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Przez ziemiańskich marzeń szlaki.  
Wiersz Marzenie Wacława Rolicza-Liedera  
w kręgu polskiej scenografii szczęścia

W dorobku poetyckim Wacława Rolicza-Liedera odnaleźć można dwa 
wiersze zatytułowane Marzenie. Pierwszy (inc. Pragnąłąbym z polską Pol-
ką...) pojawił się w zbiorze Poezje II, nie o nim tu mowa. Przedmiotem 
niniejszych rozważań będzie Marzenie z trzeciego zbioru wierszy Liede-
ra, w którym słychać w pełni już ukształtowaną dykcję młodopolskiego 
poety, widać wiodące motywy w wysoce reprezentatywnych dla niego li-
rykach, jak chociażby Na tęsknym stawie wspomnienia. Wiersz Marzenie 
w tym kontekście sprawia wrażenie prostodusznego westchnienia za ży-
ciem poczciwym, umiarkowanym i szczęśliwym. Utwór z pewnością miał 
potencjał podobania się szerszej publiczności. Nie bez przyczyny został 
zakwalifikowany do wyboru Pieśni niepodległe1, a także do znanej antolo-
gii poetyckiej Młoda Polska, przygotowanej przez Tadeusza Boya-Żeleń-
skiego dla lwowskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na krótko 
przed wybuchem drugiej wojny światowej2. 

Marzenie to jakby próba powrotu do niektórych przedmodernistycz-
nych poszukiwań estetycznych i emocjonalnych3. Próba skazana na 

1 W. Rolicz-Lieder, Pieśni niepodległe, Warszawa 1906.
2 Młoda Polska. Wybór poezyj, oprac. T.  Żeleński (Boy), Lwów 1939; wyd. 2 – Wrocław 

1947, „Biblioteka Narodowa” seria I, nr 125.
3 Owe poszukiwania zaznaczyły się w pierwszych jego zbiorach poetyckich (Poezje I,  

Poezje II), często podane były w rytm tęsknot odnajdywanych w rodzimej liryce (romantycy, 
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niepowodzenie, może nawet symulowana, wyrażona warunkowo (pierw-
sze słowo: „gdyby”). Mamy tu zatem melancholijne „gdybanie” bez szans 
na ucieleśnienie w materii szczęśliwego życia szlacheckiego:

Mieć wioskę i czarnoziem zacnym pługiem orać!
Inszym oddałbym chęci wielkich w świecie czynów,
Sam, czytał cichą mądrość z ziemi pergaminów:
Orał, siał, żął i młócił, zasie na spoczynek
Nad stawem chadzał albo doglądał drzewinek4.

Z wyraźną ostentacją wskazani zostają staropolscy patroni owego ma-
rzenia: Rej i Kochanowski. Czarnoleskiemu księciu poetów Lieder odda-
wał afektowany hołd w Apostrofie (Wiersze III), gdzie nazwał go „Panem 
nad panami”. Szczycił się tym, że kult, jakim otacza pieśni Kochanow-
skiego, wprost graniczy z szaleństwem. Natomiast bardziej ukryty wy-
daje się patronat Mickiewicza jako autora Pana Tadeusza. Wiersz Liedera 
dźwięczy trzynastozgłoskowcem, uwodzi obrazami szlacheckiego życia 
blasków, tak żywo wywołanych przez wieszcza na fali nostalgii w oko-
wach przygnębienia na paryskim bruku. 

Dobrym kontekstem dla Marzenia może być Trzydziestolecie, gorzki 
utwór o tęsknocie do prostoty i ładu żywota (Wiersze V), przywodzący na 
myśl Norwidowe westchnienia do prostych ludzi z Mojej piosnki (II):

Gdzie wszyscy ludzie skromnie jeden zegar tworzą,
Składnym rzeczy porządkiem co dzień nakręcany:
Gdzie rolnicy, za pługiem chodząc, ziemię orzą, 
Pastuchy krnąbrne bydło pasą bez nagany, 
Młynarz, wszedłszy na wiatrak, pilnie zbożę miele, 
Ksiądz mszę odprawia, dzwonnik dzwoni na kościele.

Źródłem podobnych tęsknot bywała już nie dezaprobata dla powierz-
chownych uciech życia dworskiego (Kochanowski), zniesmaczenie fał-
szem salonowej gry w uczucia (Norwid), lecz nastroje zapoczątkowane 
przez epidemię newrozy, pogłębione frustracją odtrąconego literata:

Gdzie w krwi zdrowotnej ludu nie ma tej choroby,
Z wysp może przyniesionej od antropofagów,
Co szkołę lunatycznie niesie między groby
I uczy, odwalając płyty sarkofagów:

Asnyk, Or-Ot, Gomulicki), którą Wacław Lieder chłonął od najmłodszych lat. Por. M. Podraza-
-Kwiatkowska, Wacław Rolicz-Lieder, Warszawa 1966, s. 135.

4 W. Rolicz-Lieder, Poezje wybrane, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 2003, s. 178. 
Wszystkie cytaty z tego wydania.
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Tu jedno pokolenie poetów uśmierca, 
By drugie, mając nad czym płakać, rosło w serca5. 

Zgodnie z wektorami inspiracji w naszym kręgu cywilizacyjnym szuka-
nie genezy pochwał pracowitego, umiarkowanego i pobożnego życia wiej-
skiego jako remedium na wszelakie zgubne przypadłości trzeba by zacząć 
od Greków. Jak wiadomo, w największym stopniu bogów Grekom stwo-
rzyli Homer i Hezjod. Autorowi Teogonii nie przypadł do gustu homery-
cki panteon złożony z gwałtownych charakterów, mocnych namiętności, 
śmiałego awanturnictwa, gniewu i pasji. Zatem wprowadził do boskich 
przymiotów więcej łagodności i cnót mile widzianych u prostego człowie-
ka6. Z jego Prac i dni poczęła się idylliczna wędrówka toposu szczęśliwego 
życia z pracą na roli. W sensie poetyzacji agrokultury niewątpliwie więk-
sze zasługi wniósł Wergiliusz (Georgiki), a w nieco paradoksalny sposób 
– Horacy (chętnie trawestowany epod Beatus ille qui procul negotiis). Na 
temat wartości poezji Hezjoda wystarczy przywołać jedno zdanie Ern-
sta Roberta Curtiusa ku przestrodze poetów każdej ery i epoki: „Hezjod 
umieścił w swym dziele tak dużo pouczeń, że jako poeta niewiele miał 
do powiedzenia przyszłym wiekom”7. Niemniej jednak Alina Witkowska 
widzi zasadność przywoływania Hezjoda jako patrona rolniczych poema-
tów opisowych Dyzmy Bończy-Tomaszewskiego (Rolnictwo) i Kajetana 
Koźmiana (Ziemiaństwo polskie): „Paralela z Hezjodem, choć nie do niego 
wprost, lecz do Wergilego odwoływali się autorzy poematów rolniczych, 
jest i z tego względu uzasadniona, że w pesymizmie historiozofii auto-
ra Prac i dni jedynie rolnictwo stwarzało ciepłą perspektywę sensownego 
ocalenia życia”8.

W staropolskiej psychologii politycznej wiejski eskapizm szlachty ob-
rósł kompensacyjnym mitem sarmackiego Cyncynata, rycerza-rolnika. 
W utworze Liedera obserwujemy kolejne stadium zapośredniczenia ma-
rzeń: mitem staje się Kochanowski, poeta-rolnik, tak sugestywnie za-
chwalający uroki ziemiańskiej egzystencji (np. Pieśni I 5, 9; Pieśni II 7, Na 
dom w Czarnolesie). Interpretacja wiersza takiego jak Marzenie przysparza 
kłopotu natury psychologicznej. Czy uwierzymy w prostoduszne życze-
nie? Czy liryczny podmiot odsłonił przed nami tajniki swych autentycz-
nych marzeń, czy jest to tylko przymierzanie do chwilowych nastrojów 

5 Tamże, s. 218. 
6 Por. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borow-

ski, Kraków 1997, s. 210–211.
7 Tamże, s. 211.
8 A. Witkowska, Sławianie, my lubim sielanki..., Warszawa 1972, s. 104.
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całkowicie literackiego marzenia? Ale skąd nieufność i powątpiewanie 
w szczerość wyznania lirycznego? Powątpiewanie miałoby tu przede 
wszystkim wymiar metodologiczny jako postawa krytyczna wobec zbyt 
gładkiej mowy lirycznej w niemal wszystkich wersach. Marzenie składa 
się z trzydziestu czterech, podanych w jednym ciągu, wersów trzynasto-
zgłoskowych. Z tego prawdziwie młodopolskie są jakby tylko dwa. Pierw-
szym jest sam początek, gdzie niepokojąco pobrzmiewa inicjujące proces 
snucia marzenia zniecierpliwienie, zmęczenie życiem: „Gdyby raz się już 
z życiem tułaczym uporać”.

Po takim incipit bez większego trudu moglibyśmy sobie wyobrazić al-
ternatywny ciąg dalszy, utrzymany w dekadenckiej tonacji szereg sym-
bolicznych obrazów tęsknoty za aksamitnym rozstaniem się z życiem, 
jak w licznych wierszach z lat dziewięćdziesiątych XIX wieku (Kazimierz 
Tetmajer, Stanisław Korab-Brzozowski). Lieder natomiast komponuje 
coś skrajnie odmiennego od „stanów chorobliwych i dziwności”9, może 
nawet wstydliwe quasi-filisterskie marzenie o szczęśliwej stabilizacji fa-
milijnej w małym dworku o białych ścianach. Tam życie miałoby swój 
niezaprzeczalny smak również dzięki przyprawieniu go, za zgodą sąsiada, 
dozą artyzmu, sztuką pięknego słowa: 

A gdyby dobry sąsiad w pieśniach też smakował, 
Wiersze Kochanowskiego w głos bym recytował. 

Młodopolski poeta skwapliwie wprowadził loci communes poezji zie-
miańskiej: etyka własnoręcznej orki, pochwała stateczności (cnota umia-
ru), „żona, domu ozdoba”10, uroki szlacheckiego dworku, piękno przyrody, 
mądre głosy o Rzeczypospolitej. Nie były to już treści zapładniające wyob-
raźnię poetów naszego wczesnego modernizmu lat dziewięćdziesiątych 
XIX wieku. Karierę poetycką robiły wtedy obrazy skorelowane (niekiedy 
w symbolistycznie zagadkowy sposób) z nastrojami dekadenckimi i nową 
wrażliwością, nijak nierymującą się z obrazami ziemiańskiej sielanki, do 
jakich skądinąd – w perspektywie długiego trwania – polska poezja po-
wracała dość konsekwentnie. 

9 „Poszukiwania stanów chorobliwych i dziwności” jako wiodącą cechę symbolistycznych 
praktyk artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem dekadenckiej poezji francuskiej lat 
osiemdziesiątych XIX wieku wskazuje Henri Peyre (tenże, Co to jest symbolizm?, przeł. M. Żu-
rowski, Warszawa 1990, s. 212–241).

10 „Pełną statku nalazszy wrychle białogłowę, / W dom wprowadziłbym żonę” – planuje 
podmiot wiersza Marzenie. Pieśń O uczciwej małżonce miał w swym repertuarze Kochanowski 
(Pieśni II 10), zaś o bardziej gruntowne zbadanie zagadnienia pokusił się Erazm Otwinowski 
(Opisanie pobożnej i statecznej żony i dobrej gospodyni).
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Jednocześnie trudno wątpić w szczerość poetyckiego wyznania w jego 
warstwie intencjonalnej. Innymi słowy, poeta oczywiście nie wierzy, że 
„czarnoleskie” szczęście jemu się przydarzy, ale w zasadzie nie wątpi 
w skuteczność ziemiańskiej recepty na pogodną i pożyteczną egzystencję. 
Odczuwa niezaprzeczalny powab tego życia, chwyta je na skrzydłach wy-
obraźni z niekłamanym pietyzmem w jego rozrzewniających momentach, 
ponętnych detalach. To poetyka elegijnych życzeń, których cechą jest nie-
możliwość spełnienia. Życzyłbym sobie – marzy poeta. Za wiarą w powa-
gę wyrażonego życzenia przemawiałaby długa tradycja literatury polskiej. 
Świadomy wybór ziemiańskiego bytowania jest przecież lejtmotywem ro-
dzimej poezji od jej prologów i prawodawców aż do epilogów i naśladow-
ców. Z tych zatrudnień nie żartowano, wyznaczały wszakże krąg wartości 
(herb, familia, ojczyzna, cnota) oraz styl życia (klasycyzująca estetyka ru-
stykalna, samodoskonalenie przez zabawy przyjemne i pożyteczne). Póź-
niej chodziło też o pewną postawę moralną, która przynosiła konsolację 
wobec okrucieństw historii, upadku Rzeczypospolitej. Jeden z głównych 
krzewicieli agrarnej apologetyki wprost nazywa przyczynę fundującą pie-
tyzm dla rolnictwa:

Pokłon tobie, rolnictwo i zagrodna strzecho!
Wyście teraz Polaków jedyna pociechą, 
Wyście nam całą dzisiaj zostali ponętą,
Gdyśmy wszystko stracili z wolnością odjętą11. 

Ekwiwalentem stanu dusz młodopolskich stała się scenografia krań-
cowo odmienna od klasycyzującej estetyki rustykalnej, zgrabnie przyle-
gającej do stoickich praktyk duchowych. Publiczność dostała od nowych 
poetów obrazy tatrzańskiej pustyni, mgły jesienne, posępny las, lewan-
tyński step itp. Podmiot liryczny był skłonny wyrażać zdumienie z powo-
du egzotyki nasuwających się wizji, stanowiących specjalną scenografię 
dla symbolistycznej „fabuły”, pełnej utajonego dramatyzmu12. Owo zdu-
mienie wzmagało prawdziwie nowoczesny stan świadomości, oznacza-
jący w tym wypadku zadziwienie samym sobą, odnajdywanymi w sobie 
skłonnościami. Krajobrazy podsuwane przez podświadomość stają się dla 
nich zaledwie ornamentem i wskazówką. Franciszek Nowicki już w swoim 

11 D.  Bończa-Tomaszewski, Rolnictwo, w. 2401–2404, cyt. za: A.  Witkowska, dz. cyt., 
s. 101.

12 O fabule w tym znaczeniu, a dokładniej o fabularnych ekwiwalentach uczuciowych pisa-
ła Maria Podraza-Kwiatkowska (taż, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, wyd. 3 popr., 
Kraków 2001, s. 188).
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debiucie z 1891 roku uwydatnił – w scenografii tatrzańskiej – owo zdzi-
wienie z powodu dziwnego wektora przywidzeń i marzeń: 

Tatry!... czemuż jak siedzib szukające ptaki
Myśli moje ku waszej zamarłej pustyni
Lecą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń szlaki?13

Wacław Lieder mógłby zapytać podobnie: czemuż tam właśnie lecą my-
śli? Do „ojczystych łanów”, do „zacnego pługa” do czarnoleskiej „lipy mio-
dowej”. Można śmiało przyjąć, że w poszlacheckiej kulturze „mieć wioskę 
i czarnoziem zacnym pługiem orać” to jeden z nawykowo narzucających 
się duszy polskiej scenariuszy szczęśliwego życia w harmonii z naturą, są-
siedztwem i sobą samym. Wiele pokoleń poetów-ziemian pracowało nad 
kreowaniem i stabilizowaniem takiego właśnie typu ideogenetycznego14. 
Potem Stanisław Windakiewicz w Poezji ziemiańskiej (1938) ryczałtowo 
rzecz ujmując, stwierdzał, że w literaturze XVI i XVII wieku liczyło się tyl-
ko to, „co czuli i myśleli ziemianie”, zaś summą staropolskiego piśmien-
nictwa jest „idea ziemiańska” tudzież „ziemiańskość” jako najważniejsza 
jego cecha15.

Drugim i ostatnim momentem młodopolskim w Marzeniu jest przed-
ostatni wers, w którym poeta pozwolił usłyszeć płynący od żabińców 
„skrzek coraz tęskliwszy”. Rechotanie żab na stawie w wyobraźni poety 
stało się przypomnieniem o niewesołej doli, od której chce uciec w dwor-
skie zacisze. Żabińce z jednej strony zakłócają pogodną melodię żywota, 
a jednocześnie potwierdzają (z niejaką zazdrością) fakt zdumiewającego 
szczęścia, jakie stało się udziałem bohatera lirycznego: „śród szczęśli-
wych jesteś najszczęśliwszy”. Zatem żabi skrzek, chcąc nie chcąc, również 
wpisuje się w kompletny i bezpieczny świat wymarzony przez poetę. Nie 
ma autentycznego kontrapunktu dla sielankowej wizji na wzór motywu 
et in Arcadia ego, groźnego pobrzękiwania kosą nadciągającej apokalipsy 

13 F. Nowicki, Tatry, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria V: Literatura okresu 
Młodej Polski, t. 1, red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1968, s. 387.

14 Typem ideogenetycznym nazwał Stanisław Brzozowski dominujący w danej epoce wzór 
wychowawczy z przynależnym zestawem ideałów i wartości. Typem ideogenetycznym dawniej-
szej (przednowoczesnej) kultury polskiej miał być rycerz, a potem szlachcic-gospodarz. Oba te 
wzorce najwybitniejszy młodopolski krytyk deprecjonował w jawnie pogardliwym tonie oskar-
żenia o bezrozumność szlacheckiego stylu bycia: „Siedząc na tłustym połciu ziemi, – szlachcic 
ufał swojej szabli, pyskatości swej i sprytowi. Rozum, jako konstrukcja władających przyrodą 
urządzeń, – był mu niepotrzebny”. Por. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków 2001, 
s. 78–82.

15 Por. S. Grzeszczuk, Literatura ziemiańska, [w:] Słownik literatury staropolskiej, wyd. 2, 
red. T. Michałowska, Wrocław 1998, s. 494.
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osobistej, stanowej lub totalnej. Jest co najwyżej niuans symboliczny, 
wyostrzający jednolicie świetlaną projekcję szczęścia na ziemi. Podmiot 
liryczny w chwili udręczenia życiem tułaczym wydaje się dość przekonu-
jący w podjętej próbie kompletowania scenografii żywota szczęśliwego 
z szablonów kulturowych dawnej Polski. W gruncie rzeczy podobny hory-
zont celów zjawił się Sienkiewiczowi: w wersji rycerskiej w Trylogii, w wer-
sji gospodarskiej – w Rodzinie Połanieckich. W Marzeniu Rolicza-Liedera 
idzie również o pokrzepienie serca w starannie dobranych dekoracjach, 
a także o ucieczkę od tego, co w pewnym eseju zostało ładnie, acz wielce 
niepochlebnie nazwane „chochołem sarmackiej melancholii”16. 

Rodzą się zatem doniosłe pytania: jakiej cywilizacji Polacy potrze-
bują17; jakiego szczęścia pragną? Nie chodzi tu już tylko o dekoracje, 
sztafaż, rekwizyty, lecz dość intymne wyobrażenia o życiu szczęśliwym. 
W horyzoncie takich marzeń może zaktualizować się osławiony dylemat: 
swojskość czy cudzoziemszczyzna... Swojskość oznaczałaby w tej kalkula-
cji i w tej scenografii dopełnienie transcendentalne pod czarnoleska lipą, 
zaś cudzoziemszczyzna to jakby żabi skrzek melancholii życia tułaczego. 
Osiadły ziemianin w kulturowej kontrze wobec niespokojnego ducha no-
madycznego tudzież pierwiastka pałubicznego. „Coraz tęskliwsze” dźwięki 
dobiegają spoza bezpiecznego marzenia, którym włada spokojna afirma-
cja szlacheckiego gospodarowania, ładu rodzinnego, dobrego sąsiedztwa. 
Mimo tego możemy podejrzewać, że nadrzędna dyspozycja psychiczna 
lirycznego podmiotu jest bliższa elegii tułaczego życia niż odzie na cześć 
życia ziemiańskiego. Byłoby to zatem liryczne marzenie ujęte w elegij-
ną klamrę18 („życie tułacze” na początku, „skrzek coraz tęskliwszy” na 
końcu). Warunkowy tryb snutego marzenia i nieziszczalność marzonego 
szczęścia skłaniają raczej do pogłębienia aniżeli przezwyciężenia smutku, 
gdyż hipotetyczna recepta na szczęśliwe życie ma aktualnie cechy utopii 
albo raju. A tam nieszczęśliwy tułacz końca XIX wieku zabłądzić może 
już tylko w marzeniach. Powody nieprzystawalności staroszlacheckiego 

16 J. Tischner, Chochoł sarmackiej melancholii, [w:] Kosmopolityzm i sarmatyzm. Antologia 
powojennego eseju polskiego, wybór i oprac. D. Heck, Wrocław 2003, s. 289–298. 

17 J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, 
wyd. 2, Warszawa 2002.

18 Obiegowa skłonność do nastrojów melancholijno-dekadenckich potęgowała „koloryt 
smętny” poezji polskiej (nazwany tak przez Antoniego Gustawa Bema), sprzyjała dopisywaniu 
w Młodej Polsce ważnego rozdziału w dziejach elegii, co stwierdza Anna Czabanowska-Wróbel 
w studium „Uspokojona, uspokajająca...” Elegia młodopolska jako ogniwo modernistycznych dziejów 
gatunku, „Przestrzenie Teorii” 2008, nr 8, s. 55. Jako przykłady predylekcji Liedera do elegii 
autobiograficznych badaczka podaje wiersze: Szkoła, Do stóp matczynych, Ruiny, Uśmiech wśród 
łez. Tamże, s. 61.
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etosu do atmosfery dekadenckiego modernizmu są różnorakie: dziejowe 
i ekonomiczne („wysadzenie z siodła”), emocjonalne (wskazywane przez 
Brzozowskiego w jego krytyce Trylogii), intelektualno-psychologiczne 
(uchwycone przez Sienkiewicza w kreacji Płoszowskiego). 

Dla marzenia poetyckiego przewidziano w teorii i praktyce symboli-
zmu niezmiernie ważną rolę. Marzenie mogło inicjować swobodny bieg 
myśli ku nieoczekiwanym obrazom, podpowiadanym przez podświado-
mość. Analizując trzy sonety Mallarmégo na łamach „Revue Indépendan-
te” w 1887 roku, Teodor de Wyzewa tak usprawiedliwiał poetę, któremu 
koronkowa firanka „rozchylona przy pustce bladego okna” przywiodła na 
myśl ślubne łoże: „oto zjawia się marzenie i dzięki niemu znikają smut-
ne rozmyślania – w duszy tego, kto się złoci marzeniem śpi harmonijna 
wieczna mandora – w głębinie duszy, gdzie rodzi się wszelka muzyka, śpi 
czarodziejska wyobraźnia”. I dalej oznajmia publiczności de Wyzewa, że 
zamiarem Mallarmégo było wyrażenie „niezniszczalnego Marzenia”, co 
jest zawsze celem prawdziwych symboli19. Żywioł marzenia nieskoordyno-
wanego rygorami świadomości jawi się francuskiemu krytykowi jako nie-
malże tożsamy z najmocniejszą dźwignią poezji, jaką mianowano symbol. 

W marzeniu poetyckim Liedera, sławiącego ewentualność szczęścia na 
roli, oczywiście nie ma już prawdy wynikającej z życiowego doświadcze-
nia i społecznego zakorzenienia. Nie ma sensów politycznych, które im-
manentnie tkwiły w antymagnackiej, antydworskiej pochwale wiejskiego 
żywota średniozamożnego szlachcica20. Rozważanie o lokalizacji szczęścia 
i jego nieodłącznej scenografii jest w Marzeniu mocno zapośredniczone, 
dokonuje się poprzez Reja, Kochanowskiego i ich spadkobierców z kolej-
nych dwóch stuleci. Można by rzec – to tylko zabawa literacka, skutkująca 
adaptacjami motywów i melodii; maskarada polegająca na przymierza-
niu czarnoleskiego kontusza przez autoironicznego modernistę. Dyżur-
ny tryb warunkowy w tej kaskadzie obrazów zagęszczających scenografię 
ziemiańskiego szczęścia upewniałby, że mamy tu do czynienia z symulacją 
układaną z literackich klisz. Natomiast trudno wątpić w powagę lakonicz-
nie wyrażonego na wstępie stanu zmęczenia wszelakimi poszukiwaniami. 
Życie tułacze może tu oznaczać egzystencję nomadyczną, wykorzenienie 
w anonimowym miejskim tłumie (modernistyczny ekwiwalent staropol-
skiego życia dworskiego, hałasów światowych). Z kolei w horyzoncie kra-
jobrazu duszy może równie dobrze wskazywać na tak charakterystyczne 

19 Por. T. de Wyzewa, Mallarmé, [w:] Symbolizm francuski i Młoda Polska. Studia i materiały, 
red. H. Chudak, Warszawa 1994, s. 35.

20 Konfrontacyjny charakter ziemiańskiej poezji zaznaczał się niekiedy już na poziomie 
tytułu: Jan Gawiński, Żywot ziemiański i dworski; Wacław Potocki, Pan wielmożny z ziemianinem. 
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dla kondycji nowoczesnej tułanie się w poszukiwaniu duchowej stanicy, 
a przynajmniej frapującego szlaku artystowskiej peregrynacji. Pragnie-
nie uporania się z dolą tułaczą nie wydaje się symulowane, wręcz prze-
ciwnie – doznane aż do dna duszy. Pragnieniu temu towarzyszy jednak 
świadomość niemożliwości zaznania ukojenia za pomocą staropolskiej 
matrycy uładzonego życia. Dlatego wiersz jest marzeniem, a nie planem. 
Nie wyłania się z niego nawet szkic strategii życiowej do ewentualnego 
zastosowania w bardziej sprzyjających okolicznościach. Dlatego Marzenie 
staje się konstruowaniem czarnoleskiego obrazka ze snu. Ten krajobraz 
intymnych tęsknot nie jest pozbawiony malarskiego uroku i szlachetno-
ści elegijnego westchnienia nieszczęśliwego poety: ach, żyć jak w Czarno-
lesie, pisać jak Jan Kochanowski... Jednakże szlak poszukiwań człowieka 
końca XIX wieku wiódł raczej ku owym niespokojnym żabińcom aniżeli 
ku lipom miodowym. 




