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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senator Marię Koc.
(-) Rafał Ambrozik

(-) Grzegorz Peczkis

(-) Waldemar Bonkowski

(-) Michał Potoczny

(-) Adam Gawęda

(-) Czesław Ryszka

(-) Stanisław Gogacz

(-) Janina Sagatowska

(-) Jan Hamerski

(-) Krzysztof Słoń

(-) Maria Koc

(-) Aleksander Szwed

(-) Józef Łyczak

(-) Rafał Ślusarz

(-) Robert Mamątow

(-) Kazimierz Wiatr

(-) Andrzej Pająk

(-) Andrzej Wojtyła

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 uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana
Na rok 2017 przypadają aż dwie rocznice związane z nazwiskiem Bolesława Leśmiana –
140 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci Poety (ur. 22 stycznia 1877 r., zm. 5 listopada
1937 r.). Jego twórczość zaliczana jest do najznakomitszych dokonań w literaturze polskiej.
O wartości jego poezji decyduje maestria artystyczna, nie tylko wykorzystująca w najlepszy
sposób możliwości polszczyzny, lecz także poszerzająca jej granice w stopniu, jaki niewielu
artystów słowa potrafiło osiągnąć w dziejach kultury polskiej; Leśmian stawiany jest obok tak
wybitnych poetów polskich jak Jan Kochanowski czy Adam Mickiewicz.
Mistrzostwo w operowaniu językiem polskim, tak ważne dla konsolidacji narodowej
tożsamości po odzyskaniu przez kraj niepodległości, łączył Bolesław Leśmian z najgłębszą
problematyką

filozoficzną,

dotykającą

podstawowych,

uniwersalnych

kwestii

egzystencjalnych i antropologicznych, rozwijanych także w tekstach o charakterze
eseistycznym. Ta przenikliwość poznawcza, daleka od hermetyczności, zdecydowała
o niezwykłym uznaniu dla Leśmiana, czczonym nieprzerwanie przez kolejne wykształcone
i poszukujące mądrości pokolenia. Zarówno pochwała piękna języka polskiego, jak zachęta
do głębokiego namysłu to potrzeby elementarne także dzisiaj, w warunkach dyktatu kultury
masowej, sprzyjającej zanikowi dbałości o jakość mowy i myśli.
Bolesław Leśmian był czołowym przedstawicielem polskiej literatury dwudziestolecia
międzywojennego. W 1933 r. został uhonorowany godnością członka Polskiej Akademii
Literatury.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie obecnie oddać hołd temu Wielkiemu Polakowi
i uczcić jego pamięć w 140 rocznicę urodzin i 80 rocznicę śmierci.
Senat kieruje apel do szkół oraz instytucji naukowych i kulturalnych, aby w swojej
działalności popularyzowały postać, twórczość oraz idee Poety.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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