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NOTATKI DO ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI
WACŁAWA ROLICZA L I E D E R A
I. BIBLIOGRAFIA

Wacław Lieder (1866—1912), zapomniany poeta, tłumacz,
orientalista i językoznawca-dyletant, stanowi jaskrawy przykład
rozdźwięku między społeczeństwem a jednostką odbiegającą od
normy. Tragedią jego było, że był w poezji językoznawcą,
a w językoznawstwie — poetą. Niemniej jego talent poetycki
mierny, ale niekiedy oryginalny aż do dziwactwa, rozbłysł
raz nagle i na krótko. Stało się to, gdy w Paryżu zetknął
się z symbolistami francuskimi, a nade wszystko z „kręgiem“
otaczającym wielkiego odnowiciela poezji niemieckiej, Stefana
George’a. Tłumaczony, ceniony i przeceniony przez George’a,
został porwany w wir twórczy i przeszedł sam siebie. Stał się
wtedy w poezji polskiej nieznanym poprzednikiem głośnych
później prądów. Ale ten właśnie „moment twórczy“ Liedera
przeszedł bez echa. Ekscentryk o szalonej, chorobliwej ambicji,
zrażony bezwzględną, lecz słuszną krytyką pierwszego tomu
poezyj, zerwał — po gwałtownych inwektywach — ze światem
czytelników. Drukował swe wiersze przez dalszy dziesiątek lat
w ścisłym ukryciu jako druki prywatne, rozsyłane przyjacio
łom, głównie za granicą, i zakazywał wszelkich wzmianek „bodaj
dwuwyrazowych“ o nich. Stąd znane są dziś nielicznemu gronu
specjalistów wczesne najsłabsze utwory Liedera, a nikt prawie
nie czytał późniejszych, właśnie... najlepszych. Dziś druki te są
to białe kruki, o których krążą legendy. Próżno byłoby ich
szukać w zbiorach publicznych. Konspiracja — wyraz wewnętrz
nej tragedii poety — była tak doskonała, że nie zdołali do nich
dotrzeć nawet dwaj autorzy, którzy usiłowali ostatnio, zresztą
w sposób niewystarczający i nieścisły, wskrzesić pamięć Liedera1.
1 S. Napierski zna tylko niektóre pozycje, przytaczając je zresztą nie
dokładnie {Z apom n ian y p o lsk i m odern ista. Warszawa, 1936), a K. Bazar
tylko pozycję 11 {Skam ander, t. IX, s. 540—9). Charakterystyka poety oparta
na niewystarczającym m ateriale jest u ostatniego zupełnie błędna. Sprosto
w anie szeregu nieścisłości Napierskiego w życiorysie Liedera i uzupełnienie
braków pozostawiam na później.
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Zajmując się Liederem od dłuższego czasu, zdołałam zgro
madzić komplet jego prac i podaję niżej bibliograficzne ich
zestawienie. Same tytuły i bibliograficzne adnotacje charakte
ryzują już tego pisarza. Owe zakonspirowane, rzadkie druki
(a mianowicie poz. 3, 8, 9, 10, 12, 13) zasługują również na
uwagę z tego powodu, że Lieder, za przykładem George’a,
zwracał pilną uwagę na estetykę druku (na kilka lat przed
Wyspiańskim!), a oficyna Anczyca, z której większość z nich
wyszła, uczyniła z nich prawdziwe arcydzieła typograficzne.
Bibliografia niniejsza obejmuje komplet publikacyj Lie
dera, wydanych osobno, pomija natomiast jego utwory, roz
proszone po czasopismach.
1. Li e d e r Wacław. Poezje I. Kraków, 1889. Nakład poety.
Skład gł. Gebethner i Ska. Druk. Wł. L. Anczyca, stron 284, ill. 1.
2. L i e d e r Wacław. Z księgi lirycznej. Paryż, 1890. Publi
kacja bezpłatna. Nakładem poety. Druk. Wł. L. Anczyca, stron 24
[egz. 3000].
3. L i e d e r Wacław. Poezje II. Paryż (1891). (Nakł. autora.
Druk W. L. Anczyca), stron 287 nl. 1.
(Na k. 2: „Wytłoczono dla autora książki niniejszej reprodukcji sześć
dziesiąt w oficynie Wł. L. Anczyca i Sp. pod zarządem Jana G adow skiego
w Krakowie dnia dw udziestego m ajowego MDCCCLXXXXI“. Na s. 288:
„Książka niniejsza jak to wskazuje ilość jej odbitek na przedaż nie przezna
czonych, została w ydana jako rękopismo, które autor ofiarow ał, bądź jako
przyjacielski, bądź jako poetycki upom inek wyżej w ym ienionem u gronu osób,
które go czytać chciało. Osoby, w których ręce wpadnie niniejsze w ydaw 
nictwo, zechcą przyjąć do wiadom ości, iż w szelkie przedruki, w szelkie w y
ciągi, bodaj jedno-wierszowe, bodaj dwu-wyrazowe, oraz w szelkie spraw o
zdania o książce niniejszej, jak również publiczne w ygłaszanie utw orów
w niej zawartych, nie dozwala się. A utor-wydawca“).

4. (Lieder Wacław). Wacława Liedera odezwa do polskiej pu
bliczności. Paryż, 1892. (Druk W. Drugulina w Lipsku), stron 9, nl. 2.
( Nas . n lb .: „Ponieważ Odezwy niniejszej nie chciano w ydać w P olsce,
odtłoczono ją w ilości tysięca pięciuset odbitek w Lipsku, w officynie
W. Drugulina, dnia czwartego styczniow ego, roku tysiąc-ośm set-dziew ięódziesiąt-wtórego“).

5. (Lieder Wacław). Monument wszeteczeństwa gazeciarskiego
pod pion sumienia i obowiązku wzniesiony, gipsaturami tytułów
kunsztu pismackiego olepiony, a przez authora abrysu fundowany
ku czasów spółczesnych sromocie vulgo wiersz nie dla dzieci ale
głupim ku uciesze, mądrym ku reflektowaniu uczynienia Wacława
Liedera poety potępionego przez cenzurę warszawską i prasę pol
ską. Lutetiae Parisioruin MDCCCLXXXXII (Paryż, 1892). (Druk
W. Drugulina w Lipsku), stron 13, nl. 1.
(Na s. 3: „Ponieważ Wiersza niniejszego nie chciano w ydać w P olsce,
odtłoczono go, dla bezpłatnego rozdania, w ilości tysiąca p ięciu set odbitek
w Lipsku, w officynie W. Drugulina, dnia dwudziestego siódm ego stycznio
w ego, roku tysiąc-ośm set-dziew ięćdziesiąt-w tórego“).
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6. (Lieder Wacław). Elementarz języka arabskiego. Skreślił
Damian Rolicz Lieder. Część pierwsza. Abecadlnik. (Kirchhain, 1893),
stron 79.
(„W ytłoczono w Kirchhainie u G. Zahna i H. Baendla, dla autora
w Warszawie MDCCCLXXXXIII“).

7. Abu Sajid Fadlullah Ben Abulchajr i tegoż czterowiersze.
Przełożył s perskiego Damian Rolicz-Lieder. Kraków. Nakł. tłumacza.
Druk W. L. Anczyca i Ski. 1895 (rom.) stron 47.
8. Lieder Wacław. Wiersze III. Paryż— Warszawa — Wiedeń,
1892 —1895. (Kraków, 1895. Nakł. autora., Druk. W. L. Anczyca)
stron 128.
(„Na s. 128: „W ytłoczono dla Autora jako rękopismo w pięćdziesięciu
kolejnym i liczbam i znaczonych odbitkach w drukarni Anczycowej w Kra
k ow ie dnia dw udziestego i piątego listopadow ego roku tysięcznego ośm setnego dziew ięćdziesiątego i piątego. Odbitka Nr. ... Przedruki i sprawozdania
w zbronione“).

9. Lieder Wacław. Moja muza. Wierszów ciąg czwarty. (Kra
ków) 1896 (rom.). (Nakł. autora. Druk W. L. Anczyca), stron 64.
Na odwrocie k. tyt.: („1891 —1896“).
(Na s. 64: „Wytłoczono dla Autora nakładem tegoż jako rękopism o
w trzydziestu kolejnym i liczbami znaczonych odbitkach w drukarni W.L. A n 
czyca i S-ki w Krakowie dnia siedm nastego lutow ego roku tysięcznego ośm setnego dziew ięćdziesiątego i szóstego. Odbitka Nr
Przedruki i spraw o
zdania w zbronione“).

10. Lieder Wacław Rolicz. Wiersze V. Paryż (Kraków, 1897.
Nakł. autora. Druk. W. L. Anczyca), stron 151, nl. 1.
(Na s. nlb: „W ydano jako rękopism o z drukarni W. L. Anczyca i Spółki
w Krakowie dla nakładającego Autora w dw udziestu liczbow anych odbitkach
dnia trzeciego sierpniow ego roku tysięcznego ośm setnego dziew ięćdziesiątego
i siódm ego. Odbitki Nr .... Przedruki i sprawozdania wzbronione. Exemplarz
dodatkowy przepisany ustawą prasow ą“).

11. (Lieder Wacław). Wacława Rolicza-Liedera Wierszów
księgi pierwsze, drugie i trzecie powtóre wydane w Krakowie roku
MDCCCLXXXXVIII. (Kraków, 1898). Nakład i druk W. L. Anczyca
i Spółki, stron 323, nlb. 1.
(Na s. nlb.: „Książka niniejsza wydana została w Krakowie w Dru
karni W. L. Anczyca i Spółki w tysiącu i stu egzem plarzach z których sto
odbito na papierze czerpanym. Druk ukończono dw udziestego i trzeciego
dnia m ajowego roku tysięcznego ośm setnego dziew ięćdziesiątego i ósm ego“).

12. (Lieder Wacław). Nowe wiersze Wacława Rolicza Liedera.
(Kraków, 1903. Druk W. L. Anczyca), stron 63, knl. 2.
(Na odwr. k. ty t.: „(1896—1898)“. Na s. 64: „Wydano jako rękopismo
z drukarni W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie dla autora w Warszawie
w stu odbitkach w dniu pierwszym maja roku tysięcznego dziew ięćsetnego
i trzeciego. Odbitka Nr. ...“).

13. (Lieder Wacław). Uebertragungen aus den Werken von
Waclaw-Rolicz-Lieder. Im Verlag der Blätter für die Kunst. Berlin
1905, knl. 20.
(Na k. 20: „Gedruckt in STG Schrift von Otto von Holten in Berlin
im Februar neunzehnhundertundfünf in fünfundzwanzig E xem plaren“).
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14. Lieder Wacław Rolicz. Pieśni niepodległe. Z wydań ręko
piśmiennych odbito w Warszawie R. 1906 (s. i. n.), knl. 16.
(N a k. 16: „Te pieśni p ow stały w latach 1890—1892“).

15. (Lieder Wacław). Krakof i Olof dwaj bajeczni władcy
Wawelu. Dociekania archeologiczno - filologiczne Wacława Rolicza
Liedera. Wyrażono w Warszawie MDCCCCX, stron 32.
16. (Lieder Wacław). Do Szanownego Komitetu Kasy Pomocy

Imienia Doktora Józefa Mianowskiego.
(Podp. W arszawa d. 20 XI 1910, ul. Hoża no 25), knl. 2.

17. (Lieder Wacław). Do Prześwietnej Cesarsko-Królewskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie. Rzecz Wacława Rolicza Liedera.
(Podp. Warszawa, d. 25 listopada 1910 r., ul. Hoża no 25), knl. 2.

18. Lieder Wacław Rolicz. Do Jego Królewskiej Wysokości
Księcia Pana Adama Czartoryskiego.
(Podp. Warszawa d. 29 listopada 1910 r., ul. Hoża no 25), knl. 1.

19. Lieder Wacław Rolicz. Do Prześwietnej Cesarsko-Kró
lewskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
(Podp. Warszawa, d. 27 grudnia 1910 r., ul. Hoża nr 25), knl. 4. (Za
wiera rów nież orzeczenia Aleksandra Brucknera, Jana R ozwadow skiego,
Adama A ntoniego Kryńskiego, Karola Appla)
II. DEDYKACJE STEFANA GEORGE’A

W życiorysie Wacława Liedera najciekawszą kartę sta
nowi niewątpliwie stosunek do Stefana George, którego poznał
w Paryżu w r. 1889. W późniejszych latach spotykał go kilka
krotnie, o czym wspominają uczestnicy „Kręgu" *, a niemal do
końca życia utrzymywał z nim stosunki. W spuściźnie po Liederze znajduje się szereg dzieł George’a z następującymi dedy
kacjami własnoręcznymi, świadczącymi o tonie poszczególnych
etapów ich przyjaźni, której przedstawienie rezerwuję sobie
do chwili zużytkowania w całości posiadanych przeze mnie ma
teriałów do życiorysu poety3.
1. Na egzemplarzu Hymnen. Berlin, 1890: „Dem Dichter Wa
cław Lieder Stefan George“.
2. Na egz. Pilgerfahrten. Wien, 1891: „Dem Dichter Wacław
Lieder in achtung und freudschaft Stefan George“.
1 Oprócz pozycyj w ym ienionych, opisanych na podstaw ie egzemplarzy,
znalazłam wzmiankę o dwóch dalszych: 1. „P o ezje, tom VI, 5 egz.“, 2. „P o ezje
tom II, w ydanie drugie“, obie z adnotacją: „w druku“. Egzemplarzy n ie od
nalazłam. Być może w ięc, że tom y te w ogóle n ie zostały wydrukowane.
2 Poza wzmiankami zawartymi w drukowanych w spom nieniach n ie
których z nich, posiadam też pew ien materiał rękopiśm ienny, pochodzący
z ich grona.
* Artykuł K. Bazara Stefan G eorge i W acław R olier L ieder (S k a m a n der, t. IX) ogranicza się do w ypisów z niedokładnie poinform ow anego W al
tera, a w ocenie zupełnie zawodzi.
Pamiętnik literacki XXXIV, 1—4
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3. Na egz. Algabal. 1892: „Meinem lieben freund dem Dich
ter Wacław Lieder Stefan George“.
4. Na egz. D as Jahr der Seele. 1897: „Dem Dichter Waclaw
Lieder mit der grossen Verehrung und liebe seines Stefan George.
Berlin november 1897.“ (Pismo szczególnie ozdobne).
5. Na egz. Hymnen-Pilgerfahrten-Algabal. Zweite Ausg. 1899:
„Dem Dichter Waclaw Lieder sein bewundernder und treuer freund
Stefan George“. (Pismo ozdobne).
6. Na egz. Tage und Thaten. Berlin, 1903: „An Waclaw Lie
der den Dichter und den Freud im october des jahres 1906 Stefan
George“. (Pismo szczególnie ozdobne).
B erlin—Paryż
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