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Afrykański afekt, staromiejska zazdrość.  
Kilka uwag o jednym poemacie prozą 
Wacława Rolicza-Liedera 

1.

Czytając w roku 2017 poetyckie utwory Wacława Rolicza-Liedera (ta lek-
tura jest w znacznym stopniu ukształtowana przez edytorskie i interpre-
tacyjne prace Marii Podrazy-Kwiatkowskiej1), zatrzymuję się na dłużej 
raczej przy kilku poematach prozą2 jego autorstwa, niż przy licznych – 
czasami wybitnych, czasami dziwnych i niepokojących, czasem po pro-
stu nieudanych – wierszach3. Podejrzewam, iż bez poematu Gdy dzwonki 
szwajcarskie symfonię grają: Oremus! młodopolski symbolizm byłby po-

1 Mam na myśli najpierw komentowane edycje Wyboru poezji z 1962 roku i Poezji wybra-
nych z roku 2003, tuż potem monografię Wacław Rolicz Lieder z roku 1966, wreszcie – miejsce 
Liedera w najważniejszej książce Podrazy-Kwiatkowskiej, Symbolizmie i symbolice w poezji Mło-
dej Polski, po raz pierwszy wydanej w roku 1975. Zestawienie obu przywołanych monografii po-
zwoliłoby pokazać, iż spojrzenie krakowskiej uczonej na dzieło Liedera ulegało dość istotnym 
zmianom; fakt ten mógłby być przedmiotem osobnych rozważań. 

2 Bardzo prawdopodobny wydaje się domysł, iż pozycję poematów prozą w obrębie całego 
dzieła Liedera wzmocniła przed kilkunastu laty przekrojowa książka Krystyny Zabawy „Kalej-
doskop myśli, wrażeń i obrazów” – młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą (Kraków 1999), 
niedawno zaś – monografia Agnieszki Kluby Poemat prozą w Polsce (Warszawa–Toruń 2014). 

3 Tych, którym to zdanie wyda się nazbyt kategoryczne, zapewniam, iż w mojej pamię-
ci jest też miejsce dla niektórych wierszy Liedera, choćby takich jak Uśmiechowi mojej Siostry 
albo Na tęsknym stawie wspomnienia; bardzo interesujące wydają mi się także jego przekłady 
poetyckie.
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zbawiony kilku ważnych nut; jestem prawie pewien, iż poemat „Uruguay” 
to jeden z najbardziej zastanawiających przykładów modernistycznego 
stosunku do ciała i cielesności4. Także mały poemat prozą, którego tytuł 
– Witriol5 – bardzo daleki jest od konwencjonalnej poetyckości, brzmi dzi-
siaj mocno i pobudza zmęczoną, późnonowoczesną wyobraźnię:

Stare Miasto spokojne, ciche, chociaż okna piją chłód nadwiślany północy – 
otwarte, niby skrzydła dziwacznych ptaków, co w przelocie zawisnęły
o gzemsy domostw zaczepione, a górą, ponad rynkiem płynie Księżyc – 
duży, jak źrenica zroszona kroplą atropiny.

Nad bramą, żelastwami okutą, jak skarbiec kasztelanii łęczyckiej, kędzierzawy
murzyn, wywracając murzyńsko żółte bielma oczu, modli się afrykańskim
afektem do Nocy, a jego twarz zwęgloną bieli Księżyc – duży, jak źrenica
zroszona kroplą atropiny.

W framudze starodziejskjej bramy, przytulona do obdartego muru, surowa
mieszczanka stoi z tyglem glinianym w ręce, przyodziana szalem, który
jej spada z jednego ramienia, stoi w cieniu, ukryta przed Księżycem – 
dużym, jak źrenica, zroszona kroplą atropiny.

Oczy jej błyszczą, na kształt wiatrem roznieconych węglów, w stronę powiśla
patrząc niecierpliwie, a ręka zbrojna w narząd pełen witriolu, opuszcza się
powoli ku ziemi – przypadkiem na czerstwe ramię kobiety padł Księżyc – 
duży, jak źrenica, zroszona kroplą atropiny.

Noc cicha... słychać echo nadchodzących kroków, kołem wywołujące wielokrotny
łoskot, to pewnie on się zbliża, ołtarz jej przeklęstwa, na który ona źrącą 
wyleje ofiarę... słychać odgłos stąpania przy Księżycu – dużym, jak źrenica,
zroszona kroplą atropiny.

We dwoje wchodzą w rynek, zespoliwszy szyje łańcuchem uplecionym z ramion, 
idą wolno, jak w procesji, o jutrze rozmawiając cicho: dziewczyna zgrabną 
główkę przechyla na ramię towarzysza, ich drogę srebrzy Księżyc – duży,
jak źrenica, zroszona kroplą atropiny.

4 To wrażenie próbowałem niegdyś zwięźle zapisać i uzasadnić; zob. M. Stala, Pejzaż czło-
wieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, s. 263–264. 

5 Korzystam z edycji, która ukazała się w serii „Biblioteka Poezji Młodej Polski”: W. Ro-
licz-Lieder, Poezje wybrane, wstęp, wybór i oprac. tekstu M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 
2003, s. 132–133. Poemat pochodzi z tomu Poezje II, wydanego nakładem autora w roku 1891. 
Obszerne analityczne uwagi o Witriolu, prowadzące do zaliczenia go do odmiany ekspresjoni-
styczno-ironicznej młodopolskiego poematu prozą, znaleźć można w przywołanej w przypisie 
2 książce K. Zabawy (dz. cyt., s. 141–144); poemat ten komentuje także A. Kluba, dz. cyt., 
s. 145–146. 
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A tymczasem, pod bramą, ramię, które zwisło, podniosło się, jak struna wyprężona,
kroki wciąż echo zdwaja, udziesiętnia, coraz głośniej, coraz bliżej murzyna... 
jeszcze chwila jedna, a płyn smażący bryzgnie przy Księżycu – dużym, jak 
źrenica zroszona kroplą atropiny... 

2.

Pierwsze słowa Witriolu odsyłają do warszawskiego Starego Miasta, a za-
tem: do przestrzeni nie tylko rzeczywistej, lecz także wyjątkowo mocno 
utrwalonej w pamięci czytelników Liedera – tych z roku 1891 i tych z roku 
20176. Słowa następne, pozostające w granicach pierwszego zdania7, 
przybliżają i ukonkretniają ewokowaną przestrzeń; czynią to poprzez na-
pomknienie o staromiejskim Rynku. Zdanie drugie kontynuuje ten pro-
ces powiększania i kadrowania obrazu; skupia ono uwagę czytelnika na 
jednej tylko warszawskiej kamienicy. Nie sposób jej pomylić z jakąkolwiek 
inną.

3.

O tej samej kamienicy pisał dziesięć lat po Liederze zafascynowany starą 
Warszawą Wiktor Gomulicki:

Od wielkiej głowy murzyńskiej nad wejściem umieszczonej ten dom nazywa 
się Pod Murzynkiem. Dotąd jeszcze ludność staromiejska tym prastarym ozna-
cza go mianem.

Skąd się owo godło egzotyczne wzięło? Który z dwóch najdawniejszych 
właścicieli: Gianotti czy też Ginter, kamienicę nim przystroił?

6 Oczywiście: jest to także potencjalne odesłanie do obrazu Starego Miasta utrwalonego 
w tekstach literackich i historycznych, które Lieder mógł znać – zaczynając od Gościńca Adama 
Jarzębskiego, poprzez Uspokojenie Juliusza Słowackiego, na wierszach Wiktora Gomulickiego 
kończąc. Jak również – odesłanie do żywej w końcu XIX wieku mitologii i symboliki tej szcze-
gólnej dzielnicy Warszawy. I jeszcze: nie należy zapominać o wizjach wspomnianej przestrzeni 
pozostawionych przez malarzy i rysowników (nie mówiąc o fotografach). 

7 Każdy z siedmiu segmentów poematu jest składniowo jednym, rozbudowanym zda-
niem; każde z tych zdań zamykają te same słowa. Mówiąc inaczej: zasadniczy rytm poematu 
zbudowany jest na sprzężeniu odrębności owych zdań (wzmocnionej typograficznie) i tożsa-
mości ich zakończeń. Nad najbardziej adekwatną nazwą tych segmentów-zdań (albo zdań-
-segmentów) można byłoby dyskutować; być może mamy tu do czynienia z dalekim echem 
biblijnego wersetu. Skądinąd: echa cudzych głosów (czy inaczej: sygnały stylizacji) łatwo w Wi-
triolu dosłyszeć. 
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Mogło ono być symbolem kupiectwa, które z odległymi narodami utrzy-
muje stosunki, mogło też stanowić przypomnienie Wenecji, w której najazdy 
Maurów dotąd trwały ślad pozostawiły. W pierwszym razie przypiszemy je 
Juliuszowi Ginterowi, który współcześnie z Fukierami handel win prowadził; 
w drugim uczynimy twórcą jego któregoś z Gianottich. Ci ostatni, jak niemal 
wszyscy osiedli w Warszawie Włosi, byli bez wątpienia wenecjanami8.

4.

Gomulicki patrzył na wspomnianą kamienicę oczyma historyka amatora; 
jak wskazuje przywołany fragment, szczególnie ciekawiło go pochodze-
nie jej niezwykłego godła. Był przekonany, iż identyfikacja pomysłodawcy 
owego godła jest równoznaczna z rozszyfrowaniem jego znaczenia; prze-
konywał swych czytelników, że wyboru należy dokonać spośród dwóch 
możliwości. Jemu samemu, jak się zdaje, bliżej było do wybrania możli-
wości pierwszej, to znaczy do przeświadczenia, że godło wymyślił – jak 
również polecił wykonać – Juliusz Ginter (właściciel kamienicy w cza-
sach szwedzkiego potopu) i że jest ono symbolem kupiectwa, otwartego 
na handel z innymi krajami, a więc także z ludźmi o odmiennym kolorze 
skóry i sposobie odczuwania świata9. Zostawiając na boku kwestię trafno-
ści tego wyboru10, należy zauważyć, iż czytelnika Witriolu może (a nawet: 
powinna) zastanowić także druga ze wskazanych przez Gomulickiego 

8 W.  Gomulicki, O kamienicach w Rynku Staromiejskim, [w:] tenże, Opowiadania o starej 
Warszawie, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1960, s. 218–219; pierwodruk szkicu ukazał się 
w „Bibliotece Warszawskiej”, r. 1900, t. IV. Z przypisu wydawcy do zacytowanego fragmentu 
dowiedzieć się można, iż w pierwszej ćwierci XVII wieku kamienica nosiła miano Pod Murzy-
nem (bez wprowadzonego później, a dzisiaj bardzo irytującego, zdrobnienia). Przy okazji: do 
licznych informacji na temat interesującej nas kamienicy, a także do fotografii, dokumentują-
cych jej wygląd od początku XX wieku do dnia dzisiejszego, łatwo dotrzeć z niewielką pomocą 
internetowej wyszukiwarki.

9 Gomulicki nie mówi tego bezpośrednio, ale w dalszej, pominiętej przeze mnie części 
uwag o kamienicy Pod Murzynkiem zajmuje się przede wszystkim Ginterem, za złe mając Ja-
rzębskiemu, iż nie wspomniał go w Gościńcu wśród innych przedstawicieli zasłużonych dla 
Warszawy rodów kupieckich (dz. cyt., s. 220). 

10 Jeśli kamienica Pod Murzynem była tak właśnie nazywana już w pierwszej ćwierci XVII 
wieku (zob. przypis 8), to Ginter, żyjący w latach 1618–1673, nie mógł być tym, kto wymyślił 
tę nazwę, ani inicjatorem sporządzenia rzeźby-godła. Z czego, oczywiście, nie wynika, że trafna 
jest druga ze wskazanych przez autora Cudnej mieszczki możliwości, czyli przeświadczenie, iż 
owo godło zostało wymyślone przez kogoś pochodzącego z weneckiej rodziny Gianottich. Do-
powiadając rzecz do końca: przywołałem powyżej fragment szkicu Gomulickiego nie jako źród-
ło prawdziwych (i weryfikowalnych) informacji, tylko jako przykład odmiennego niż poemat 
Liedera, a zarazem pochodzącego z tego samego czasu spojrzenia na konkretną warszawską 
kamienicę, znajdującą się na Rynku Starego Miasta pod numerem 36. 
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możliwości, przez niego traktowana jako mniej istotna. Ściślej: czytelnik 
ów powinien zwrócić uwagę na zasugerowane przez autora Opowiadań 
o starej Warszawie skojarzenie (czy nawet: utożsamienie) kędzierzawej 
murzyńskiej głowy, zdobiącej warszawską kamienicę, z jednym z bez-
imiennych Maurów, którzy w przeszłości najeżdżali Wenecję11.

5.

Poemat Rolicza-Liedera z całą pewnością nie jest wypowiedzią pozytywi-
stycznego historyka, możliwe i sensowne wydaje się natomiast czytanie 
go jako wewnętrznego monologu człowieka dobrze znającego realia i at-
mosferę starej Warszawy. W Witriolu, krótko mówiąc, można dosłyszeć 
głos (i uchwycić ruch wyobraźni) człowieka, który w letnie12, rozświetlo-
ne Księżycem noce ma zwyczaj niespiesznie wędrować pustymi uliczkami 
Starego Miasta i wsłuchiwać się w echo własnych kroków13. Ot, właśnie 
teraz zatrzymał się przed jedną z kamienic przy Rynku i intensywnie wpa-
truje się w murzyńską głowę, umieszczoną nad „żelastwami okutą” bramą.

6.

Może zawiniła migotliwość księżycowego światła, może marzący na jawie 
spacerowicz stracił na chwilę poczucie granicy między wrażeniami i wy-
obrażeniami, może aura staromiejskich murów była tej nocy szczególnie 
intensywna... Jakkolwiek by było: kamienne godło warszawskiej kamie-
nicy przekształca się nagle w postać kapłana „afrykańskim afektem” 
modlącego się do Nocy, a spacerowicz staje się świadkiem (a może nawet: 

11 Nierozstrzygalny (i tym ciekawszy) jest problem, czy utożsamienie Murzyna z Mau-
rem jest konsekwencją XIX-wiecznej świadomości językowej (zapisanej choćby w haśle „Mu-
rzyn” w Słowniku warszawskim oraz w słowniku Doroszewskiego), czy też zamierzoną aluzją do 
najsłynniejszego z weneckich Maurów, Otella z tragedii Shakespeare’a. Jak wiadomo, kłótnie 
o to, czy Otello jest Maurem, czy Murzynem, zajęło szekspirologom wiele czasu (zob. J. Ky-
dryński, Posłowie, [w:] W. Shakespeare, Tragedia Othella, Maura weneckiego, przeł. M. Słom-
czyński, Kraków 1982, s. 209, przypis). 

12 Sygnałem, iż mamy do czynienia właśnie z letnią nocą, są otwarte okna, które „piją 
chłód nadwiślany północy”. Gdyby podążać tropem skojarzeń z Shakespeare’em (zob. przypis 
poprzedni), można byłoby rzec, iż Witriol to dość szczególny, warszawski sen nocy letniej – 
w którym (jak w angielskim arcydziele) kłębią się namiętności i króluje Księżyc. 

13 Kwestia stosunku tak pojmowanego podmiotu – spacerowicza do staromiejskiej trady-
cji powróci w zakończeniu niniejszych uwag. Dodajmy, iż nocny spacerowicz po Starym Mieście 
budzi oczywiste skojarzenia z cyklem Aloysiusa Bertranda Gaspard de la Nuit.
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współuczestnikiem?) nieznanego i niepokojącego obrzędu, którego cechy 
wydedukować można z zachowania kapłana. Jest to zatem obrzęd pier-
wotny, nasycony gwałtownymi emocjami, poświęcony siłom związanym 
z ciemnością a symbolizowanym przez Noc14. Zapewne: musi to być także 
obrzęd związany z kultem Księżyca i wiarą w jego mocne oddziaływanie 
na ludzkie losy.

7.

Pełna ekspresji wizja kapłana o „zwęglonej”15 twarzy pogrążonego w ek-
statycznej modlitwie do Nocy16 zapowiada drugą część snu na jawie noc-
nego spacerowicza. Jej źródłem jest widzenie kamienicy Pod Murzyn-
kiem jako żywej istoty, trwającej w czasie i obdarzonej pamięcią. Albo 
inaczej: ta część marzenia spacerowicza jest próbą odczytania zapa-
miętanych przez mury tajemnic niegdysiejszych (a może aktualnych?) 
mieszkańców kamienicy. W wyobraźni spacerowicza te tajemnice mate-
rializują się w postaci jednej tylko, ale aż nadto wyrazistej sceny z drama-
tu przedstawiającego miłosną zdradę, gwałtowną zazdrość i ślepe prag-
nienie zemsty.

8.

Pokrewieństwo obu części snu na jawie jest łatwo uchwytne: zarówno 
czarny kapłan modlący się do Nocy, jak i „surowa mieszczanka” trzyma-
jąca w ręku gliniany tygiel wypełniony witriolem – to ludzie spalający się 
w ogniu namiętności. A także: ludzie wychyleni w stronę ciemności, od-
prawiający (prawdziwe w przypadku kapłana, pozorne, puste w przypadku 

14 Można zapytać, czy Lieder odwołuje się do stereotypowego widzenia mieszkańców 
Afryki (i wiedzy o ich wierzeniach), czy też odsyła do koncepcji wypracowanych przez ów-
czesnych antropologów (na przykład E.B. Tylora). Pytanie jest uzasadnione, ale zdecydowana 
odpowiedź wydaje się ryzykowna.

15 Epitet „zwęglony” określa nie tylko kolor twarzy, ale także wewnętrzny ogień namięt-
ności. 

16 Czytelnikom z końca XIX wieku wizja ta mogła się kojarzyć z obrazami czarnej mszy, 
krążącymi w ówczesnej literaturze, albo z wierszem Baudelaire’a Les Litanies de Satan. Aktuali-
zacja tych tropów była zależna od wrażliwości i wiedzy czytelników; być może należy pamiętać 
o ich potencjalnym istnieniu. 
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„mieszczanki”) obrzędy ku jej czci17. Te pokrewieństwa mogłyby sugerować, 
iż egzotyczne godło wpływa (wpływało) na aurę kamienicy i w zagadkowy 
sposób kształtuje (kształtowało) charaktery jej mieszkańców18.

9.

Od wskazanych powyżej podobieństw istotniejsze wydają się jednak róż-
nice pomiędzy obydwiema częściami staromiejskiego marzenia na jawie. 
Murzyn z godła warszawskiej kamienicy, przekształcony mocą wyobraź-
ni w kapłana modlącego się do ciemności, to postać wysoce intrygująca, 
w szczególny sposób uwznioślona, wywołująca (a przynajmniej: mogąca 
wywoływać) z pamięci czytelników wysokie i bogate skojarzenia litera-
ckie19. „Surowa mieszczanka”, sięgająca po witriol jako narzędzie zemsty, 
nie intryguje tak mocno, nie budzi podobnych skojarzeń. Można odnieść 
wrażenie, iż jest to postać z kręgu ekspansywnie się rozwijającej pod ko-
niec XIX wieku kultury popularnej, postać ze (staro)miejskich ballad, 
z kronik sądowych, publikowanych na łamach „kurierków” (jak wówczas 
mówiono), albo z powieści kryminalno-sensacyjnych20.

17 Obie postaci łączy również podpowiedziane przez Gomulickiego skojarzenie z Otellem 
(zob. przypis 11). Można też mówić o podobieństwie konstrukcyjnym obu części poematu: 
modlitwa do Nocy jest tylko zapowiedziana (nie znamy jej treści), witriol nie obleje twarzy 
kochanka. 

18 Przedłużeniem tej sugestii byłaby myśl, iż mieszczańska zazdrość jest równie gwałtow-
na jak „afrykański afekt”. Co z kolei prowadziłoby do jeszcze bardziej ogólnego przekonania, iż 
w uczuciowości człowieka współczesnego odzywają się cechy ukształtowane przez cywilizacje 
pierwotne. Tego rodzaju pomysły nie były obce czytelnikom pism E.B. Tylora (polskie przekła-
dy Cywilizacji pierwotnej i Antropologii ukazały się na przełomie XIX i XX wieku; czytywano je 
zapewne także w oryginałach). 

19 Docenić tę postać mogli i mogą, jak sądzę, przede wszystkim ci czytelnicy, którzy trak-
tują poważnie symbolikę ciemności i kwestię istnienia metafizycznego Zła. 

20 Ponieważ nie prowadziłem na ten temat szczegółowych badań, poprzestaję na wyraże-
niu ogólnego przypuszczenia. Dodam, w charakterze pojedynczego przykładu, iż w powieści 
Edgara Wallace’a The Daffodil Mystery (oryginał z 1920 roku; wersja polska: Tajemnica żółtych 
narcyzów, przeł. K. Bukowski, Łomianki 2014, s. 218) znaleźć można takie oto zdanie składa-
jącego zeznanie mordercy: „[...] jeden z moich współwięźniów opowiedział mi, że oblał twarz 
witriolem dziewczynie, która go zdradziła”. Nie sądzę, by Wallace wymyślił to zachowanie za-
zdrosnego przestępcy.
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10.

Wiktor Gomulicki dostrzegł w godle kamienicy Pod Murzynkiem symbol 
zaradności i otwartości warszawskiego kupca; staromiejska tradycja była 
mu najwyraźniej bliska21. Nocny spacerowicz z poematu Rolicza-Liedera 
(a zapewne także sam autor Witriolu) zobaczył nie tylko podobieństwa, 
ale też nieprzystawalność skojarzeniowej aury godła i ducha, uwięzione-
go w murach kamienicy. Stąd domysł, iż do staromiejskiej tradycji odniósł 
się ów spacerowicz dość chłodno, tak jak można się odnieść do tandetnie 
sentymentalnej opowieści.

11.

Poemat Rolicza-Liedera wykorzystuje chwyty poetyki symbolistycznej, 
a więc (w momencie wydania Poezji II) – wyrafinowanej i wysokiej22. Za-
razem: słowa nadające mu niezwykły ton (czyli tytułowy „witriol” i zamy-
kająca kolejne zdania-segmenty „atropina”23) odsyłają albo poza granice 
poezji24, albo w stronę popularnej tandety. Czy Lieder ostrzegał przed ka-
tastrofą, czy wskazywał drogę odnowienia języka poetyckiego? W roku 
1891 pytania nie dostrzeżono, dzisiaj mamy do czynienia z inną poezją 
i inną tandetą. 

21 To uogólnienie odnosi się do cytowanego poprzednio szkicu.
22 Nie analizowałem związków Witriolu z poetyką symbolistyczną, starałem się jednak 

odsyłać do nich; mam nadzieję, iż było to widoczne. 
23 Porównanie Księżyca ze „źrenicą, zroszoną kroplą atropiny” jest w perspektywie mło-

dopolskiej metaforyki lunarnej niezwykle oryginalne.
24 Zwłaszcza w jej rozumieniu z roku 1890.




