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SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
o projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana
(druk nr 237)

Marszałek Senatu w dniu 7 lipca 2016 r. skierował do Komisji Ustawodawczej
projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana w celu
rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisja na posiedzeniu w dniu 12 października 2016 r. rozpatrzyła w pierwszym
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały i wnosi
o przyjęcie go bez poprawek.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Stanisław Gogacz

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana
Bolesław Leśmian to jeden z największych poetów, nie tylko XX stulecia, ale w całych
dziejach literatury polskiej. Jego twórczość wywodząca się z symbolizmu stanowi na wskroś
oryginalny, osobny i rozpoznawalny świat poetycki.
Poeta urodził się 22 stycznia 1877 r. w Warszawie, gdzie również zmarł 5 listopada
1937 r. Wywodził się ze zasymilowanej rodziny żydowskiej, ukończył studia prawnicze
w Kijowie, był związany także z Iłżą, Hrubieszowem i Zamościem. Od 1933 r. był członkiem
Polskiej Akademii Literatury. Jego twórczość została w pełni doceniona dopiero w latach
sześćdziesiątych XX wieku.
Leśmian był autorem czterech ważnych tomów poetyckich (Sad rozstajny, Łąka, Napój
cienisty, Dziejba leśna), dramatów poetyckich i prozy, w tym baśni literackich. Jego utwory
były tłumaczone między innymi na rosyjski, angielski i hebrajski, chociaż jedyny w swoim
rodzaju język poetycki z jego śmiałością tworzenia neologizmów nie poddaje się łatwo
przekładowi.
Część dorobku Leśmiana (jak Klechdy sezamowe i Przygody Sindbada Żeglarza)
skierowana jest do odbiorcy dziecięcego i dzięki nowym wydaniom i adaptacjom teatralnym
przemawia do niego także dzisiaj.
W poezji Leśmiana zawiera się to, co w ludzkich dążeniach najbardziej bezinteresowne
– pragnienie poznania i szeroko pojętej kreacji. Poezja ta dotyka spraw ostatecznych, mówi
o istocie człowieczeństwa, wreszcie o najbardziej podstawowej i intymnej relacji
międzyludzkiej, jaką jest miłość.
W związku z 80. rocznicą śmierci Bolesława Leśmiana oraz 140. rocznicą jego urodzin
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana. Niech jego
poezja pełna pytań o sprawy najważniejsze towarzyszy nam w codzienności, pobudza
wyobraźnię i będzie powodem do dumy z kultury polskiej.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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