocznej potrzeby) pięć razy, 
w sonecie XIV także pięć razy  obok dodatkowych „im ” i „nich” .

Rozważając architektonikę sonetów tego cyklu można bez tru d u  
stwierdzić, iż z żelaznych praw ideł obowiązujących sonet poeta zacho
w uje niew ątpliw ie jedno. Mianowicie każdy z w ierszy liczy po czter
naście linijek, zorganizowanych w m niejsze całostki: dwie kw artyny  
i albo trzy  dystychy o rym ach parzystych (z w yjątkiem  sonetu XLV 
rymowanego ab ab cc), dwie tercyny o różnej kom binacji rym ów  
(aa bb cc, aba bab, aba bcc, aab abb, abb aab, aab bba. abb acc, 
aab bab, aba bba, abb aba), jedną strofę sześciowersową, także rozm aicie 
rym ow aną (aabbcc, abaabb, ababba, aabcbc, aabbab, abaccb, aabccb, 
abcbca, abcbac, abbcac, aababb, ababcc) albo kw artynę  i dystych (aabb 
cc, abcb ac). W ieloraki układ graficzny i rym ow y sześciu ostatnich 
linijek może świadczyć o dużym  opanowaniu techniki poetyckiej przez 
autora, k tó ry  z pełną swobodą włada rym em , spina nim i dzieli te  
sześć linii, jakie wchodzą w  skład dw u obowiązujących sonet tercyn.

Na tym  jednak spraw a się nie kończy, ponieważ Lemański, nie k rę 
pując się związanym  z sonetem  rygorem , takim  jak układ rym ow y
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abba abba w dwóch pierwszych jego strofach, wprowadza i tu  różne 
m odyfikacje. O dnajdujem y więc układy: abba baab, aabb, aabb, aabb 
ccdd, abab abab, abba cddc, abba ccdd, abba, abba, aabb cdcd, aabb 
bbcc, abab baba, abab cddc, przy czym najczęstszym  typem  ośmio- 
wiersza jest typ  abba baab, a dwie kw artyny  w swej klasycznej postaci, 
to  jest abba abba, pojaw iają się tylko raz, w sonecie XXXVI.

Czy to świadczy o poetyckiej nieudolności twórcy? Z całą pewnością 
nie. Lem ański poprzednio niejednokrotnie dał dowody, że potrafi zwy
cięsko zmagać się z rym em  i że żaden schem at rym ow y nie stanowi 
dlań trudności.10

Nie można powiedzieć, że poeta upodobał sobie jeden specjalny typ 
sonetu  (francuski lub włoski). Uprawia on sonet bardzo swoisty, bardzo 
—  jeśli tak  można powiedzieć — nieregularny, ograniczając się jedynie 
do zam ykania w ypow iadanych treści w  czternastu  wierszach. Zdarza 
się bardzo często, że Lem ański rezygnuje z tradycyjnego podziału sonetu 
na część opisową i refleksyjną, stanowiącą pointę utworu, i obok 
w ierszy zaw ierających w zakończeniu pewną m yśl lub zam knięte py
tan iem  rozważanie, daje sonety bez żadnego wyraźnego zakończenia. 
Tak dzieje się np. w  sonetach XXXIII, XXXVIII, X LII.n

W spomniałam już o niepośledniej roli rym u i ry tm u  w sonetach. 
Ilekroć w tekście spotykam y się z inwersją, widzimy, że poeta sto
su je  ją albo w celu osiągnięcia zgodności brzm ienia zakończeń wyrazów, 
albo też realizuje w  ten  sposób rytm iczny schem at wiersza, np.:

[...] Czy znasz ten bogów kraj i cezarów?
Dziwów czarownych i dziwnych czarów? [...]

(Wenecja)

Ja k  widać, obowiązuje tu  schem at 5 +  5. Inny przykład:

[...] Czemu dziś taka rozkosz w tym ptaszęcym głosie?
Czemu dziś włosiennicy tak mi twarde włosie?
Czemu pragnę nie mori memento powtarzać? [...]

(sonet XLVI)

Tu znowu obowiązuje schem at 7 +  6.
Om awiając w ersyfikację tych wierszy, należy jeszcze dodać, iż poeta 

nie k rępu je  się zarówno rygoram i sonetowymi w zakresie układu

10 J. L e m a ń s k i :  Bajki, Warszawa 1902.
11 Należy podkreślić, że niektóre sonety Lemańskiego są nieco słabsze; np. 

takie jak XXXIII lub XLII nie tylko nie dysponują żadnym wyraźnym zakoń
czeniem, ale zamykają się nawet dość nieoczekiwanym, prawie niezręcznym 
zapytaniem lub stwierdzeniem.
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rymowego, jak i nie zwraca specjalnej uwagi na długość linii wierszo
wych. Wobec tego m am y tu  do czynienia z sonetam i o różnej ilości 
zgłosek (w ram ach całego cyklu). Obok najliczniejszych, bo aż dw u
dziestu sześciu, trzynastozgłoskowców — w ystępują także dziewięcio-, 
dziesięcio- i dwunastozgłoskowce, a naw et wiersze o różnej ilości sylab 
(w obrębie jednego utw oru). Równie nieregularnie pojaw ia się 
średniówka.

Tak hojny, a naw et niekiedy niedbały w szafowaniu środkam i a r ty 
stycznymi, nadzwyczaj oszczędnie używa poeta przerzutni. W całym 
cyklu zjawia się ona tylko pięć razy i zawsze jest tam  zastosowana 
celowo i słusznie, zawsże jest um otywowana treścią wiersza. Przykładem  
tej celowości w  użyciu enjam bem ent może być wspom niany już 
sonet XLVII.

Przy rozważaniu form y tego cyklu można by wysunąć przeciw 
Lem ańskiem u pewne zarzuty. Dotyczyłyby one pewnego zaniedbania 
wersyfikacyjnego, widocznego w lekceważeniu przepisów obowiązujących 
sonet. Lem ański stosuje rozm aite typy strofy  (przede w szystkim  obok 
kw artyn) przy założeniu w yjęcia jej spod rygoru  zasad klasycznych.12 
A jak ocenić dodawane do nazw włoskich polskie kom entarze w  naw ia
sach, wielokrotne posługiwanie się zaimkami, pow tarzanie w  różnych 
przypadkach tej sam ej pary  rymów, np. poganka obok krużganka, zbytnie 
wyzyskiwanie rym ów  gram atycznych? W szystko to przecież spraw ia 
wrażenie, że poeta nagina treść do w ym agań ry tm u  i rym u, a zatem  
one, a nie treść, pełnią w w ierszu funkcję naczelną. Posłuchajm y głosu 
znawcy epoki. Oto co pisze o tym  Boy-Żeleński:

Ten zapóźniony nieco parnasizm, to sztukmistrzostwo, daje nieraz efekty 
bardzo rozmaite. Wlecze je jak kulę u nogi Lemański, który świetny jest n a j
częściej tam, gdzie go nie uprawia, zbyt często bowiem skłonny jest piętrzyć 
trudności, które się nie opłacają, przestając być poezją, a zmieniając się w rodzaj 
krzyżówki, kiedy np. Lemański zadaje sobie nieopisany trud zrymowania na krzyż 
pierwszych i ostatnich wyrazów. [...] M. Podobnie jak bogactwo rymów, niezwykłe 
u Tetmajera, u Staffa, u Stanisława Brzozowskiego i in., tak  i kunszt rymo
wania osiągnął doskonałość. Ale oto natykamy się na drugie, wręcz przeciwne 
zjawisko: jakby ucieczkę od wyrafinować formalnych w poezji Młodej Polski.14

Przytacza tu  Boy wiersz Langego R ym .15 I dalej pisze au to r Słówek:

11 Pod względem formalnym zrywa z szablonem i tradycją w rytmie Kaspro
wicz, również czyni to Tetmajer, gdy chodzi o układ rymów.

15 Sonet Mur, patrz J. T u w i m :  Pegaz dęba, Kraków 1950, s. 30.
14 T. B o y - Ż e l e ń s k i :  Młoda Polska, Wybór poezyj, Wrocław 1947, BN, 

seria I, n r 125, ss. L — LI.
11 Temat ten podejmie później Antoni Słonimski w wierszu Rym y, patrz 

A. S ł o n i m s k i :  Poezje, Warszawa 1955, ss. 17—18.
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[...] kunszt rymów może obrzydnąć poecie, który posiadłszy wszystkie arkana 
tej sztuki, wie, że mimo wszystko nie uniknie bezdusznej przemocy rymów [...]14

Pew ne podobieństwo dotyczące doskonałości form y daje się zaobser
wować i w  dziedzinie ry tm u. Boy pisze, że niezwykle interesujące jest 
prześledzenie w szystkich „gw ałtów ” na rytm ie, średniówce i liczbie stóp, 
jakich dopuszczali się ci poeci, którzy, jak Tetm ajer, nigdy się z form ą 
nie mozolili.
. Mimo nasycenia tekstów  sonetów słowami takim i jak knezie, hurysy, 

miraże, edeny, stalle, tum y, których istnienie niejednokrotnie trudno tu  
wytłum aczyć (np. owych „knezi” lub „gładyszów”), Lem ański nie stara 
się o rym y  nie tylko kunsztow ne, ale naw et rzadkie i bogate. I przy 
zestaw ieniu rym ów  dąży do prostoty  wyrazów. Nie mogą przecież za 
w yszukane uchodzić pary  słów takich, jak: „krysztali” obok „stali”, 
„szafirem ” obok „żwirem ”, „Fayorisca” obok „huryska”, „zaw ora” obok 
„am fora” . Zbyt często w ystępują one w  tekście. N iejednokrotnie powtarza 
się rym  typu: „szum nie” obok „tłum nie”, „ trum nie” obok „kolum nie”, 
„raz” obok „kras” i „czas”, „człowiek” obok „powiek”, „krużganki” obok 
„poganki” , ten  osta tn i zwłaszcza w  różnych m odyfikacjach. Natom iast 
takie rym y, jak: „Anadyom ene” obok „życia cenę” , „W enus z Milo” obok 
„m utatus ab illo", „Eden” obok „jeden”, „Schiavoni” obok „dzwoni”, 
„mezzo” obok „świecą”, na tle  całości nie w ydają się m isterne, ponieważ 
poeta bardzo często używa słów obcych po to właśnie, by móc niekiedy 
w ybrnąć z trudności rym ow ania. Gdy dodamy, że autor Bajek  nie zawsze 
stosuje w  sonetach schem at abba abba, a naw et abba baab, a więc 
nie stw arza sobie dość wym agającego rygoru  dotyczącego rym u, techniki 
rym ow ania pokazanej w  om aw ianym  tom iku nie uznam y za wyszukaną, 
czy precyzyjną.17

W racając do słownictwa cyklu należy jeszcze zwrócić uwagę na 
jedną sprawę, a zważywszy na rok wydania zbioru — spraw ę in teresu 
jącą i ważną. Otóż w  tekstach w ierszy W kraju  słońca obok słów prostych 
i niew yszukanych znajdziem y wiele słów i zwrotów dziwnych, niepoko
jących i drażniących zarazem , w  r . 1919 na pewno już „niem odnych”. 
Są to: „upiór” , „zjaw ”, „m iraż” , „tęsknica” , „zasmęcić” , „dogoryw ający 
wieczór”, „upiór szczęścia” , „sen niepam ięci” , „byt gorzki”, „życia ge
henna”, „młodzieńcza do życia tęsknica” , „um ieram  zbolały”, „ tu  m nie 
chm ura trosk nie zasmęci” , „uśnie ból tu  w  sercu m ym  chorym ”, „Tu mi 
szczęścia będzie znachorem ”, „ni bólu rani tak zjaw boleśnie” .

*' B o y - - Z e l e ń s k i : o p .  cit., s. LII.
17 Oprócz rymów gramatycznych („czciłem” obok „wzgardziłem”, „utoczył" 

obok „przeistoczył”), Lemański stosuje także rym niedokładny typu: „męce” obok 
„stajence”, „ręce” obok „sukience”.
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Czy wydobywanie za pośrednictwem  tych słów, zwrotów i sform u
łowań żale i rozgoryczenie a rty sty  są szczere?

Rozpacz poety, jego niem al pożądanie bólu, poszukiwanie nieszczęścia, 
samou<±ręczanie, na .pewno nie są przekonywające. Oto widok pięknego, 
słonecznego Lago Maggiore prow okuje go do przygnębiających refleksji, 
więcej — w yw ołuje pragnienie śmierci. Bez konkretnych, widocznych 
powodów, poeta chce umrzeć „zbolały” . Chce um ierać ponadto w „pięk
nej opraw ie” : obok 'dziewczyny — hurysy, w „dogoryw ającym  wieczo
rze”, na tle  cyprysów i kwitnących cytryn. Z dokładnej analizy tekstu  
wynika, że śm ierć stanowi kaprys kochającego piękno artysty . Wiadomo, 
że „piękna śm ierć” stanowiła niejako rekw izyt młodopolskiej epoki. 
Przykładów  na to dostarcza zarówno poezja 18, jak i życie.19 Jednakże 
epoka ta stanow iła już pewnego rodzaju zam kniętą przeszłość. Tym 
czasem Lem ański z pewnym  uporem  kontynuuje niekiedy jej tradycje. 
Czyżby tomik sonetów W kraju  słońca był nie tylko w yrazem  osiągnięcia 
spokoju, ale i rozgoryczenia pisarza w zetknięciu z nową rzeczywistością? 
Lem ański nie zawsze aprobuje ją przecież. Czasem ubolewa i rozpacza, 
m arzy o śmierci, wzdycha za niepow racalną przeszłością, wołając:

[...] Rzeczywistości! Czemś jest? Barwy twoje bledsze 
Od barw tego mirażu, których czas nie zetrze.

(Lago Maggiore)

Więc ta  przeszłość to jednak miraż, ale m iraż m ający w oczach pisarza 
niew ątpliw ą wyższość nad teraźniejszością. Lem ański jest najw yraźniej 
zagubiony w czasie, kiedy w wierszu Miłość Petrarki pisze, być może. 
m yśląc o sobie samym:

Jestem, jak łódka na oceanie 
Bez s'teru, której grozi zbłąkanie,

K raj słonecznej Italii pomaga m u zapomnieć o sobie i swoich rozter
kach, ale niekiedy i nuży poetę. Wówczas pragnąłby oddalić się od niej 
i skryć w niedostępną głuszę. Takim  bezpiecznym azylem w ydaje 
m u się klasztor:

O wy, którzy swój żywot marnujecie, świeccy,
Nie ma, nie ma nad klasztor ten słodszej dolcess’y- [•••]

(sonet XLII)

11 Np. wiersz S. K o r a b - B r z o z o w s k i e g o :  O przyjdź... [w:] B o y - Ż e 
l e ń s k i :  op. cit., s. 185.

*• Śmierć Dagny Przybyszewskiej i W. Emeryka, S. Brzozowskiego, W. Ko
niecznego, Z. Gabryelskiego, M. Wisnowskiej; wizje S. Przybyszewskiego, o których 
wspomina Boy-Żeleński w Znasz li ten kraj...
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Chęć schronienia się w  zacisznym, odległym  od problem ów i trosk 
światow ych klasztorze bezsprzecznie świadczy o zajęciu przez Lem ań
skiego pew nej określonej pozycji. K lasztor jest dla niego krainą spo
kojnych m arzeń, błogich refleksji:

[...] Tam musisz w trudzie wznosić swój życiowy szaniec:
Tu sandałowy muskasz pieściwie różaniec. [...]

(sonet XLII)

Postaw a poety wobec konkretnego św iata stopniowo precyzuje się 
i krystalizuje. Zagłębia się on coraz bardziej w  tajem nicze wnętrze 
duszy, żąda bezwzględnego spokoju, jak człowiek znużony, a przy tym  
nerwowo w yczerpany. P rzym yka oczy na wszystko, co się dzieje wokół 
niego, obojętnieje wobec wypadków związanych z otaczającą go rzeczy
wistością. Czyni to jako człowiek zmęczony już życiem, odnajdujący 
w świecie Italii możliwości w ew nętrznego uspokojenia i zarazem 
rezygnacji:

[...] Zaświatów boskich szukam w własnej swojej głębi.
A świat niechaj się sobie tam, ile chce kłębi.
Nie obchodzi mnie żadna ludzka tam  katusza.
Przedmiotem moich myśli moja własna dusza: [...]

(sonet XLIII)

Mimo poszukiw ania w łasnej drogi twórczej Lem ański nie zryw a 
całkowicie w  sonetach z m anierą młodopolską. Mówią o tym  także — 
sentym entalne obrazy zaw arte w  sonetach poświęconych miłości:

[...] Pod włoskimi się kochać jedźcie niebiosami.
Weźcie hotel z ogrodem, ogród z cyprysami.
W ich cieniu, w noc, przy świetle księżycowym, bladym,
Wasze się usta złączą i będziecie sami, [...]

(Szczęście)

W ogóle noc jako pora przeżyw ania uczuć miłosnych i blady księżyc 
jako jej nieodstępny rekw izyt są w sonetach bardzo istotne.20

W chwili w yjścia omawianego zbioru ten  sposób przeżywania m i
łości, pojm ow anej tajemniczo, ekstatycznie i m elancholijnie, nieledwie 
posępnie, nie mógł już być in teresujący dla czytelników, k tórzy w  roku

"  W tymże sonecie poeta powie:
[...] W nocy księżyc wam srebrem poubiela rysy [...] 

a w sonecie XXII:
[...] W noc księżycową tych dwoje m ar

Nawiedza eden, có dla nich zmarł, [...]
L e m a ń s k i :  W kraju słońca, s. 28.
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poprzednim otrzym ali tom y Tuwim a i Słonimskiego, a w  roku  współ
czesnym sonetom Lem ańskiego —  O ktostychy  Iwaszkiewicza, a przede 
wszystkim wiersze W ierzyńskiego w  tom ie Wiosna i wino. Prócz utw o
rów o rzewnej, patriotycznej tem atyce leg ionow ej21 wkracza na wi
downię nowa, radosna, afirm ująca życie lite ra tu ra , k tóra w  n a j
prostszych jego przejaw ach dopatruje się w ydarzeń niezwykłych, u rasta 
jących do rangi rzeczy ważnych i godnych proklam acji.22 Obok piszą
cych jeszcze wówczas M irandoli, Eminowicza, Tetm ajera, Przybyszew 
skiego, O strow skiej i w ielu innych twórców z okresu Młodej Polski 
pojaw iają się nazwiska skam andrytów : Tuwima, Słonimskiego, Iwaszkie
wicza i W ierzyńskiego. W roku  następnym  dojdzie tu  jeszcze Lechoń. 
Lem ański w  sonetach stoi jak  gdyby na przełomie różnych tendencji 
i upodobań stylistycznych. Obok pozostałości młodopolskiej w izji świata 
przekazuje czytelnikom  i inne nań spojrzenie. Je s t to spojrzenie czło
wieka niekiedy zrezygnowanego, niekiedy spokojnego, czasem naw et 
afirm ującego zew nętrzną równowagą życie i jego różnorodne przejaw y.

Zbiorek W kraju  słońca był piętnastą kolejną pozycją wydawniczą 
autora Bajek. Można zapytać, czy istnieją jakiekolw iek związki między 
jego poprzednią twórczością a sonetam i z w rażeń włoskich. Jeśli naw et 
istnieją, to są z całą pewnością m inim alne.

K arierę poetycką rozpoczął Lem ański jako satyryk. W te j dziedzinie 
czuł się najlepiej i najw ięcej tw orzył.23 Analizując jednak całokształt 
jego literackiego dorobku nietrudno dostrzec, że elem ent liryczny dość 
w yraźnie przeplata się przez teksty  satyryczne. Należy tu  w ym ienić 
powieść fantastyczną Ofiara królew ny, dysponującą obszernym i partiam i 
lirycznym i, zbiorek C zyn  z zamieszczonym tam  wierszem  Pierw szy Maj, 
wreszcie Toast.24

Na ogół odnosi się wrażenie, że Lem ański naw et w  partiach lirycz
nych tych w ierszy nigdy właściwie nie zdejm uje okularów ironii. 
Cykl W kraju  słońca jest jednak zupełnie inny. W prawdzie zadźwięczy

n  J. M ą c z k a :  Starym  szlakiem, b. m. 1918, K. M a k u s z y ń s k i :  Pio
senki żołnierskie, b. m. 1919. '

** Np. wiersze T u w i m a :  Ja, A  jak sobie wieczorem... wyd. w tomie:
Czyhanie na Boga, Toruń 1922, ss. 31, 32.

** Świadczą o tym takie utwory, jak: Proza ironiczna (1904), Colloąuia
albo rozmowy (1905), Nowenna albo 99 dytyrambów o szczęści u (1906), Ofiara 
królewny (1906), Baśń o prawdzie (1910), '.Czyn (1911), Jasełka (1912), Satyra polska,
Antologia (1914), Księga rodzaju (1921), Toast (1923).

u  Należy podkreślić, że Toast (Warszawa 1923) jest jedyną pozycją, w której
kilku wierszach (Żywot imci pana Zertka, Dumania pesym isty  i inne) autor
wypowiedział swój pogląd na panujące mu współcześnie stosunki społeczno-poli- 
tyczno-gospodarcze.
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on w pew nej chwili echem N ow enny,25 dostrzeżem y tu  również rozterkę 
duchową p o e ty 26, znaną nam  już z Kamienia filozoficznego  i z Nocy  
i d n ia 27, jednakże jest pierwszym  i jedynym  tomem autora Prozy  
ironicznej czysto i całkowicie lirycznym . To pewnego rodzaju nowość 
i rew elacja.28 Nie jest natom iast rew elacją podjęcie tem atyki lirycznej 
osnutej na tle  Włoch. Italia jako tem at i jako pretekst tem atu  to 
m om ent znany w ielu poetom młodopolskim: Tetmajerowi, Kasprowi
czowi, Staffowi i w ielu innym. W ystarczy tu  przypomnieć wiersze 
Tetm ajera, jak: Capri, W  kaplicy sykstyńsk ie j, Słońce, W salerneńskiej 
zatoce, Pod H erkulaneum , M ewy, Pod Portici, Na via Carracciola, 
Danae Tycjana, W  Pestum , Z  Mori, D zw ony św. Piotra w  R zym ie  i inne. 
Tem atem  tych  wierszy, powstałych w w yniku jego podróży na Południe, 
jest przyroda włoska, rzym skie i greckie dzieła sztuki oraz wrażenia 
i refleksje  z te j podróży wysnute.

W iersze T etm ajera barw ne w opisie, dynamiczne w treści, urzekają 
m elodyjnym  językiem .29 Nie ma tu  rozwlekłości i powtórzeń, nie ma 
żadnych elem entów  zbędnych. Również bez porównania m niej italia- 
nizmów i nazw lokalnych.30 Precyzja form y została tu  osiągnięta 
w  najdoskonalszy sposób, mimo iż twórca Danae treści owe nie zawsze 
zam knął w  czternastu  liniach sonetu; w skutek tego prawdopodobnie 
uniknął m onotonii.31

Osadzając cykl sonetów Lemańskiego w kontekście literackim  
(w powiązaniu z jego poprzednikam i i współczesnymi oraz na tle jego 
w łasnej dotychczasowej twórczości) należy podjąć ich ocenę. Jako jedno

25 Np. w sonecie XXXI:
[...] Całuj, pieść, kochaj! Coś wziął to twoje.

Umrzeć? — na jutro to się odroczy:
Dziś ukochania rwij kw iat uroczy!

L e m a ń s k i :  W kraju  słońca, s. 38.
a w Nowennie:

[...] Żyć! Póki starczy paliwa,
Niech zjawa gore mi żywa!
Niech żyje życie! Ew iva!

L e m a ń s k i :  Nowenna... Warszawa 1906, s. 65.
20 Sonet XVI, L e m a ń s k i :  W kraju słońca, s. 20.
17 Obydwa tomiki wydane w r. 1911.
28 Za tom liryczny nie można uważać wydanego w r. 1921 Tao, zbioru wierszy 

opartych na filozoficznej poezji chińskiego mędrca Lao-Tse.
22 O muzyczności jego sonetów mówi W. F o l k i e r s k i :  Sonet połski, BN, 

seria I, n r 82, s. 257.
20 W Słońcu — trzy, w Pod Herkulaneum  — jedna, w Posągu Hermesa — 

jedna nazwa lokalna. T e t m a j e r :  op. cit., ss. 33, 38—39, 48.
21 Również i Tetmajer nie zawsze stosował się do klasycznych rygorów 

sonetu rymując go np. abab abab ccd ede (Kallipigos). T e t m a j e r :  op. cit., s. 44.
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lity cykl liryków  stanow iły one w  twórczości Lemańskiego niezaprze
czalną nowość, ale nowością w  literatu rze polskiej nie były. Oprócz 
pisarzy już wym ienionych należy zaznaczyć, że podniety twórcze z po
dróży włoskich czerpali: Lenartowicz, Asnyk i Konopnicka. W najbliższej 
zaś przyszłości po m otyw y włoskie i greckie sięgnie (między innym i 
w formie sonetu) Antoni Słonim ski.32 Spraw ą godną uwagi jest fakt, 
że sonety Lemańskiego wychodzą w okresie dla lite ra tu ry  polskiej 
bardzo interesującym . W r. 1916 Tuwim  pisze wiersz Szczęście 33, w  któ
rym  przy całkow itym  zobojętnieniu na spraw y otaczającej rzeczywistości 
wyraża tęsknotę za spokojem  i samotnością. W dwa lata potem  Słonimski 
wydaje swe Sonety, gatunek literacki w  Młodej Polsce specjalnie 
uprzyw ilejow any; lata  następne przyniosą już beztroskie, radosne, 
tętniące życiem, energią i mocą młodości wiersze grupy skam andrytów  
(między innymi także Tuwima).

I wówczas w łaśnie ukazuje się cykl w ierszy włoskich autora 
Now enny. Tom W kraju  słońca to dokum ent epoki. Należy on bo
wiem częściowo do okresu Młodej Polski, do jej filozofii i poetyki. 
O tej przynależności świadczą m anierycznie potraktow ane m otyw y 
miłości i śmierci, usilne pragnienie pisarza oderw ania się od spraw  
świata, całkowita wobec nich obojętność (wyrażona najdobitniej w  g ru 
pie wierszy Klasztor i Mnich) i wreszcie młodopolskie słownictwo.

Z łatwością można dostrzec, iż wszędzie tam, gdzie autor posługuje 
się m anierą, obniża się artystyczna wartość utworów. Sonety opisujące 
pejzaże i zjawiska przyrody są o wiele lepsze i bardziej przekonyw a
jące niż miłosne i refleksyjne, k tóre dziś czytam y ze zniecierpliwieniem. 
M aniera młodopolszczyzny dziś iry tu je . Spraw y absorbujące aktualnie 
poetę i będące treścią jego duszy nie mogą być obecnie b rane  seria. 
W poezji tej w ystępuje jedynie sam otny a rty sta  i jego stosunek do 
świata. Dlatego sonety, w  których to zagadnienie wysuwa się na czoło, 
są dla nas mało czytelne, dalekie, obce, w ydają się nam  czcze, niecie
kawe, a czasem naw et trochę naiwne. Wszędzie natom iast tam , gdzie 
autor ze szczerym podziwem i zachw ytem  opisuje italski krajobraz 34, 
można i dziś jeszcze mówić o dojrzałości poetyckiego przeżycia, świe
żości uczucia i uroku artystycznego obrazu.35

32 Są to wiersze: Leonardo, Boticelli, Michał Anioł, Colosseum, Capri, Grecja. 
A. S ł o n i m s k i :  op. cit., ss. 62—67.

33 Zamieszczony w tomie: Czyhanie na Boga.
34 W sonetach: Circumvallatione, Santa Catarina dełl Sasso i w innych. 

L e m a ń s k i :  W kraju słońca, ss. 26—27, 31.
35 Te same walory obserwujemy w dwóch sonetach opisowych: Żal i P rzyj

dzie polną drożyną..., „Chimera”, 1901, t. I., ss. 92—93.
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Lem ański zachwyconymi oczyma chłonie otaczające go piękno i w ra
żenia swe przekazuje spokojnie, dokładnie i po prostu. Ten spokój 
i dokładność, chęć podzielenia się z czytelnikiem  każdym  zjawiskiem 
i związaną z nim  refleksją  w ynagradzają wierszom brak wybitnych 
w artości m uzycznych i kolorystycznych.

W sonetach nie dociąga pisarz do artystycznej klasy swoich bajek. 
M aniera, przesada, i m imowolne jak gdyby zaniedbanie pisarskiego 
w arsztatu  zbytnio tu  już doszły do głosu.36 Przy tym  poziom samych 
sonetów jest bardzo nierówny.

Czy można zatem z dotychczasowych rozważań wysnuć wniosek, że 
Lem ański-liryk nie osiąga rangi pisarskiej rów nej Lem ańskiem u-saty- 
rykowi? Na pewno tak.

Bajkopisarz zadziwia bogactwem i pomysłowością w  komponowaniu 
tem atów  (niejednokrotnie dość zużytych), wdziękiem przedstawionego 
obrazu, uderza oszczędnością i elegancją słowa, olśniewa jako w ykw intny 
stylista. M arzyciel, w zruszając niekiedy prezentow anym  przeżyciem, nie
cierpliwości jednocześnie w ew nętrznym  rozdarciem  i szamotaniem się, 
drażni jednostajnością motywów, nuży pewnym  nieopanowaniem i roz
wlekłością słowa. Nie m a tu  właściwie nic z przebłysków dawnego, wspa
niałego kunsztu  „Kazim ierza Odnowiciela” 37 bajki polskiej. Pomimo to 
cykl sonetów włoskich Lemańskiego pozostanie na zawsze świadectwem 
czasu, w ynurzeniem  „dziecięcia w ieku”, głosem artysty , samotnego 
i niezrozumianego piewcy „sztuki czystej” . Omówienie natom iast jedy
nego 38 w twórczości pisarskiej satyryka zbiorku lirycznego, jakim  jest 
W kra ju  słońca, stanowi konieczność dla zarysowania całości dorobku 
pisarza, dla pełnego zrozum ienia jego poetyckiej sylwetki.

Р Е З Ю М Е

В работе рассматривается лирика поэта периода Молодой Польши 
Яна Леманского (1866— 1933). Леманский — главный сатирик „Хи
меры”, редактируемой Мириамом Пшесмыцким — известен прежде 
всего как баснописец. Сборник стихов „В стране солнца” (изд. 1919 г.) 
является его лирическим дебютом.

В сборнике входит цикл 52 сонетов, написанных в результате пу
теш ествия в Италию. Темой цикла являю тся впечатления, раздумья 
и мечты поэта возникшие во время путешествия.

38 Trzeba tu  przypomnieć, że już w Nowennie Lemański posługiwał się 
podawaniem komentarzy i tłumaczeniem słów obcych w nawiasach.

17 Z. D ę b i c k i :  Portrety, Warszawa 1928, t. I., ss. 309—324.
38 Oprócz pojedynczych wierszy zamieszczanych w „Chimerze” i w innych 

zbiorkach poetyckich.
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В сборнике можно выделить сонеты описательные, а такж е 
содержащие раздумья автора. Анализ стихов показывает, что опи
сательные сонеты стоят выше с точки зрения содержания и язы ка. 
Анализ лирического поэтического мастерства подтверждает сильные 
связи Леманьского с периодом модернизма. Это проявляется в трак
товке мотивов любви и смерти, в стремлении писателя оторваться 
от окружаю щ ей действительности, а такж е в характерной для Мо
лодой Польши лексике.

В сборнике проявляю тся такж е интересные достижения поэта. 
Это его способность создавать настроение, умение использовать при
родные мотивы, интересные лирические приемы.

Рассматриваемый цикл стихов свидетельствует о том, что в твор
честве писателя отражались разны е тенденции и стилистические 
вкусы. Наряду с пережитками молодопольского восприятия мира 
в его поэзии содержатся такж е воззрения на мир отреченного, но 
спокойного человека (благодаря выступающим в этих стихах эпи
ческим моментам) иногда даж е утверждающего внешней уравнове
шенностью ж изнь и ее проявления.

В истории польской литературы утвердилось правильное мнение, 
что на прочное место в национальной литературе заслуж иваю т 
прежде всего басни и сатирические произведения Леманского. Од
нако для того, чтобы обрисовать все творческое наследие поэта не
обходимо рассмотреть единственный в его творчестве лирический 
сборник, (о котором умалчивает литературная критика).

RÉSUMÉ

Le travail s’occupe du problèm e du poète de la Jeune Pologne, 
Jean  Lem ański (1866— 1933) en tan t que lyrique. Satirique principal 
de la „Chim ère”, organe publié sous la  rédaction de M iriam -Przesm ycki, 
Lem ański est connu avan t tou t comme au teu r des fables. Le recueil 
de vers A u  pays du soleil (éd. en 1919) est son début lyrique.

Ce cycle de cinquante deux sonnets écrits en résu lta t du voyage 
en Italie présente les impressions du poète sur le pays visité, ainsi 
que ses réflexions e t ses rêves s’y rapportan t.

Le contenu du recueil en tier peut ê tre  divisé assez exactem ent en 
sonnets m éditatifs e t descriptifs. L ’analyse plus détaillée de ces vers 
perm et de conclure sur la  prédom ination des sonnets descriptifs sur 
les autres, vu les valeurs de contenu et de langue.

L’analyse du lyrism e de Lem ański dém ontre que le poète était 
strictem ent lié avec la  période du modernism e, ceci se m anifestant



dans le tra item en t m aniériste  des m otifs de l’am our e t de la mort, 
dans le désir de fu ir les problèm es du m onde en touran t l ’écrivain et,
enfin, dans le vocabulaire caractéristique pour la période de la Jeune
Pologne.

Ce recueil présente pourtan t d ’intéressantes acquisitions du poète, 
telles que la  faculté de créer l’am biance ou  la mise en valeur des
m otifs divers de la na tu re  e t d’au tres encore.

Le cycle A u  pays du  soleil nous fait connaître l’écrivain au confluent 
des tendances e t des goûts sty listiques divers. À côté de la vision du 
m onde caractéristique pour la Jeune Pologne, il transm ent au lecteur 
l ’au tre  point de vue du poète — celui d ’un  homme résigné, mais 
tranqu ille  (grâce à l ’élém ent épique très  visible dans ces vers) et 
affirm ant, par son équilibre apparent, la vie e t ses symptômes.

Dans l ’histoire de la litté ra tu re  polonaise il y  a l’opinion que ce 
sont les fables e t les satires de Lem ański qui m ériten t avan t tou t une place 
durable dans la cu ltu re  nationale. La présentation pourtan t du recueil 
lyrique en question, unique dans l ’oeuvre littéraire! de Lemański 
e t passé sous silence par la critique, est indispensable pour la connais
sance com plète d u  bagage litté ra ire  du  poète.

Jean Lemański poète lyrique... igg
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