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N
a początku XX wieku przy ulicy Bernatowicza stał piękny i okazały budynek, 
w którym mieszkała rodzina Włodzimierza i Pauliny Chylińskich. On był leka-
rzem, ona pianistką, która poświęciła swoją karierę rodzinie. A wśród trzech 

córek była też Zofia – najbardziej zwariowana, obdarzona nie tylko pasją, ale i talentem 
malarskim. Kto by przypuszczał, że to będzie przyszła pani Leśmianowa? Urodziła się  
w Łomży w 1885 roku, a 20 lat później została żoną najsłynniejszego poety tamtych cza-
sów. Była też utalentowaną malarką, wychowaną w domu z tradycjami. Jej ojciec, lekarz 
Włodzimierz Chyliński, ordynator Szpitala Świętego Ducha, nie tylko miał bogatą kolek-
cję dzieł sztuki, ale też chętnie je udostępniał. Podczas słynnej wystawy, którą notabene  
w 1898 roku zorganizował Włodzimierz Chyliński, Zofia poznała czołowego przedstawi-
ciela realizmu w polskim malarstwie, znanego i szanowanego Wojciecha Gersona, i została 
jego uczennicą. Zarażona artystycznym bakcylem pojechała do Paryża i spotkała tam ów-
czesne sławy artystyczne. Ale najciekawszy człowiek, jakiego poznała, malował zupełnie 
inaczej, malował słowem. To był Bolesław Leśmian. Musiał ją oczarować od pierwszego 
wejrzenia czymś nieuchwytnym, bo – jak podają źródła – poeta nie grzeszył urodą, a przy 
tym był niewysoki, miał tylko 155 cm wzrostu. Ale za to wielki talent do tworzenia światów 
równoległych w poezji, a Zosia jako artystka umiała to wyczuć i docenić!

Właśnie ta jej gorąca miłość od pierwszego spojrzenia zdecydowała o losach Zofii – pisał  

w „Wiadomościach Łomżyńskich” Jerzy Marczuk. – Stała się wierną towarzyszką życia poety, 
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znanego z nieporadności życiowej. Była matką dwóch córek Ludwiki Emmy („Lusi”) i Wandy 

Ireny Zofii („Duni”). Zofia Chylińska-Leśmianowa poznała ból życia, w tym autentyczną biedę. 

Ciągle zajęta sprawami dnia powszedniego, ciągle borykająca się z kłopotami finansowymi… 

Tak było i w Hrubieszowie oraz Zamościu, gdzie Bolesław Leśmian, zresztą z wykształcenia 

prawnik, pełnił funkcję notariusza. Karierę, życie osobiste i szczęście poświęciła rodzinie. 

Raz tylko wróciła do Łomży w roku 1929, kiedy Bolesław nie uregulował długów spowodowa-

nych przez jego zastępcę – spieniężył w tym celu diadem, ofiarowany przez Zofię, zresztą!

Sprawa diademu jest bardzo ciekawym wątkiem w rodzinnej historii państwa Leśmia-
nów. Od zaślubin minęło ćwierć wieku, oboje przeżyli niejeden sukces i załamanie arty-
styczne, a w ich życie wkradła się nie tylko rutyna, ale też ktoś trzeci. To Dora Leben-
thal, kochanka Leśmiana, wzięta lekarka warszawska i adresatka wielu erotyków, w tym  
W malinowym chruśniaku. Poeta rozdarty pomiędzy dwiema kobietami życia – do końca 
nie umiał się zdecydować, którą wybrać. Miał je więc obie aż do śmierci w 1937 roku.  
W Znikomku napisał nawet, że „dwie naraz kocha dziewczyny”. I kiedy z kancelarii nota-
rialnej Leśmiana zniknęło 20 tys. zł (ukradł je i uciekł z nimi jego zastępca), żona poety 
przybyła z pomocą, ofiarowując na pokrycie długu cenną rodzinną pamiątkę po matce – 
brylantowy diadem. Leśmian pojechał do jubilera do Warszawy, ale wrócił już bez diademu 
i bez pieniędzy. Piotr Łopuszański w „Podkowiańskim Magazynie” przytoczył słowa córki, 

Bolesław Leśmian z córką. Julian Tuwim pisał o poecie „drobny, ptasi, niepiękny” 
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że klejnotami Leśmian obdarował Dorę. Tego dla żony było już za wiele! Wyjechała do 
rodzinnego, łomżyńskiego domu. Dopiero po długim czasie poecie listami i depeszami 
udało się ją ściągnąć do siebie. 

Zygfryd Krauze tak wspominał Zofię Leśmianową: 

Pani Zofia wiedziała o Lebenthal, ale to była bardzo dobra osoba. Tolerowała Leśmiana, może 

robiła mu jakieś wyrzuty, ale nigdy się tego nie wyczuwało. Wiedziałem, że ona to przeżywa. 

Nigdzie nie wychodzili. […] Bała się, że ją obmówią, oplotkują.

 
Zofia przeżyła swego sławnego męża o prawie 30 lat. I to ona, mimo ciężkich chwil 

podczas wojny, uratowała rękopisy poety, chowając je wraz z obrazami z dawnych lat 
w piwnicy domu. Część innych tekstów, w tym Klechdy polskie, Zdziczenia obyczajów 

pośmiertnych, Skrzypka opętanego, zabrała ze sobą i nawet w nieludzkim obozie w Maut- 
hausen, gdzie zginęło 123 tys. osób, nie rozstawała się z poezją Leśmiana. Po wojnie, już 
z Londynu, a potem Buenos Aires, nadzorowała sprawy wydawnicze twórczości męża, 
zabiegała o jej pełne wydanie, łącznie z listami, komentarzem, bez cenzury. Ukazały się 
w 1962 roku, na dwa lata przed jej śmiercią. 

O Bolesławie Leśmianie dzięki determinacji żony wiemy wiele, mimo że – jak podaje 
biograf rodziny, Piotr Łopuszański – jego dzieła nie cieszyły się zbytnim powodzeniem 
w powojennej Polsce, ponieważ był Żydem, nihilistą, estetą i dekadentem. Zofia pozba-
wiona została honorariów należnych za wydania dzieł męża, bo tak funkcjonowało prawo 
autorskie w PRL-u.

O samej artystce niewiele zaś wiadomo, a wspomina się ją tylko przy okazji, „przy 
mężu”. A przecież obrazami Chylińskiej zachwycali się krytycy i pewien marszand pa-
ryski, niestety zmarł, zanim zdążył je wypromować. Malowała pejzaże, portrety, martwe 
natury, ale podczas plenerów myślała (zbyt) często o mężu, czy dostatecznie sobie radzi 
bez niej. On zaś, nasz słynny poeta światów fantastycznych, niespecjalnie lubił zapach 
farb. Córka Leśmianów wspomina, że „podchodził do sztalug, chrząkał, krytykował. Jed-
nym słowem brał żywy udział w jej pracy. Matka malowała na płasko, on koniecznie 
chciał, żeby malowała światłocieniem”. Nie wiadomo, czy mu uległa. 

I tyle o pisarzu zakochanym przede wszystkim w sobie oraz dwóch kobietach, które 
skrzywdził. A co z kamienicą? 

Teraz nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Ale trzeba pamiętać, że zaprojektował ją znany 
architekt Franciszek Przecławski, a została wzniesiona z funduszy Włodzimierza Chy-
lińskiego, ordynatora Szpitala Świętego Ducha. Zachował się jeszcze numer telefonu 
do niego – 131, o czym przypomina Jacek Chyliński, zainteresowany losami rodziny.  
„W roku 1947 – mówi, wskazując dokument – córki Maria i Irena sprzedały kamienicę po 
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Brylantów blask… 
Być może z podobnych
kamieni zrobiono diadem 
Leśmianowej

Autograf poety 
w tomiku Łąka

śmierci rodziców. Prawdopodobnie część domu 
należąca do Zofii nigdy nie została sprzedana. 
Jednak jej nazwiska nie ma wśród właścicieli nie-
ruchomości w mieście”. 

Ślady łomżyńskie w twórczości Leśmiana to 
nie tylko obecność kochającej niezwykłą miłością 
żony. To także Tajemnik z Klechd polskich oparty 
na łomżyńskiej legendzie, poemat Łąka, zadedy-
kowany Eugeniuszowi Śmiarowskiemu, znane-
mu łomżyńskiemu prawnikowi, który organizo-
wał sądownictwo w mieście w odrodzonej Polsce. 
No i listy, którymi nawoływał do siebie obrażoną 
żonę z łomżyńskiej kamienicy, gdy Zofia uciekła 
od niego po straconym diademie. 

Dom ciągle jeszcze stoi. A legenda unosi się  
w powietrzu. Jak poezja!


