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Uniwersytet Stefana Kardyna a Wyszy skiego 

Jerzy Liebert a rosyjscy emigranci 

Znamy oczywi cie Jerzego Lieberta jako doskona ego t umacza poezji rosyj-

skiej; my l  szczególnie o arcydziele przek adu, jakim s  Kroki komendora 

Aleksandra B oka. Mniej wiemy o kontaktach m odego polskiego poety z rosyj-

sk  emigracj  w Warszawie na pocz tku lat dwudziestych. Prawdopodobnie na-

le a  on (obok Leonarda Podhorskiego-Oko owa i Wac awa Denhoff-Czarnoc- 

kiego) do polskiego skrzyd a grupy literackiej „Tawierna Poetow”, dzia aj cej  

w Warszawie w latach 1921–1925. 

Warte uwagi s  równie  pó niejsze wypowiedzi rosyjskich emigrantów  

o poezji Lieberta. W 1929 roku w Berlinie, nak adem wydawnictwa Petropolis 

ukaza a si  obszerna antologia Sowremiennyje polskije poety. U o y  j  Sergiusz 

Ku akowski, historyk literatury i krytyk, autor wydanej pó niej znakomitej 

ksi ki Pi dziesi t lat literatury rosyjskiej (1939). Wszystkie wiersze prze o y , 

wówczas jeszcze rosyjskoj zyczny poeta Micha  Choroma ski. Dobór autorów 

w antologii jest bardzo interesuj cy i, z perspektywy czasu, trafny. Otwiera j  

Jan Kasprowicz, dalej mamy mi dzy innymi Tadeusza Mici skiego, Boles awa 

Le miana, Skamandra, awangard  (z Tadeuszem Peiperem i Julianem Przybo-

siem), nawet Kwadryg  z Konstantym Ildefonsem Ga czy skim. Ka demu po-

ecie po wi cono not  wprowadzaj c . 

Oto, co o Liebercie, reprezentowanym tu Romantyczno ci  (za pierwodru-

kiem w „Skamandrze” 1928, z. 56), pisa  Sergiusz Ku akowski: 

Jerzy Liebert jest bardzo m ody, zapewne rozczytywa  si  w poetach „Skamandra”,  

u których uczy  si  formy wiersza i pokocha  romantyczn  poezj  Juliusza S owackiego. 

wiadczy o tym jego Druga Ojczyzna (1925) – tomik z o ony z dwudziestu i jednego 

wiersza. Ale pierwsz  mi o ci  Lieberta by a, niew tpliwie, poezja Tadeusza Mici skie-

go z jej mistycznym do wiadczeniem ycia. Pod niebem gwia dzistym Mici skiego zro-

dzi a si  w duszy Lieberta sk onno  do muzyczno ci wiersza. Pierwszy wiersz z tego 

tomiku stanowi „wyznanie wiary” poety, który wie, e ponad drog  mleczn , ponad b -
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kitem nieba jest jego druga ojczyzna. W tym yciu, z dusz  pe n  smutku poeta walczy  

o ni  (Druga Ojczyzna). Dlatego nie ma dla niego tu na ziemi znaków, które by u atwi y 

poszukiwania lub prowadzi y do spe nienia marze . Wszystko co ziemskie wciela si   

w s owo, wszystko ma d wi k, barw , imi , ale burzliwa fala, wznosz ca si  w piersi  

i wyrywaj ca si  z ust cichym szmerem – jest bezimienna (S owo). Liebert wie, e to 

najwa niejsze dla niego s owo pozostanie niewcielone. Dlatego nie szuka dla niego 

imienia, barwy, d wi ku; umie s ucha  ciszy, która jest „jak waza pe na / Po brzegi s od-

kiego p ynu” (Muzyka poranna). To nie znaczy, e nie chce pracowa  nad materi  s owa. 

Dobrze opanowa  form  sonetu, umie zbudowa  strof  na efekcie skróconych wersów,  

a przy tym zawsze jest przekonuj cy si  swojej szczero ci, niezale no ci  i oryginalno-

ci  pomys ów, co ju  samo w sobie jest wielk  warto ci  (s. 152). 

Kolejny tekst o Liebercie zosta  opublikowany w czasopi mie literackim 

„Now’” w Tallinie, w numerze 8 z 1935 roku. Autorem artyku u Jerzy Liebert  

(o polskim poecie) by  Lew Gomolicki. Po wojnie stanie si  on, jako Leon Go-

molicki, polskim krytykiem literackim, badaczem biografii Mickiewicza,  

a w ko cu – wybitnym prozaikiem. W latach trzydziestych by , równie interesu-

j cym, poet  rosyjskim, publicyst , redaktorem gazet emigracyjnych ukazuj -

cych si  w Warszawie. Kilkakrotnie przyjaciele (zapewne Rafa  Marceli Blüth 

lub Józef Czapski) wysy ali go na wypoczynek do Lasek. Tam zaprzyja ni  si   

z Zygmuntem Serafinowiczem. By  mo e to z nim rozmawia  o Liebercie. 

Tego lata sp dzi em dwa tygodnie pod Warszaw  w maj tku Laski-Ró ana. 

To las iglasty; sosna, jod a, ja owiec; iglasty szum, iglasta cisza, iglaste tchnie-

nie; pod nogami piasek, mech i wrzos. Jest to kolonia zakonu franciszkanek przy 

szkole dla niewidomych. I jest to miejsce, w którym nadal yje (przez pewien 

czas mieszka , a nawet pracowa  w Laskach) zupe nie realnie Liebert. Przez te 

dni, które tam by em, rozmawia em z nim, przybli a em si  do niego. 

Powiadaj , e my li cz owieka rozsiane s  tam, gdzie mieszka. Wierz  w to: 

kiedy wraca em do dawno zapomnianych miejsc, znajdowa em tam swoje daw-

ne my li, wybuja e i przynosz ce nieoczekiwane owoce. Gdy odwiedza em 

miejsca, w których mieszkali ludzie, których zna em, znajdowa em tam ich my-

li (oczywi cie, tak e wybuja e) i obcowa em z nimi. My li Lieberta mia y do  

czasu, by wyrosn  – zmar  w 1931 roku. Nie zna em go. Na fotografii, do -

czonej do tomu jego wierszy zebranych, jest (dok adnie na rok przed mierci ) 

roze miany, spogl da spode ba, z kosmykiem w osów opadaj cym na czo o; na 

pulowerze wywini ty byronowski ko nierzyk. 

Liebert umar  wcze nie. Urodzi  si  w Cz stochowie w 1904 roku (by  ró-

wie nikiem nowego pokolenia rosyjskich poetów emigracyjnych). W czasie 

okupacji niemieckiej cztery lata przebywa  w Moskwie. Wróci  do Warszawy, 

wst pi  na uniwersytet, ale nie uko czy  studiów: musia  pracowa , pojawi y si  

symptomy choroby. Nie znam dok adnie jego biografii, ale zdaje si , e y   

w biedzie. Publikowa  zacz  w 1921 roku w „Drodze”, „Skamandrze” i „Wia-

domo ciach Literackich”. Liebert zbli y  si  do starszych od siebie Skamandry-

tów. Poezja polska prze ywa a wówczas reakcj  przeciw poezji romantycznej, 



 Jerzy Liebert a rosyjscy emigranci 217 

przeciw dziedzictwu pokole  emigracyjnych. W trudnych latach budowania 

pa stwa, wojny w Rosj  sowieck , Skamander o mieli  si  wyst pi  z has ami 

sztuki czystej. Ruch ten, z dwudziesto- , trzydziestoletnim opó nieniem, zbli o-

ny by  do wyst pie  Briusowa i Balmonta przeciwko poezji „obywatelskiej”. 

Niektórzy ze Skamandrytów znajdowali si  wr cz pod wp ywem rosyjskich 

„dekadentów”. Liebert by  dalekim ogniwem w tym procesie. Odnosi  si  do 

grupy Skamandra (która, trzeba powiedzie , form  wiersza wznios a bardzo wy-

soko) jak rosyjscy symboli ci do pierwszych „dekadentów”. Czym  g boko 

nieuchwytnym, jak  swoj  istot  poezja Lieberta przypomina rosyjskiemu czytel-

nikowi poezj  B oka. On sam zna  i lubi  B oka. Zdo a  przet umaczy  8 wierszy,  

w tym jeden Jeana Cocteau, jeden Anny Achmatowej, pozosta e to wiersze B oka. 

Za ycia wyda  dwa tomiki wierszy: w 1925 r. – Drug  Ojczyzn , w 1930 r. – 

Gus a. W 1930 r. ujawni a si  gru lica. Pomoc przysz a za pó no. Za stypendium  

i pieni dze od przyjació  wyjecha  w góry, do Worochty. Ca y czas leczenia po-

wi ci  pracy naukowej i literackiej. Spieszy  si . Talent jego szybko krzep  i roz-

wija  si . Nigdy jeszcze nie pisa  z tak  precyzj  i tak pi knie, przenosz c do wier-

szy swój los i swój wiat – ca e swoje otoczenie. To w a nie ten „koniec”, ten „fi-

na ”, o którym mówi Pasternak: „musi si  w ko cu jak w herezj  / W niewiary-

godn  wpa  prostot ”1. Z ostatnich dni Lieberta pozosta a teczka brulionów. Nie-

które teksty wybra , przepisa  na czysto. B okowskim „s uchem” ws uchiwa  si  

we wspó brzmienia swoich wierszy, uk ada  sobie „ko ysank  jod ow ” – tak te  

zatytu owa  jeden wiersz. Jod owy duch Worochty powinien by  ocali  p uca, 

spokój powinien uleczy , ale nic ju  nie mog o odroczy  zag ady „rozk adu ko-

smicznej meszki” – cz owieka. Ataki mierci Liebert opisuje prosto, nie oszcz -

dzaj c siebie, z dystansu. By  ju  „poza sob ”, ju  by  „nie z tego wiata”. Niepo-

kój, konwulsje otaczaj cych go gru lików wywo ywa y w nim cienk  ironi , któ-

rej zawdzi czamy w jego wierszach obrazy godne Goi. Na pocz tku 1931 roku 

stan Lieberta szybko si  poprawia . P uca uda o si  zaleczy . Pojawi  si  

„u miech” nadziei. mier  przysz a nagle. Gru lica przerzuci a si  na mózg… 

Pozosta e po Liebercie wiersze, napisane w Worochcie, przyjaciele wydali  

w osobnej ksi ce zatytu owanej Ko ysanka jod owa. To prawdziwa liryka, naj-

czystsza pami tka nowej porewolucyjnej poezji polskiej, ale to tak e co  wi cej 

ni  literatura. Poprzez wiersze dotkniecie tu ywego cia a. 

W Laskach szuka em odosobnienia. Jod owe tchnienie w jaki  tajemniczy 

sposób przynosi o mi wiersze Lieberta. Mia em jego ksi k , ale nie mog em 

czyta , dlatego e w iglastym szumie, gdy zamyka em oczy, jego g os by  wyra-

zistszy i silniejszy. 

Wydaje mi si , e teksty te, zw aszcza artyku  Gomolickiego, nie tylko 

wiadcz  o wielkiej empatii rosyjskich czytelników wobec poezji Jerzego Lie-

                                                 
1  B. Pasternak, Fale, prze . W. Woroszylski, [w:] tego , Poezje, oprac. i wst p S. Pollak, War-

szawa 1962, s. 167. 
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berta, ale s  te  zaproszeniem do komparatystycznej lektury, szukania miejsc 

wspólnych w liryce polskiej i rosyjskiej pierwszej po owy XX wieku. 
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Jerzy Liebert a rosyjscy emigranci 

Streszczenie 

Autor opisuje jeden z epizodów biografii Jerzego Lieberta – jego relacje z kultur  rosyjsk , by 

zach ci  przysz ych badaczy do podj cia komparatystycznych bada  w tym zakresie. To zaintere-

sowanie Liebert przej  od nieco starszych Skamandrytów, tak e przecie  mi o ników poezji ro-

syjskiej, ale równie  kszta towa  je w kontaktach z Rosjanami. wiadectwem tych relacji s  t uma-

czenia wierszy Aleksandra B oka i Anny Achmatowej, prawdopodobna przynale no  do grupy 

literatów „Tawerna Poetów”, dzia aj cej w Warszawie w latach 1921–1925. Zainteresowanie to 

odwzajemniali rosyjscy emigranci, co potwierdzaj  publikacje wierszy Lieberta w czasopismach  

i antologiach wydanych w Berlinie i Tallinie. 

S owa kluczowe: biografia Jerzego Lieberta, t umaczenia poezji rosyjskiej, grupa literacka 

„Tawerna Poetów”, publikacje rosyjskich emigrantów. 

Jerzy Liebert and Russian emigrants 

Summary 

This is a record of the impression on the biography of Jerzy Liebert, induced probably by the 

two-weeks stay at Laski, the place of burial of the author of Ko ysanka jod owa. From the 

biography of the poet, the author recalls, first of all, his relations with Russian culture to encourage 

future researchers to undertake comparative studies on this subject. Liebert took over this interest 

from the slightly older Skamandrites (members of the Skamander group), after all, also the lovers 

of Russian poetry, but also developed it in his contacts with Russians. Evidence of these relations 

are his translations of the poems of Alexander Blok and Anna Akhmatova and his likely affiliation 

to the literary group “Tawerna Poetów” (“Tavern of Poets”) active in Warsaw in the years 1921–

1925. This interest was reciprocated by Russian emigrants, as confirmed by publications in 

magazines published in Berlin and Tallinn. 

Keywords: biography of Jerzy Liebert, translations of Russian poetry, “Tawerna Poetów” 

literary group, publications of Russian emigrants. 

 


