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Poetyckie przechadzki  
i przystanki Rolicza-Liedera

Wacław Rolicz-Lieder jest przede wszystkim symbolistą, a na gruncie 
polskim dość prekursorskim, co pokazała Maria Podraza-Kwiatkowska 
w swoich pracach o poecie1. Wiadomo, że obracał się w kręgu poezji fran-
cuskiej i niewątpliwie znał twórczość Baudelaire’a (czego dowodem są 
choćby podtytuły kilku wierszy), który dążył do neutralizacji uczucia i de-
personalizacji poezji. Francuski poeta rzeczy negatywne czynił zarazem 
fascynującymi, a piękno wyposażał w agresywny wdzięk, by uchronić je 
od banału2. 

Interesować mnie będzie, czy i na ile w poezji Liedera poetyckie spoj-
rzenie bywa skupione na konkrecie, a zmysł zewnętrznej i wewnętrznej 
percepcji jest wyostrzony. Przedmiotem oglądu będą utwory, w których 
realność jest źródłem lub punktem wyjścia poetyckiej, zmetaforyzowanej 
refleksji; najczęściej są to wiersze, w których osią są przechadzki i wę-
drówki lub obserwacja zatrzymanego w kadrze spojrzenia fragmentu 
świata. 

Podróż przez wiersze, które prezentują nieco inne widzenie świa-
ta i operowania materią poetycką od stricte symbolistycznego, zacznij-
my od Przechadzki, tytuł tego wiersza mógłby bowiem zapowiadać 

1 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Wacław Rolicz-Lieder, Warszawa 1966; taż, „Słowo najwięt-
szym jest człowieka czynem”... O poezji Wacława Rolicza-Liedera; [Wstęp do:] W. Rolicz-Lieder, 
Poezje wybrane, wstęp, wybór i oprac. tekstu M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 2003.

2 Interesująco pisał już o tym H. Friedrich w książce Struktura nowoczesnej liryki (1956), 
przeł. i wstępem opatrzyła E. Feliksiak, Warszawa 1978 (r. II. Baudelaire).
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romantyczno-symbolistyczny spacer po pejzażu duszy, ale także „flane-
rowską” eksplorację tłumu (albo krajobrazu). Przechadzka bywa czynnoś-
cią filozoficzną: „W porządku temporalnym przechadzka to tylko chwilo-
we wyjście na zewnątrz, nietrwałe zetknięcie się ze światem, oderwanie od 
własnego miejsca postoju i samego siebie – by zaraz powrócić. Jest w prze-
chadzce coś z ruchu ślimaka, który wysuwa się ze skorupy”3. Taki proces 
obserwować można w wierszu Rolicza-Liedera – ślimak na końcu wsunie 
się do swojej skorupy, rozczarowany światem i ludźmi. 

Wiersz inicjuje wspomnienie:

Było jakoś w jesieni; wraz z tobą szedłem za miasto,
Szumem ostatnym drzew smutnych napawać ucho i serce.
Była ulica, dość wąska, po bokach domki drewniane
Słały się, chyląc z starości, podparte z boku belkami.
Tędy szliśmy za miasto, a zimno było w powietrzu,
Wiatr, szeleszcząc dokoła zrywał kapelusz z twej głowy. 
 (s. 67)4

Sceneria jesiennej przechadzki z ukochaną szkicowana jest w estetyce 
bliskiej naturalistycznego konkretu: ulica jest wąska, stare domki chylą 
się ku upadkowi, świat emanuje chłodem i nawet drzewa są smutne. W ta-
kim pejzażu na skraju miasta, czyli symbolicznym progu między kulturą 
i naturą, bohater liryczny zadaje pytanie swej wybrance, czy uda się z nim 
w inny świat: „gdzieś daleko od ludzi, gdzie słońce cieplej przygrzewa?”. 
Miasto jest przestrzenią obcą, wrogą, którą podmiot chce opuścić: „lu-
dzie za wiele troszczą się o mnie, [...] Żyć bym pragnął w spokoju, nie 
słysząc uwag niczyich” (s. 68). Z jednej strony pobrzmiewa tu młodopol-
skie outsiderstwo, potrzeba izolacji, samotności, z drugiej – idealistyczne 
marzenia o życiu poza materialną przestrzenią, w pięknie, wzniosłości 
i szlachetności. Bohater pragnie kochać, ubierać swą ukochaną w szatę 
z figowych liści – jednym słowem, wrócić do utraconego Raju. 

Ta dość naiwna wizja szczęśliwości odebrana zostaje przez jako dzie-
cinna mrzonka, co wywołuje w „ja” lirycznym gniew, smutek i ucieczkę 
w ślimaczą skorupę. Pierwsza przechadzka ku nowemu życiu okazuje 
się plajtą marzeń i odwagi szczerości. Można ten wiersz czytać jako ro-
mantyczno-młodopolskie rozczarowanie światem, a można także – roz-
suwając szczeliny ukrytych czy nie do końca uświadamianych sensów 
– widzieć w nim ekspresję zawłaszczającego stosunku do kobiety, tak 

3 S. Symotiuk, Filozofia i genius loci, Warszawa 1997, s. 110.
4 Wszystkie wiersze cytowane są z przywoływanego już wydania: W. Rolicz-Lieder, Poezje 

wybrane. W nawiasach podawane są numery stron.



Poetyckie przechadzki i przystanki Rolicza-Liedera

189

charakterystycznego dla epoki. Sugestia: „Może suknia z tych liści prędzej 
by tobie przystała / Niźli z przędzy jedwabnej, kroju i szycia miejskiego”, 
oznacza wszak nie tylko aksjologiczny wybór samego bohatera, ale także 
narzucenie go kochance. Wiersz rozpięty jest bowiem między dwoma pej-
zażami: negatywnym konkretem świata i wyidealizowaną przestrzenią 
wyobraźni. Usytuowany został „pomiędzy” dwiema poetykami i dwoma 
sposobami postrzegania świata. Przechadzkę można więc również po-
strzegać jako przechodzenie z jednego poetyckiego świata w drugi. 

Na zasadzie „wspomnienia” skonstruowany jest także inny wiersz, 
Ruiny, również rozgrywający się w dwu przestrzeniach. Wiersz typu Du-
-Lyrik, w którym podmiot liryczny zwraca się do odbiorczego „ty” (kon-
kretnie: do Władysława Boruckiego, wymienionego w podtytule), wspo-
minając nocną wycieczkę na położone na wzgórzu ruiny oraz refleksje 
i wizje, jakich doświadczył podczas tej „przechadzki”. Wiersz rozpoczyna 
piękny poetycko opis wędrówki:

Pamiętasz noc majową? Wietrzyk fruwał letni,
Las się modlił jak stary nad Talmudem rabbi.
Myśmy leśną szli dróżką, cisi i szlachetni,
Przygrywał nam, z żabińców płynąc, koncert żabi;
Ku umarłym ruinom szliśmy pod gwiazdami,
A wieś pachnąca sianem drzemała za nami. 
 (s. 103)

To obrazek nieco sielski, choć odwołanie do Talmudu i umarłych ruin 
zapowiada temat poważniejszy. W tej „przechadzce”, której zdarzeniem 
centralnym stanie się nocny „obóz”, nałożą się na siebie dwa plany: ro-
mantyczno-idealistyczny i ukonkretniony. W planie realnym dwójka 
przyjaciół wędruje w leśną drogą w noc majową ku ruinom na wzgórzu. 

Pamiętasz psów szczekanie, zajadłe warczenie,
Gdy, wstępując na górę, łamaliśmy krzaki?
[...]
Pamiętasz leśniczego? Wyszedł, psy uśmierzył, 
Po długiej z połowicą uprzednio rozmowie,
Wprzódy nas głupowato sennym okiem zmierzył,
Zanim szorstko zapytał: Czego chcą panowie?” 
 (s. 103–104)

Sceneria „wędrówki” jest konkretna: szczekające psy, wymiana zdań 
z leśniczym, przedzieranie się przez zarośla. Sceneria ruin jest już mniej 
realna, z mroku bowiem wyłaniają się zaledwie zarysy sklepień, fila-
rów, wytarte włoskie freski, które tworzą aurę tajemnicy i niepokoju 
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i wywołują obrazy przeszłości. Noc uruchamia wyobraźnię bohatera li-
rycznego: iskrzące się gwiazdy przyjmują kształt oczu Eumenid, boginek 
wyrzutów sumienia, zemsty i kary5, i uaktywniają wizję Polski jako mar-
twego rumowiska:

Widziałem całą Polskę – martwą, rozsypaną
W szychtę gruzów, i zielsko na gruzach rosnące;
I widziałem, jak ludzie z twarzą rozespaną
Po zwaliskach błądzili, widziałem tysiące
 (s. 105)

Ów tysięczny tłum podnosi się wszak z ruin i krocząc po ich grzbiecie 
(znaczący element wertykalny), pokazuje przechodniom dowody istnie-
nia rzekomo nieistniejącego kraju6. I co ciekawe, świadectwem jego wspa-
niałości jest kawałek tynku (włoskiego) ze starym malowidłem, skrzyd-
ło husarza, „brzeszczot złamany i inne rupiecie” (s. 105), co oczywiście 
wywołuje tylko wzruszenie ramion obcego przechodnia, zmierzającego 
w zupełnie innym kierunku. Korowód widm objawia przeszłość jako 
zapleśniałą, zbutwiałą i ospałą oraz daje impuls do tego, by zejść z ruin 
i stworzyć „nowe, wielkie życie”. 

Z Ruinami koresponduje inny wiersz Rolicza-Liedera, Błędny rycerz, 
będący jakby kontynuacją i rozwinięciem tematu. Także tutaj pojawia 
się wizja „ja” lirycznego, które kroczy po drogach wolnych i bogatych na-
rodów, niosąc z nabożeństwem sztandar swej ojczyzny. Ale w tym przy-
padku już nie ma lekceważenia czy obojętności obcych, wręcz przeciwnie: 
polski pielgrzym postrzegany jest jako zesłany przez Boga, by pokazać 
innym narodom, że poza bogactwem i siłą są cenniejsze wartości, które 
wszakże w wierszu nie zostaną nazwane:

To coś, na co się słowne nie złożą sylaby,
To coś, czym każdy kątek pachnie polskiej ziemi,
To coś, bez czego mocny – to tylko człek słaby,
To coś, z czym słaby mocnym jest między mocnemi. 
 (s. 177)

5 Motyw Eumenid (Erynii) podejmie później Stanisław Wyspiański w Wyzwoleniu, poka-
zując w ostatniej scenie Konrada oślepionego i kąsanego przez węże, który z mieczem w dłoni 
krąży po scenie na czele rozszalałych Erynii, boginek zemsty. 

6 Wizja przemarszu postaci, jaka pojawia się w wierszu Rolicza-Liedera (z 1890 roku), 
wyprzedza o wiele lat rzeźbę Wacława Szymanowskiego Pochód na Wawel (1906 zamysł, 1911–
1912 realizacja), choć praca Szymanowskiego jest jakby tej wizji znaczącym ukonkretnieniem: 
przedstawia pięćdziesiąt dwie postacie bohaterów historii Polski, prowadzone przez postać 
symbolizującą Los-Fatum.
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Enigmatyczność i niedopowiedzenia powodują zbytnie uogólnienia, 
a nawet zatarcie sensów. Błędny rycerz sam nie wie, dokąd i w jakim celu 
kroczy. I nie jest do końca pewne, że to przesłanie jest ukrytą treścią 
wiersza. 

Te dwa „patriotyczne” utwory oparte są na planie przechadzki, dro-
gi, ruchu. Mało tu ukonkretnienia, dominuje schematyczna wizyjność. 
Maria Podraza-Kwiatkowska pisze, że Rolicz-Lieder jest autorem kilku 
odważnych wierszy patriotycznych, które publikował w tomach nieprze-
znaczonych do sprzedaży7. Nie są to jednak wiersze najlepsze, poecie nie 
udało się wykroczyć poza sztafaż zużytych słów i obrazów. 

Niewątpliwie bardziej oryginalne są utwory nieobarczone żadnym ro-
dzajem „daniny”, będące ekspresją poetyckiej wolności, niczym nieskrę-
powanej wyobraźni. Najciekawszy wydaje się poemat prozą Gdy dzwonki 
szwajcarskie symfonię grają: Oremus!, impresyjna notacja obrazów, zaob-
serwowanej i przeżytej chwili. Poemat oparty jest na luźnych skojarze-
niach, których punktem wyjścia jest realność, ale nad nią nawarstwiają 
się piętra mniej lub bardziej symbolicznych obrazów i rozgałęzionych 
poetyckich sensów. Sensy generują nie tylko poszczególne, często wyra-
finowane metafory, ale także ich asocjacyjny układ, oparty na punktowo-
-obrazowym widzeniu świata. Podmiot wikła się w kalejdoskop obrazów, 
uaktywniając wyobraźnię, uwalnia się od siebie. 

Początek utworu bardzo konkretnie zarysowuje przestrzeń, która sta-
nie się dla podmiotu lirycznego punktem wyjścia dla skojarzeń i wizji:

W Grindenwaldzie, Lauterbrunnen, na halach Gór Brienckich śniegowe ptaki, 
wielkim – jak świat cały – stadem zlatują się na pastwiska, czepiając się krawę-
dzi skał szczerbatych, topiąc się w kaskadach i górskich bystrzycach.

[...]
Ze wszystkich stron ściągają pasterze; jedni łączą się z drugimi, stado zwięk-

sza się coraz bardziej, rośnie jednostkami, rośnie dziesiątkami, rośnie setkami, 
jak lawina spadająca ze szczytu Jungfrau. 

 (s. 93)

Ten obraz stanowi widokową oś poematu i ma interesującą malarsko-
-synestezyjną potencję: oglądane z lotu ptaka rojne gromady łączy dźwięk 
dzwoneczków i „jędrne zapachy”. Krajobraz alpejskiej doliny otwiera się za-
razem ku dwu sferom symbolicznym: da się czytać jako figura zbiorowości, 
a zarazem uruchamia znaczenia religijne, pośród stada bowiem znajdują 
się pasterze patriarchowie, a jeden z nich opowiada o śmierci swego syna. 

7 M. Podraza-Kwiatkowska, „Słowo najwiętszym jest człowieka czynem”..., s. 19.



Gabriela Matuszek

192

W ramy doliny, do której zstępują tysiące krów, wpisywane będą sym-
fonicznie nawarstwiające się obrazy, pochodzące z rozmaitych przestrze-
ni kulturowych (chrześcijańskiej, arabskiej czy kultury starożytnych Teb) 
oraz różnych sfer doświadczeń (miłosnych, kulinarnych). Dzwoneczki 
krów stają się instrumentem rozpoczynającym utwór, dołączą do nich 
cymbały i kryształowe kielichy, lejtmotywy, które będą współtworzyć mu-
zyczną strukturę poematu. Trzy frazy: „Tysiąc Cyganów uderza w srebr-
ne cymbały”; „Tysiąc kryształowych kielichów dzwoni na cześć zapachów 
Jesieni” oraz „Obeliski Memnona witają wschodzącego Faraona jasności”, 
nadają rytm poematowi, który zakończy się orkiestracją całej natury – 
„gędźbą Wszechświata”:

Pierwsze skrzypce – pociągły wiew wiatru.
Kontrabasy – bieg rwących potoków.
Wiolonczele – myśl i serce moje.
Flet i klarynety – głos dzieci daleki.
Tamburina – dzwonki krów szwajcarskich.
Trąbka chromatyczna – jodler pasterzowy.
Organy – kaskad dalekich dudnienie.
Viole d’amour – metaliczne drzew szemranie.
Vox humana – słyszę głos mojej kochanki...
Vox humana – Natura cała, Natura!

– Hosanna! 
 (s. 97–98)

Przetransponowanie odczuwania natury na dźwięki instrumentów 
można łączyć nie tylko z symbolistyczną synestezją – to także interesu-
jący zapis konkretu świata (powiew wiatru, rwące potoki, głosy dzieci, 
dzwonki krów, dudnienie kaskad, szum drzew, głos kochanki) i wprowa-
dzenie go w nowe pola skojarzeniowe.

Zacytowany fragment to finał poematu, który cały składa się z jedno-
zdaniowych, odrębnych fraz – obrazów, złączonych asocjacyjnie, w spo-
sób przypominający późniejsze poematy nadrealistów, na co już zwróciła 
uwagę Maria Podraza-Kawiatkowska8. Obrazów różnych, bo przywołu-
jących zarówno twarze drzew, opuszczone i pozamykane wille, światło 
jesiennego popołudnia, pasterzy dobywających z kobiałek ser czy rodzi-
ny siadającej do stołu, jak i podwiązki i czarne boa kobiet czy marzenie 
o pieszczeniu otulonej futerkiem kochanki. Można tu znaleźć dosadne 
metafory, takie jak „chrapki kobiet” czy „czerstwe dzieciaki”, a także 

8 Tamże, s. 22.
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melancholijne wspomnienia: „Pełno wisielców na ruinach wspomnień!” 
(s. 94), i głębokie refleksje: „Kto wymaluje krajobraz? Kto powie wyraz 
streszczający wszystko?” (s. 95). W tym ostatnim pobrzmiewa marzenie 
symbolistów do nazwania Wszystkiego jednym słowem. 

Obrazowa symfonia dzwoneczków szwajcarskich nasycona jest jednak 
również zmysłowością: barwą, ruchem, wrażeniami słuchowymi i zapa-
chowymi, także z kręgu negatywności: „jędrne zapachy perfumują powie-
trze” i „oborą pachnie droga”.

Ta „przechadzka” podmiotu lirycznego po alpejskiej dolinie i innych 
realnych lub pozarealnych, ale konkretnych krajobrazach jest interesu-
jącym wariantem symboliczno-naturalistycznej ekspresji poetyckiej, 
w pewnym sensie przypominającej wiersze Baudelaire’a. Ale nie jest to 
wędrówka baudelairowskiego flâneura. Raczej chwila przystanku podczas 
wędrowania, zatrzymania kadrów obserwowanego świata i włączenia ich 
w pochwalne „Oremus!” wyśpiewane naturze.

Równie interesująca i bardziej baudelaire’owska jest proza poetycka 
zatytułowana „Uruguay” – zapis scenki przybicia statku do portu, naszki-
cowany kilkoma mocnymi, niemal naturalistycznymi kreskami. Chwytem 
podstawowym jest tu animizacja, dzięki której opis staje się dynamiczny 
i wyrazisty:

Przybywając z australskich brzegów, zwalczywszy burz kilkoro i zataczając się 
po drodze jak pijany wyrobnik, otarł się wreszcie śliskimi bokami o wyznaczone 
molo – i stanął. 

[...]
Rybie oczy kajut są bez wyrazu, wpółogłupiałe, wpółzmęczone, a przez nie 

dziwne światło zagląda do wnętrza: takie światło widują cierpiący, w godzinie 
obiadowej, gdy są na diecie.

Teraz na statku ruch wielki: chłopcy okrętowi czyszczą martwe cielsko ol-
brzymskiego piroga, szorując podłogi, myjąc chłodne ściany. Z pustej spiżarni 
wygłębia się zaduch, z kajut powietrze choroby. 

 (s. 100)

Rolicz-Lieder stwarza poetycką wizję poprzez zapis konkretnych dzia-
łań, ruchu i czynności: statek płynął, „zataczając się po drodze jak pijany 
wyrobnik”; cumując przy molo, z „cylindrów kanarkowej barwy wydrgał 
ostatek siwawego dymu, który okopcał gwiazdy oceanu”; po przybiciu 
„chłopcy okrętowi czyszczą martwe cielsko olbrzymiego piroga”; z pustej 
spiżarni wydostaje się zaduch, a z kajut „powietrze choroby”; ryży maj-
tek, „żując prymkę”, wydaje rozkazy, „zapatrzony w piekło portowe”; sły-
chać „szuranie szczotek ryżowych, pluskanie wody, zbieranej ścierkami” 
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(s. 101) (warto zwrócić uwagę na grę słów „ryży” i „ryżowe”), a nierządni-
ca myje obrzękłe ciało, by sprzedać je kolejnemu turyście.

Do opisu statku i czynności, jakie na nim są podejmowane, użyte zo-
stały określenia abiektywne, czasem taediogenne: śliskie boki statku, ry-
bie, współogłupiałe oczy kajut, zaduch, powietrze choroby, piekło por-
towe, alkierz cuchnący kajutą, obrzękłe ciało itp. To język repulsji, choć 
jeszcze nie rozkładu – „pięknego wstrętu”, jak można by powiedzieć za 
Baudelaire’em. Nie ma tu odwołań do świata idealnego, symbolistyczną 
sugestię zastępuje konkretna narracja, metaforyka wyrasta z brzydoty 
rzeczywistości.

W podobny sposób, choć zdecydowanie mniej dynamiczny, skonstru-
owany został utwór Witriol, w którym „akcja” rozgrywa się w chłodną noc 
w bramie Starego Miasta:

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

W framudze starodziejskiej bramy, przytulona do obdartego muru, suro-
wa 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. 

 (s. 132)

Opis jest szczegółowy, pozbawiony jednak dopowiedzeń: czytelnik nie 
wie, kim jest kobieta skryta w ciemnościach bramy, co trzyma w glinia-
nym tyglu i na kogo czeka, wsłuchując się w echo nadchodzących kroków. 
A także co się naprawdę zdarzy. Podmiot liryczny jest tylko zewnętrznym 
obserwatorem, nieznającym ani przyczyn dramatu, ani uczuć bohaterów. 
Narracja przypomina obiektywny zapis naturalistów, ale konkretność 
ustawicznie przełamywana jest poetyckimi metaforami: „okna piją chłód 
nadwiślany północy”, „Księżyc – duży, jak źrenica, zroszona kroplą atro-
piny” (fraza-refren powracająca w finale każdej strofy, znacząca w kon-
traście do tytułowego witriolu), a aurę tajemniczości budują subtelnie 
rozsiane aluzje: „penatem” bramy jest figura Murzyna, którego „twarz 
zwęgloną bieli Księżyc”, zapowiadająca zdarzenie, które ma nadejść – 
prawdopodobnie oblanie witriolem twarzy zdradliwego kochanka. 

Przejście przez bramę oznacza zawsze przekroczenie jakiejś granicy. 
W tym przypadku nie jest to tylko granica oddzielająca przedmieście od 
ruchliwego centrum miasta; to także brama rozpaczy i zemsty. 
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Motyw „przechadzki” zawiera także wiersz Spotkanie w Paryżu, będący 
swobodnym przekładem sonetu Baudelaire’a À une Passante. Rozpoczyna 
go „flanerowska” strofa:

Ogłuszająco wokół mnie ulica wrzała,
Długa, wąska, żałobą na przestrzał natchniona,
Jedna wtem przesunęła się kołysząc pani,
Podtrzymując spad sukni ręką okazałą. 
 (s. 282)

W twórczości Baudelaire’a znajdujemy samotnego spacerowicza-ar-
tystę, przechadzającego się zatłoczonymi ulicami Paryża i czerpiącego 
przyjemność z oglądania tłumu, „czytającego” ulicę i ludzkie fizjonomie 
jak karty książki9. Pierwszy wers Spotkania w Paryżu zdaje się zapowia-
dać zanurzenie lirycznego „ja” w tłumie, drugi już sugeruje, że nie będzie 
to barwna masa, lecz nastrój żałobny, w trzeciej wyabstrahowany zostaje 
obiekt: kobieta w pięknej sukni, która stanie się jedynym przedmiotem 
zainteresowania. W cytowanym wierszu eksploracja tłumu dotyczy tylko 
jednej wyłowionej z tłumu postaci – mijanej kobiety, która szła „prze-
pysznie”, podtrzymując dłonią brzeg sukni i zgrabnie stawiając „nóżkę 
pięknie utoczoną” (s. 282). I nie jest to lektura księgi twarzy, czytanie fi-
zjonomii i gestów, lecz zaledwie szkic, który służy zupełnie innym celom.

Ten błysk chwili spotkania uświadamia „ja” lirycznemu, co w życiu jest 
niewiadome, potencjalne, niespełnione. Bohater nie wie, dokąd ona zdą-
ża, a ona nie wie, dokąd idzie on. A mógłby, być może, ją kochać. Szkicowy 
zarys postaci (suknia, nóżka, spojrzenie) i błysk przeczucia, jakie kobieta 
budzi w bohaterze (zapowiedź słodkiej rozkoszy), są pretekstem do re-
fleksji na temat przypadkowości i potencji zdarzeń, niespełnienia i prze-
mijania. Rolicz-Lieder jako tłumacz Baudelaire’a nie czyta ulicy jak fan-
tasmagorycznej księgi miasta (zarażonego śmiercią), jego myśl porusza 
się w ulubionych przez symbolistów przestrzeniach – miłosnej tęsknoty, 
która nie znajduje swego obiektu10.

Ciekawą realizacją tematu miłosnego niespełnienia jest wiersz Marze-
nie, który wprowadzimy w przestrzeń tych analiz ze względu na konkret-
ność prezentacji owej tęsknoty, nie zapominając, że pierwszym jego kon-
tekstem jest poezja Mistrza z Czarnolasu11. 

9 Por. Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk 1998, s. 15.
10 Jak wiadomo ze źródeł biograficznych, Wacław Rolicz-Lieder miał problemy z ułoże-

niem sobie życia osobistego.
11 Wiadomo również, że Lieder był pod wielkim wpływem poezji Jana Kochanowskiego. 

Ten wiersz to jeden z wyraźniejszych hołdów złożonych poecie z Czarnolasu.
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Gdyby raz się już z życiem tułaczym uporać,
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 drzewinek.
Pełną statku nalazłszy wrychle białogłowę,
W dom wprowadziłbym żonę; stąd potomstwo zdrowe
Byłoby dla ojczyzny i pożytek rzadki:
Bo, sposobem szlacheckim wychowując dziatki,
Uczyłbym je miłować narodowe bogi 
[...]. 
 (s. 178)

Bohater liryczny w swoim egzystencjalnym Confiteor snuje fantazję 
żywota człowieka poczciwego (i szczęśliwego): marzy, by zaprzestać tuła-
czego życia, osiąść na wsi, orać ziemię, żyć szczęśliwie z żoną i zdrowym 
potomstwem, zapraszać gości i przy dzbanie wina gawędzić o Reju, kró-
lach, cnocie, Czarnolesie, recytować Kochanowskiego i samemu układać 
wiersze w wieczór świętojański, pod miodową lipą. Stylizacja na wiersz 
Kochanowskiego zdaje się pełnić podwójną funkcję: gestu podziwu wo-
bec mistrza oraz wyartykułowania potrzeby znalezienia szczęśliwego 
finału własnej tułaczej wędrówki i życiowej stabilizacji. Tylko że siel-
ska wizja jest zapożyczona z cudzego życia, co podważa jej wolicjonalną 
wiarygodność. Nie wiadomo, czy jest rzeczywistym marzeniem, czy grą 
z cudzym tekstem, którym może być zarówno twórczość literacka, jak 
i czyjeś życie.

W innym wierszu, Arlekin, życie „ja” lirycznego pokazane jest bowiem 
zupełnie inaczej – jako ustawiczne wędrowanie. „Bohaterem” tego utwo-
ru jest skórzany kufer:

Jest kufer w moim domu, kufer wypłowiały,
Na rupieci domowe wnętrze jego służy:
Kufer ciężki, skórzany, olepiony cały
Karteczkami, wspomnieniem odbytych podróży. 
 (s. 153)

Ślady przeszłości znajdują się na zewnątrz i wewnątrz przedmiotu. Te 
na zewnątrz przypominają o minionych podróżach, wnętrze jest miej-
scem czasowego bytowania obiektów, które kiedyś żyły i mogą jeszcze 
ożyć. Rolicz-Lieder nie opisuje zawartości kufra, a szkoda, bo metaforycz-
na pointa wiersza byłaby wówczas pełniejsza i bogatsza. Poprzestaje na 
mało poetyckiej i ogólnikowej charakterystyce: kufer jest skórzany, ciężki, 
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wypłowiały, a topografia miejsc, przez które „wędrował”, obejmuje lądy, 
morza, doliny i góry. Ma jednak potencję, by wybrać się w kolejną podróż:

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)

„Arlekińskie wieko” kufra, który w ostatniej strofie zostanie nazwany 
metaforą życia bohatera lirycznego („Ten grat pokryty kurzem, przepo-
dróżowany, / Z rogami odartymi – oto życie moje”), jest chwytem, który 
nieco poszerza, w sensie alegorycznym, krąg interpretacji, jednocześnie 
jednak wprowadza pewien rodzaj niespójności, wątek ten nie znajduje 
bowiem w wierszu wiarygodnego uzasadnienia. Życiowa wędrówka ty-
tułowego Arlekina, błazna z włoskiej commedia dell’arte – personifikacji 
statusu poety – okazuje się (poetycko) mało frapująca i niedokończona, 
Arlekin bowiem może wyruszyć w kolejną podróż, w sensie dosłownym 
i przenośnym.

Gdyby pokusić się o jakiś rodzaj podsumowania zawartych tu skrótowych 
rozważań poświęconych tematowi zajmującemu dość marginalne jednak 
miejsce w dorobku poetyckim Wacława Rolicza-Liedera, można by powie-
dzieć, że wędrówki jego lirycznych bohaterów w aspekcie topograficznym 
prowadzą przez obrzeża i granice miasta, leśne drogi, bliżej niesprecy-
zowane lądy i kraje oraz niedookreśloną paryską ulicę. A przystankami 
są ruiny na wzgórzu, szwajcarska dolina, dąb Czarnolasu czy cumujący 
w porcie statek. Przestrzenie te nie są specjalnie znaczące, nie wchodzą 
także z bohaterem lirycznym w dialektyczny związek – „ja” nie jest ob-
serwowane, to ono obserwuje przestrzeń12. Podczas wędrówki podmiot 
uwalnia się od siebie, odrywa od codziennego punktu egzystencji, rozpra-
sza w krajobrazie. Podczas przystanków – buntuje się przeciw martwocie 
rzeczy, personifikuje je i antropomorfizuje. W obu przypadkach punktem 
wyjścia jest konkret, który uruchamia jednak znaczenia symboliczne. 

12 Walter Benjamin, który niejako „skodyfikował” cechy flaneryzmu, tak pisał o jego dia-
lektyce: „Dialektyka flâneurie: z jednej strony człowiek, który czuje, że jest obserwowany przez 
wszystko i wszystkich, ktoś podejrzany par excellence, z drugiej ktoś całkowicie nie do wyśle-
dzenia, ukryty”; W. Benjamin, Pasaże, red. R. Tiedemann, przeł. I. Kania, posłowiem opatrzył 
Z. Bauman, Kraków 2005 (M 2, 8’ s. 466).




