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Arlekin. Świadectwo nietożsamości

Jest kufer w moim domu, kufer wypłowiały,
Na rupieci domowe wnętrze jego służy:
Kufer ciężki, skórzany, olepiony cały
Karteczkami, wspomnieniem odbytych podróży1.

Od tych słów rozpoczyna się wiersz zatytułowany Arlekin, pochodzący 
z trzeciego zbioru poezji Wacława Rolicza-Liedera z roku 1895. W czte-
rech strofach mieści się znacznie więcej niż tylko opis niepotrzebnego 
przedmiotu. Dobitna puenta zamykająca ostatnią zwrotkę stawia znak 
równości między zniszczoną, porzuconą na strychu rzeczą a losem mó-
wiącego, jego życiem i nim samym:

Gdy patrzę na ten kufer, w domu zapomniany,
Przychodzą mi do głowy różnych myśleń roje:
Ten grat pokryty kurzem, przepodróżowany,
Z rogami odartymi – oto życie moje.
 (s. 153)

Wybieram Arlekina, by zadać pytanie o miejsce tego wiersza w twór-
czości poety, a także by zastanowić się nad sposobami, których poszuki-
wał Lieder w celu dokonywania poetyckiej autoprezentacji. Najważniejszy 
kontekst tego odczytania stanowią utwory samego autora; będę wskazy-
wać też możliwości innych sposobów lektury. Dodać przy tym należy, że 
w przeciwieństwie do najsłynniejszych (i najlepszych) próz poetyckich 

1 W. Rolicz-Lieder, Poezje wybrane, wstęp, wybór i opracowanie tekstu M. Podraza-Kwiat-
kowska, Kraków 2003, s. 153. Wszystkie cytaty z wierszy Liedera podaję za tym wydaniem.
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Liedera wybrany przeze mnie utwór nie ma swojej naturalnej konstela-
cji: w trzecim zbiorze wierszy, z którego pochodzi, ma osobną pozycję, 
w późniejszych tomach nie znajdziemy również podobnego tekstu, tak 
zdyscyplinowanego formalnie i językowo, a przy tym lapidarnego. Jednak 
– jestem tego pewna – Arlekin jest nie mniej liederowski niż inne bardziej 
rozpoznawalne utwory; znamienne dla twórcy Mojej muzy są jego ton, 
melancholijny nastrój i mimo braku wyrazistych manieryzmów, chciało-
by się powiedzieć „liederyzmów”2, również jego język i rytm poetyckiej 
mowy.

Poezja rzeczy

Pierwszą z oczywistych pokus interpretacyjnych, których nie wolno od-
rzucić, jest rozważenie utworu jako jednej z wczesnomodernistycznych 
i od razu jednej z najlepszych realizacji poezji o rzeczach. Obraz zniszczo-
nego kufra przechowywanego na strychu zwraca uwagę precyzją i przemy-
ślanym doborem elementów składowych. Zanim jeszcze na dobre w poezji 
polskiej nastąpi zwrot ku rzeczom, Wacław Rolicz-Lieder tworzy wiersz, 
w którym znalazł się opis zniszczonej skrzyni podróżnej3. Rzecz nosi na 
sobie materialne ślady związków z właścicielem, przebytych wraz z nim 
podróży. Zmiany tego rodzaju, których ślad odciśnięty jest na przedmio-
tach, jak o tym pisze Bjørnar Olsen, mają charakter procesualny – nie są 
nagłe, skokowe, stanowią materialny odpowiednik upływu czasu4. W taki 
właśnie pośredni sposób temporalny charakter ludzkiej egzystencji znaj-
duje swoje odbicie w opisywanym przez Liedera przedmiocie. Kufer jest 
zniszczony, ale nie doszczętnie, jest tylko mocno sfatygowany – mógłby 
jeszcze wyruszyć w kolejną (ostatnią?) podróż. Olsen zauważa:

oprócz rzeczy „niezniszczonych” [...] przetrwać są również zdolne rzeczy prze-
starzałe i porzucone. Stanowią one materialną przeszłość, która trwa wbrew 
temu, że została odrzucona, zignorowana lub stała się zbyteczna, mówiąc krót-
ko, jest to ocalała zbędność przeszłości5.

2 Jedynym „liederyzmem” jest tu rzeczownik w liczbie mnogiej: „myślenia” – „różnych 
myśleń roje” – zamiast naturalnych i neutralnych „myśli”, które nie zaburzałyby w niczym 
rytmu wiersza.

3 A. Zientała, Poeci uRZECZeni. Przedmioty w poezji polskiej 1890–1939, Kraków 2014. 
4 B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, War-

szawa 2013.
5 Tamże, s. 255.
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Składnik „zaniedbania i zbędności”6, o jakim pisze Olsen w odniesie-
niu do rzeczy materialnych, nakazuje w związku z jednoznaczną puen-
tą od razu dokonać przeskoku – od przedmiotu do człowieka, który tak 
postrzega swoje życie, jak zakurzony sprzęt porzucony na strychu. An-
tropomorfizacja, czy może jedynie animizacja kufra, dokonuje się zresztą 
stopniowo, już w drugiej strofie mowa jest o jego „grzbiecie”, akcentuje 
się, w zgodzie zresztą z potoczną metaforyką, że przeszedł długą drogę 
i wiele zniósł:

Skąd pierwszy raz powracał, dokąd szedł po wtóry,
Nie wiedzieć; wielką ilość kartek ma na grzebiecie:
Szedł przez lądy i morza, przez doliny, góry,
Znosząc wiele uderzeń na szerokim świecie. 
 (s. 153)

Poetyckie bagaże: od Janickiego do Wierzyńskiego

Pokusa katalogowania zarówno poezji rzeczy, jak i tematu podróżnych 
bagaży nakazuje przywołać pierwsze w kulturze polskiej (aczkolwiek 
w poezji nie polskiej, ale łacińskiej) ujęcie elegijnej tęsknoty za podróżą 
traktowaną jako upragniony i niemożliwy powrót do rodzinnego kraju. 
Pojawiło się ono u Klemensa Janickiego w Elegii X Do Rafała Wargawskie-
go, jadącego z Włoch do Polski. Zakładam, że Lieder znał ten utwór w prze-
kładzie Syrokomli, którego twórczość cenił i której lekturę zalecał mu 
ojciec7. U Janickiego pojawia się po raz pierwszy porównanie „ja” poety-
ckiego do bagażu podróżnego, jeszcze nie kufra, ale worków, w przekła-
dzie Syrokomli „tłumoków”:

O! byłbym zdrowym, cierpliwym, wesołym, 
Silnie wytrwałym na pociski burzy,
Gdybym mógł z tobą powędrować społem,
Jak pierwszy tłumok potrzebny w podróży8.

Długa droga prowadzi stąd do dwudziestowiecznego wiersza Kufer Ka-
zimierza Wierzyńskiego, skargi emigranta z tomu Kufer na plecach (1964), 
której Lieder nie mógł poznać. Dodajmy jednak, że Arlekin Liedera jest 

6 Tamże, s. 256.
7 M. Podraza-Kwiatkowska, Wacław Rolicz-Lieder, Warszawa 1966, s. 13 i 171.
8 Poemata Klemensa Janickiego, przekład Władysława Syrokomli, Wilno 1851, s. 68. 
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avant la lettre skamandrycki (podobnie jak jest też na pewien sposób pre-
staffowski). Wierzyński pisał w swojej emigracyjnej elegii:

Na strychu śpi mój powrót,
Kufer blachą okuty, walizy,
Cała moja ojczyzna,
Paszporty, obywatelstwa,
Emigracyjne wizy.

Kufer, mój wielki majątek,
Którego tutaj mam bronić,
Normalny nieszczęścia początek
I obłąkany koniec.

Kufer starych zjełczałych dzieci,
Gotowych dalej dziecinnieć i głupieć
I śród niezdatnych na nic rupieci
Samotność dzika, gorycz nostalgii,
Najrozpaczliwszy rupieć9.

Rówieśnik Schulza pisze te słowa, gdy zniszczone rzeczy zadomowi-
ły się już w poezji, wyraża przy tym doświadczenie osobiste i doznanie 
wielu podobnych do niego wygnańców10. Rozpacz i samotność emigranta 
są obiektywnie zrozumiałe. Samotność i przygnębienie młodego autora, 
który na prawach melancholii dodaje sobie lat i sugeruje, że dźwiga bagaż 
doświadczeń, nie tłumaczy się tak łatwo. Istotne jest coś jeszcze – w obu 
wskazanych tu utworach kierunek niemożliwej podróży to droga do domu 
i do ojczyzny. Natomiast kufer Liedera spoczywa na strychu rodzinnego 
domu i ma za sobą wiele podróży po świecie, za którymi podmiot wciąż 
tęskni.

Na strychu, w przestrzeni marzenia11, kryją się symboliczne ruiny 
przeszłości i dawnych pragnień. Wielorakie zmarginalizowanie, odrzuce-
nie, przebywanie na obrzeżach życia jawi się jako los podmiotu, dla które-
go coraz ważniejsze stają się wspomnienia. Tu naturalne wydawałoby się 
włączenie do rozważań o wierszu zagadnienia pamięci – a jednak trudno 
potraktować sytuację liryczną z Arlekina jako rozpamiętywanie przeszło-
ści i wspomnień. To czas teraźniejszy, a nie przeszłość, a tym bardziej nie 
przyszłość są tu istotne.

9 K. Wierzyński, Poezje, Kraków 1975, s. 503.
10 Por. A. Nawarecki, Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów, Kato-

wice 1993.
11 Por. G. Bachelard, Dom rodzinny i dom oniryczny, [w:] tenże, Wyobraźnia poetycka. Wybór 

pism, Warszawa 1975.
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Spleen

Warto porównać wiersz Liedera do tego spośród Spleenów Baudelaire’a, 
który zaczyna się od słów: „J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans”. 
W przekładzie Mieczysława Jastruna czytamy: „Więcej mam wspomnień, 
niż gdybym żył od stuleci”. W utworze francuskim, który Lieder dobrze 
znał, pojawia się szczegółowy opis wielkiego mebla, „grata”, którego szu-
flady stanowią obrazowy odpowiednik pamięci wypełnionej wspomnie-
niami chaotycznie i bez porządku:

Wielki grat z szufladami pełnymi rupieci,
Gdzie wiersze, bileciki, procesy, romanse,
Włosy ciężkie, na kwity nawinięte pasmem,
Mniej ukrywa sekretów niż mój mózg zgnębiony12.

Przywołuję tu przekład autorstwa Mieczysława Jastruna, by przybli-
żyć się w pewnym stopniu do oryginału, który z całą pewnością był Lie-
derowi znany w chwili pisania Arlekina. Niewiele później powstanie jego 
własne swobodne tłumaczenie tego właśnie ze Spleenów, które polski 
poeta opatrzy tytułem Głosy chwil nieswojskich i umieści w tomiku z roku 
1903 w sąsiedztwie innego przekładu – ważnego wiersza A une Passante, 
który w spolszczeniu publikuje jako Spotkanie w Paryżu13.

Baudelaire’owski opis sprzętu pełnego pamiątek i rupieci brzmi u Lie-
dera następująco:

Wielkie biuro z skrytkami pełnymi rachunków,
Wierszów, listów miłosnych, procesów i kwitów,
Z ciężkich włosów lokami wpośród makulatur
Mniej zamyka tajemnic niż mój umysł smętny: 
[...]
 (s. 283)

Istotne jest, z jakiego powodu Lieder wybrał dla siebie w Arlekinie 
obraz nie jakiegokolwiek w miarę stabilnego mieszczańskiego mebla, 
jak u Baudelaire’a czy jak w sonecie Kredens (Le bufet) Rimbauda, ale po-
dróżnej skrzyni. Niezakorzeniony i tylko z konieczności osiadły tryb ży-
cia poety, jego wędrówki po Europie zdają się to całkowicie uzasadniać. 

12 Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski, Kraków 1994, s. 199.
13 Edytorka wskazała, że w tomiku żaden z wierszy nie był opatrzony informacją, iż 

stanowi tłumaczenie z Baudelaire’a. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp [w:] W. Rolicz-Lieder, 
Wybór poezji, wyboru dokonała, wstępem, bibliografią i przypisami opatrzyła M.  Podraza-
-Kwiatkowska, Warszawa 1962, s. 36.
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Melancholia każe mu widzieć życie jako „skład nieprzydatnych rupieci”14, 
podobnie jak autorowi Kwiatów zła, u którego, jak pisze Piotr Śniedziew-
ski: „Świat roi się od znaków, rupieci i szpargałów, które utraciły swoje 
metafizyczne umocowanie”15. Kategoria pamiątki16 nie zyskuje więc za-
stosowania – rupiecie są pamiątkami zdewastowanymi.

Wnętrze i zewnętrze

U Liedera do wnętrza kufra odnosi się tylko jedna linijka: „Na rupieci do-
mowe wnętrze jego służy”, tyle można się dowiedzieć o tym, co w nim 
ukryte. Natomiast wielokrotnie mowa jest o wyglądzie zewnętrznym po-
zostawionego na strychu przedmiotu. To, co zewnętrzne, mówi o upływie 
czasu, przemierzonych drogach, przyjętych ciosach i celach podróży, któ-
re zostały udokumentowane na kufrze wieloma nalepionymi adresami. 
To, że nie można w pełni dotrzeć do wnętrza, wskazuje na nieprzenikalny 
charakter „ja”. Powierzchnia skrzyni przyjęła na siebie piętno lat i ślady 
życiowych podróży. Podniszczony, „przepodróżowany”, „z rogami odarty-
mi” sprzęt jawi się jako obraz ludzkiego życia. 

Do wnętrza wrzucono niepotrzebne domowe rupiecie, nie ma tam 
skarbów czy osobistych sentymentalnych pamiątek. Widoczne ślady od-
bytych wędrówek są na zewnątrz, nie ma mowy o gromadzeniu cennych 
doświadczeń. Podniszczony, rzucany z kąta w kąt sprzęt staje się odpo-
wiednikiem osoby, którą los rzucał w wielu kierunkach i która biernie to 
przyjmowała. Nalepki kufra są również znakami pozostawionymi przez 
innych, mówią o przypadkowych miejscach, ale nie o istocie alegoryczne-
go przedmiotu, którego użyteczność staje się wątpliwa. Poczucie bezuży-
teczności i porzucenia może być jeszcze jednym powodem melancholijnej 
alegorii, jednak bardziej niepokojące jest właśnie owo wypełnienie po-
dróżnej skrzyni przypadkowymi rzeczami, zamiast – możliwego przecież 
w takim obrazie – umieszczenia we wnętrzu czegoś, co byłoby znakiem 
dobrych, gromadzonych przez lata wspomnień. 

Opozycja wnętrze – zewnętrze, porównanie rzecz – człowiek i me-
tafora podróży pojawiają się u Liedera w prozie poetyckiej zatytułowa-
nej „Uruguay”. Nowoczesne sposoby podróżowania, znoszące dystans 

14 P. Śniedziewski, Melancholijne spojrzenie, Kraków 2011, s. 218.
15 Tamże, s. 224.
16 D. Śnieżko, Pamiątka, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-

-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014, s. 322–324.
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przestrzenny, reprezentuje tu wielki statek – parowiec, który wrócił 
z „australskich brzegów” (s. 100). W epatującej zgrzytami estetycznymi 
i brutalnością prozie poetyckiej, o której Marian Stala mówi, że stanowi 
„jeden z najokrutniejszych obrazów młodopolskiej poezji: uczłowieczenie 
przedmiotu równa się w nim podwójnej, degradującej reifikacji ludzkiego 
ciała”17, znajdziemy skondensowany i drapieżny obraz transoceanicznego 
parowca jako nierządnicy, myjącej w porcie swoje ciało po kolejnym rejsie. 

Rozpiętość estetyczna i tematyczna, przy konsekwencji i rozpoznawal-
ności, zwłaszcza językowej, twórczości Liedera, może zadziwiać. Wywołu-
je wiele pytań o tożsamość „ja” poetyckiego, ciągłe poszukiwania własne-
go głosu i tematu (tak widoczne w trzech pierwszych zbiorach), a także 
o granice między imitatorstwem i oryginalnością.

Podróż w wieku pary

Choć się na kufrze zgięło arlekińskie wieko,
Choć grat ze strychu wyźrzeć nie ma już nadziei,
Może jednak pójść w podróż, ba, nawet daleką,
Gdy kolej mu na grzbiecie nowy fracht naklei. 
 (s. 153)

W zacytowanej powyżej trzeciej strofie wiersza mowa jest o podróży 
koleją tak nierozłącznie związanej z epoką, że zdaje się najważniejszym 
ówczesnym sposobem podróżowania18. O jeździe pociągiem mówi już 
pochodzący z debiutanckiego zbioru Liedera świetny, skondensowany 
wiersz z patriotyczną puentą, zatytułowany Wagram: 

Pędzimy siłą pary szumiącej niesieni,
Furczą koła powozów, pociąg z wiatrem leci.

Zwalnia biegu – przystanek; budzę się w wagonie
Jako młynarz, gdy nocą staną młyńskie koła;
Chrupie żwir pod stopami służby na peronie.
Konduktor, obiegając pociąg, Wagram! woła. 
 (s. 59)

17 M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 
1994, s. 264.

18 Por W. Tomasik, Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe, Warszawa 2014; tenże, Szalony 
bieg. Kolej i ciemna nowoczesność, Warszawa 2015.
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Wołanie na stacji kolejowej przywołuje przeszłość i pamięć „napoleoń-
czyków”. Sceneria i sytuacja mijania słynnego miejsca, nie zaś odwiedzin 
i celebrowania pamięci, cała przypadkowość i nagłość tej sceny dowodzą 
oryginalności ujęcia. Znacznie mniej udany, ale ciekawy jako sytuacja li-
ryczna wyzyskująca kontrast szybkości i tego, co powolne, ruchu i stałe-
go miejsca w przestrzeni, jest pochodzący z wiersza Na stoku gór obraz 
tyrolskiego pasterza, młodego chłopca, który na widok przejeżdżające-
go pociągu uświadamia sobie, że nie będzie mu dane opuścić rodzinnej 
miejscowości i poznać wielkiego świata, którego znakiem staje się właśnie 
pociąg.

Westchnął; – pociąg na gór surowe śmignął karki,
Ciągnąc za sobą dymy w skłębionym warkoczu,
I dwie czerwone z tyłu mignęły latarki, 
Podobne do górskiego zwierza dzikich oczu. 
 (s. 87)

Fascynacja podróżą i jej konsekwencjami wyraża się także pośrednio 
w Arlekinie. Kufer nie bywał tak daleko jak parowiec, który płynął aż do 
Australii, jednak jego „przepodróżowanie” ma także sens utraty pierwot-
nej niewinności. Wielokrotnie kierowany z miejsca na miejsce, nie jest 
czystą, niezapisaną kartą, przeciwnie – odbił się na nim nadmiar adresów, 
w które biernie (i nie bez bolesnych strat) był wysyłany. 

Alegoria

Lieder posługuje się w swojej poezji zarówno symbolem, jak i alegorią, 
czyni to z dużą śmiałością i swobodą. Emblematyczny kufer – przedmiot, 
którego sens zostaje jawnie i jednoznacznie wyjaśniony w puencie, sy-
tuuje się zdecydowanie bliżej bieguna alegorii, której znaczenie wydaje 
się mniej skomplikowane i wieloznaczne, niż ma to miejsce w przypadku 
symbolu. Jednak to właśnie alegoria zawiera pewien szczególny nadda-
tek znaczenia, o którym wiedzieli poeci połowy XIX wieku, wśród nich 
Baudelaire, twórca tak ważny dla Liedera19. Element ten wyeksplikował 
najciekawiej Walter Benjamin, a za nim krytycy sztuki z końca XX wieku. 

19 Piotr Śniedziewski przypomina rozważania Baudelaire’a o alegorii jako „formie ukształ-
towanej podług idei” i dodaje: „Interesujący nas trop jest zatem rozumiany jako materialna 
otulina niematerialnego pojęcia. [...] Alegoria opiera się bowiem nie na intuicji, ale na umownej 
relacji, jej rozszyfrowanie zaś wymaga zgłębienia problemu, czyli dotarcia do tego, co ukryte, 
odległe, przysłonięte lub po prostu wcześniejsze (uprzednie)”. P. Śniedziewski, dz. cyt., s. 215.
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Współczesna badaczka przywołuje poglądy myśliciela i nawiązujące do 
niego stwierdzenia Craiga Owensa, który zestawia ze sobą symbol i ale-
gorię:

„Symbol jest synekdochą, częścią reprezentującą całość”, lecz „alegoria jest 
ekstrawagancją, naddatkiem wartości; jest zawsze w nadmiarze”. Alegoria za-
właszcza znaczenie. W takim sensie jest ona nie tylko metaforyczna, lecz także 
metonimiczna20.

To alegoryczne zawłaszczenie ma miejsce w przypadku Liederowskie-
go kufra. Przedmiot przyciąga uwagę odbiorcy i sam staje się pełnopraw-
nym bohaterem wiersza. Piotr Śniedziewski cytuje wypowiedź Benjamina 
o alegorii u Baudelaire’a – zdaniem autora Pasaży „zawiera [ona] ślady we-
wnętrznej wściekłości, która była konieczna, by wtargnąć do tego świata 
i zniszczyć oraz zrujnować jego harmonijne wytwory”21 – i komentuje ją 
następująco:

Być może ta zmiana perspektywy faktycznie stanowi lek na deprecjację rzeczy 
w koncepcji Benjamina. Jednak Baudelaire, zgodnie ze swym „melancholijnym 
geniuszem”, na dewaluację znaczenia i towarzyszący mu upadek rzeczy reaguje 
także znużeniem i obawą przed bezpłodnym powtarzaniem tego samego [...]22.

To podwójnie ważny komentarz – istotnie te słowa Benjamina mówią 
więcej o nim samym i jego apokaliptycznej utopii niż o autorze Kwiatów 
zła. Uwaga poznańskiego badacza o melancholijnej reakcji i znużeniu 
Baudelaire’a da się zastosować natomiast nie tylko do poety francuskie-
go, ale właśnie także do Liedera, który zawsze lęka się skutków własnego 
gniewu (jedyny wyjątek stanowi jego wyolbrzymione polemicznie reago-
wanie na krytykę, ale i ona kończy się ostatecznie wyborem izolacji, nie 
walki). Tłumienie i ukrywanie emocji to stała strategia „ja” poetyckiego, 
maskowanie prawdziwych uczuć mści się na tej poezji w nieporównanie 
większym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku wewnętrznych konflik-
tów Baudelaire’a, który nawet autoagresję przekształca w cenną poetycką 
wartość, stającą się, jak pamiętamy, „raną i nożem”, „la plaie et le cou-
teau” w wierszu Heautontimoroumenos23.

20 M. Michałowska, Doświadczenie sztuki i doświadczenie życia – wobec „niezrozumiałości” 
sztuki współczesnej, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, 
Kraków 2006, s. 380–381.

21 Cytat ze Źródeł niemieckiego dramatu tragicznego Benjamina, tu w przekładzie P. Śnie-
dziewskiego, dz. cyt., s. 228.

22 Tamże, s. 228.
23 Ch. Baudelaire, dz. cyt., s. 212.
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W wierszu, za sprawą tytułu i powiązanego z nim wyjątkowego epi-
tetu „arlekiński” (to drugi, niezasygnalizowany przeze mnie wcześniej 
„liederyzm” – „arlekińskie wieko”), dochodzi do jeszcze jednego przesu-
nięcia. Zniszczony kufer oblepiony znakami przebytych podróży wygląda 
jak Arlekin w pstrokatym kostiumie w romby. Z kolei sugerowana już od 
tytułu wizja błazeńskiej postaci przenosi się na obraz samego podmiotu. 
Powstaje specyficzne równanie – życie człowieka zestawione zostaje z ku-
frem, a ponieważ sprzęt ujawnia podobieństwo z Arlekinem, człowiek 
w tej opowieści okazuje się podobny do postaci z komedii dell’arte. 

W przebraniu Arlekina

Obraz artysty, którego wnętrze jest tajemnicą, ukazany został na obu 
poziomach metaforycznych: „arlekińskie wieko” nie chce odsłonić swojej 
zawartości, poeta w przebraniu Arlekina pozostaje zamaskowany, nieroz-
poznany. 

Błazeński rys Arlekina nie powinien również ujść naszej uwadze. Ar-
tysta w XIX wieku i w XX stuleciu nie po raz pierwszy i nie ostatni jawi 
się jako arlekin, żongler o aspekcie trickstera – poniżony i zarazem wy-
brany24. Twórczy aspekt zarówno błazna, jak i Arlekina, ambiwalentny, 
metamorficzny, a nawet demiurgiczny, fascynował modernistycznych 
artystów25. Ten właśnie potencjał figury z komedii dell’arte nie zostanie 
przez Liedera w pełni wykorzystany, jak będzie to miało miejsce choćby 
u symbolistów rosyjskich26; musi wystarczyć jako sygnał pewnej postawy 
i zagadkowy znak.

Maria Podraza-Kwiatkowska zwracała uwagę, że „myśli, uczucia, wspo-
mnienia i marzenia są punktem wyjścia utworów Rolicza”27, i wskazywała 
znamienny dla epoki typ obrazowania, jakim był pejzaż wewnętrzny, któ-
ry zdominował jego twórczość, przy czym przejawiał się na dwa sposoby. 
Pierwszy z nich polega na „podaniu samodzielnego opisu pejzażu i wyjaś-
nieniu, że krajobraz ten – to dusza poety. [...] Drugi typ wewnętrznych 
pejzaży skonstruowany jest według zasad techniki symbolicznej”28. 

24 Por. P. Radin, Trickster. Studium mitologii Indian północnoamerykańskich, przeł. A. Top-
czewska, Warszawa 2010.

25 Por. M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Warszawa 2014. 
26 Por. I. Malej, Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady, Wroc-

ław 2002.
27 M. Podraza-Kwiatkowska, Wacław Rolicz-Lieder, s. 158.
28 Tamże, s. 159–160.
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Wprawdzie Arlekin ze względu na znamienną puentę: „oto życie moje”, 
mieści się bez reszty w pierwszej odmianie, jednak są w tym utworze ele-
menty (do których należy intrygujący tytuł) wskazujące na uniknięcie 
przez Liedera zbytniej oczywistości alegorii. Obraz przedmiotu ma osta-
tecznie być zrównany z losem tego, kto mówi w wierszu. To właśnie ja 
jestem jak ów porzucony na strychu kufer – zdaje się mówić podmiot.

Mimo pozornie jednoznacznej puenty tytuł całego utworu przyciąga 
uwagę i niepokoi, pozostając, właśnie w świetle ostatniego wersu, wie-
loznaczną autodiagnozą poety ukrytego za swego rodzaju kostiumem 
pozszywanym z niewłaściwych etykiet, artysty nietożsamego z samym 
sobą, który w stroju i masce Arlekina pozostaje do końca nierozpoznany.

Palimpsest

Wśród wielu pochodzących z tego samego czasu utworów Liedera można 
zauważyć ujęcia, które nakazują zastanowić się nad wizerunkiem z Arleki-
na. W wierszu Kronika dni przyszłych czytamy:

Kosztowną jestem księgą ja pergaminową,
Po której uśmiech fruwa, w której łza się kręci;
Zmyj karty zapisane i kronikę nową
Kreśl ku czasów wieczystych potomnej pamięci. 
 (s. 155)

Palimpsestowy charakter „ja” budzi chęć zestawień z zamaskowanym 
podmiotem Arlekina, co więcej, pochodząca z tego samego tomiku Kroni-
ka... przynosi porównania przypominające o „przepodróżowanym” kuf-
rze, z którym utożsamia się podmiot. Porównanie do „przekołatanego” 
żołnierza prowadzi do ważnej autoprezentacji: „Od kul wypadków życia 
jestem znicowany” (s. 155). Przenikliwe spojrzenie ty lirycznego dostrze-
że ślady „znicowania”, co odsyła do wyobrażenia ubrania czy płaszcza 
(znowu zewnętrznej szaty „ja”); zauważy też możliwość zatarcia dawnych 
śladów i – jak w palimpseście – nadpisania nad startym pierwotnym teks-
tem nowych treści. Metafory Lidera bywają zaskakujące, dziwaczne albo 
estetycznie wątpliwe, są natomiast niezwykle konsekwentne. Omawiany 
tu wiersz nosi nieprzypadkowo paradoksalny tytuł Kronika dni przyszłych. 

Z kolei w wierszu Powitanie „serce” przygotowujące się na przyjęcie 
nowej miłości „wyświeżyło się” „jako wieski pałacyk na przyjęcie pana” 
(s. 157). Co ważne, w idyllicznym opisie stylizowanym na staropolską sie-
lankę, w którym każdy abstrakt ma swoje obrazowe odpowiedniki, brak 
jakichkolwiek obrazów zniszczenia:
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Tu myśli, jak ogrody, cień rozkoszny dają,
Tu słowa, jako leśni ptaszkowie, śpiewają,
[...] 
 (s. 157)

Czysta i nowa miłość domaga się innej scenerii: „Nie uźrzysz żadnej 
z rzeczmi znoszonymi skrytki” (s. 157). Wnętrze domu jest odświeżone 
i „wybielone” – stanowi więc wizerunek przeciwstawny wobec autopor-
tretu z Arlekina.

Nietożsamość

Podmiot twórczości Liedera jawi się jako ktoś, kto poszukuje tożsamo-
ści i nie znajduje wyrazu w dotychczasowych formułach i formach litera-
ckich, w których próbowano zamykać „ja”. Sięga więc nie tylko po najbar-
dziej nowatorskie sposoby wypowiedzi, ale próbuje również przełamywać 
dawne konwencje w sposób nieoczekiwany i zaskakujący. Nic innego nie 
zmuszało młodego poety do radykalnych gestów, jak tylko chęć pisa-
nia w sposób, który byłby maksymalny, gdy chodzi zarówno o siłę, jak 
i (mimo jawnej sztuczności) właśnie o prawdę wyrazu. Paradoksalnie to 
właśnie miejsca najbardziej dziwaczne i artystycznie „nieudane” powinny 
zatrzymywać uwagę, bo w nich być może ukrywa się tajemnica niepowta-
rzalnego „ja” poety.

Autor wydawanych własnym nakładem tomów był świadomy nara-
żania się na drwinę, której nie skąpili nadwrażliwemu poecie krytycy. 
Świadomości tej dowodzi wiersz Pawie pióra, pochodzący ze zbioru poe-
zji z roku 1898. To, co łączy ten utwór z Arlekinem, to motyw powrotów 
z podróży do rodzinnego domu i konfrontacji dawnych marzeń z rzeczy-
wistością. W niezmienionym od czasów wczesnej młodości pokoju – prze-
strzennym odpowiedniku dawnego „ja” – pozostały pamiątki, a wśród 
nich pawie pióra podarowane przez „złotowłosą dziewczynę”.

Każde oko dziś z góry przemawia:
Byłeś niegdyś podobnym do pawia. 
 (s. 276)

Już sam wizerunek wielobarwnego ptaka, cenionego w sztuce sece-
syjnej, nie jest nacechowany wyłącznie pozytywnie. Paw jako symbol 
wieloznaczny stanowi emblematyczny obraz próżności i pychy (dlate-
go Maeterlinck w Ennui wyobraził sobie rzadkie, białe i nonszalanckie 
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pawie zamiast tych wielobarwnych). Dodatkowo pawie pióra, które mo-
gły być ozdobą, miały też swój złowróżbny aspekt – znany przesąd gło-
sił, że przynoszą nieszczęście. Wszytko to mogłoby wystarczyć za temat 
melancholijnych rozważań dotyczących zderzenia marzeń i wygórowa-
nych pragnień z przykrymi realiami. Jednak nie wystarcza autorowi, by 
wyrazić dramatyczny rozdźwięk między ambicjami a rzeczywistością. 
Lieder świadomie sięga po obrazy głęboko dysharmonijne i zaskakują-
ce, takie jak choćby metafora pawich piór powyrywanych przez życie. 
Nawet rym do epitetu „harda” nie zmuszał przecież autora do wprowa-
dzenia następującego, przykrego i groteskowego obrazu niekorzystnych 
zmian:

Tak że dusza przepyszna i harda
Spowszedniała jak szara pularda. 
 (s. 276)

Bezpłodna dusza podobna jest do bezbarwnej przedstawicielki drobiu, 
znanej z ówczesnych kurników, a zwłaszcza z mieszczańskiego stołu – sa-
moponiżenie zdaje się tu nie mieć kresu, bo w puencie pojawia się po-
równanie do pawia, które dobitnie wskazuje, że i tu, w obrębie analogii 
ogniskującej sensy wiersza, dzieje się coś, co niepokoi:

Jednak czasem jest we mnie coś z pawia;
[...]
Wówczas, jako pawie na parkanie,
Przeraźliwe w przestrzeń ślę wołanie. 
 (s. 276–277)

To, co pozostało jako element podobieństwa w porównaniu, to jedy-
nie rozdzierający (i nieznośny) krzyk pawia. Dysharmonijny wrzaskliwy 
dźwięk jako znak rozpoznawczy artysty – to naprawdę za wiele, by nie 
dostrzec bolesnej autoironii.

Nie można się dziwić, że na swoisty apel tej poezji odpowiedział 
z wrażliwością Marek Eiger – Stefan Napierski, idealny czytelnik, o któ-
rym Lieder daremnie marzył. Wskazując w swojej książce nielicznych po-
przedników, którzy wypowiadali się o zapomnianym poecie, Napierski 
docenia Antoniego Potockiego za dostrzeżenie podobieństwa między nim 
i słynnym francuskim arystokratą i dandysem:

zaszczyt natomiast przenikliwości krytycznej Potockiego przynosi zestawienie 
Liedera z markizem Robertem de Montesquiou (będącym jak wiadomo proto-
typem proustowskiego barona de Charlus’a): jest w nim to samo nonszalanckie 
wyrafinowanie, taż ironiczna przekora i „pogarda nieoświeconego motłochu”, 
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a przede wszystkim tenże stosunek do każdego z własnych wierszy, jak do wy-
myślnego bibelotu29. 

Dysonansowy element – taki jak ów dźwięk wydawany przez pawia 
w wierszu Pawie pióra – pojawia się niemal w każdym utworze Liedera, 
w którym poeta dokonuje autoprezentacji. Wyjątek potwierdzający tę 
regułę stanowią tylko staropolskie sielankowe „szlacheckie” stylizacje, 
ale właśnie w nich nietożsamość podmiotu i kreowanego wizerunku jest 
rażąca z innego powodu, nie artystycznego, lecz biograficznego. Można 
założyć, że dla ludzi jego czasów, którzy mieli w swoim otoczeniu, wśród 
krewnych czy znajomych, żywe relikty sarmatyzmu, było wprost oczy-
wiste, że ten sposób kreowania samego siebie przez Liedera jest nieau-
tentyczny, związany wyłącznie z jego kulturą literacką. Zgodnie ze znaną 
socjologiczną obserwacją przedstawiciele innych narodowości nie mogli 
wyczuwać tych niuansów i artyści z kręgu Georgego uznawali poetę za 
wcielenie polskiego szlachcica z właściwą mu dumą i grandezzą. Staropol-
skie stylizacje „ja” są jednak tylko maską – „arlekińskim” strojem poety, 
który wie, z jakich elementów tradycji literackiej utkał swoją szatę.

„Przepodróżowany” kufer jest odpowiednikiem życia przedwcześnie 
zmierzającego do kresu. Tylko trochę później niż powstał Arlekin, bo na 
trzydzieste urodziny, Lieder będzie swoją zbędność i duchową starość 
akcentował w wierszu Trzydziestolecie, opublikowanym w piątym zbiorze 
poezji w roku 1897:

Mieć lat trzydzieści w księgach stanu cywilnego,
W sercu drugie trzydzieści, w mózgu trzecie zasię,
I być praktycznych ludzi zdaniem – do niczego,
Piątym kołem przy życia ziemskiego kolasie,
To, mimo dzwoneczkową trefność argumentu,
Warte ćwiartkę papiru, kroplę atramentu: 
[...]
 (s. 217)

29 S. Napierski, Zapomniany polski modernista, Warszawa 1936, s. 16. Cytowany przez Na-
pierskiego Potocki porównywał Liedera z Montesquiou jako poetę gabinetowego, ale dobrze 
znał literacki Paryż i porównanie to mogło mieć też inne, niewyrażone wprost podstawy w do-
strzeżeniu podobieństwa dekadenckiego gustu obu poetów. Nie trzeba dodawać, że nazwisko 
Montesquiou jest znakiem ówczesnej manifestacyjnej estetyki homoseksualnej, do czego w ra-
mach dyskursu swojej epoki robi aluzję Napierski, wspominając o baronie de Charlus. W przy-
padku postawy Liedera to bardziej skomplikowane, gdyż funkcjonował on dwutorowo: inaczej 
w kodach kultury europejskiej, inaczej w literaturze polskiej, co widać jeszcze w recepcji Jaro-
sława Iwaszkiewicza.
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W osobistym, „urodzinowym” wierszu podmiot znowu sięga po meta-
forykę „błazeńską”, dzwoneczki trefnisia ukrywają, rzecz jasna, rozpacz 
prawdziwego dziecka Saturna, rasowego melancholika, wraz ze znamien-
nym dla niego przechodzeniem od poniżenia do wywyższenia30.

Najbardziej tajemniczy i chyba najgłębszy (także dlatego, że poprzez 
symboliczne obrazy choć trochę odsłaniający wnętrze) autoportret wy-
łania się z zakończenia utworu Uśmiechowi mojej siostry, jednego z naj-
lepszych tekstów Liedera. Zastosowana tu zasada odległych skojarzeń 
prowadzi do najbardziej awangardowych utworów XX wieku. Być może – 
poprzez katalogowy Piecyk... także do późnych, „ciemnych” wierszy Alek-
sandra Wata – tę tezę chcę tu postawić niejako na marginesie głównego 
wywodu.

Widzę grotę – runowe pisma są na wschodzie.
Sfinks o głowie niewieściej stoi wśród pieczary.
[...]
Wolo moja, uklękaj! Chcę, by Sfinks przemówił. 
 (s. 126)

Kantyleny i dysonanse

W poetyce Liedera pojawia się zastawiający kontrast między kantyleno-
wą śpiewnością, której francuski rodowód Maria Podraza-Kwiatkowska 
wyprowadza z poezji Moréasa31, i śmiałym operowaniem elementami 
radykalnie przełamującymi ową śpiewność. To samo, co dotyczy melodii 
wiersza, funkcjonuje na poziomie obrazu poetyckiego. 

Warto postawić pytanie, czy niezamierzone często niezręczności 
Liedera i dziwaczne słownictwo, którym psuł dobrze zapowiadające się 
wiersze, mogą być jedynie wyrazem nieudolności, silenia się na oryginal-
ność, czy też mają jakieś głębsze przyczyny artystyczne i psychologiczne. 
W wierszu zatytułowanym Uwiedzenie, wystylizowanym na utwór miłos-
ny, mówiącym zapewne o poezji i poetyckim natchnieniu, znajdujemy 
w ostatniej wygłosowej strofie karkołomną metaforę, która zamienia ten 
pisany przecież w tonacji serio wiersz w mimowolną groteskową autopa-
rodię. Dla „niej” – nienazwanej wprost poezji, czy też Muzy, lub uperso-
nifikowanej Miłości:

30 Por. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, 
wstęp M.P. Markowski, Kraków 2007.

31 M. Podraza-Kwiatkowska, Wacław Rolicz-Lieder, s. 140.
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Sto pieśni do mych piersi tuliło się łzawo: – 
Dla której mi klasyczne dłoni Apollina
Po muzeach gipsowych głośne biją brawo! 
 (s. 158)

Gipsowe (nawet nie marmurowe!) muzealne posągi bijące głośne bra-
wo – czy dysonansowy efekt, który się tu pojawia, mógł całkowicie ujść 
uwadze autora? Czy nie były mu znane rozważania dotyczące Laokoona 
i estetycznego niebezpieczeństwa takiego ożywiania posągów?

Jeśli teza Marii Podrazy-Kwiatkowskiej o linii prowadzącej od Liedera 
do Peipera zyskuje wielorakie potwierdzenia – to także i w tym, że pro-
wadzi ona „od metafory do urojenia”, by posłużyć się tytułową formułą 
monografii dotyczącej właśnie Peipera, autorstwa Jarosława Fazana32. 
„Patografia” młodopolskiego twórcy, który zamilkł przedwcześnie, była-
by inna, ale diagnoza pomogłaby zrozumieć niespójność artystycznych 
wizerunków „ja”. Do takich wniosków poprowadziła mnie interpretacja 
Arlekina, jednego z najbardziej „uklasycznionych” i harmonijnych utwo-
rów, wiersza, w którym nie ma niczego niepokojącego. Jednak właśnie 
ten obraz pooklejanego nalepkami z podróży kufra jest konsekwentnym 
znakiem nieprzejrzystości i nietożsamości podmiotu.

Muzyczność poezji Liedera to nie tylko „kantyleny kantylen, same 
kantyleny” (s. 125), ale także dysonanse, które zawsze mówią coś istot-
nego. Sfinksowy charakter podmiotu i nagłe przechodzenie od autowize-
runków o wzniosłym charakterze do tych deprecjonujących, gwałtowne 
nieraz przeskoki od stylu wysokiego do niskiego – to stałe cechy poezji 
Liedera. 

Jestem fałszywy akord, brzmiący
Zgrzytem w niebiańskich sfer symfonii,
Dzięki żarłocznej, złej Ironii,
Tak bezustannie mnie szarpiącej33.

To Baudelaire. Liederowi brakuje siły Baudelaire’a, by wypowiedzieć 
w pełni w dysonansach „złą ironię”.

32 Por. J. Fazan, Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera, Kraków 2011.
33 Ch. Baudelaire, dz. cyt., s. 213.
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Przekierowanie / Ślepy tor

Wiersz Arlekin jest jednym z tych precyzyjnie skomponowanych utwo-
rów, których poetyka może być określona jako prestaffowska. Jak daleko 
sięgają analogie między Liederową medytacją nad starym zniszczonym 
przedmiotem a sposobem myślenia autora wiersza Kieszeń, dowodzą tak-
że słowa z jednego z jego listów do Ostapa Ortwina pochodzące z czerwca 
1900 roku:

A wiesz, jak wygląda nasze życie? Oto jest list pięknie zaadresowany, który ma 
iść tysiąc, tysiące mil, naturalnie trzeba go ofrankować. Więc nalepiamy marki, 
marki i marki, że w końcu list tak zalepiony markami, że nie widać adresu. Taki 
list może iść wszędzie, bo ma tyle marek, że mu na Marsa wystarczy, ale właśnie 
dlatego nie może iść nigdzie34. 

Słowa te cytował Tomasz Bilczewski, interpretując w kontekście kate-
gorii codzienności Staffowskie Dzieciństwo. W komentarzu dodawał: 

Metafora listu, który przemierza tysiące mil, cały zalepiony znaczkami tak, że 
nie znajduje adresata i krąży bez celu, określa nieprzejrzysty los człowieka: na 
początku jasny i klarowny zostaje nadmiernie ofrankowany doświadczeniem 
[...]. Znaczki okazują się symbolem meandryczności i wielokierunkowości za-
nurzenia człowieka w świecie35.

Tu narzuca się głęboka analogia – wielokrotnie „ofrachtowany” aż 
do granic nieprzejrzystości kufer nie trafia już nigdzie, pozostawiony na 
strychu daremnie czeka na kolejną podróż. Co więcej, staje się podobny 
do zamaskowanego Arlekina, przebranego w połatany kostium. Tu też 
jest miejsce na różnicę – w całej twórczości Staffa „przekonanie o piel-
grzymiej kondycji człowieka powraca z wielką intensywnością”36, podczas 
gdy Lieder albo bywa poetą zabłąkanego podmiotu, albo – jak właśnie 
w Arlekinie – podmiotu zmarginalizowanego, porzuconego gdzieś poza 
nawiasem życia. Przy wielu innych różnicach dążącego do klasycznej jas-
ności Staffa i konsekwentnego eksperymentatora i eksploratora słowa, 
jakim jest Lieder, narzuca się pewna istotna cecha związana z pograni-
czem samej twórczości i życia, którą warto wskazać jako zdecydowanie 
odróżniającą Liedera od autora Uśmiechów godzin. Starszy z poetów nie 

34 L. Staff, W kręgu literackich przyjaźni. Listy, oprac. J. Czachowska, I. Maciejewska, War-
szawa 1966, s. 45.

35 T. Bilczewski, O codzienności, [w:] Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, red. A. Czabanow-
ska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala, Kraków 2005, s. 241.

36 Tamże, s. 242.
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ma w sobie nic z metamorficznych możliwości i potencjału odradzania 
się, tak znamiennego dla Staffa. Młodszy, nie tylko za sprawą konse-
kwentnie rozwijanej stoickiej i chrześcijańskiej antropologii, ale również 
z przyczyn osobowościowych, uniknął niebezpieczeństw stagnacji. Jego 
poprzednik nie potrafił czy raczej nie chciał wybrać takiej drogi, podobnie 
jak nie wybrał klarowności i klasycznej jasności, pozostając w sferze nie-
konsekwencji estetycznych. Jednak to właśnie w jego dorobku kryje się 
niepokojący potencjał nieodczytanych „nadmiarowych” znaczeń. Nie ina-
czej jest w Arlekinie, gdzie doświadczenie ludzkie przełożone jest na obraz 
sfatygowanego przedmiotu, który odbył wiele podróży w przestrzeni i na 
którym swoje piętno odcisnął czas. Podmiot, szkicując analogię między 
sobą i opuszczoną, niepotrzebną rzeczą, ma świadomość swojej zbędno-
ści i odstawienia na boczny tor, ma poczucie przebywania poza głównym 
nurtem wydarzeń – życie jest gdzie indziej i toczy się bez niego.

Autorem Arlekina jest twórca stosunkowo młody, który jednak w żad-
nej mierze nie akcentuje swojej młodości, przeciwnie, pragnie wskazać 
odbiorcy na arcydekadencki sposób, jak bardzo jest „przeżyty” i zużyty 
– tak jak stary niepotrzebny nikomu sprzęt. Zwrócony ku przeszłości, nie 
posiada jej w pełni, ponieważ nie ma dostępu do pamiątek i wspomnień; 
nie ma też przyszłości, bo brak mu nadziei – w bezczasowym „teraz” ska-
zany jest na manifestowanie swojej nietożsamości. 

Jechać czy zostać?

Jedno z najważniejszych pytań o specyfikę poezji Liedera, jakie zadała 
w swojej monografii Maria Podraza-Kwiatkowska, dotyczy braku jedno-
litości artystycznej jego dorobku. Można znajdować różne uzasadnienia, 
wśród nich takie, które wiążą się z wczesnym debiutem i poszukiwaniem 
własnego głosu w chwili, kiedy poezja polska znajdowała się w kryzysie. 
Obraz z Arlekina wskazuje na świadomość autora, z jak wielu elementów 
był zszyty jego poetycki kostium. Trudno o znalezienie jednej odpowiedzi 
dla zagadki nietożsamości – tu wyrażonej w „zamkniętej” i jak na Liedera 
uklasycznionej czy też parnasizującej formie. 

Wacław Rolicz-Lieder to nie tylko twórca niezwykłych próz poety-
ckich, nie tylko nowatorski (a w Polsce wczesny) symbolista. To także 
autor zagadkowych autoportretów odsłaniających i zarazem przesłania-
jących w podwójnym geście głęboką nietożsamość podmiotu. „Kantyleny 
i dysonanse” to w przypadku poety tak bardzo wyczulonego na muzyczne 
aspekty poezji istotna opozycja estetyczna. Dysonansowość wskazuje na 
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zamiar pozostawienia widocznych pęknięć tworzonego z namysłem i wy-
siłkiem obrazu poetyckiego. Zaskakujące, nieraz szokujące zgrzyty wdzie-
rają się w melancholijną melodię wierszy Liedera, wnoszą nieoczekiwany 
rażący szczegół, niezręczne czy niestosowne porównanie, ujawniają coś, 
co pozostaje do końca niewypowiedziane. Tak jest w wierszu Mgły jesien-
ne, który w całości jest dysharmonijnym pejzażem wewnętrznym, zaczy-
nającym się od metafory zamieniającej abstrakcję w obraz37:

Na polach mojej myśli długa była susza
I dobre słońce wdzięcznie przyświecało zbiorom; 
Dziś rżyska ostre kolą, a na rżyskach głusza 
Siedzi w płachcie i długi wzrok rzuca ku borom. 
 (s. 151)

Opisywany stan ducha to stopniowe pogarszanie się nastroju. W sym-
bolicznym jałowym pejzażu jesieni i niemożliwych do spełnienia pragnień 
„Żuraw sterczy jakoby komin po piekarni” (s. 151). Studzienny żuraw, lite-
racko oswojony składnik obrazowania, zostaje dysonansowo porównany do 
komina, nowszego i mniej poetyckiego niż studnia elementu rzeczywisto-
ści, dodatkowo prozaicznie ukonkretnionego jako pozostałość piekarni (czy 
jest to wymuszone jedynie przez rym do „darni”?). To ruina – ale przecież 
nieromantyczna – najzwyklejszego budynku, który stracił swoją użytecz-
ność. W tym właśnie wierszu pojawia się wyrazista metaforyka erotyczna 
(„Chciałbym wody zaczerpać ze zmysłowej studni”; s. 151); dysonansowe 
pragnienie „rozkoszy” (s. 151) wyrażone jest w konwencji snu i ubrane 
w szatę natrętnie zorientalizowanego fantazmatycznego porównania:

O biodro namiętności myśl się ma ociera,
Jak Arabka brązowa o rumackie udo. 
 (s. 151) 

Autor znał wers z poematu Baudelaire’a Podróż: „La jouissance ajoute 
au désir de la force”38. Mgły jesienne ujawniają sprzeczności Liedera, który 
chce wysłowić niewyrażalne i przemawia dysonansowymi, „sfinksowymi” 
zagadkami. Spokojny w tonacji, melancholijny Arlekin jedynie pośred-
nio mówi o pragnieniu niemożliwego. Porzucony na strychu kufer, który 
mógł być „zaproszeniem do podróży”, staje się alegorią rezygnacji. Wy-
razisty tytuł nadaje temu wizerunkowi gorzki, autoironiczny charakter.

37 Por. M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski, Kraków 1988. 
38 Ch. Baudelaire, dz. cyt., s. 338. W przekładzie Marii Leśniewskiej z konieczności znika 

„jouissance”, brak też „siły” pragnienia: „Rozkosz to dla pragnienia jest podnieta stała”. Tamże, 
s. 339.




