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Che fece... il gran rifiuto

(„…który dokonal wielkiej odmowy” – Dante, Piekło, III, 60)

W życiu niektórych przychodzi godzina,
gdy trzeba wielkie Tak wyrzec albo wielkie Nie,
i jest już jasne, w kim skrywało się
Tak gotowe od dawna. Ten odtąd się wspina

coraz wyżej – syt honorów, satysfakcji, chwały.
Ten drugi nie żałuje. Jeszcze raz by wyrzekł
swoje „nie”. A przecież ściąga go wciąż niżej
to „nie” – słuszne – przez lata, jakie mu zostały.

Konstanty Kawafis

tłum. Ireneusz Kania

Beacie – 
mojej najwspanialszej żonie, 
wraz z mottem i miłością 
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Wstęp

Rzym w esejach i wierszach Herberta





Przedmiotem podjętych przeze mnie badań jest literacki obraz cywi-
lizacji rzymskiej w twórczości Zbigniewa Herberta. Chciałbym w sposób 
twórczy nawiązać do tradycji badań nad wyobraźnią poetycką, tema-
tami literackimi i sposobami ich ujmowania. Ponieważ wykreowany 
przez poetę obraz jawi się jako wieloaspektowy i wielowymiarowy, nie 
wystarczyły mi narzędzia, jakich dostarcza krytyka tematyczna (silnie 
akcentująca tło psychologiczne obrazu poetyckiego). W interpretacji 
Herbertowego obrazu Rzymu konieczne było uwzględnienie kontekstu 
historyczno -kulturowego, a także dorobku tak różnych dziedzin wiedzy, 
jak historiozofia czy koncepcje rozwoju gospodarczego. Skoro obrazy 
kreowane przez poetę nie pojawiają się ex nihilo lecz wpisują się w różne 
konteksty, to oznacza to także, że pytania o nie dotyczą również różnych 
tradycji kreowania obrazu – badamy przecież wizerunek kulturowo 
zapośredniczony. Przedmiotem rozważań nie jest zatem w rozprawie 
to, jak Herbertowy obraz odnosi się do rzeczywistej historii Rzymu, 
lecz to, w jaki sposób istnieje on kulturze. Zajmował mnie Rzym jako 
pewien rodzaj mitu spełniający różne role w tradycji europejskiej. Wła-
śnie dlatego mniej interesowało mnie zakorzenienie kultury Imperium 
Romanum w dziedzictwie starożytnej Grecji, bardziej zaś Herbertowe 
wyobrażenia na temat etosu Rzymian,  rzymskich bohaterów i ważnych 
momentów historii Rzymu.

Celem pracy jest więc ukazanie, w jaki sposób Herbert konstruuje 
własny mit Rzymu i jak się ów mit zmienia w jego twórczości, a przede 
wszystkim sprawdzenie, w jakich kontekstach autor umieszcza wydarze-
nia i postacie. Wydaje się, że da się wyróżnić trzy kręgi Herbertowych 
odniesień i inspiracji. 
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Pierwsza sfera związana jest z kulturą II Rzeczpospolitej oraz 
wydarzeniami historycznymi połowy XX wieku. Pytania stawiane wspo-
mnieniowym tekstom pisarza muszą uwzględniać międzywojenne wzory 
wychowawcze, etos ówczesnego szkolnictwa, a także zinterioryzowane 
doświadczenie historyczne – zarówno te osobiste, jak pokoleniowe. Nie 
wolno zapominać, że czas, miejsce, a nawet sam zabieg opisu ulegają 
mityzacji w wierszach i esejach artysty. Na przykład w Lekcji łaciny 
(LNM) autor, odwołując się do swej biografii, etosu pokolenia i czasów 
Polski odrodzonej – kreuje mit swej młodości, mit Lwowa, mit Polski, 
a częścią owego przekazu jest mit rzymskiej cywilizacji, kultury łacińskiej 
oraz wzory osobowe wzięte z kart dzieł Tacyta czy Plutarcha. Temu 
zagadnieniu poświęcona jest część pierwsza rozprawy.

Drugi sposób lektury bierze pod uwagę krąg odniesień czysto 
literackich, a więc fakt, że Herbertowy obraz Rzymu uwikłany jest 
w różne tradycje opisywania. Nie można pominąć faktu, że wiersze 
i eseje Herberta powstały w kontekście polskiej dziewiętnastowiecznej 
tradycji  romantycznego opisu ruin oraz rozważań na temat sensu 
historii i wolności człowieka. Z drugiej strony – odnoszą się także do 
prób zbudowania nowej klasyczności w poezji polskiej drugiej połowy 
XX wieku. Sam poeta odbierany był jako „nowoczesny klasyk”, a etykiet-
ka „klasyka” dopiero niedawno została poddana krytyce i unieważnieniu 
dzięki badaniom związków poezji Herberta z tradycja romantyczną. 
Poetyka Herbertowego opisu zostanie zatem skonfrontowana ze 
wspomnianymi dwiema tradycjami – czemu poświęcona jest część 
druga rozprawy.

Na koniec warto podkreślić, że mit Rzymu przywołany został 
w twórczości poety w kontekście polityczno-historycznych realiów 
drugiej połowy XX wieku. Oznacza to, że uczestniczy w żywotnych 
w czasach komunizmu zagadnieniach, jak konfrontacja władzy i wolno-
ści obywatelskich, despotii i republiki, niepodległości i zależności, etyki 
osobistej i społecznej, a także postawy obywatelskiej oraz godności i praw 
człowieka. Tej problematyce poświęcona jest czwarta część rozprawy, 
poprzedzona rozważaniami teoretycznoliterackimi na temat metody 
intertekstualnej w badaniach literackich, zastosowanej w ostatniej 
części dysertacji.

Zasadniczym tematem prezentowanej pracy jest obraz cywilizacji 
rzymskiej jako jeden z ważnych aspektów wizji świata przedstawio-
nego w twórczości Zbigniewa Herberta. Zagadnienie przedstawiam, 
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uwzględniając te wiersze i eseje, który przywołują dzieła, zdarzenia 
i osoby znane z kart rzymskiej historii. Ukazuję ich dosłowne, ale także 
metaforyczne lub alegoryczne znaczenie, biorąc pod uwagę traktowanie 
cywilizacji rzymskiej przez Herberta jako paradygmatu dla kultury 
europejskiej lub paraboli cywilizacji w ogóle. Ów sposób widzenia 
rzeczywistości oraz struktura świat przedstawionego opisane zostały 
na kilku polach. Zarówno pytania stawiane tekstom, jak zastosowane 
perspektywy badawcze zostały wywiedzione z ducha Herbertowych 
tekstów, a nie z zewnętrznych wobec nich metodologii, teorii literackich 
lub strategii badawczych. Dla autora niniejszej pracy postawa ta wydaje 
się najwłaściwsza.

1. Dlaczego Rzym?

Wybór tradycji rzymskiej z całości odniesień do antyku, tak wytraźnie 
obecnego w pisarskiej strategii poety, wymaga uzasadnienia. Dlaczego 
akurat Rzym Herberta stał się w niniejszej pracy osobnym przedmiotem 
badań? Istnieją dwa badawcze powody skłaniające ku takiej decyzji. 
Pierwszy związany jest z faktem, że przytłaczająca większość prac 
poświęconych funkcji antyku w twórczości Herberta koncentruje się 
na analizie elementów kultury greckiej, pomija zaś lub marginalizuje 
rzymskie dziedzictwo, którego na ogół nie uznaje się jako odrębnej 
tradycji lub ważnej dla niej samej. Intencją tej rozprawy jest więc uzu-
pełnienie obrazu o ważny element świata przedstawionego w twórczości 
Zbigniewa Herberta i zaproponowanie nowych odczytań1.

1 Oczywiście istnieją liczne interpretacje tak zwanych „ważnych wierszy”, jak 
na przykład Do Marka Aurelego czy Powrót prokonsula, ale na ogół ich lektura nie 
ma specjalnego związku z cywilizacją rzymską jako paradygmatem ludzkiego 
bytowania, a raczej czyta się je jako egzemplifikację postawy filozoficznej lub 
polityczno-etycznej. W niniejszej pracy Powrót prokonsula (SP) przywoływany jest 
w kontekście rzymskiego wzorca kulturowego, z podkreśleniem subtelnej różnicy, 
jaką jest użycie słowa „cywilizacja”, a nie „kultura”. Curatia Dionisia (N) oraz wiersze 
nawiązujące do myśli rzymskich filozofów (Lukrecjusz, stoicy), a w szczególności Do 
Marka Aurelego (SŚ) i Dojrzałość (HPG), zostały pominięte, ponieważ są przedmiotem 
moich rozważań w innej pracy.
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RZYM JAKO PARABOLA CYWILIZACJI. Drugi powód związany jest 
z innym niż grecka funkcjonowaniem w dziele poety rzymskiej cywili-
zacji – tej mniej rozpoznanej i niewyodrębnianej jako osobna kategoria 
tradycji antycznej. O ile mity, religia, literatura i historia starożytnej 
Grecji odbierane są jako podstawowy wzorzec kulturowy, do którego 
poeta – często zresztą konfrontacyjnie – odnosi współczesną sytuację 
człowieka i dzisiejszej kultury, o tyle w przypadku Rzymu dokonuje 
on nieznacznych, może nawet na pierwszy rzut oka niezauważalnych, 
ale bardzo istotnych przesunięć pojęciowych. Rzym w wierszach i ese-
jach Herberta jawi się przede wszystkim jako paradygmat cywilizacji, 
a nie kultury. Na czym polega subtelna różnica, do której odwołuje 
się poeta, zostanie dokładniej wyjaśnione poniżej. W tym miejscu 
konieczne jest jeszcze uzupełnienie, że paradygmat ten funkcjonuje 
w dwóch wersjach: pozytywnej i negatywnej, aprobatywnej i stawianej 
jako wzór zła w historii. Tak więc dzieje Rzymu mogą być parabolą na 
dwóch płaszczyznach semantycznych. Pierwsza dotyczy cywilizacyj-
nego wysiłku wobec barbarii i druzgocącej machiny czasu, niszczącej 
wszelkie przejawy ludzkiej aktywności. Jest to optymistyczna, choć nie 
pozbawiona dramatyzmu, wizja dziejów człowieka walczącego zarówno 
z naturą, jak i dzikością ludzi. Druga akcentuje istnienie historiozoficz-
nego zła wewnątrz samej cywilizacji, a więc obecność metafizycznego 
zła w człowieku i w jego historii, napiętnowanej zbrodnią, przemocą 
i kłamstwem. Tu zło funkcjonuje jako siła wewnętrzna, a nie zewnętrzna 
wobec kondycji ludzkiej i dziejotwórczych wysiłków. Właśnie z powodu 
splatania się tych różnorodnych wątków, Rzym jako alegoria cywilizacji 
jest tak ciekawy dla badacza.

RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁU I METODOLOGII. Historia i literatura 
rzymska to materiał, z którego Herbert korzystał chętnie i często – 
nie tylko w swych utworach literackich, ale także w wypowiedziach 
odautorskich. Służyły one charakterystyce czasów współczesnych 
autorowi oraz próbom zrozumienia własnej tożsamości jako człowieka, 
Polaka czy artysty. Rozległość problematyki, na którą składa się tak 
wiele heterogenicznych czynników, zmusza do rozszerzenia i zróż-
nicowania perspektyw badawczych, jeśli chce się zbadać złożoność 
problemu. Rozprawa ma charakter literaturoznawczy, ale za sprawą 
tematu i perspektywy oglądu przynależy do nurtu tak zwanych „badań 
z pogranicza”. Dotyczy to zarówno różnorodności badanego materiału, 
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jak i metodologii, co związane jest z koniecznością zajmowania się 
rozległym tłem humanistycznym, a nawet naukami społecznymi.

Punktem wyjścia i przedmiotem analizy są, oczywiście, eseje i wiersze 
(w dramatach tradycja rzymska nie występuje), ale przywołuje się także 
wywiady, publicystykę, listy, notatki i zapiski archiwalne. Te dyskur-
sywne wypowiedzi poety zostały potraktowane jako ważne odautorskie 
komentarze do twórczości, autoprezentacja poglądów oraz pomoc 
w charakterystyce postawy twórczej. Ich nieliteracka lub paraliteracka 
forma nie przeszkadza analizie, a poszerzenie materiału badawczego 
daje pełniejszy obraz rozpatrywanego aspektu twórczości i pozwala na 
uzyskanie ciekawych kontekstów interpretacyjnych. Również wiedza 
biograficzna, a nawet geograficzna okazują się przydatne w procesie 
interpretacji.

Ponieważ, zwłaszcza w esejach, autor przejawia duże ambicje po-
znawcze i prezentuje sporą erudycję w zakresie wiedzy fachowej z hi-
storii, historii sztuki, archeologii, historiografii i literatury rzymskiej, 
prawa i ekonomii oraz filozofii, poszczególne rozdziały omawiające 
konkretne aspekty cywilizacji rzymskiej musiały uwzględniać wiedzę 
z bardzo różnych dziedzin humanistyki, a nawet nauk społecznych, 
stosujących rozmaite metody badawcze. 

Konieczność sprostania erudycji autora wymagało uwzględnienia 
elementów wiedzy czasami dalekiej od literatury, jak ekonomia czy 
historia gospodarcza, a także przyjęcia innej perspektywy badawczej niż 
tradycyjne literaturoznawstwo. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić 
na fakt, że bez uwzględnienia ekonomicznej wiedzy Herberta – bądź 
co bądź magistra ekonomii – nie jest możliwe zrozumienie jego specy-
ficznej wizji świata, widzianego jako cywilizacja właśnie. Jest to istotne 
uzupełnienie dotychczasowych odczytań twórczości poety, w których 
podkreślano nastawienie Herberta na „konkretność”, „materialność”, 

„miłość do przedmiotów” i inne cechy obserwowane z punktu widzenia 
poetyki, a nie specyficznie ukształtowanego obrazu ludzkiego świata. 
Dlatego też bibliografia przedmiotowa, prezentowana na końcu pracy, 
podzielona została według dziedzin uwzględnionych w badaniach.

HERBERT WOBEC POLSKIEJ TRADYCJI LITERACKIEJ. Rzymska cywili-
zacja, a później łacińska tradycja, były w Polsce kulturowymi wzorcami 
oraz przedmiotem częstych rozważań. Na innej zasadzie mit Rzymu 
(republikańskiego i imperialnego) funkcjonował w staropolszczyźnie, 
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zwłaszcza w kulturze sarmackiej2, a na innej w myśli i literaturze po 
upadku niepodległości.3 Jeszcze inaczej prezentował się w Polsce 
za „żelazną kurtyną”4. Zasadniczym tłem dla przyjętego w niniejszej 
pracy oglądu roli Rzymu jako alegorii cywilizacji w ogóle, jako wzorca 
i miernika koniecznego dla zrozumienia „barbarii”, są poglądy głównych 
przedstawicieli polskiego romantyzmu oraz wystąpienie neoklasycystów 
polskich z połowy XX wieku. Jest to naturalny kontekst, które pozwala 
także na prześledzenie kwestii z zakresu poetyki: podobieństw i różnic 
stylu, strategii i ideologii poetyckich, stosunku do mimesis i innych 
zagadnień literackich. W szczególności pozwala ukazać jeden ze sporów 
o klasycyzm Herberta. 

Poeta niemal nazajutrz po swym debiucie został okrzyknięty „kla-
sykiem” lub „klasycystą” i to wstępne rozeznanie wybitnych krytyków 
po pewnym czasie stało się nic nie znaczącą etykietą w sporach między 
samymi literatami w latach 60. i 70., a potem także stereotypem powie-
lanym w badaniach literackich. Od dobrych kilkunastu lat rozwija się 
jednak tendencja do ukazywania romantycznych elementów w twór-
czości Herberta. Organizowane są sesje poświęcone romantycznym 
parantelom poety (ze szczególnym uwzględnieniem związków z Nor-
widem), publikuje się zbiory szkiców ukazujących sposób istnienia 
romantycznej tradycji w twórczości autora Dlaczego klasycy, a nawet 

2 Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, J. Tazbir, Kultura szlachecka 
w Polsce, Warszawa 1979, S. Cynarski, Sarmatyzm-ideologia i styl życia [w:] Polska 
XVII wieku, Warszawa 1974, T. Mańkowski, Genealogia sarmatyzmu, Warszawa 1946.

3 Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, pod red. M. Ka-
linowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak, Toruń 2003, M. Kalinowska, Grecja romantyków. 
Studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej, Toruń 1994, A. Litwornia, Rzym 
Mickiewicza. Poeta nad Tybrem 1829 – 1831, Warszawa 2005, O. Płaszczewska, Wizja 
Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (180 – 1850), Kraków 2003.

4 Sante Graciotti, Losy jednej elegii Giana Vitalego, czyli ruiny Rzymu w poezji 
Polskiej [w:] Od Renesansu do Oświecenia, Warszawa 1991, tenże, Patriotyzm i wartości 
uniwersalne w literaturze polskiej [w:] tegoż, Od Renesansu do Oświecenia, Warszawa 
1991, M. Jastrun,  Mit śródziemnomorski, Warszawa 1962, Z. Kubiak, Do czego nam 
dziś potrzebna jest literatura grecko-rzymska? [w:] tenże, Uśmiech Kore, Warszawa 2001, 
Z. Kubiak, Izolacja czy siła? [w:] tenże, Nowy brewiarz Europejczyka, Warszawa 2001, 
tenże, Nowy brewiarz Europejczyka [w] tenże, Nowy brewiarz Europejczyka, War-
szawa 2001, W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005, R. Piętka, 
Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego: Thomas Stearns Eliot, Czesław Miłosz, 
Zbigniew Herbert, Bolesław Miciński, „Terminus” nr 2 (2002).
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książkowe pozycje autorskie, całkowicie skupione na „romantycznym 
podbiciu poetyckiego płaszcza”5. Wydaje się, że sprawa nie jest za-
kończona i bardziej skomplikowany splot różnych tradycji zostanie 
ukazany jeszcze szerzej. 

STRUKTURA ROZPRAWY. Z wyłuszczonych powodów na rozprawę 
składają się dwie części poświęcone zagadnieniom związanym z ideą 
cywilizacji, paradygmatycznym statusem Rzymu w tym względzie 
i sposobem wykorzystania osób, wydarzeń oraz dzieł w konstruowaniu 
świata przedstawionego, a także w Herbertowym myśleniu o współcze-
sności i roli twórcy w dzisiejszym świecie (Rzymska virtus. Przymierze 
z dzielnością w „Lekcji łaciny” oraz Dochować przymierza. Klasyczna 
i romantyczna tradycja w Herbertowskim Rzymie). Postawa Herberta 
nie istnieje w próżni literackiej. Jego dorobek jest czytany i  rozumiany 
na tle twórczości romantyków oraz współczesnych mu poetów tak 
zwanego nurtu klasycystycznego, dlatego też oni zostali wzięci pod 
uwagę jako kontekst twórczości Herberta. Czwarta i najobszerniejsza 
część ukazuje stosunek Herberta do historii i tradycji rzymskiej, sposób 
poetyckiego spożytkowania biografii tak zwanych „szalonych cezarów” 
dla przedstawienia totalitaryzmu, a także zmianę „paradygmatu rzym-
skiego”: o ile we wczesnym okresie twórczości Herberta Imperium 
Romanum funkcjonuje jako pozytywny topos cywilizacji europejskiej, 
to w późniejszych utworach pojawia się głównie jako obraz „Trzeciego 
Rzymu”, imperializmu i kolonializmu. Ta część, zatytułowana Słońce 
republiki ma się ku zachodowi. Historia rzymska w twórczości Herberta, 
omawia wiersze Herberta inspirowane dziełami rzymskich historyków, 
stąd szczegółowe odniesienia do pism Liwiusza, Tacyta, Swetoniusza, 
Plutarcha, a także zastosowanie metody intertekstualnej, zreformowanej 
i przystosowanej do twórczości Herberta. Ta część pracy poprzedzona 
została rozbudowanym wstępem metodologicznym, szczegółowo opi-
sującym zastosowane procedury badawcze (część trzecia: Nie spuszczać 
z oka Tacyta. Inter-tekstualność a intra-tekstualność wierszy Herberta).

5 Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, red. 
M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011; M. Mikołajczak, Światy 
z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-
atlantyk, Kraków 2013.
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2. Obecność rzymskiego wzorca

TOPOS ZŁOTEGO WIEKU. Dla tak określonego tematu przyjąłem, że 
w pierwszych dwóch rozdziałach pracy głównym utworem, który roz-
patruję, jest esej Lekcja łaciny (LNM) wraz z uzupełnieniami (Przerwana 
lekcja), oraz dodatkowo Arles (BO), który częściowo został poświęcony 
pax Romana (chronologicznie jest to esej pierwszy). Arles wnosi istotne 
uzupełnienie w postaci toposu „złotego wieku”, przez co naświetla 
powody, dla których rzymska cywilizacja mogła funkcjonować jako po-
zytywny model świata dla polskiej i europejskiej współczesności. W obu 
esejach jako wyjściowy punkt opisu przyjmuje się okres politycznej 
stabilizacji i gospodarczej pomyślności po czasach zamętu i wojen do-
mowych. Jest to Rzym pod oświeconymi rządami tak zwanych „dobrych 
cesarzy” – jak określano Boskiego Augusta, który przywrócił pokój 
po wojnach domowych, czy niestrudzonego budowniczego Hadriana. 
Wraz z przedstawicielami dynastii Antoninów byli oni zarówno przez 
rzymskich historyków, jak późniejszych badaczy starożytności często 
przeciwstawiani „bestiom na tronie”, w rodzaju Kaliguli, Nerona czy 
Dioklecjana. 

Charakterystycznymi cechami tych utworów są: akcentowanie 
pochlebnych cech rzymskiej cywilizacji, aprobatywna postawa autora 
oraz traktowanie Rzymu jako pozytywnego paradygmatu.

TOTALITARNE PARANTELE. Ale nie jest to jedyny sposób wykorzystania 
rzymskiej historii, która równie dobrze może zostać użyta do zilustro-
wania skutków istnienia niepohamowanej władzy, stać się modelowym 
przykładem tyranii i pretekstem do ukazania zróżnicowanych postaw 
wobec politycznej przemocy: od tchórzliwego serwilizmu, przez zdy-
stansowane wycofanie się, po bohaterski bunt. Rzymianie występują tutaj 
jako „Prusacy starożytności” albo nieświadome istoty wyższej kultury, 
półdzikusy o „wilczym apetycie”, obserwowane podczas grabienia 
dzieł greckiej sztuki (Akropol, LNM 110), a nawet jako eksterminatorzy 
i ludobójcy6. Krótko mówiąc, postacie znane z dzieł Tacyta lub Sweto-

6 W jednym z wywiadów Herbert oskarża Rzymian o eksterminację: „A ci 
straszni «prusacy» – Rzymianie – wytępili ich ze wstrętem” (Za nami przepaść historii. 
Rozmawia Zbigniew Taranienko, WYW 38). Dla porządku dodać należy, że opinia, 
jakoby Rzymianie wytępili (i to ze wstrętem!) Etrusków, nie ma pokrycia w faktach 
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niusza mogą służyć jako oskarżenie wobec obu dwudziestowiecznych 
totalitaryzmów, czego dowodem są wiersze: Powrót prokonsula (SP), 
Tusculum (N), Kaligula (PC), Pan Cogito o postawie wyprostowanej (PC), 
Boski Klaudiusz (ROM) oraz Przemiany Liwiusza (ENO).

W dyskusji na temat dwudziestowiecznej opresji politycznej i na-
rodowego zniewolenia rzymska cywilizacja okazała się „argumentem 
obrotowym”, a jej przedstawiciele reprezentantami wcielenia zła lub 
dobra w historii. Wobec hitlerowskiej czy bolszewickiej okupacji 
i nazistowskiej lub komunistycznej ideologii, przywołanie Rzymu jest 
rodzajem ideowej obrony: temu służy powołanie się na przynależność 
Polski do wyższej cywilizacji. W sporze z totalitaryzmami cywilizacja 
łacińska staje się symbolem tradycji prawa wobec sowieckiego i hitle-
rowskiego bezprawia. Ale też przeciwnie: może symbolizować agresję 
i krwawe podboje imperium – zwłaszcza samodzierżawie „Trzeciego 
Rzymu” w jego sowieckiej wersji. W tym drugim przypadku poeta 
przywołuje despotyzm krwawych cesarzy, przeciwstawiony świadec-
twu republikanów – przede wszystkim Katona, który jest symbolem 

„postawy wyprostowanej”.
Czytając Lekcję łaciny oraz Przerwaną lekcję, główne dowody zain-

teresowania Herberta rzymską cywilizacją, warto mieć w pamięci 
wyżej wymienione utwory poetyckie, które dookreślają i oświetlają 
sens eseju i zamysł autorski. Rzecz charakterystyczna: Herbert nigdy 
nie przywołuje postaci czy wydarzeń dla nich samych albo dla rozwa-
żania minionych czasów i cech epoki. Przeciwnie, postać lub epizod ze 
starożytnej historii pełnią u niego funkcję wzorca, czasami „moralnego 
metrum”, i służą poecie do oceny współczesnych mu czasów i ludzi. 

historycznych. Wypędzenie królów etruskich i ustanowienie Republiki, a następnie 
podbój i zlanie się Rzymian z etruskimi plemionami (a także z innymi plemionami 
italskimi) oraz przejęcie ich kultury to jednak coś innego niż wytępienie Jadźwin-
gów i Prusów. Wydaje się, że wypowiedź Herberta należy czytać w kontekście jego 
współczucia dla „cywilizacji, którym się nie powiodło”, o czym mowa w wywiadzie, 
i potraktować ją jako emfazę. Niewykluczone, że jest to wynik ówczesnego stanu 
wiedzy na temat do dziś tajemniczego ludu. Niemniej jednak poeta musiał być do 
tej tezy silnie przekonany, skoro również innym rozmówcom wmawia rzymskie 
ludobójstwo: „A źródła to są początki, początki kultury europejskiej, zabity na ród 
Etrusków i te wszystkie historie” (Płynie się zawsze pod prąd. Rozmawia Adam Mich-
nik, WYW 86), gdzie – jak można domniemywać – Herbert chce zaakcentować swą 
realistyczną ocenę ludzkich wysiłków cywilizacyjnych, bez złudzeń co do możliwej 
doskonałości człowieka lub politycznej wspólnoty.
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Jest to wynik nie tylko stosowania przez poetę „liryki maski”, „liryki 
roli” oraz kamuflażu wobec działającej w PRL cenzury – jak chcieliby 
niektórzy – lecz traktowania starożytności greckiej i rzymskiej jako 
kulturowych wzorców i stałej normy, co najdobitniej zostało wyrażone 
w wierszu Dlaczego klasycy (N), a także w autointerpretacji tego utworu7. 

3. Dlaczego cywilizacja?

W rozmowie z Andrzejem T. Kijowskim Herbert powiada wprost: 
„Od Niemców nauczyliśmy się fatalnego podziału na cywilizację (coś 
niższego) i kulturę (coś dla ducha)”8. Stosunek do historii i kultury, 
niezwykle istotny w twórczości Herberta, trzeba rozumieć w kontekście 
subtelnej różnicy między takimi pojęciami jak „cywilizacja” i „kultura”, 
w których znajduje wyraz samowiedza Europejczyków.

KULTURA I CYWILIZACJA. W znanej pracy Norberta Eliasa Przemiany 
obyczajów w cywilizacji Zachodu znajdujemy obszerne wyjaśnienia doty-
czące mentalnej różnicy między francuskim i angielskim rozumieniem 
tych pojęć z jednej strony, a niemiecką samoświadomością z drugiej. 
Zajmowanie się socjogenezą owych terminów i ich przeciwstawnym 
rozumieniem jest – zdaniem autora – ważne dlatego, że stoją za nimi 

„tajemne, niewypowiedziane sądy wartościujące, jakie noszą w sobie”9. 
Używanie odmiennych pojęć związane jest z różnicą postaw wobec 
dokonań człowieka i wspólnoty narodowej, co skutkuje innym zakre-
sem spraw objętych terminami „kultura” i „cywilizacja”, a także ich 
hie rarchicznym usytuowaniem:

Francuski lub angielski termin „cywilizacja” może się odnosić do faktów politycznych 
lub ekonomicznych, religijnych lub technicznych, moralnych lub społecznych. 
Niemieckie pojęcie „kultura” odnosi się w istocie do faktów duchowych, arty-
stycznych, religijnych i wykazuje silną tendencję do wyraźnego rozgraniczania 
faktów tego rodzaju od faktów politycznych, ekonomicznych i społecznych. 

7 Interpretacja wiersza Dlaczego klasycy?, Aneks do: Wiersze wybrane, red. R. Kry-
nicki, Kraków 2004, s. 391 – 392.

8 Jak tu teraz żyć. Rozmawia Andrzej Tadeusz Kijowski (WYW 193).
9 N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, tłum. T. Zabłudowski, 

Warszawa 1980, s. 8.
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[…] Wiąże się z tym ściśle inna jeszcze różnica zachodząca między tymi dwoma 
pojęciami. „Cywilizacja” oznacza proces lub co najmniej rezultat jakiegoś procesu. 
Pojęcie to odnosi się do czegoś, co jest w ciągłym ruchu, co postępuje „naprzód”. 
Niemiecki termin „kultura”, tak jak się go współcześnie używa, zawiera w sobie 
inną tendencję: odnosi się on do wytworów działalności ludzkiej, obecnych niczym 

„kwiaty na łące”, do dzieł sztuki, książek, systemów religijnych lub filozoficznych, 
w których znajduje wyraz swoistość narodu. Termin „kultura” ogranicza10.

Z tak podanych definicji wynikają dodatkowe konsekwencje czy też – 
mówiąc ostrożniej – obserwowalne tendencje. Podczas gdy używanie 
określenia „cywilizacja” raczej otwiera na innych i zaciera różnice, 
pojęcie „kultura” podkreśla narodową odrębność i akcentuje partyku-
larne osiągnięcia wspólnoty. Elias sądzi, że te subtelne różnice postaw 
wynikają z odrębnych doświadczeń historycznych. Przez Anglików 
i Francuzów przemawia „samowiedza i poczucie wyższości narodów, 
których granice państwowe i odrębność narodowa już od stuleci nie są 
w zasadzie kwestionowane, ponieważ zostały mocno ugruntowane, które 
w dążeniu do ekspansji od dawna zagarniają i kolonizują terytoria leżące 
poza ich granicami”11. Tymczasem niemiecka tożsamość wystawiona 
była przez wieki na państwowe rozdrobnienie i – w przeciwieństwie do 
zachodnich sąsiadów – Niemcy musieli zadawać sobie pytanie „Czym 
właściwie jest niemieckość?”12.

 Tak postawiony problem świetnie ilustruje predylekcje Zbigniewa 
Herberta, który był niezwykle wyczulony na rozważane przez Eliasa 
zgadnienia. Fakt, że dzisiejsze tendencje w badaniach literackich idą 

10 Tamże, s. 8 i 9.
11 Tamże, s. 9. 
12 Sprawa kolejności (co było najpierw: naród czy państwo) ma poważne kon-

sekwencje mentalne, na co wskazuje Henryk Samsonowicz omawiając wpływ 
średniowiecza na kształtowanie się postaw narodowych: „Jeśli jednak dziś, mimo 
rozlicznych podobieństw, więź narodowa nie jest identyczna w różnych krajach, 
to w średniowieczu odmienność ta była znacznie większa. We Francji (według 
opinii B. Guenée) państwo poprzedzało naród, w Niemczech i we Włoszech naród 
poprzedzał państwo. We Francji świadomość narodowa opierała się na stosunkach 
politycznych, religijnych, historycznych, w Niemczech na wspólnocie językowej, 
we Włoszech częściowo na stosunkach historycznych, częściowo językowych. 
Były narody, które charakteryzował sposób gospodarowania (np. góralscy chłopi 
w Szwajcarii). We Francji głównym  składnikiem narodu byli urzędnicy państwa, 
we Włoszech kupcy i bankierzy, w Polsce rycerstwo” (H. Samsonowicz, Dziedzictwo 
średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 2009, s. 69 / 70.
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w zupełnie przeciwnym kierunku, nie zmienia mentalnej postawy 
poety i eseisty13. 

Jak na tym tle ocenimy eseje Herberta? Odpowiedź wydaje się dość 
oczywista. Zarówno w wypowiedziach odautorskich, jak i tezach zawar-
tych w esejach Herbert nawiązuje do „francuskiego” podejścia w opisie 
dziejów, akcentując materialne podstawy kultury oraz jednoczące cechy 
europejskiej cywilizacji. Zainteresowanie dokonaniami starożytnego 
Rzymu nie jest przypadkowe, bowiem Imperium Romanum ukształ-
towało wspólne fundamenty Europy – ta teza obecna jest i w esejach 
Arles (BO) czy Lekcja łaciny (LNM), i w wystąpieniach nieliterackich, 
o czym szczegółowo będzie jeszcze mowa. Pasjonowanie się kwestiami 
gospodarczymi oraz ekonomiczne analizy wielkich przedsięwzięć jak 
odbudowa Akropolu czy wznoszenie gigantycznych katedr gotyckich, 
nie tylko dowodzą osobistych inklinacji autora, mających swe źródło 
w nabytym wykształceniu, ale należą do zespołu ważnych postulatów 
i sądów wartościujących. Czasami są to opinie zakumuflowane; kiedy 
indziej – jak w wywiadzie dla Marka Oramusa – postawa prezentowana 
jest wprost: 

Cywilizacja musi liczyć się z materią. Wracamy do Polski, minę liśmy granicę, 
jesteśmy u siebie, szczęśliwi – dopóki nie przyszła dziura, na której o mało 
samochód się nie rozwalił. W hotelu, w mieście wojewódzkim, okno się nie 
domyka – więc je zabili gwoździami. Ja mam cywilizacyjne serce – więc mnie 
zabolało. Dlaczego nie można w tym kraju połączyć ducha z materią? Uwa żam, 
że najpilniejszym zadaniem na teraz jest odkłamanie języka i przywrócenie logiki 
rzeczy. Żeby rzeczy nie płakały (Poeta sensu. Rozmawia Marek Oramus, WYW 108).

Zdanie to należy interpretować w dwóch kontekstach: szczegółowym 
i ogólniejszej natury. Tym węższym (i historycznie przemijającym) jest 
cywilizacyjny rozpad Polski czasów komunizmu.

13 We współczesnych badaniach przyjmuje się, że kultura jest czymś szerszym, 
a cywilizacja bardziej partykularnym; zakwestionowano również ustalenia Eliasa 
i jego postawę. Obecnie kulturowe badania literatury należą do głownych tenden-
cji naukowych, patrz: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. 
M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006 i 2012, Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, 
problematyki, interpretacje, red. R. Nycz, T. Walas, Kraków 2012, Kulturozna wstwo – 
szanse i zagrożenia, „Kultura współczesna” nr 2, 1999, E. Kosowska, Antropologia 
literatury, Katowice 2003, R. Nycz, Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury 

- poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 6, 2007, St. Pietraszko, Współ czesna myśl 
o kulturze. Szkice metateoretyczne, Wrocław 1996.
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LACRIMAE RERUM. Dla Herberta komunizm jest nie tylko ducho-
wym, ale także materialnym unicestwianiem ludzkiego świata. Więcej. 
Moralna i ontologiczna krzywda materii polega na tym, że dokonuje 
się przemiany rzeczy w fantomy, jak się to dzieje w gorzko-szyderczej 
Bajce o gwoździu (ENO). Dlaczego istnieje – a właściwie dlaczego 
może istnieć – królestwo bez gwoździ, papieru, sznurka, cegły i innych 
wymienionych w wierszu dóbr materialnych? Albo, stawiając pytanie 
bardziej ogólnie, jaka jest ontologia sowieckiego imperium? Widmo-
wa – odpowiada krótko poeta. Oto sekret trwałości komunistycznego 
państwa, w którym wszystko jest niby tak samo jak gdzie indziej, ale 
to tylko pozór14. 

Kilkakrotnie w tekstach Herberta czytamy o „łzach rzeczy” – lacri-
mae rerum. Ten topos, wzięty z Eneidy (Księga I, wers 462), wprowadza 
nas wraz z Wergiliuszem w przestrzeń mitu i w alegoryczną sferę losu 
człowieka i jego dzieł. Czas nieuchronnie niszczy ludy i miasta, czego 
dowodzą dzieje wygnańców Troi, opowiedziane na ścianach świątyni 
Junony w Kartaginie, i być może nawet rzeczy, jak płaskorzeźby, mogą 
płakać nad losem przegranych15. Herbert, przekształcając znany topos 
rzymski i wzmacniając jego siłę przez antropomorfizację, akcentuje 
krzywdę samej materii, która wydaje się dopełniać tragizm ludzkiej 
egzystencji w komunistycznej antycywilizacji. Niszczenie możliwe 
jest – jak się okazuje – nie tylko przez śmierć lub inną formę całkowitej 
zagłady, ale także przez ontologiczne okaleczenie rzeczy polegające 
na ujmowaniu bytu, co jest równoznaczne z poniżeniem materii. Ko-
rozja godności bytu wystawia więc materię na dodatkowe cierpienia 
moralne16. 

14 Na temat widmowej rzeczywistości komunizmu oraz motywu lacrimae rerum 
szerzej w rozdziale Jak Katon Młodszy, patrz Żywoty (część IV pracy).

15 Przekład ks. T. Karyłowskiego: „Oto Pryjam! Zasługa bywa nagrodzona, / Są 
łzy rzeczy – i wzrusza człowieczy ból łona!” nie ukazuje dwuznaczności łacińskiego 
tekstu (Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, BN, wyd. III, Wrocław 1980). Zdanie „sunt 
lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt” ma dwa możliwe znaczenia, w zależności 
od tego, czy przetłumaczy się je jako „istnieją łzy rzeczy”, czy też „istnieją łzy dla rzeczy”. 
To drugie rozumienie zakłada, że Wergiliusz uważał, iż natura może litować się nad 
nietrwałym ludzkim losem. Herbert był zdecydowanym przeciwnikiem takiego „ro-
mantycznego” rozumienia związków człowieka i natury, o czym piszę przy innej okazji.

16 W tym miejscu zwyczaj językowy wymagałby użycia cudzysłowu, ale świat 
poezji Herberta rządzi się nieco innymi prawami. Nawet materia posiada godność, 
a więc jej moralne poniżenie jest możliwe.
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Siła poetyckiej ekspresji bierze się z antropomorfizacji przedmio-
tów (i ziemi jako całości), które doznają niesprawiedliwości moralnej. 
Komunistyczne zło, dotykając nie tylko człowieka, ale całego kosmosu, 
nabiera charakteru metafizycznego. Konstrukcja ta jest odwrotnością 
platońskiego rozumienia idei Dobra, która posiada zarazem wymiar 
metafizyczny i etyczny. Ten ostatni rodzaj poniżenia świata i człowieka 
nie był znany w starożytności – jest to produkt nowoczesnych ideologii, 
które zawładnęły nawet światem materii, a nie tylko ducha. W Lekcji 
łaciny poeta postawi tezę, o której będzie jeszcze szczegółowo mowa, 
że nawet łacińska gramatyka sprzeciwiała się takiej dewastacji rzeczy-
wistości, przez co język Rzymian z samej swej istoty uniemożliwiał 
destrukcję świata. Stąd wolno twierdzić, że w eseju Herberta gramatyka 
starożytnego języka jest kośćcem europejskiej kultury (alegorią istotnej 
struktury cywilizacji), a tytułowa „lekcja łaciny” – parabolą europej-
skiej pajdei, przemieniającej młodego człowieka, jeszcze „naturalnego 
barbarzyńcę”, w człowieka cywilizowanego.

ZNIKLIWOŚĆ CYWILIZACJI. Cywilizacja jest kruchym statkiem na 
wzburzonym morzu dziejów, jeśli chcielibyśmy użyć starego toposu 
obrazującego ludzką egzystencję. Łamliwość albo znikliwość istnie-
nia – wszelkiego życia – przejawia się w życiu człowieka także poprzez 
nietrwałość wszelkich jego wytworów, a tym samym cywilizacji. Tego 
rodzaju motyw nieustannie przewija się w twórczości Herberta, co wie-
lokrotnie podkreślano i szczegółowo analizowano, także na tle dokonań 
poetyckich innych autorów. Jeśli chodzi jednak o dzieje zbiorowości, 
to Herbertowe wyczulenie na przemijalność ludów, nagłe pojawianie 
się na arenie historii i gwałtowny ich koniec, jest znakiem firmowym 
zarówno eseistyki jak poezji autora Labiryntu nad morzem. 

Ale tylko rzymski okres starożytności jest w twórczości Herberta 
podniesiony do rangi modelu cywilizacji. Wzrost i upadek Rzymu / wzrost 
i upadek dębu opisany został w Lekcji łaciny już nie w kategoriach 
współczucia dla ludów „startych na proch” (Przemiany Liwiusza), ale 
potraktowany jako matryca. Taka „biologiczna” metafora, paradoksalnie 
podkreślająca „ludzką naturalność”, jaką jest budowanie cywilizacji, 
określa w twórczości Herberta tylko wzrost średniowiecznej republiki 
włoskiej, czego przykładem jest esej poświęcony Sienie (Siena, BO). 

Wybór takiego wzorca nie jest przypadkowy i w gruncie rzeczy 
oczywisty, zważywszy historyczną rolę, jaką odegrało państwo rzymskie 
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w dziejach poszczególnych narodów europejskich oraz w kontekście 
nieustannych prób jednoczenia kontynentu, podjętych niemal zaraz 
po upadku Zachodniego Cesarstwa. Mit Imperium Romanum jako 
bezpiecznego azylu dla civitas żywy był od czasów Ostrogotów, przez 
Karolingów, Ottonów, aż po wojny napoleońskie i dzisiejsze tworzenie 
fundamentów zjednoczonej Europy (trzynastoletnie dzieje Trzeciej 
Rzeszy oraz idea państwa światowego proletariatu od Władywostoku 
po Lizbonę należą do innej tradycji). 

Mit Imperium Rzymian, co należy podkreślić, nie jest związany 
ze sferą wyłącznie duchową; równie mocno zakorzenił się w kulturze 
materialnej. W tym sensie Rzym, jako modus i miara, odegrał szczególną 
rolę w historii Europy. Jeśli jego wzrost, a przede wszystkim upadek, tak 
bardzo absorbował poetę, to także z powodu osobistych doświadczeń 
historycznych. Niektórzy badacze Herberta chcieliby interpretować 
wizję historii zawartą w jego utworach w kategorii „katastrofizmu”17. 
Taka historycznoliteracka kwalifikacja, odwołująca się do filozoficznych 
poglądów Henryka Elzenberga, jest pomyłką polegającą na zbyt sła-
bym zniuansowaniu problemu. To jednocześnie za dużo i za mało. Za 
mało, ponieważ nie bierze ona pod uwagę etyczno-religijnego źródła 
kosmicznego pesymizmu Herberta, a za dużo, bo w osądzeniu historii 
i sposobie patrzenia na ludzkie dzieje niewystarczająco akcentuje 
czynnik biograficzny, a poniekąd również pokoleniowy.

POKOLENIOWE DOŚWIADCZENIE. Herbert ustawicznie podkreśla, że 
jego współczucie dla ludów, „którym nie udało się w historii” (wszystko 
jedno, czy są to Minojczycy, czy Kurdowie), wynika z osobistych do-
świadczeń wojennych, a w szczególności z bezmiaru cierpień zwykłych 
ludzi w starciu z brutalną siłą i niespotykanym wcześniej terrorem18. 
Jednym z wyrazów tymczasowości dziejów ludzkich i politycznych 
struktur (tymczasowość podniesiona do obowiązującej zasady) jest 
ruchomość granic i częste zmiany nietrwałych struktur państwowych. 
Takich wypowiedzi literackich lub odautorskich jest wiele, ale do naj-
bardziej paradoksalnych należy opowieść o zmianie przynależności pań-
stwowej. Dlaczego? Ponieważ sugeruje niekonieczność jakiegokolwiek 

17 Na przykład Przemysław Czapliński, patrz: tenże, Śmierć czyli o niedoskonałości 
[w:] Poznawanie Herberta, s. 280 i n.

18 Labirynt nad morzem. Rozmawia Andrzej Babuchowski (WYW 28).
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działania ze strony człowieka, który bywa tylko przedmiotem historii 
politycznej oraz pokazuje paradoksalną „nieruchomość ruchu” dziejów. 
Siła metaforyczna tej opowieści tkwi w groteskowym obrazie, w którym 
to nie człowiek się porusza, aby przenieść się „gdzie indziej” (choć jest 
bytem znikomym w historii), a wielkie i potężne twory państwowe 
(kraje, a nawet wielkie imperia) fatygują się, by zmienić państwową 
przynależność kogoś z gruntu nieważnego i słabego. Okazuje się, że aby 
znaleźć się w innej rzeczywistości politycznej można „tkwić jak kołek 
w płocie”, co stwarza nastrój surrealistyczno-groteskowy:

Proszę jednak zrozumieć, że w ciągu me go życia (dobiegam sześćdziesiątki), nie 
ruszając się właściwie z miejsca, czterokrotnie zmieniałem obywatelstwo. Byłem 
obywatelem II Rzeczypospolitej, potem przyłączono Lwów do Zachodniej Ukrainy 
(do dziś mam w paszporcie adnotację, że urodziłem się w ZSRR), następnie byłem 
w Generalnej Guberni obywatelem z kenkartą, a w końcu znalazłem się w Polsce 
Ludowej. Przeżyłem bardzo różne systemy polityczne. To zagęszczenie wytworzyło 
u mnie zmysł historyczny, pewną empatię, a może nawet zdolność rozumienia 
ludzi odległych epok (Poeta sensu. Rozmawia Marek Oramus, WYW 99 / 100).

Dodajmy, że wywiad pochodzi z roku 1981, z czasów, kiedy poeta 
nawet w PRL mógł sobie pozwolić na tego rodzaju uwagę i liczyć na 
jej wydrukowanie, a osiem lat później Herbert po raz piąty zmienił 
obywatelstwo i ustrój, „nie ruszając się z miejsca”. Tym razem była to 
zmiana pożądana i długo wyczekiwana (jego niezadowolenie z kształtu, 
jaki przybrała wolna Polska, należy już do innych zagadnień).

Ten rodzaj wyczulenia na nietrwałość ludzkich urządzeń społecznych 
jest charakterystyczny dla całego pokolenia wojennego, a także starszych 
poetów – świadków I wojny światowej i bolszewickiej rewolucji19. Wy-
jątkowa nietrwałość świata w XX wieku, silnie odczuwana po stuletnim 

19 Doświadczenie Miłosza, jako starszego kolegi Herberta, jest bogatsze, ponie-
waż widział (dodatkowo) upadek carskiej Rosji i – jak sam powiada – już w latach 30. 
żył z przeświadczeniem, że „to zaraz musi się skończyć” (Rozmowy polskie 1979 – 1998, 
Kraków 2006, s. 702 – 703). Na ten temat pisze m.in. Aleksander Fiut (tegoż, Czy 
tylko katastrofizm? [w:] tegoż Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 1998, 
s. 100 – 111). Tomasz Garbol jeszcze bardziej podkreśla eschatologiczny katastrofizm, 
a raczej religijne rozumienie Upadku w twórczości Miłosza i akcentuje metafizyczne 
podłoże wizji końca świata, kondycji ludzkiej oraz całej rzeczywistości „naznaczonej 
piętnem klęski” (tegoż, Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2013, 
s. 30 i n.). W przeciwieństwie do „przeczuwanego” katastrofizmu lat 30. późniejsze 
odczucia mają silniejszą podstawę biograficzną.
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okresie stabilizacji od kongresu wiedeńskiego po I wojnę światową, jest 
ważną okolicznością historyczno-biograficzną, może nawet elementem 
przeżycia pokoleniowego dwóch generacji (roku 1910 i 1920), a na 
pewno istotnym składnikiem stanu ducha Herberta. Stąd wyostrzona 
świadomość kruchości tego, co pojedyncze i zbiorowe, oraz dotkliwe 
poczucie przemijalności ludzi i państw. Była to sytuacja śmierci, klęski 
i pohańbienia ludzi oraz rzeczy, doświadczana osobiście, konkretnie, 
naocznie i brutalnie – bez pośrednictwa metafory. Dlatego w świecie 
przedstawionym Herberta do głosu dochodzi nie alegoryczny Chronos 
pożerający wyimaginowany świat mitu, lecz realne cierpienie materii, 
ludzkiej i nieożywionej, miażdżonej żelazną gąsienicą czołgu historii. 
To traumatyczne przeżycie zostało spożytkowane w twórczości poety 
także z jednoczesnym odwołaniem się do tematu „upadek Rzymu” – 
zarówno w esejach, jak i wypowiedziach odautorskich.

SPÓR O PRYMAT RZECZYWISTEGO ŚWIATA. Opowieści Herberta 
można – i pewnie należy – czytać jako wielkie parabole, a poszczególne 
obrazy jako alegorie, ale z silnym zrozumieniem prymarności materii 
nad duchem, rzeczy nad ideą, konkretem nad istotą, rzeczywistości nad 
rzeczywistością literacką. Biorąc pod uwagę praktykę twórczą autora, 
należy przyjąć bez zastrzeżeń jego deklarację: 

Dla mnie wyostrzona świadomość jest bardziej pociągająca od podświado mości. 
I tu mogę wytłumaczyć mój głód rzeczywistości przez to, że mogę się tylko 
alimentować tym, co istnieje. Stąd także głód przed miotów. Rzeczywistość 
ludzka, rzeczywistość kultury, rzeczywi stość przedmiotów, materialna, reistyczna 
nawet, jest moim tworzywem”20.

W wierszu Jonasz (SP) poeta powiada, że kiedy mowa o „współczesnym 
Jonaszu”, to

Parabola
przyłożona do głowy jego 
gaśnie 
i balsam przypowieści
nie ima się jego ciała

przez co chce powiedzieć, że głębia egzystencji i poczucie sensu opusz-
czają dzisiejszego człowieka, jeśli on sam z nich rezygnuje. Dzieje się 

20 Za nami przepaść historii. Rozmawia Zbigniew Taranienko (WYW 35).
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tak, ponieważ Jonasz jest negatywem Herbertowskiego bohatera – 
symbolem rozpadu człowieczeństwa, zaniku człowieka jako nosiciela 
niepowtarzalnej godności. Ale ta sama procedura zastosowana wobec 
pozytywnego bohatera, jakim jest „Grzesio” z Lekcji łaciny, daje odwrot-
ne skutki. „Grzesio” jest bowiem przedstawicielem świata, w którym 
istniały trwałe wartości reprezentowane przez inteligencję nawiązującą 
do rzymskiego wzorca – a przecież wychowawca z II Rzeczpospolitej 
jest wcieleniem tego modelu. Wizja świata, jaką wyczytujemy z dzieł 
Herberta, została ufundowana na prymarności materii, ale sens nadaje 
jej człowiek poprzez wartości, które on wyznaje i którym daje świadec-
two. Oczywiście spór o istnienie świata przedstawionego i jego relacji 
z rzeczywistością pozaliteracką nie ogranicza się do „tematu rzymskiego” 
i jest obecny w całej twórczości poety.  



Część I

Rzymska virtus
Przymierze z dzielnością w Lekcji łaciny





W Lekcji łaciny (LNM) mamy do czynienia z trzema elementami kon-
strukcyjnymi: wspomnieniem szkolnym, osobistą relacją z podróży 
oraz przedstawieniem historii wzrostu i upadku Imperium Romanum 
na przykładzie dziejów jednej prowincji, Brytanii. Trzej narratorzy: 
Herbert – uczeń, Herbert – podróżnik i Herbert – badacz dziejów 
(amator) opowiadają o niezwykłym trwaniu rzymskiego dziedzictwa 
w łacińskiej Europie. Wszystkie trzy elementy narracji i wcielenia 
narratora mają na celu uwiarygodnienie tezy o… właśnie, jaka jest 
teza eseju? Na czym polega „lekcja łaciny”, bo przecież słowo „lekcja” 
ma tu podwójne – dosłowne i metaforyczne – znaczenie? Odłóżmy 
odpowiedź na koniec rozważań, w tym miejscu odnotujmy tylko, że 
autor Lekcji łaciny usunął duży fragment tekstu o charakterze syntezy, 
czy też podsumowania, przez co zakończenie eseju niespodziewanie 
galopuje w kierunku ostatniej kropki i sprawia wrażenie niedomkniętego. 
Dopiero uzupełnienie tekstu o pominiętą w przygotowaniu do druku 
część (Przerwana lekcja) pozwoli odpowiedzieć na na pytanie czym jest 
i jak doniosłe znaczenie odgrywa rzymska tradycja dla autora, polskiej 
kultury, a nawet całej cywilizacji łacińskiej21.

21 Trzeba przyznać, że nawet bez wiedzy na temat istnienia usuniętego frag-
mentu niektórzy znawcy tematu zauważyli „dziwność” zakończenia i jego zwyczajną 
niekompletność. Należy do nich Jerzy Axer, którego opinię zamieściły „Zeszyty 
Literackie”: „Esej Lekcja łaciny może wydawać się zagadkowy. Jego miejsce w książce 
nie jest oczywiste – jeden z recenzentów napisał nawet, że psuje kompozycję tomu 
poświęconego Grecji. Szkic rozwija się w osobliwym rytmie przeplatania wspomnień 
szkolnej nauki łaciny systematycznym wykładem dziejów romanizacji Wysp Brytyj-
skich. Wewnątrz – obszerny ekskurs o strukturze armii rzymskiej. Brak puenty. Tekst 
jakby urwany w momencie, k iedy rozpoczynają się rozważania o wkładzie 
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1. Wspomnienie, przeżycie i oczytanie
Konstrukcja eseju Lekcja łaciny 

Esej został podzielony na trzy – nierównej długości – ponumerowane 
rozdziały. Każdy z nich rozpoczyna się od opisu szkolnej lekcji łaciny, 
która funkcjonuje jako leitmotiv i jednocześnie wstęp do opisu do-
świadczeń oraz osobistego przeżycia cywilizacji rzymskiej. Z punktu 
widzenia taktyki narracyjnej jest to także przerywnik dla rozbudo-
wanych wywodów erudycyjnych, miejscami nużących i trochę nazbyt 
szczegółowych. Splecenie w jeden warkocz tych trzech elementów jest 
konsekwentne w całym eseju, a jedność tekstu buduje na różne sposoby 
obraz tożsamości poety, który w łacińskiej cywilizacji próbuje odnaleźć 
także miejsce współczesnej Polski i Europy rozpoznając teraźniejszość 
w przeszłości.

PIERWSZY ROZDZIAŁ składa się z trzech części.
Część pierwsza (2 strony tekstu22) to wspomnienie szkolne poświę-

cone intelektualnemu dojrzewaniu, nieco w duchu Nieba w płomieniach 
Parandowskiego23, które opowiada o tradycyjnym systemie zapozna-

cywilizacyjnym Rzymu w Brytanii – jak niedokończone zdanie, niedopo-
wiedziana formuła. Wątki pozostają pozornie niedomknięte [podkreślenie 
moje – J.M.R.]. I ten historiozoficzny, i ten wspomnieniowy”. J. Axer, Glosy (Opinie 
o „Labiryncie nad morzem” Zbigniewa Herberta), „Zeszyty literackie”, nr 73 (2001, z. 1), 
s. 119. Szacunek dla sławnego eseisty, a może długoletnia przyjaźń zaowocowały 
słówkiem „pozornie”, które unieszkodliwiło stanowczość stwierdzenia znawcy.

22 Podaję jedynie orientacyjne rozmiary poszczególnych części (a nie na przykład 
dokładną liczbę słów czy znaków), ponieważ w niniejszych rozważaniach chodzi 
o unaocznienie proporcji.

23 Istnieje wiele paralel między esejem Herberta a powieścią Parandowskiego 
Niebo w płomieniach. Nie wynikają one wyłącznie z tożsamości miejsca akcji, choć 
obaj pisarze wspominają swoje ukochane miasto Lwów (a nawet to samo podlwowskie 
uzdrowisko – Brzuchowice, gdzie Herbertowie mieli letni domek, a Parandowski 
umieszcza część akcji powieści). Wydaje się, że Parandowski wytworzył pewien 
standard opowieści szkolnej oraz relacji z etapu dojrzewania w początkach XX wieku. 
Podobieństwo świata przedstawionego w dziełach obu pisarzy wynika w pewnej 
mierze z jednolitości i ciągłości systemu wychowawczego. Faktem jest, że niektóre 
elementy galicyjskiego wychowania przetrwały nawet do czasów szkolnej młodości 
piszącego te słowa, mimo sześćdziesięcioletniej (Parandowski) i trzydziestoletniej 
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wania się z tak zwanym „martwym językiem” – łaciną oraz duchem 
kultury rzymskiej. 

Część druga (trochę ponad 1 strona tekstu) posiada wszystkie 
właściwości romantycznego opisu z natury, zwłaszcza podkreślaną 

„widmowość” zjawiska, jakim jest nocne, zamknięte dla publiczności 
Forum Romanum. Jednocześnie realistyczne i precyzyjne opisanie ruin 
wykazuje wszelkie cechy Mickiewiczowskiego opisu, zastosowanego 
po raz pierwszy w Sonetach krymskich24. 

Część trzecia (14 stron książkowych tekstu) streszcza historię Bryta-
nii od pierwszej nieudanej inwazji Juliusza Cezara, przez rozwój cywi-
lizacji rzymskiej, aż po upadek imperium, który nastąpił po wycofaniu 
się legionów z wyspy. Wyspiarze zostali sam na sam z barbarzyńcami. 

„W roku 429 – konkluduje eseista – nie żaden centurion rzymski, ale 
ów święty German prowadzi milicję brytańską z okrzykiem Alleluja 
do walki z Piktami” (Lekcja łaciny, LNM 184). Jest to, można rzec, 
modelowy opis erudycyjny, pozbawiony cienia liryzmu. Herbert 
streszcza, zresztą dość nudnawo, kilka podręczników historii Anglii25,  

(Herbert) różnicy w pobieraniu nauki, a nawet zmiany systemu politycznego z ce-
sarsko-królewskich Austro-Węgier, przez II Rzeczpospolitą, do PRL lat 60. 

24 Szczegółowe podobieństwa omówione zostaną w rozdziale Styl romantyczny 
a opis Forum Romanum. Herbert – Mickiewicz.

25 Historycy wymieniani z nazwisk to: Albert Grenier, Jérome Carcopino, 
Kamille Julien, Ian A. Richmond, Peter Astbury, Ralf Westwood Moore, Edward 
Gibbon, Francis John Haverfield, Georg Macaulay Travelyan (cytowana Historia 
Anglii) i Pierre Grimal. Osobną pozycję, jako klasyk, ma tutaj Edward Gibbon 
(1737 – 1794), znakomity historyk angielski, którego wielokrotnie wznawiane dzieło 
The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776 – 1788) zdominowało 
spojrzenie na epokę na co najmniej sto lat [E. Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzym-
skiego, t. 1 – 2, tłum. Z. Kierszys; wstęp T. Zawadzki, Warszawa 1995; tenże, Upadek 
Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, Warszawa 2000]. Wymienieni autorzy czytani 
byli raczej w oryginale, sądząc po datach polskich przekładów: A. Grenier, Historia 
Galów, tłum. A. Delahaye, M. Hoffman, Gdańsk 2002; tenże, La génie Romain dans 
la religion, la pensée et l ’art, Paris 1952; tenże, Les religions étrusque et romaine, Paris 
1948; J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 
1966; tenże, Les étapes de l ’ imperialisme romain; tenże, Monuments et trésors de la Gaule: 
les récentes découvertes archeologiques; J. tenże, Histoire romaine; tenże, De Pythagore 
aux Apotres: études sur la conversion du Monde Romain; tenże, Passion et politique chez 
les césars; J. Camille, Gallia: tableau sommaire de la Gaule sous la domination romaine /  
Extraits des historiens francais du XIXe siecle / Histoire des institutions politiques de 
l ’ancienne France / De la Gaule a la France: nos origines historiques / Histoire de la Gaule; 
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powołując się często na starożytnych historyków, zwłaszcza na 
Tacyta26. 

DRUGI ROZDZIAŁ również zaczyna się od lwowskich wspomnień, ale 
dzieli się tylko na dwie nierówne części. Opisy wojskowego drylu 
szkolnego zajmują 2 i pół strony, a ciąg dalszy mozolnego wypracowa-
nia na temat armii rzymskiej, jej wyszkolenia i uzbrojenia, sposobów 
walki oraz zmieniającego się składu osobowego na wyspie pożera aż 

I.A. Richmond, Roman Britain; G.M. Trevelyan, Historia Anglii, tłum. A. Dębnicki, 
Warszawa 1967; P. Grimal, Marek Aureliusz, tłum. A. Łukaszewicz, Warszawa 1997; 
tenże, Seneka, tłum. J. Roman Kaczyński, Warszawa 1994; tenże, Agryppina czyli 
żądza władzy, tłum. B. Janicka, Warszawa 1996; tenże, Słownik mitologii greckiej 
i rzymskiej, red. nauk. wyd. pol. J. Łanowski, hasła tłum. M. Bronarska i in.; przedm. 
tłum., Do polskiego Czytelnika napisał, wykaz skrótów oprac. J. Łanowski, Wrocław 
1997; tenże, Mitologia grecka, tłum. K. Marczewska, Warszawa 1998; tenże, Miasta 
rzymskie, tłum. J. Pański, Warszawa 1970. Herbert, nawet jeśli przywołuje jakiegoś 
autora, to z reguły pomija milczeniem tytuł dzieła, nie mówiąc już o jakimś adresie 
bibliograficznym, stąd lista dzieł jest raczej domniemaniem opartym na zawartości 
eseju niż szczegółowym spisem (ze względu na liczne wydania oryginalne nie podaję 
dat i miejsc wydań obcojęzycznych).

26 Herbert powołuje się na Pytheasa, niesprecyzowanego „biografa Wespazjana”, 
wielokrotnie na Tacyta, a także na późnorzymskiego pisarza Vegetiusa oraz Józefa 
Flawiusza. Tekst bliżej nieznanego „biografa Wespazjana” to prawdopodobnie 
Żywot Wespazjana u Swetoniusza (T. C. Suetonius, Żywoty cezarów, tłum., wstępem 
i komentarzem opatrzyła J. Niemirska-Pliszczyńska; przedm. J. Wolski, Wrocław 
1987). O Swetoniuszu Herbert wspomina np. na str. 172, 173 w Lekcji łaciny. Pytheas 
z Marsylii (ok. 360 – 290) był sławnym podróżnikiem greckim i geografem, który 
wypłynął poza Słupy Heraklesa i m.in. jako pierwszy stwierdził istnienie Wysp 
Brytyjskich oraz Ultima Thule, którą utożsamiano z Islandią (zob. P. Lévêque, 
Świat grecki, Warszawa 1973, s. 331; tenże, Pytheas von Marseille über das Weltmeer, 
tłum. D. Stichtenoth, Weimar 1959). Tacyta Herbert czytał najprawdopodobniej 
w przekładzie Hammera [P. C. Tacitus, Dzieła, tłum. S. Hammer, Wrocław 1955]. 
O zdobyciu Jerozolimy przez Tytusa Herbert czytał zapewne u Flawiusza w jednym 
z wcześniejszych przekładów niż te, z których my korzystamy (J. Flawiusz, Wojna 
żydowska, z jęz. grec. tłum. oraz wstępem i komentarzami opatrzył J. Radożycki, 
Warszawa 1991; tenże, Dawne dzieje Izraela, t. 1 – 2, z jęz. grec. tłum. Z. Kubiak, 
J. Radożycki, wstęp E. Dąbrowski, W. Malej, komentarzem opatrzył J. Radożycki, 
Warszawa 1997; tenże, Przeciw Apionowi. Autobiografia, z oryg. grec. tłum., wstępem 
i objaśn. opatrzył J. Radożycki, Poznań 1986). Uwagi Vegetiusa na temat sztuki wo-
jennej Herbert czytał być może w niemieckim, francuskim lub angielskim wydaniu 
(V. R. Flavius, De Re Militari).
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8 stron w książce. Wywód jest kontynuacją erudycyjnej relacji i widać, 
że opowieść o Grzesiu – wtrącona na początku – ma dać wytchnienie 
czytelnikowi i rozerwać go na chwilę, by nie przerwał uczonej lektury, 
pozbawionej większego wdzięku i pasjonujących szczegółów. 

TRZECI ROZDZIAŁ, także dwuczęściowy, wróżnia zmiana proporcji. 
Najpierw czytamy dwustronicowe wspomnienia szkolne z silnie dydak-
tycznym elementem równoważonym autożartobliwymi wyznaniami na 
temat pierwszej miłości. Po czym następuje jednostronicowe podsu-
mowanie będące zakończeniem – niezbyt udane, jakby niedokończone 
credo na temat wkładu cywilizacyjnego Rzymu w rozwój Brytanii. 
Z badań archiwalnych wiemy jednak, że nie była to jedyna wersja 
zakończenia eseju.

ROZDZIAŁ POMINIĘTY (A WIĘC CZWARTY). Możemy się tylko domyślać, 
dlaczego eseista zrezygnował z – gotowego już – dłuższego zakończenia, 
liczącego niemal 9 stron. Barbara Toruńczyk, publikując ten fragment 
w „Zeszytach Literackich” pod nadanym przez siebie tytułem Przerwa-
na lekcja27, wyjaśnia historię pominiętej części oraz opisuje perypetie 
całej publikacji28. Ostatecznie, z różnych powodów redakcyjnych, ta 
wersja zakończenia szkicu ani nie znalazła się w przygotowywanej 
publikacji z lat 70., ani nie została włączona do pośmiertnie wydanego 
tomu przygotowanego przez redaktorkę29. Rozdział ten różni się od 

27 Zbigniew Herbert, Przerwana lekcja, „Zeszyty Literackie”, nr 82 (2003), 
s. 55 – 64.

28 W Nocie wydawcy do tomu Labirynt nad morzem (LMN 2005 – 2009) została 
opisana historia powstawania esejów, zmieniająca się koncepcja konstrukcji całości 
tomu oraz perypetie publikacji, zakończone wydaniem tomu już po śmierci autora. 
Natomiast Nota wydawcy autorstwa Barbary Toruńczyk („Zeszyty Literackie”, nr 82 
(2003), s. 63 – 64) wyjaśnia inne szczegóły: „Na stronach 37 – 48 znajduje się tekst bez 
tytułu z odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami autora. Niniejszym oddajemy 
go do rąk czytelnika. Opatrujemy go tytułem Przerwana lekcja, pochodzącym od 
redakcji. […] Sądzimy, że szkic Przerwana lekcja stanowi zakończenie pierwszej, 
obszernej wersji eseju Lekcja łaciny (jak świadczą inne zachowane warianty). Herbert 
nie włączył go jednak do tomu Labirynt nad morzem”. 

29 Jak informuje Rafał Żebrowski, książka została złożona do druku w 1973 
roku w Czytelniku, a wycofana z wydawnictwa w stanie wojennym (KAM 324). 
Można się domyślać, choć biograf tego nie pisze, traktując rzecz jako oczywistość, 
że poeta obawiał się, iż książka zostanie w tym czasie opublikowana przez władze, 
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pozostałych także tym, że nie zaczyna się od szkolnych wspomnień, 
lecz się nimi kończy. 

Przerwana lekcja, którą traktuję jako właściwe zakończenie, wyłą-
czone przez Herberta z Lekcji łaciny30, daje przegląd domniemanych 
przyczyn upadku imperium. Rozpoczyna ów fragment polemika z naj-
bardziej rozpowszechnionym przekonaniem, że imperium, osłabione 
wewnętrznie przez chrześcijaństwo, padło pod ciosami silniejszych 
od legionów wojsk barbarzyńców. Herbert, powołując się na licznych 
autorów31, przekonuje, że słabość państwa miała rozliczne przyczyny, 
a proces gnicia imperium był długotrwały.

co wyglądałoby na złamanie przez Herberta bojkotu junty wojskowej. Tego rodzaju 
praktyki istniały, a ich celem było ukazanie, że nie wszyscy artyści i literaci przystą-
pili do protestu (tak postąpiono np. z emisją nagranego przed 13 grudnia koncertu 
Czesława Niemena i kilkoma sztukami Teatru Telewizji, a artyści mieli ograniczone 
możliwości przeciwstawienia się manipulacji).

30 Fragment ten był nazbyt „aktualny” politycznie, by można było w najśmiel-
szych marzeniach oczekiwać akceptacji cenzury, głównie z powodu aluzji do wspólnej 
inwazji hitlerowsko-sowieckiej na Polskę w 1939 roku. Jest to wystarczający powód, 
dla którego został wyeliminowany w wersji przygotowywanej dla Czytelnika.

31 Herbert przywołuje świadków historii i historyków starożytnych, takich jak 
Kasjodor i Polibiusz. Ze współczesnych badaczy wymienia następujących: Ferdynand 
Lot, dwukrotnie Edward Gibbon (Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego), Tenney Frank, 
Vladimir Simkhovitch, Christopher Dawson, Gilbert Murray, Jérôme Carcopino. 
Eseista wymienia też niektorych myślicieli politycznych i filozofów państwa, którzy 
analizowali przyczyny upadku Rzymu, jak: Machiavelli, Vico, Voltaire, Montesquieu. 
Oto przypuszczalny zestaw lektur: F. Lot, La fin du monde antique et le début du moyen 
âge; F. Tenney, Rome and Italy of the empir oraz prace redagowane przez niego: Rome 
and Italy of the Republik / An economic survey of ancient Rome; Ch. Dawson, Tworzenie 
się Europy, tłum. J.W. Zielińska, Warszawa 1961; tenże, Formowanie się chrześcijaństwa, 
tłum. J. Marzęcki. Warszawa 1987; tenże, Religia i kultura, tłum. J.W. Zielińska, War-
szawa 1958; tenże, Religia i powstanie kultury zachodniej, tłum. S. Ławicki, Warszawa 
1958; Ch. Dawson, The Dynamics of World History; G. Murray, Aeschylus: the creator 
of tragedy / The literature of ancient Greece; J.-B. Bossuet, Cathares: histoire abrégée des 
Albigeois, des vaudois, des viclefites et des hussites / Oraisons funebres / Sermons / Traité de 
la concupiscence / Histoire universelle / Histoire de France. Myśliciele polityczni, o któ-
rych wspomina Herbert, to: N. Machiavelli, Książę. Rozważania nad pierwszym 
dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza (pierwszy utwór tłum. W. Rzymowski, 
wstępem opatrzył i oprac. K. Grzybowski; drugi utwór tłum. i oprac. K. Żaboklicki, 
wyboru dokonał J. Janicki), Warszawa 1972; G. Vico, Nauka nowa, tłum. J. Jaku-
bowicz; oprac. i wstępem poprzedził S. Krzemień-Ojak, Warszawa 1966; Ch.L. de 
Secondat Montesquieu, Rozważania o przyczynach wielkości Rzymian i o ich upadku, 
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Nie zgadza się z Gibbonem, jakoby chrześcijaństwo spowodowało 
rozkład imperium, uznając scalającą rolę tej religii w ostatnich wiekach 
istnienia państwa. Przy tej okazji poeta zwraca uwagę na polityczne 
powody niechęci do żydów i chrześcijan (konflikt dotyczył oficjalnego, 
państwowego kultu cesarza, a nie zagadnień teologicznych) oraz brak 
ksenofobii i wyjątkową tolerancję potomków Romulusa. „W porównaniu 
z innymi ludami starożytności Rzymianie mieli zadziwiająco mało 
przesądów rasowych czy religijnych” – pisze Herbert i w tym zdaniu po-
brzmiewa pochwała. Podobny wątek znajdziemy w wierszu Cerunnos (N). 

Zmiany etniczne, epidemie oraz kataklizmy naturalne eseista odrzuca 
jako nieistotne. Obniża także wartość argumentów prawno-ustrojowych 
(chodzi o rzekomą nieelastyczność systemu), wskazując na przemiany 
struktury władzy i dostosowywanie się małej republiki do nowych 
warunków, kiedy zaczęła rządzić całym ówczesnym światem, a także re-
formy militarno-administracyjne ostatnich cesarzy. Herbert ze smutkiem 
odnotowuje brak naukowych zainteresowań i technologicznej inicjatywy 
Rzymian, choć nie uważa tego mankamentu za powód istotny. Także 
zmiany w sposobach prowadzenia wojen, a w szczególności przewaga 
konnicy nad pieszymi legionistami po wynalezieniu strzemion i ostrogi 
przez stepowych barbarzyńców, nie miały decydującego znaczenia dla 
klęsk militarnych. Podobnie nisko ocenia zanik poczucia misji dziejowej 
wśród elit imperium, nastrój filozoficznej rezygnacji i poszukiwanie 
pociechy w sceptycyzmie i stoicyzmie – one także, w opinii Herberta, 
nie stanowiły głównej przyczyny słabości państwa. Cóż więc spowo-
dowało upadek Rzymu?

Prawdziwym powodem upadku cesarstwa był rozkład gospo-
darczy imperium  – twierdzi Herbert. Nie jest to jednak jakaś 
odmiana marksistowskiej wizji historii, chociaż używanie socjoeko-
nomicznego, mocno zideologizowanego modelu interpretacji dziejów, 
a nawet kultury, było charakterystyczne dla owej epoki. Przeciwnie, 
eseista mocno odcina się od dziejowego determinizmu; przejawia za 
to autentyczną pasję do klasycznej historii gospodarczej32. Funkcjono-

tłum. i oprac. L. Sługocki, Łódź 2000; tenże, Starożytności, tłum. i oprac. L. Słu-
gocki, Łódź 2008. Również w tym przypadku eseista korzystał przede wszystkim 
z francuskich i angielskich źródeł, zanim zostały przetłumaczone na język polski.

32 Na zainteresowanie kwestiami gospodarczymi Herberta zwrócił uwagę Jacek 
Petelenz-Łukasiewicz, który uznał, że jest to cecha naturalna u syna bankowca i ab-
solwenta Akademii Handlowej (J. Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 2002, s. 159 / 160).
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wanie ekonomicznej wizji świata w literackim eseju zostanie zbadane 
w 5 rozdziale niniejszej części, zatytułowanej Dlaczego Rzym upadł? 

2. „Grześ” i virtus Romana

Szkolne żarty i patos

Jeśli nie liczyć romantycznego opisu pierwszego zetknięcia się z widmo-
wym, nocnym Forum Romanum, który spełnia w eseju funkcję wyjąt-
kową (zob. rozdział Tradycja klasyczna i romantyczna w Herbertowskim 
Rzymie), to zamysł kompozycyjny polega na zestawianiu doświadczenia 
z lat szkolnych z wiedzą nabytą później. 

Czemu służy pojawienie się patetyczno-groteskowej postaci na-
uczyciela łaciny oraz sentymentalno-wspomnieniowy nastrój opowieści 
szkolnych? Co autor chciał osiągnąć? Posiłkując się samowiedzą literacką 
poety, możemy powiedzieć: „pierwsza odpowiedź brzmi, że uczynił to 
ze względów kompozycyjnych, chciał w duszną od krwi i przemocy 
atmosferę wprowadzić moment komizmu, divertimento, coś, co daje 
chwilę wytchnienia i czystego śmiechu”. To, oczywiście, nie jest auto-
komentarz sensu stricto. Cytat pochodzi z opowiadania Ten obrzydliwy 
Tersytes (KM 45) i ma na celu wyjaśnić pojawienie się w Iliadzie postaci 
nie tylko nic nieznaczącej, ale też groteskowej i pokracznej33. 

Żartobliwy charakter wspomnień, a także farsowa konstrukcja 
głównego bohatera również mają na celu zrównoważenie (a może 
nawet ukrycie) patosu tezy głównej, która brzmi: język Rzymian i ich 
cywilizacja są nie tylko wzorem, metrum, ale także pancerzem 
przeciwko barbarzyństwu XX wieku. Myśl tę Herbert przemyca 
niepostrzeżenie już w pierwszym fragmencie wspomnienia, a czyni to 
nie wprost i zasłaniając się osobami trzecimi. Najpierw wyjawia ją cytat 
z Bolesława Micińskiego, zamieszczony jako motto do Lekcji łaciny, 
wskazujący na niemożność użycia struktur języka Rzymian do propa-
gandowego kłamstwa. Zawiłość zdań czasowych, a przede wszystkim 

33 Uwagi na temat roli tej postaci oraz komentarz do opowiadania można 
znaleźć w referacie A. Kramkowskiej-Dąbrowskiej „Ten obrzydliwy Tersytes”. Potęga 
ośmieszenia (Warsztaty Herbertowskie, Przemyśl 2009).
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zdania warunkowe, rzekomo uniemożliwiają ten rodzaj ideologicznej 
manipulacji, który charakteryzuje wiek XX34. 

Teza ta wydaje się dość oczywistym uproszczeniem perswazyjnym 
wprowadzonym na użytek uwydatnienia kłamstw komunistycznej 
propagandy35. Gramatyka nie jest i nie może być remedium na nie-
prawdę, toteż tego rodzaju wyjaśnienie możliwe jest wyłącznie w sensie 
metaforycznym, jako pars pro toto. To cywilizacja rzymska jako 
całość nie jest zdolna do takiego zakłamania, jakie było udzia-
łem ludzi, których dotknęło nieszczęście życia w systemach 
to ta litarnych. Historia, nie tylko w tym eseju, służy porozumieniu 
z dawnymi ludźmi, ale też, przez porównanie, może umożliwić lepsze 
zrozumienie współczesności – rzeczywistości, którą należy widzieć 
w kontekście całych dziejów naszej cywilizacji. Na ten temat poeta 
wypowiadał się wielokrotnie, choćby w „Rzeczpospolitej”:

Nauczyciele w gimnazjum wbijali nam do głowy, że „historia magistra vitae”. Ale 
kiedy zjawiła się ona w całej barbarzyńskiej okazałości – realną łuną nad moim 
miastem – zrozumiałem, że jest to osobliwa nauczycielka. Ci, którzy przeżyli ją 
świadomie, i wszystko to, co po niej nastąpiło, mają więcej materiału do refleksji 
niż czytelnicy dawnych kronik. Jest to materiał skłębiony i ciemny. Trzeba pracy 
wielu sumień, żeby go rozświetlić36.

Rzecz charakterystyczna: obowiązek duchowego przyswojenia prze-
szłości spoczywa – według poety – nie na nauce, lecz na sumieniu. 
Sumienie jako nadrzędna instancja występuje w tej wypowiedzi explicite, 
a w omawianym eseju – tylko implicite. Że Herbert nie akceptował 
stronniczości także historyków Imperium Romanum, dowodzi wiersz 
Przemiany Liwiusza (ROM) i inne utwory, jednak wydaje się, że w tym 
momencie przestroga Micińskiego była bardzo poręczna. W samej 
Lekcji łaciny eseista przestrzega przed zbytnim zaufaniem do rzekomego 
braku stronniczości Tacyta, kiedy ten pisze o swoim teściu, uwielbianym 
Juliuszu Agrykoli (Lekcja łaciny, LNM 180). Herbert nie mówi o tym 

34 Chodzi o fragment: „A przede wszystkim zapoznaj się ze strukturą zdań 
warunkowych, aby w nich nie było miejsca na oszustwa, na szantaż, na kłamstwo” – 
fragment z: B. Miciński, Odpowiedź na list Francesca, obywatela rzymskiego [w:] Lekcja 
łaciny (LNM, 167).

35 Odnotujmy jednak, ze poeta z uporem wraca do niej w Potędze smaku (ROM).
36 Zbigniew Herbert: Opisać rzeczywistość [w:] „Rzeczpospolita”, 22 – 23.05.2004 

(Plus-Minus).
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wprost, ale jest to dość oczywista aluzja do sławnego „sine ira et studio”, 
która to zasada (historycznego obiektywizmu) została sformułowana 
właśnie w Żywocie Juliusza Agrykoli. Niemniej jednak to starożytni 
pisarze mogą być w dzisiejszym świecie pozbawionym wektorów 
wzorem czy kompasem, pozwalającym na zachowanie rozeznania, co 
dobre, a co złe, o czym autor wspomina w przytaczanym już wywiadzie:

Ludzkości nie opuszcza marzenie o znaku, zaklęciu, formule, która wyjaśni 
sens życia. Potrzeba kanonów, kryteriów pozwalających oddzielić zło od dobra, 
wyraźnej tablicy wartości – jest obecnie równie silna jak dawniej. Kiedy naszych 
ojców i dziadków pytano o wartości wieczne, myśl ich nieodmiennie sterowała 
ku starożytności. Godność ludzka, powaga, obiektywizm promieniowały z pism 
klasyków37.

Z powodu kamuflażu, nie od razu uświadamiamy sobie, że ów duch 
łaciny (prawdziwy czy wyidealizowany) służy jako wzorzec porównany 
z czasem współczesnym autorowi. Naturalnym wrogiem tego rodzaju 
języka jest zideologizowana mowa komunistów, a w szczególności 
intelektualny bełkot z okresu stalinowskiego38. Ten motyw jest zresztą 
częsty w twórczości Herberta39, podobnie jak powracające porównanie 
Sowietów i barbarzyńców40. Bo chociaż zdania „Być może przyjedziecie 

37 Tamże.
38 Oczywiście manipulacja językowa charakteryzowała każdy totalitaryzm, 

również nazizm, ale wydaje się, że ma to mniejsze znaczenie zarówno dla autora, 
jak i dla czytelnika tekstu, ponieważ perswazja propagandy hitlerowskiej zasadniczo 
nie była skierowana do ludów podbitych, lecz samych przedstawicieli „rasy panów”.

39 Dotyczy nie tylko języka sensu stricto lub ideologii, ale także języka sztuki, 
przykładem jest wiersz Trzy studia na temat realizmu (HPG). Niezrównaną satyrę 
na język ideologów („Transportowców”) znajdujemy w Królu mrówek, w którym 
przywołuje się dzieło „Wielkiego Językoznawcy”, Józefa Wissarionowicza Stalina: 

„Zabrał się tedy do ostrożnych reform, poczynając od tego, co nie jest ani bazą, ani 
nadbudową (według genialnej dystynkcji uczonego Jotwuesa), to znaczy do innowacji 
językowych” (KM 36). O zakłamaniu ideologicznym języka, literatury i sztuki oraz 
udziale w tym procederze literatów i artystów obszernie wypowiada się w kilku 
wywiadach, a w szczególności w: Wypluć z siebie wszystko. Rozmawia Jacek Trznadel 
(w książce Hańba domowa); Stalin i my. Rozmawia Helga Hirsch; Pojedynki Pana Co-
gito. Rozmawiają Anna Poppek i Andrzej Gelberg („Tygodnik Solidarność”); wszystkie 
pozycje przedrukowane w zbiorze Herbert nieznany. Rozmowy, Warszawa 2008.

40 Na przykład w wyjaśnieniu do wiersza Dlaczego klasycy (N) pod tym samym 
tytułem Dlaczego klasycy? [Aneks do: Wiersze wybrane, red. R. Krynicki, Wydaw-
nictwo A5, Kraków 2004, s. 391 – 392].



Rzymska virtus 49

kiedyś do Rzymu w orszaku prokonsula. Powinniście zatem poznać 
główne budowle Wiecznego Miasta. Nie chcę, żebyście się pętali po 
stolicy cezarów jak nieokrzesani barbarzyńcy” wypowiada groteskowy 
Grzesio, „łacinnik w randze radcy dworu”41, to przecież Herbert dokonu-
je swojego przekazu w dwóch czasach jednocześnie. Jednym jest tu i te-
raz wypowiadanego tekstu i wirtualnego czytelnika, czyli lata „średniego 
Gomułki”42, drugim – elliotowski czas wieczny literatury, dzięki któremu 
równolatkami stają się: prokonsul z wiersza Powrót prokonsula (SP), 
galicyjscy belfrzy „dziadka i ojca” z czasów panowania Franciszka Józefa 
(Przemiany Liwiusza, ENO) oraz nauczyciel łaciny we Lwowie z czasów 
II Rzeczpospolitej, sportretowany we wspomnieniu eseisty. Także współ-
czesny czytelnik mieści się w tak zdefiniowanym czasokresie. Ale tak 
zwany humor zeszytów szkolnych skrywał nie tylko powagę porównań 
z dziedziny historii politycznej. Nie mniej ważne były tezy etyczne, 
epistemologiczne oraz wypowiedzi dotyczące założeń pedagogicznych, 
wypowiadane w tonie polemicznym w stosunku do współczesności:

W owych czasach nikt (lub prawie nikt) poważny nie podważał celowości uczenia 
języków klasycznych w szkole. Nikt także nie obiecywał nam materialnych 
korzyści, jakie mogą płynąć z czytania Platona czy Seneki w oryginale. Było 
to po prostu ćwiczenie umysłu, a także zaprawa charakteru, gdyż zmagaliśmy 
się z rzeczami trudnymi i do dziś nie wiem, bo nikt tego nie udowodnił, czy 
nie lepsze niż rozwiązywanie równań liniowych. Nasi pedagodzy, a Grzesio 
był przykładem klasycznym, nie ulegali nowinkom szkoły freudowskiej i nie 
zwracali najmniejszej uwagi na to, czy hodują w nas kompleksy. Postępowali 
chyba słusznie. Okrucieństwo szkoły przygotowywało do okrutnego życia. 
A potem okazało się także, że kompleksy są rzeczą cenną i wzbogacają życie 
wewnętrzne (Lekcja łaciny, LNM 186).

Przypomnijmy, że wspomniana w eseju „zaprawa charakteru”, czyli 
grecka arete, a rzymska virtus, to po polsku „dzielność” (rozumiana jako 

41 Uzasadnione wydaje się tutaj określenie z wiersza Przemiany Liwiusza (ENO).
42 Fakt, że Lekcja łaciny nie ukazała się drukiem w PRL, nie zmienia intencji 

autorskiej. Szkic ten został opublikowany po raz pierwszy przez „Zeszyty Literackie” 
w roku 2000, nr 3 (71), a następnie w zbiorze Labirynt nad morzem, wydanym już po 
śmierci autora w roku 2000. Niektóre eseje miały swoje pierwodruki w czasopismach 
kulturalnych: Labirynt nad morzem, „Twórczość” 1973, nr 2; Próba opisania krajobrazu 
greckiego, „Poezja” 1966, nr 9; Duszyczka opublikowany jako Akropol i Duszyczka, 

„Więź” 1973, nr 4; Akropol, „Twórczość” 1969, nr 1; Sprawa Samos, „Odra” 1972, nr 3; 
O Etruskach, „Twórczość” 1965, nr 9.
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„dzielność charakteru”) – pojęcie ugruntowane w etyce co najmniej od 
czasów Arystotelesa, a dla poety kluczowe. Subtelną obronę dzielności 
poeta przedstawia w wierszu Pan Cogito o cnocie (ROM), przy pomocy 
piętrowej ironii wykorzystuje argumenty ośmieszające szlachetność, 
wierność ideałom i przywiązanie do wyższych wartości43.  Wystarczy 
przypomnieć, że dowodu na siłę charakteru szuka Herbert nawet 
w sztuce: 

 …uparty i naiwny amator zastanawia się nad defektami i wielkością duszy 
ulubionego twórcy. Pyta o sprawy pozornie wykraczające poza obręb estetyki, 
a mianowicie o naturę moralną artysty – czy był odważny, wierny sobie i czy 
jego ręką i okiem rządziły elementarne zasady uczciwości. […] Pociąga mnie 
bardziej charakter, mniej mistrzostwo. Prostodusznie sądzę, że ani talent, ani 
czarodziej stwa warsztatu nie potrafią przesłonić pospolitej i miałkiej duszy 
artysty (Willem Duyster, MD 54 / 55).

Temat ten wraca uporczywie w twórczości, ale także w wypowiedziach 
odautorskich Herberta i wywiadach44. Herbert wyznaje tradycyjną 

43 Wiersz Pan Cogito o cnocie, w swoim czasie zdobył szalone powodzenie z powo-
dów historycznych (historycznej potrzeby końca PRL?), ale chyba także z tego powodu, 
że nie ucieka od istotnych aporii. Z jednej strony jest to bardzo „rzymski” wiersz, 
w znaczeniu „bardzo męski” i „twardy”, a jednocześnie – jak to pokazuje Barańczak 
w książce Uciekinier z Utopii (dz. cyt., s. 209 – 211) – nie stroniący od wyeksponowania 
cech rzeczywiście ośmieszających czy też  odsłaniający jej „niemęskość”. Wiersz 
jednocześnie wskazuje na trudność lub wręcz niemożność odnalezienia dokładnego 
wzorca cywilizacyjnego nawet w podziwianej starożytności, która przecież też pełna 
była „prawdziwych mężczyzn / atletów władzy / despotów”.

44 Kwestie te były bardzo ważne dla poety i często do nich wracał, np. w Roz-
mowie o pisaniu wierszy: „Talent jest rzeczą cenną, ale talent bez charakteru marnieje. 
Co to znaczy bez charakteru? To znaczy, bez uświadomionej sobie postawy moralnej 
wobec rzeczywistości, bez upartego, bezkompromisowego wyznaczania granic 
między tym, co dobre, a tym, co złe. Dlatego obok sprawności warsztato wej ceni 
się wysoko u pisarzy ich bezkompromisowość, odwagę, bezinteresowność, a więc 
walory pozaestetyczne.” (Rozmowa o pisaniu wierszy. Rozmawia (ze sobą) Zbigniew 
Herbert, WYW 24). O Miłoszu: „Nagroda Nobla niczego nie zmienia. Nagroda to 
jakby czerwo ny balonik, obiekt dziecięcych pragnień. Nagroda to jakby czerwony 
balonik dla dorosłego pisarza. Literatury człowiek uczy się powoli, krok po kroku, 
i uczą się jej tylko wytrwali. Talent jest niczym – szybko marnieje. Najważniejsze to 
zawsze mieć charak ter. Można wiedzieć wszystko o stylach pisania, ale trzeba mieć 
na tyle charakteru, by spośród wielu stylów wybrać jeden, swój własny” (A Poet who 
Misses Censors. Rozmawia Benjamin Ivry, WYW 200). „Tadeusz Konwicki. Jest on naj-
zdolniejszym polskim prozaikiem. Talent – dar Boga – wymaga jeszcze charakteru, 
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zasadę, że mocny charakter kształtowany jest przez naukę wymagającą 
dyscypliny, wytrwałości i żmudnej pracy – a więc coś, czego brakuje 
czasom dzisiejszym, które krytykuje eseista. W sensie politycznym 
wyidealizowany rzymski przykład kształtował w uczniach zamiłowanie 
do cnót obywatelskich, co wiązało się z pewnymi przemilczeniami45. 
Historia, magistra vitae, miała być bowiem nauczycielką postaw po-
zytywnych. „Wiedzieliśmy, rzecz jasna, o doli niewolników, okrutnych 
prześladowaniach chrześcijan, szaleństwach Kaliguli, ale nad tymi 
mrokami świeciła mocno gwiazda rozumu”46 (Lekcja łaciny, LNM 195) – 
podsumowuje Herbert, który jest jednak świadkiem bezstronnym, 
skoro w wierszach Kaligula (PC) czy Boski Klaudiusz (ROM) bezlitośnie 
objawia zbrodniczą samowolę cesarzy, a w wierszu Pan Cogito o postawie 
wyprostowanej (PC) mówi o uległopoddańczym nastawieniu większości 
mieszkańców Utyki, ochoczo rezygnujących z praw obywatelskich 
(przysługujących w okresie republiki), kiedy zwycięzcami okazują się 
zwolennicy Cezara. 

Kontekst polityczny w momencie opublikowania tych wierszy 
powodował, że przypominanie cnót republikańskich traktowano 
jako aluzję polityczną, a przywoływanie postaci i zdarzeń z przeszło-
ści jako kamuflaż problemów współczesnych i stosowanie chwytu 
znanego jako liryka maski. Interpretacja podkreślająca polityczną 
aluzyjność nie jest pozbawiona racji, ale dzisiaj absolutnie nie wy-
starcza, nie mówiąc już o tym, że jest czytelniczo martwa. Zmia-
ny polityczne i geopolityczne powodują, że inne są powody samo-
ubezwłasnowolnienia różnych warstw społecznych, rezygnujących 
z wolności. Dla badaczy epoki natomiast nie bez znaczenia jest 
także kontekst akcji „szkolnego opowiadania”, czyli zniknięcie same-
go przedmiotu z komunistycznej szkoły. Zzaznacza ten fakt biograf 

a o to musi sta rać się sam twórca. Zdarzały mu się książki, takie jak Na budowie.” 
(Pojedynki Pana Cogito. Rozmawiają Anna Poppek i Andrzej Gelberg, WYW 233). 
W liście do Czesława Miłosza dzieli się uwagą, że źródłem poezji nie jest tech-
nika czy mistrzostwo języka, ale „jakości duchowe autora”, w tym współczucie  
(ZHCZM 57).

45 O sensie wychowawczym idealizacji rzymskiego antyku na gimnazjalnych 
lekcjach łaciny pisze Rafał Żebrowski, a także wskazuje na Bolesława Herberta, ojca 
poety, jako na „źródło krytycznego rozbioru rzymskiego przekazu propagandowego”. 
Postawa ta znalazła oddźwięk w wierszu Przemiany Liwiusza (KAM 318). 

46 Jak w wypowiedzi programowej Opisać rzeczywistość (WW 394). 
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Herberta, podkreślając nie tylko symboliczną, ale także polityczną 
i kulturową wagę tego zdarzenia w okupowanym przez Sowietów  
Lwowie: 

Tu chciałbym zwrócić uwagę jedynie na to, że nastoletni Zbyś po tragicz-
nym wrześniu 1939 r. wrócił do tej samej szkoły, tych samych ławek i kolegów, 
a nawet skład większości ciała pedagogicznego pozostał tam zasadniczo nie-
zmieniony. Zabrakło tylko dwóch przedmiotów: łaciny i religii. Pierwszemu 
z wymienionych poświęcił Poeta poruszający szkic, tym ważniejszy, że oparty 
silnie i otwarcie na motywach biograficznych, czego unikał, a również czego 
pierwotnie nawet nie zamierzał uczynić, na co wskazują wcześniejsze wersje  
utworu47. 

„I wtedy nadeszli barbarzyńcy” – to zdanie przewija się także w pu-
blicznych wypowiedziach poety, nie tylko w eseju48.

Wiadomości na temat gimnazjalnych czasów Zbysia Herberta jest 
sporo, począwszy od literatury wspomnieniowej, a kończąc na wielkim 
fresku rodzinnym – Zbigniew Herbert. „Kamień na którym mnie urodzono”, 
sporządzonym przez Rafała Żebrowskiego (KAM). Żebrowski – krewny 

47 R. Żebrowski, Religijność Zbigniewa Herberta. Miscellanea [w:] Między nami 
a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz-Sojak, 
R. Sioma i J.M. Ruszar, Kraków – Toruń 2012, s. 13.

48 Wątek barbarzyńców-Sowietów pojawia się często w twórczości Herberta, 
ale także w wywiadach z nim, zwłaszcza w kontekście postaw literatów w okresie 
stalinowskiego zniewolenia. Najwięcej gorzkich słów pada pod adresem kolegów 
w Wypluć z siebie wszystko (Hańbie domowej Jacka Trznadla), ale zdarza się także 
w innych wypowiedziach artysty. „Całe życie walczyłem z Iwaszkiewiczem, ale te raz 
chciałbym się z nim pogodzić. Jego zasługą było to, że bronił członków Związku 
Literatów. Zdawał sobie jasno sprawę, że zalewa nas Wschód; miał tę fobię wschodnią, 
zbliżanie się barbarzyńców. Bał się, że znów będą ginąć masowo ludzie, rozpadać 
się kościoły, pa łace i księgozbiory. Uznał jednak, że z nowym panem trzeba się 
ja koś dogadać” (Pojedynki Pana Cogito. Rozmawiają Anna Poppek i Andrzej Gelberg, 
WYW 232). W innym kontekście, bo amerykańskiej kontrkultury, pojawia się ten temat 
pod koniec życia poety: „Czesław Miłosz był potem profesorem w Kalifornii, gdzie 
zaczę ła się już ta nieszczęsna rewolucja, i tam trafił w swój żywioł. Pro fesorowie byli 
brani z ulicy. Im większy marksista, tym lepszy. Doszło do kompletnej destrukcji 
uniwersytetów. Ja tam uczyłem, ale dziesięć lat później. Było to potężne i groźne 
zjawisko Antykultury. Najazd barbarzyń ców bez barbarzyńców. Tam Miłosz odżył 
jako socjalista. Więc kiedy byliśmy razem – dalej była ta przyjaźń osobista. Nie 
wymagam od przyjaciół, żeby byli zawsze mojego zdania” („Oni wygrają”. Rozmawia 
Bogdan Rymanowski, WYW 238).
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i zawodowy historyk zarazem – nie tylko przekazuje sagę domową 
lub wspomnienia kolegów szkolnych49, ale opiera się także na innych 

49 Niestety nie można mieć zaufania do – bałamutnej na ogół – książki Joanny 
Siedleckiej, która miesza prawdę z fikcją oraz swoimi urojeniami. Autorka zebrała 
pasjonujący materiał, ale występuje on obok informacji niewiarygodnych. Jest to 
pozycja „dziennikarska”, przez co należy rozumieć współczesną chęć poszukiwania 
sensacji na temat znanych osób z pominięciem niewygodnych danych lub infor-
macji niepasujących do założonych tez albo wersji wydarzeń. W tej konkretnej 
sprawie – obyczajowości uczniowskiej oraz zachowania się poszczególnych nauczy-
cieli – Siedlecka podaje prawdziwe informacje, aczkolwiek jest to jedna z wielu wersji, 
konkurencyjna wobec innych wspomnień. Nie jest to, oczywiście, wina autorki lecz 
skaza pamięci osób, różnie opisujących zapamiętane dzieje. Niestety, dziennikarka 
nie pokusiła się o sprawdzenie wielu faktów (J. Siedlecka, Pan od poezji. O Zbigniewie 
Herbercie, Warszawa 2002, tu rozdział: Pan od przyrody, s. 35 – 50). W tym miejscu 
uwaga polemiczna. Recenzent mojej dysertacji, prof. Krzysztof Dybciak, ujął się 
za Joanną Siedlecką, uważając, że sformułowanie „książka bałamutna na ogół” jest 
nazbyt ostre, że autorka zebrała sporo ciekawego, a nieznanego wcześniej materiału 
i należy się jej jakaś premia za prekursorstwo. To prawda, że książka ma charakter 
pionierski i zawiera wiele nieznanego wcześniej materiału, ale zarzut nie idzie w tę 
stronę lecz dotyczy rzetelności, a właściwie jej braku. Niestety, autorka nie tylko nie 
sprawdziła swoich informacji i nie tylko popełniła sporo błędów faktograficznych, 
których łatwo było uniknąć, ale – szukając dziennikarskiej sensacji – sfabrykowała 
rzekomą współpracę Herberta z PAX-owskim „Słowem”, do którego stary poeta 
miał regularnie pisać wiersze pod pseudonimem „Mak”. Jej dywagacje kontynuuje 
niegdyś marksistowski badacz Andrzej Kaliszewski, przy okazji powielając zarzut 
powstały po Hańbie domowej, że Herbert stroi się w szaty „jedynego sprawiedliwego” 
i zieje „dogmatycznym jadem” zamiast być heroldem tolerancji (patrz: Rozdział XI 

„Zbigniew Herbert” [w:] Literatura współczesna (1956 – 2006), Historia literatury polskiej 
w dziesięciu tomach, Wydawnictwo SMS, Bochnia - Kraków - Warszawa 2006, t. X, 
s. 245 i 246). Jeszcze dalej poszedł Krzysztof Kąkolewski w artykule Coś Ty War-
szawie zrobił, Herbercie? („Tygodnik Solidarność”, 8.08.2003), doszukując się źródła 
pseudonimu w twórczości Norwida (postać Mak-Yksa z Pierścienia wielkiej damy), 
a fakt pisania pod pseudonimem nazywa „powszechnie wiadomym”. Najdziwniej-
sze, że Kąkolewski uważa te wiersze za „arcydzieła”, gwałtem je wciska do kanonu 
poezji XX wieku i atakuje „oponentów”, którzy chcieliby „wielkiemu poecie ująć 
choćby to”. Jak widać, nie tylko dziennikarka i filmowy reportażysta mają kłopoty 
z odróżnieniem grafomanii od wielkiej poezji, zwłaszcza gdy w grę wchodzi po-
lemika polityczna i prasowa „konieczność opowiedzenia się za lub przeciw” (spór 
miał wyraźny podtekst polityczny i tak tłumaczę sobie stanowisko Kaliszewskiego 
i Kąkolewskiego). Na niemożność przypisania tych wierszy Herbertowi wskazywali 
niektórzy krytycy literaccy jak Andrzej Franaszek i Lech Stępniewski (A. Frana-
szek, Herbert zdemaskowany, „Tygodnik Powszechny” 18. 08. 2002; L. Stępniewski, 
Żywoty wieszczów, „Najwyższy CZAS!”, 31. 08. 2002). Sam fakt pomyłki Siedleckiej 
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źródłach, w tym oficjalnych, które często podważają sentymentalne 
opowieści o czasach młodości. Dzięki temu wiemy, że VIII Gimna-
zjum im. Kazimierza Wielkiego nie miało profilu „klasycznego”, w co 
zwykli wierzyć literaturoznawcy, lecz matematyczno-przyrodniczy, zaś 
łacina była językiem dodatkowym (KAM 304). Autor historii rodziny 
Herbertów podważa stanowcze stwierdzenie poety, jakoby nikt w jego 
czasach nie kwestionował użyteczności uczenia się martwych języków, 
bo przeciwnie – była to sprawa wówczas już nie tyle kontrowersyjna, 
ile urzędowo przesądzona w całej Polsce na korzyść „nowoczesnego” 
podejścia pedagogicznego po reformie jędrzejewiczowskiej (KAM 305). 
Żebrowski prostuje też wiele szczegółów pochodzących z literatury 
wspomnieniowej, na ogół przyznając rację pamięci poety 50.

Na ile tego rodzaju szczegóły oraz oględziny miejsca akcji informują 
nas o czymś na temat samego dzieła literackiego i w jakim stopniu 
można je spożytkować w interpretacji? Najważniejszy, moim zdaniem, 
jest sam pierwowzór bohatera eseju, to znaczy rzeczywisty łacinnik. Co 
o nim wiemy? Nazywał się Grzegorz Jasilkowski (1891 – 1939)51 i był (od 

jest – oczywiście – wybaczalny (skoro nikt nie jest nieomylny) i moja krytyka nie jest 
próbą poniżania autorki lecz niezgodą na jej postawę. Bo największym grzechem 
Siedleckiej jest upieranie się przy błędach poważnych, a zdemaskowanych. Siedlecka 
nie tylko nie sprostowała swojej pomyłki i to już po wydaniu inkryminowanych 
wierszy przez rzeczywistą autorkę wierszy, ale upierała się przy swojej tezie zarówno 
w prywatnej ze mną rozmowie (kwiecień 2006), jak publicznie, twierdząc, że posiada 
nowe dokumenty i świadectwa (Pomniki lubią tylko gołębie. Z Joanną Siedlecką rozma-
wia Krzysztof Masłoń, „Rzeczpospolita”, 21 – 22.12.2002.). Trudno zaakceptować takie 
stanowisko. (Przy pisaniu tej noty korzystałem z bibliografii zebranej przez blogera 
ukrywającego się pod pseudonimem Ebenezer Rojt, Joanna Siedlecka o Zbigniewie 
Herbercie albo pani od grafomanii, patrz: http://kompromitacje.blogspot.com/2011/10/
joanna-siedlecka-o-zbigniewie-herbercie.html, dostęp 5.09.2014. Świadomie pomi-
nąłem nazwisko autorki wierszy).

50 Dotyczy to na przykład zabawnej anegdoty o rzekomym zwyczaju „kopania” 
buta wielkiego króla „na szczęście”. Argumentuje, że nie było to możliwe, skoro 
gipsowy posąg szlachetnego patrona znajdował się na wysokości dwóch metrów i to 
nie nad podłogą korytarza, lecz schodów, co było dodatkowym utrudnieniem dostępu. 
Stąd wniosek, że podana przez Herberta wersja o czyszczeniu butów Kazimierza 
Wielkiego czapką uczniowską jest bardziej prawdopodobna. Siedlecka podaje za 
kimś niezidentyfikowanym, że „kopano” (zob. J. Siedlecka, dz. cyt., s. 41), a klatkę 
schodową nazywa „wytworną”, ponieważ jej nigdy nie widziała.

51 Rafał Żebrowski (KAM 310) ustalił z całą pewnością, że tak brzmi właściwe 
nazwisko nauczyciela (na podstawie: Z. Zagorowski, Spis nauczycieli szkół wyższych, 
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roku 1919) nauczycielem łaciny, greki, a także języka polskiego. Pocho-
dził ze spolszczonej ormiańskiej rodziny. Bardzo prawdopodobne, że 
był weteranem obrony Lwowa zarówno przed Ukraińcami (1918), jak 
i bolszewikami (1920). Zginął w kampanii wrześniowej. Biorąc pod 
uwagę wspomnienia uczniowskie, przywoływane i przez Siedlecką, 
i przez Żebrowskiego, można przypuszczać, że niekoniecznie siał po-
strach i grozę, jak na przykład matematyk Michał Gładysz (KAM 312), 
choć na pewno był nauczycielem wymagającym, a nauka łaciny była 
dla uczniów, jak zawsze, udręką. 

Ciekawa jest także sugestia Rafała Żebrowskiego, że specjalny 
stosunek do łacinnika wynika z faktu, iż był on dla Herberta pierw-
szym nauczycielem przedmiotu w pewnym sensie „bezinteresownego”, 
niezależnego od praktyki życiowej (KAM 314). Cóż bowiem bardziej 
nieżyciowego i pozbawionego utylitarnego sensu niż martwy język? 
Nawet jeśli poeta kokieteryjnie peroruje na temat jego „zbawiennej 
przydatności”.

Sam autor wspomina swego nauczyciela w wywiadzie Wojciecha 
Wiśniewskiego, przedstawiając galerię niezwykłych postaci swojego 
lwowskiego gimnazjum:

Łacinnik zwany przez nas pieszczotliwie Grzesio, o pięknej or miańskiej twarzy 
i czarnych falujących włosach, który wpajał w nas nie tylko zasady gramatyki, 
ale także cnoty starożytnych, profesor Stroński — przyrodnik, ubrany po 
staroświecku „bezboż nik”, kochający życie, germanista profesor Zakrzewski, 
który ka zał recytować ułożoną przez siebie litanię o głupocie, gdzie słowo głupiec 
powtarzało się w dwudziestu różnych językach… (Poezja to nie jest rozpasana 
wyobraźnia…, WYW 68)

Ale mimo odautorskich wypowiedzi Herberta, ustaleń historyków, 
dziennikarzy oraz świadków młodości poety, trzeba jasno podkreślić, 
że „Grześ” – aczkolwiek jego pierwowzór istniał naprawdę, a nawet 

średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych 
i władz szkolnych, rocznik II, Warszawa – Lwów 1926, s. 137). Za nim też podaję 
informacje z dostępnych źródeł urzędowych. Czasami nazwisko nauczyciela pojawia 
się we wspomnieniach błędnie, jako Jaślikowski (np. Adam Trojanowski w swoim 
Wspomnieniu na sześćdziesięciolecie, zob. http://www.lwow.com.pl/cracovia/osma-buda.
html). Siedlecka również podaje błędnie: Jaslikowski (tejże, dz. cyt. s. 42, 46 i 52). 
Prawidłowo pisze to nazwisko Jacek Petelenz-Łukasiewicz na podstawie informacji 
zaczerpniętych od Zdzisława Ruziewicza, jednego z najbliższych przyjaciół poety 
(zob. J. Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 2001, s. 13).
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zapewne posiadał wiele cech wspólnych ze swym literackim konter-
fektem  – niewątpliwie należy do świata fikcji i, jako bohater 
literacki, jest postacią poddaną dyskretnej mityzacji, retuszowaną dla 
potrzeb parenetycznych52. Kim jest w eseju? Wcieleniem cnót 
rzymskich. Oto vir (mąż, mężczyzna, bohater), ukształtowany według 
virtus (dzielności). Czyż nie tak właśnie – jak preceptor młodego Her-
berta – powinien postępować rzymski nauczyciel, sądząc po szkolnym 
podręczniku Mariana Goliasa? Virtus Romana53 to tytuł podręcznika, 
ale przecież zarazem bóstwo personifikujące ideał mężczyzny. 

Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że bohater został przez 
autora wyposażony w śmiesznostki, które łagodzą surowy, rzymski 
model, przez co czytelnikowi łatwiej jest się utożsamić z przedstawianą 
postacią. Strategię pisarską Herberta można przyrównać do dzisiejszych 
zabiegów specjalistów od public relations, którzy starają się „ocieplić 
wizerunek” swego mocodawcy. Zauważmy, że także najsławniejszy 
bohater literacki w twórczości Herberta posiada cechy „miękkie”, 
a nawet śmieszne. Mimo to, zważywszy na okoliczności, Pan Cogito 
jest poniekąd postacią bohaterską.

3. Kolumna i powój
Polska i cywilizacja łacińska

Wysławiającemu łacinę Herbertowi chodzi o coś więcej niż obnażenie 
nędzy komunizmu, bo to sprawa doraźna, jedynie element większego 
zagrożenia, którym jest nihilizm kultury współczesnej. Narodziny 
nowożytności, a następnie przełom romantyczny, zmieniły paradygmat 
europejskiej kultury, korygując spojrzenie na historię, sztukę i literaturę 
oraz ich role i znaczenie. Był to zwrot rewolucyjny i zasadniczy. Klasy-
cystyczne ukierunkowanie na przeszłość zastąpiono kultem przyszłości. 
Przełomu filozoficzno-artystycznego dokonały na poziomie politycznym 
wielka rewolucja francuska i wojny napoleońskie, a na płaszczyźnie 

52 Podobnie rzecz się ma z prof. Strońskim, przeniesionym w świat literackiego 
mitu za pomocą wiersza Pan od przyrody (HPG).

53 M. Golias, Virtus Romana, Lwów 1938 (teksty łacińskie).
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literackiej i filozoficznej – romantyzm i jego przesłanie w wystąpieniach 
Fryderyka Schillera oraz filozofia Hegla (w szczególności Fenomeno-
logia dziejów). W rezultacie z początkiem XIX wieku ugruntowane 
w literaturze wartości, jak przywiązanie do tradycji i naśladowania 
(repetycji) – zostały zastąpione ideami postępu i oryginalności twórczej, 
choć sam romantyzm zachował miłość do antyku, zwłaszcza greckiego. 
Dwudziestowieczny modernizm poszedł dalej, żądając całkowitego 
zerwania z tradycją54. Herbert nie jest jedynym polskim poetą, który 
zwraca uwagę na zepchnięcie przeszłych dokonań do lamusa. Oto jak 
Radosław Piętka komentuje znane opowiadanie Tadeusza Różewicza 
Śmierć w starych dekoracjach:

Rzymski antyk reprezentują tutaj przede wszystkim spowite „starymi dekoracjami” 
termy Karakalli, a także pozostałe zgliszcza w roli turystycznych atrakcji 
oraz resztki stereotypowych, szkolnych informacji o starożytności, informacji 
zagrożonych i blaknących pod naporem medialnego szumu. Znalazło się tutaj 
oczywiście miejsce na kilka bezładnie (i z błędami!) przytaczanych sentencji 
łacińskich, takich jak „Hannibal ante portas” czy „In vino weritas” (sic!). Układ 
fabuły, jak również logika całego opowiadania wskazuje na to, że w naszych 
czasach nieuchronnym przeznaczeniem tych antycznych „ruin” jest śmierć, cicha 
i niezauważalna niczym zgon bohatera opowiadania, który umiera w historycznej 
graciarni, „w zaimprowizowanym magazynie wśród antycznych kolumn, kapiteli, 
posągów, wśród rycerskich gotyckich zamków nad zakurzonym górskim jeziorem, 
po którym pływały brudne łabędzie z czarnymi dziobami” 55.

Wizja Różewicza dotyczy właściwie nie tylko antyku, bo w rekwizytorni 
teatralnej znajdują się także dekoracje do późniejszych epok z dziejów 
Europy, zebrane w starożytnym budynku. Istotna jest jednak postawa au-
tora wobec opisywanego zjawiska. U Różewicza – dość labilna, akceptu-
jąco-potępiająca, u Herberta – pełna sprzeciwu56. Autor Lekcji łaciny po-

54 Ścislej mówiąc chodzi o pewne skrajne i ideologiczne odczytania założeń 
modernizmu. Szerzej na ten temat w rodziale Cywilizacja klasyczna kontra modernizm. 
Herbert – awangarda (część II niniejszej pracy).

55 R. Piętka, Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego: Thomas Stearns Eliot, 
Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Bolesław Miciński, „Terminus” nr 2 (2002), s. 76. 
Mowa o T. Różewicz, Śmierć w starych dekoracjach, [w:] tegoż, Proza, Warszawa 
1973, s. 417. 

56 Stosunek do współczesności oraz tradycji jest u Różewicza, także w przy-
woływanym opowiadaniu, bardzo skomplikowany i nie jest przedmiotem rozważań, 
więc został pominięty. 
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dziwia łacińską cywilizację i jej wagę dla Europy. Podkreślane przez nie-
go racjonalizm rzymski oraz klarowność i powaga wypowiedzi łacińskich 
autorów cechowały też sam język, będący gwarantem jasności i harmonii: 

Najprostsze zdania miały linie, mocno zarysowany kontur, jakby wykute były 
w kamieniu. Eadem nocte accidit, ut esset luna plena – Tej nocy się zdarzyło, że była 
pełnia. Niby to samo, a nie to samo. Więc owijaliśmy naszą mowę-lepiech, mowę 
ziemi i jej szeptów, jak bluszcz wokół marmurowej kolumny (Lekcja łaciny, LNM 195).

Jest to niemal identyczne stanowisko jak Czesława Miłosza, któ-
ry w Nieobjętej ziemi podkreślał, że polszczyzna jest „bluszczowata” 
i, w związku z tym, musiała się na czymś „oplatać i dlatego tak ważny 
dla piszących po polsku był rytm łaciny”57. Podobieństwo nie wydaje 
się przypadkowe – Herbert wyraźnie zapożycza tezę Miłosza, choć 
nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii poeta pozostaje również pod 
wpływem poglądów Eliota58, Parandowskiego i Micińskiego. Ten ostatni 
patronuje szkicowi Herberta, czego wyrazem jest motto otwierające esej. 

57 Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Kraków 1988, s. 66. Opinia Miłosza – wyrażana 
wielokrotnie i przy różnych okazjach – dotyczy zresztą całej kultury polskiej, a nie 
tylko języka. Wydaje się, że Herbert przejął od starszego kolegi ideę polskości jako 
czegoś niezupełnie uformowanego, niedorosłego, nie do końca ukształtowanego, 
a przede wszystkim aintelektualnego. Świadczyć może o tym rozmowa z Adamem 
Michnikiem: „To, co Polacy mają, objawiło się teraz ze wzmożoną siłą: te związki 
pozaklanowe, wynikające z obyczaju, wynikające z kultu ry chrześcijańskiej, wyni-
kające w gruncie rzeczy z niechęci do za dawania cierpień. Nawet w bardzo złych 
okresach nie było sadyzmu, nihilizmu, tego strasznego nastawienia, że ja cię zabiję, 
potem mnie zabiją. A wiadomo, że jak tam w lasku strzelano, to później całą kompanię, 
która rozstrzeliwała, też pochowano nieda leko. To samo się działo w obozach hitle-
rowskich: ci, którzy łado wali do gazu, byli mordowani jako świadkowie. A Polacy tej 
systematyczności i tego okrucieństwa w sobie nie mają. Jest lelum polelum, miękkość, 
brak konturów, na które tak narzekał Gombrowicz, brak formy, brak konsekwencji, 
rozpalą się, a potem powiedzą: «A tam, panie, czas kończyć».” (Płynie się zawsze 
pod prąd, WYW 91). Przy czym wydaje się, że ten zarzut, tak często wyrażany przez 
pisarzy i ideologów XX wieku, w ustach Herberta traci na zjadliwości i „miękkość” 
kultury oraz słabość charakteru narodowego Polaków poniekąd „ratują” ich przed 
totalitarnym nihilizmem i konsekwentnym udziałem w zbrodni. 

58 T.S. Eliot w Ziemi jałowej przedstawił wizję współczesnej cywilizacji jako 
gigantycznego śmietnika. Obrona literatury (jej wielkości i zakorzenienia w łacińskiej 
tradycji) przed nacierającym barbarzyństwem obecna jest w odczycie Eliota z 1942 
roku dla brytyjskiego stowarzyszenia klasyków (T.S. Eliot, Literat a nauki klasyczne 
(1942), [w:] tegoż, Szkice krytyczne, tłum. M. Niemojowska, Warszawa 1972).
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Tu stosowne jest przedstawienie votum separatum Zygmunta Kubiaka, 
tłumacza z języków klasycznych oraz znawcy łacińskiej i greckiej 
starożytności, a więc człowieka dysponującego w tej dziedzinie więk-
szym autorytetem niż Miłosz i Herbert razem wzięci. W kilku esejach, 
poświęconych stopieniu się słowiańskiej i śródziemnomorskiej tradycji, 
Kubiak zajmuje się stosunkiem języka polskiego do łaciny, ale jedna 
uwaga jest dla niniejszych rozważań szczególnie ważna:

Każdy, kto zajmował się tłumaczeniem poezji greckiej czy łacińskiej na język 
polski, wie, że w języku tym rozporządza się dla odtworzenia pewnych subtelności 
antycznego stylu takimi środkami, jakich próżno by szukać na terenie wielu 
nowożytnych języków. Te cechy struktury języka naszego umożliwiły ową aż 
tak silną symbiozę, jaka się u nas dokonała między słowiańską mową naszych 
przodków a stylem łacińskim, czy może ściślej: stylem aleksandryjskim w jego 
wersji łacińskiej59.

Różnica, jak widać, jest subtelna, ale istotna. Tak jak Miłosz, Herbert 
wskazuje na siłę frazy i strukturalną tężyznę przejętą od Rzymian, 
jednak uznaje ją za element już inkorporowany, a więc własny, 
obe cny dzięki wysiłkowi poetów pokroju Kochanowskiego, ale rów-
nież Mickiewicza. Dotyczy to właściwie wizji całej kultury polskiej, 
o której pisze: „Mówiąc o Polsce śródziemnomorskiej, stwierdzam, 
że dla mnie esencją polskości jest to, co u nas śródziemnomorskie. 
 Uciekłszy kiedyś, jeszcze w dzieciństwie, wyemigrowawszy w duchu 
nad Morze Śródziemne, rychło spostrzegłem, że uciekłem nie od 

59 Z. Kubiak, Brodziński i Mochnacki [w:] Uśmiech Kore, Warszawa 2001, s. 113 – 114. 
Kubiak mówi to w kontekście stosunku dawniejszych pokoleń literatów do języka 
polskiego i ich przekonania, że ukształtował się on dzięki scaleniu dwóch tradycji: 
słowiańskiej i śródziemnomorskiej. O połączeniu dyscypliny łacińskiej, kształtującej 
budowę i intonację fraz, z bezmiernym bogactwem słów i tonacji słowiańskiego 
brzmienia, z którego narodził się wyjątkowo piękny stop w postaci polszczyzny – pisze 
w eseju Mowa słowiańsko-łacińska (Uśmiech Kore, dz. cyt., s. 105 – 111.). Autor swoją 
wiarę w tężyznę polszczyzny wypowiadał często także w innych miejscach, może 
najdobitniej na powtórnym pogrzebie Jana Kochanowskiego (zob. Z. Kubiak, Poeta 
czarnoleski, [w:] tegoż, Nowy brewiarz Europejczyka, Warszawa 2001, s. 28 – 31), ale także 
we wspomnieniu o rozmowie z Józefem Wittlinem (również przekonanym o mocy 
polskiej mowy), w której powiada: „To jest język, który ma ekspresyjne możliwości 
wprost bezmierne”, a na zakończenie dodaje: „Cnota, czyli rzymska virtus, czyli siła. 
Klejnotem, klejnotem czarnoleskim, jest dla nas ta wspaniała polska mowa, a istotą 
alchemii, w której ją wytopiono, jest twardość, moc” (Z. Kubiak, Izolacja czy siła? 
[w:] Nowy brewiarz…, dz. cyt., s. 45 i 48). 
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Polski lecz w głąb Polski” 60. Kubiak nie daje także wiary zarzutom, 
jakoby polska kultura generalnie należała do „miękkich” lub „magmo-
watych”, wskazując na silne związki dawnej Rzeczpospolitej z rzymską  
tradycją:

W owej świadomości śródziemnomorskiej, która jest też nasza, rozpoznać można 
elementy najważniejsze. Jeden to trzeźwość, racjonalizm (nieugięty, a nieprosty, 
bo wśród jego przesłanek jest też nakaz delficki) i związane z nim rozumienie 
kluczowej roli siły (tak, materialnej siły) w naszym świecie, a także zrozumienie 
nierozwiązalności głównych antynomii wewnętrznych tego świata i życia. 
[…] Wergiliuszowi Eneida, którą dawni Polacy uczynili swoją księgą domową 
i oby tym pozostała dla nas na zawsze, najgorliwiej i najbardziej wzruszająco 
mocuje się i łączy się z tymi wielkimi sprawami. Trojanie pochodzą z potocznej 
niedoli historii, z miasta spalonego, a nieulękle wędrują ku przyszłości. Biedacy 
więc, ufa Eneida, biedni tułacze, nie muszą być w historii odtrąceni. Z tego 
zaś, że Dydona Eneaszowi nie wybacza, trzeba wysunąć wniosek, że żadna 
przyszłość nie usprawiedliwia minionego bólu. Ostrzeżenie przed imperiami 
budowanymi na ludzkich kościach. Po trzecie wreszcie – Eneasz dźwiga swoje 
brzemię po to, by ludy, Trojanie i Latynowie, zawarły przymierze, zbudowały 
społeczeństwo, w którym nie ma terroru etnicznego, nie ma ludzi lepszych 
i gorszych. To będzie stałą dewizą – pomimo niedoskonałych, jak to w ludzkiej 
historii, urzeczywistnień – cesarstwa rzymskiego, bez którego nie byłoby dziś 
nawet pomysłu wspólnoty europejskiej61.

Stosunek współczesnych poetów do łaciny szczegółowo omawia Rado-
sław Piętka, który pisze m.in.: 

Miłosz deklaruje: „najbardziej może wdzięczny jestem za siedem lat łaciny. Jak 
też Kościołowi rzymskiemu za łacinę jego niedzielnej mszy”. Po raz kolejny 
okazuje się, że dla pisarza najważniejsza jest świadomość warstw i zróżnicowań 
kryjących się w używanym przez niego języku. Literaci, którzy nie zdają sobie 
sprawy z podwójnej natury języka polskiego, języka słowiańskiego z łacińskim 
rdzeniem, będą łatwiej poddawali się owej „bluszczowatości”, skłonności do 

„rozlewania się kapryśnie na boki”, jak gdzie indziej Miłosz charakteryzuje 
polszczyznę. […] Najważniejsze szkolne wspomnienie Miłosza dotyczyło jednak 
przekładów poezji łacińskiej. Owidiusz tłumaczony w tempie jednej linijki na 
godzinę uświadamiał uczniom, że „warto dążyć do doskonałości i że nie mierzy 
się jej zegarkiem”; tym samym „skłaniał do szacunku wobec literatury jako 
owocu żmudnej pracy” 62.

60 Z. Kubiak, Do czego nam dziś potrzebna jest literatura grecko-rzymska? [w:] 
tegoż, Uśmiech Kore, dz. cyt., s. 119.

61 Z. Kubiak, Nowy brewiarz Europejczyka [w:] dz.cyt., s. 20.
62 R. Piętka, Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego…, dz. cyt., s. 77 – 79.
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Motyw żmudnego ślęczenia nad tekstami przewija się kilkakrot-
nie w eseju Herberta (Lekcja łaciny, LNM 184 – 186; 195 – 196), ale nad 

„zgrzytanie zębów” wybija się duma, którą daje „najwyższy stopień 
wtajemniczenia” oraz obietnica radości z czytania w oryginale Horacego 
i Katullusa. W sławnej powieści Parandowskiego Niebo w płomieniach, na 
której wychowało się kilka pokoleń licealistów, znajdujemy znamienną 
i poniekąd symboliczną scenę: główny bohater, zagrożony dwóją z łaciny 
gimnazjalista, Teofil Grodzicki, wstaje o świcie, samodzielnie przedzie-
rając się przez gąszcz Liwiusza (obraz puszczy zdaje się oczywisty dla 
wszystkich uczniów, którzy przeszli przez kurs łaciny):

Było to zupełnie nowe doświadczenie. A jeszcze bardziej niespodziany był urok sa-
mej pracy, cierpliwe wnikanie w słowa, zawsze wieloznaczne i jakby śliskie czy gibkie, 
które – zdawało się – już przylegają do myśli, gdy nagle wymykały się i jakaś część 
zdania znów zasklepiała się w twardej skorupie. Zachowanie syna nie uszło uwagi 
pani Grodzickiej, która posłała służącą, aby zapaliła u niego w piecu. Ale on nie 
czuł zimna. Coś pałało w nim, coś niosło go w gorącym podmuchu. Nie odrywając 
się od Liwiusza, w nagłych uskokach myśli ogarniał inne przedmioty, które odtąd 
tak samo zdobywać będzie. Przenikał go dojmujący prąd woli, wszystko zwierało 
się w nim, prężyło, jakby dusza miała potężne mięśnie, których brakło jego ciału63.

W powieści Parandowskiego rozbiór łacińskich zdań jest momentem 
duchowego przeobrażenia chłopca w dorosłego, przemianą czytelnika 
Andersena i Coopera w świadomego młodzieńca, dorastającego do 
wielkości swojej kultury, którą – aby odziedziczyć – trzeba zdobyć. 
Osiągnięcie kulturalnej dojrzałości związane jest z koniecznym trudem 
i długotrwałym wysiłkiem intelektualnym. A przecież takie właśnie 
przesłanie bije z kart nie tylko Lekcji łaciny czy całego tomu Labirynt 
nad morzem, ale też z licznych wypowiedzi odautorskich. Herbert 
uporczywie wraca do idei kultury i tradycji jako czegoś, co się zdobywa 
wielkim wysiłkiem64. Oto fragment odautorskiego komentarza do 
własnej twórczości – fikcyjny wywiad z samym sobą: 

63 J. Parandowski, Niebo w płomieniach, Warszawa 1981, s. 14. Jest zabawnym 
przypadkiem, że bohater powieści Parandowskiego spędza lato w Brzuchowicach 
pod Lwowem, a wiec w miejscowości, gdzie Herbertowie wybudowali letni dom. 
Przypadkiem jest to miejsce ważne dla dorastania Herberta.

64 Do tego tematu Herbert powraca wręcz obsesyjnie, wskazując na potrzebę 
poznania i miłości do tradycji polskiej i europejskiej: 

„Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką. Przede wszystkim 
jest to bardzo ciężkie zdobywa nie. Też jestem leń, jak wszyscy Polacy, z trudem 
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 – Wydaje mi się rzeczą abso lutnie niezbędną dla każdego twórcy, aby starał 
się wypracować swój aktywny stosunek do tradycji, możliwie do całej tradycji, 
a nie tylko jednego pokolenia, co często czynią młodzi poeci, któ rzy z lubością 

przychodzi mi nauczenie się jakiegoś nowego języka, dochodzę do poziomu, że 
mogę się porozumiewać, a gramatyka leży. Ale trzeba się zdobyć na wysiłek, żeby 
przeczytać, dajmy na to, Dantego w oryginale. To nie jest pasywne – to jest aktywny 
stosunek do kultury. A ponad to istnieje nieskończona możliwość ponawiania starych 
tematów ludzkości” (Labirynt nad morzem. Rozmawia Andrzej Babuchowski, WYW 31).

„Zarzucają mi czasem dość ostro, że grzebię się w tych starociach. Wydaje mi 
się jednak, że zdobywanie tradycji jest taką samą pra cą jak zdobywanie przyszłości. 
To taki sam wysiłek, jeśli idzie o nakład pracy. A jest ważna i dla współczesnego 
człowieka repetycja, powtórka z historii, a może nawet stworzenie nowego spoj rzenia. 
[…] Mnie się wydaje, że repetycja z historii to aktywna praca, rodzaj twórczości. I to, 
co jest pasjonujące, to pró ba rekonstrukcji żyjącego przed nami człowieka. […] Nie 
tylko gwiaździste nie bo nad nami, ale i przepaść historii. Dla mego ojca Grecy 
i Rzymia nie to był kres cywilizacji, poza który się nie wychodziło, Lascaux nie było 
znane, o Mezopotamii mało się mówiło. Wszystko się otwarło teraz. Mamy poza sobą 
przepaść cywilizacji. I jeszcze rzeczy nieodkryte. Myślę, że to, co uprawiam, to nie 
jest forma ucieczki przed współczesnością, ale zaakceptowanie bogactwa człowieka” 
(Za nami przepaść historii. Rozmawia Zbigniew Taranienko, WYW 38). 

„Swoje podróżowanie zacząłem bardzo późno, gdy miałem trzy dzieści trzy 
lata. Interesował mnie zawsze świat starożytnych Gre ków, Rzymian, świat kultury 
śródziemnomorskiej. Uważam, że każde pokolenie pod groźbą zawiśnięcia w próżni 
musi zdobyć się na dialog z przeszłością, na wyszukanie związków i pokrewieństw 
z tym, co było. Jest błędem sądzić, że wszystko, co było, jest mar twe i bezużyteczne. 
Trzeba wykopać z bogatej i różnorodnej tra dycji ludzkości potrzebne nam także 
dzisiaj wzory odwagi, męstwa, tolerancji, obrony słabszych, poczucia sprawiedliwości” 
(Zbigniew Herbert. Rozmawia Zuzanna Jastrzębska, WYW 51). 

„Musimy się odnaleźć w tradycji, w naszej historii. Nie brak tam przykładów 
rozsądku, odpowiedzialności i wyrzeczenia. Moim bo haterem jest Romuald Trau-
gutt, który nie wierzył już w zwycię stwo powstania, ale do końca – dla potomnych 
chyba – porządkował sprawy, nadawał beznadziejnej walce sens, cel i kształt. Każde 
pokolenie ma kogoś «na sumieniu», ja mam moich kole gów z AK, których nie chcę 
oddać za darmo, a także ofiar z Katynia. To nie są wcale porachunki z mocarstwami 
czy siłami historii. Chcę także, żeby wszyscy ci, którzy zginęli w II korpusie generała 
Andersa czy u Maczka – byli w małym sanktuarium polskich serc. Bo oni też szli do 
Krakowa, Warszawy, Torunia, Gdańska, a także do innych miast. To wszystko. Po 
dziejowej burzy, pakcie Ribbentrop-Mołotow, zmianach gra nic, ustroju politycznego 
musimy odnaleźć się w niefałszowanej historii. Nie można zrezygnować z tego, że 
ten naród jest inny od innych narodów, że ma prawo do istnienia, własnej suwe-
renności, własnego języka, tradycji i kultury. One trwają tysiąc lat. Może niedługo 
w porównaniu z innymi kulturami, ale przynajmniej dla mnie zasługują na szacunek 
i miłość” (Psychicznie nigdy z Polski nie wyjeżdżałem, WYW 251).
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pokazują język swoim poprzednikom, zapominając o Homerze, Ajschylosie, 
Horacym, Dantem i Shakespearze. 

– Czyli proponuje pan ucieczkę w przeszłość?
– Wcale tego nie proponuję. Powiedziałem, aktywny stosunek do tra dycji, 

uznanie tego, że jesteśmy ogniwem w wielkim łańcuchu poko leń, to nas zobowiązuje. 
Mówi się często potocznie „dziedzictwo kultury”. Ale kultury nie dziedziczy się 
mechanicznie, jak – powiedzmy – domku zapisanego przez rodziców. Trzeba ją 
natomiast w pocie czoła wypracować, zdobyć dla siebie, potwierdzić sobą. I nic 
tu nie pomoże usprawiedliwianie i tłumaczenie, że żyjemy w epoce wyjątkowej, 
każda bowiem epoka ludzkości była wyjątkowa. Błędem jest także mniemanie, 
że kultura istnieje, utrzymuje się sama przez się, zmagazy nowana w bibliotekach 
i muzeach. Historia uczy nas, że można nisz czyć narody i ich dorobek w sposób 
niemal doskonały. W czasie wojny widziałem pożar biblioteki. Ten sam pożar 
trawił książki mądre i głu pie, dobre i nikczemne. Wtedy zrozumiałem, że kulturze 
zagraża naj bardziej nihilizm. Nihilizm ognia, głupoty, nienawiści (Rozmowa 
o pisaniu wierszy. Rozmawia (ze sobą) Zbigniew Herbert, WYW 25 / 26).

Ostatni akapit kończący „wspomnienia szkolne” w Lekcji łaciny opowiada 
o brutalnym zakończeniu edukacji mocnym stwierdzeniem: „Ale wtedy 
wkroczyli barbarzyńcy”. Fragment ten nacechowany jest podwójnie: 
z jednej strony jest oczywistą aluzją do wybuchu wojny i wkroczenia 
Wehrmachtu oraz Czerwonej Armii do Polski65, z drugiej zaś jest 
także metaforą końca pewnej epoki, w której kultura polska (i szerzej, 
europejska) należała do łacińskiej wspólnoty i wspierana była przez 
cywilizację Morza Śródziemnego, symbolizowaną przez „marmurową 
kolumnę” – synekdochę trwałości piękna i dobra66.

Wkroczenie barbarzyńców – wyraźnie, choć jedynie aluzyjnie za-
znaczone w wersji przygotowanej do druku w Czytelniku – bardziej 
precyzyjnie zostało rozwinięte w Przerwanej lekcji, gdzie nacecho-
wane jest dodatkową symboliką niepowetowanej straty nieodbytego 
wtajemniczenia w istotę kultury – chociaż i tu autor próbuje uniknąć 
patosu, opowiadając rzecz przy pomocy szkolnej, niepoważnej anegdoty, 
hiperbolicznie nazwanej „wspomnieniem hańby”. Chwila zagapienia 

65 Moment ten, a właściwie momenty, bo chodzi oczywiście o dwie daty, często 
pojawiają się w twórczości Herberta, przy czym 17 września ma wymowę bardziej 
dramatyczną, jako data zakazana w oficjalnej kulturze PRL (lub w najlepszym wy-
padku zmanipulowana). Problem najpełniej wyrażony został w wierszu 17.IX (ROM) 
i – co charakterystyczne – zostaje umiejscowiony jako sprawa należąca do 
przyszłości, t j. pojednania między narodami: najeźdźców i napadniętych. 

66 W tym kontekście można też czytać wiersz Wawel (SŚ), gdzie występuje 
z kolei smutna „kolumna Peryklesa”.
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się na lekcji łaciny, ukarana belferskim „siadaj, durniu”, żartobliwie 
maskuje tragizm sytuacji: 

Właśnie pod koniec roku zdarzyło mi się coś, co było właściwie banal nym 
szkolnym przypadkiem, ale utkwiło głęboko w mojej pamięci jak wspomnienie 
snu, którego nie potrafię zrozumieć. „A powiedz mi Herbert…” Grzesio utkwił 
we mnie wskazujący palec, żeby nie było żadnej wątpliwo ści, o kogo chodzi. 
Wyrwany z marzeń wstałem i niepewnym głosem zaczą łem coś dukać bez sensu, 
w końcu głos mi się załamał, więc klasa wybuchnęła śmiechem (nie mam o to 
żalu, wszyscy byliśmy gladiatorami), uśmiech nął się także Grzesio, potem sam 
dał odpowiedź, zakończył ten epizod tradycyjnym „siadaj, durniu”, dodając 
prawie przyjaźnie: „Teraz już będziesz wiedział do końca życia”. 

Usiadłem, ale naprawdę nie wiem, o czym mam pamiętać do końca życia, 
i nigdy się już tego nie dowiem. Coś więcej niż wspomnienie szkolnej hańby. 
Czasem wydaje mi się, że przez niewybaczalną młodzieńczą lekkomyślność, 
przez karygodne zanied banie nie dostąpiłem wtajemniczenia.

To, o co pytał Grzesio, mogło być przecież tylko pozornie regułą łacińskiej 
gramatyki, w istocie jednak wprowadzało ład w myślach, a nawet szło głębiej do 
samego dna naszych odczuć moralnych, domagając się, aby dobro od zła, prawda 
od kłamstwa oddzielone były raz na zawsze i bez wybiegów (Przerwana lekcja, s. 63).

Oto dramat żartem opowiedziany, aby patosem nie spłoszyć czytelnika. 
W następnym akapicie mowa jest o wybuchu wojny, która przecięła 
więź Europy z korzeniami własnej cywilizacji. Jednak wbrew wyrażo-
nej wprost deklaracji nie wierzymy autorowi i zauważamy, że cezura 
najazdu, nieodwołalnie wydziedziczająca z kultury łacińskiej, nie była 
w stanie zniszczyć ledwo zarysowanego wzorca. Już następny akapit jest 
dowodem na to, że trud przemyślenia wpajanej tradycji doprowadził 
do jej tryumfalnego zwycięstwa, przynajmniej w jednym uczniowskim 
sercu. Więź nie została zerwana. 

Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki niby-groteskowy nauczy-
ciel opuszcza swoich uczniów, dając dowód swej „rzymskiej” virtus. 
Ostatni – wyimaginowany! – obraz „Grzesia” został uwznioślony, a jego 
powołanie do wojska (w rzeczywistym świecie prawdopodobnie jako 
oficera rezerwy) i udział w obronie ojczyzny powodują, że nauczyciel 
zaświadcza swym życiem, a właściwie śmiercią, o prawdziwości wpaja-
nych uczniom cnót, jak Sokrates czy Jezus (przy wszystkich różnicach 
głoszonej nauki i historycznych okolicznościach śmierci)67. Patos sceny, 

67 Męstwo polega między innymi na osobistej odwadze, a nie poświęcaniu 
innych. Oto charakterystyczny fragment wypowiedzi: „Poświęcają siebie, oczywiście, 
jak Chrystus albo Sokrates. Jezus Chrystus nie powiedział, że wszyscy apostoło-
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a w szczególności fragmentu niezapisanego wprawdzie w formie wier-
szowej, ale niewątpliwie będącego cytatem lub niedokładnym cytatem 
poetyckim, odsyła do stylu eposu rycerskiego:

Gdzie zniknął koń? Gdzie zniknął jeździec? Biada wojownikowi w pancerzu.
Już minął ów czas, sczerniał pod cieniem nocy, jakby nigdy nie istniał.

Trudno dziś dociec, skąd ten fragment pochodzi, prawdopodobnie 
jest to osobiste tłumaczenie lub parafraza fragmentu starosaksońskiej 
elegii The Wanderer, z którą Herbert spotkał się, studiując dzieje  
Anglii:

Pewna wersja starodawnej pieśni została spopularyzowana wśród 
polskich czytelników, ponieważ znajduje się w trzeciej księdze Władcy 
Pierścieni. J.R.R. Tolkien zacytował ją z sugestią, iż jest to pieśń żałobna 

wie powinni z nim być na krzyżu” (Płynie się zawsze do źródeł. Rozmawia Adam  
Michnik, WYW 88).

The Wanderer

Where is the horse gone? 
Where is the rider? 
Where is the giver of treasure? 
Where are the seats at the feast? 
Where are the revels in the hall? 
Alas for the bright cup! 
Alas for the mailed warrior! 
Alas for the splendor of the prince! 
How that time has passed away, 
dark under the cover of night, 
as if it had never been!

(wersy 92a i nn: http://www.anglo-
saxons.net/hwaet/?do=get&type=te-
xt&id=wdr)

Pieśń Rohirrimów

Gdzież teraz jeździec i koń? 
Gdzież róg, co graniem wiódł w pole?  
Gdzież jest kolczuga i hełm 
I włos rozwiany na czole? 
O, gdzie jest harfa i dłoń, 
Gdzie ogień złotoczerwony, 
Gdzie jest czas wiosny i żniw, 
Gdzie zboża dojrzałe i plony? 
Wszystko minęło jak deszcz, 
Jak w polu wiatr porywisty, 
Na zachód odeszły dni 
Za góry mroczne i mgliste… 
Któż będzie zbierał dym 
Martwego lasu, co zgorzał, 
Lub patrzał na przepływ lat, 
Co przybywają od morza?

tłum. W. Lewik, księga III, rozdz. 6) 
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Rohirrimów, śpiewana na pogrzebie wojownika68. W angielskim ory-
ginale brzmi ona tak:

Where now the horse and the rider? Where is the horn that was blowing?
Where is the helm and the hauberk, and the bright hair flowing…69

Nieważne jest więc, gdzie zginął nauczyciel łaciny i życia, oraz „gdzie 
szukać jego grobu: w krainie Gotów czy też Hunów” (Przerwana lekcja, 
s. 63) – jego praca nie poszła na marne, a szkic jest hołdem i pomnikiem 

„twardszym od spiżu”, wykutym podniosłą antykwą, z przywołaniem 
rycerskiego decorum. Szczery patos tego zakończenia mającego uczcić 
nauczyciela, Grzegorza Jasilkowskiego, można porównać jedynie z ostat-
nimi wersami Przesłania Pana Cogito (PC), a jego siła jest tym większa, 
że dotyczy osoby poniekąd zabawnej. Postać Pana Cogito też zresztą 
posiada błazeńskie rysy, co zbliża obu bohaterów.

W eseju śmierć „centuriona” została przekształcona w mit, podobnie 
jak stało się to z umarłym Hamletem w Trenie Fortynbrasa („Dziś 
w nocy / urodzi się gwiazda Hamlet”). W świecie pozaliterackim na-
tomiast jest to przejrzysta aluzja do zbrodni hitlerowców i Sowietów. 
Nauczyciel łaciny Grzegorz Jasilkowski zginął w kampanii wrześniowej 
i nie jest rzeczą jasną, czy poległ z rąk najeźdźców ze Wschodu czy 
Zachodu. Zauważmy, że w twórczości Herberta pojawia się cała galeria 
zamordowanych kolegów i profesorów 70. Na przykład nauczyciela 

68 Autorzy strony poświęconej staroanglosaskiej poezji nie mają wątpliwości, że 
tak zwana Pieśń Rohirrimów jest przeróbką właśnie tego utworu; piszą: „In J.R.R. Tol-
kien’s The Lord of the Rings, in chapter six of The Two Towers, Aragorn sings a song of 
Rohan (itself a version of Anglo-Saxon England), beginning «Where now the horse 
and the rider? Where is the horn that was blowing?». The song clearly comes from 
this section of The Wanderer. (A more strictly literal translation of «mago» would be 
«youth», hence «Where is the horse gone? Where the young man?» – but since the 
horse and the youth appear in the same half-line, Tolkien’s rendering «rider» is very 
hard to resist.)” [http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=get&type=text&id=wdr].

69 http://tolkiengateway.net/wiki/Lament_for_the_Rohirrim. Inna parafraza 
tekstu znajduje się u Coleridge’a w Rymach o starym marynarzu. (Uwagi na temat 
pochodzenia cytatu czy też parafrazy zawdzięczam p. J.Z. Lichańskiemu, za co 
serdecznie dziękuję. Związek zakończenia eseju z anglosaskim poematem odnoto-
wuje także Joanna Adamowska, Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości, 
Kraków 2012, s. 246).

70 Na uwagę zasługuje fraza dotycząca wieku żołnierzy. Otóż nauczyciel 
„wyglądał zapewne wspaniale na czele swojej centurii złożonej z chłopców trochę 
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biologii, dr. Fortunata Strońskiego, zamordowali „łobuzy od historii” 
(Pan od przyrody, HPG), a ponieważ było to „w drugim roku wojny”, czyli 
przed inwazją Hitlera na Związek Sowiecki, zatem utwór wskazuje 
na morderców z NKWD. Inny wiersz, Piosenka (EB), zawiera dedykację 
dla zmarłego w sowieckim łagrze szkolnego kolegi, Zbigniewa „Bynia” 
Kuźmiaka. O ile w pierwszym przypadku poeta musiał zakamuflować 
fakt sowieckiej zbrodni, o tyle wydany już w wolnej Polsce tom Epilog 
burzy takich zabiegów nie wymagał.

Ta wersja zakończenia Lekcji łaciny, z oczywistych powodów niezre-
alizowana przez autora, zmienia też sens całości eseju. Scena, w której 
bohaterski nauczyciel idzie na wojnę z „czarnym i czerwonym faszy-
zmem” (jak w Hańbie domowej Herbert określał oba wielkie totalitary-
zmy), była absolutnie niemożliwa do wydrukowania w PRL, zwłaszcza 
że mogła sugerować, iż „Grzesio” zginął w Katyniu lub w łagrach. 
Skrócony esej, przedstawiony do druku, zamknięty został jedynie pod-
sumowaniem dziejów rzymskiej Brytanii71, co wyraźnie nie przystaje 
do zamierzenia, by zdać sprawozdanie, czym jest kultura łacińska dla 
samego autora, polskiej wspólnoty, a może i całego łacińskiego świata. 
Dopiero zakończenie, znane pod tytułem Przerwana lekcja wyjaśnia 
głęboki sens całości założenia oraz przywraca zaburzoną kompozycję 
eseju, który zawiera też ważną opowieść o dojrzewaniu do kultury 
i dzielności według rzymskiego wzorca. Początek drugiego rozdziału 
ilustruje bowiem jedną z głównych idei Herberta, o której była już 
mowa: tradycji nie dziedziczy się bez intelektualnego wysiłku – a temu, 

starszych od nas” (Przerwana lekcja, s. 63). Być może mamy tu do czynienia z to-
posem „krucjaty dziecięcej”, obecnym od średniowiecza w europejskiej literaturze, 
a przywoływanym w XX wieku w związku z hekatombą I wojny światowej (Erich 
Maria Remarque, Na Zachodzie bez zmian, 1929) czy w kontekście II wojny świato-
wej (Dwight David Eisenhower, Krucjata w Europie, 1948). Amerykański historyk 
Gary Dickson, autor książki Krucjata dziecięca, twierdzi, że w dwudziestowiecznej 
literaturze topos ten pojawia się zarówno w pacyfistycznej literaturze pięknej jak 
mitotwórczej działalności ruchów antywojennych – w obu przypadkach chodzi 
o podkreślanie młodego wieku żołnierzy (patrz: G. Dickson, Krucjata dziecięca. 
Mroczna tajemnica średniowiecza, Warszawa 2010, s.235 – 244). W przywoływanej 
pracy mowa jest także o Bramach raju Andrzejewskiego (1959) i Rzeźni numer pięć 
Vonneguta (1969).

71 Ostatnie trzy akapity Lekcji łaciny rozpoczyna pytanie „Jak ocenić wkład 
cywilizacyjny Rzymu w Brytanii?” (LNM 196), po czym następuje krótka odpowiedź. 
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między innymi, miało służyć oswojenie „z mową naszych kulturalnych 
praojców” (Lekcja łaciny, LNM 185) 72. 

4. Płynie się zawsze do źródeł
Centrum i kresy

Nie sposób nie zauważyć, że esej zbudowany jest na parze równole-
głych ciągów symbolicznych pojęć: Rzym – virtus – cywilizacja oraz   
łacina – charakter – kultura i że są to ciągi traktowane przez autora 
jako wzorotwórcze, normatywne nie tylko dla przeszłości 73. To łacińska 
tradycja, bardziej niż kultura grecka bezpośrednio, dawała siłę polskiej 
humanitas przez kilka wieków, kształtując ustrój, obyczaj, myśl, a nawet 
język74. Nic więc dziwnego, że w czasie śmiertelnej próby dla przyszłości 
polskiej kultury poeta udaje się do wzorca po miarę: 

W naszych zeszytach kopiowaliśmy posłusznie plan Forum, niewiele z niego 
rozumiejąc. Objaśnienia miały przyjść później. Na razie nasz profesor zadowolił 
się uwagą: „Być może przyjedziecie kiedyś do Rzymu w orszaku prokonsula. 

72 Jest to leitmotiv całego tomu. Podobne zdania, a nawet bardziej rozbudowane, 
znajdują się np. w eseju Duszyczka (Duszyczka, LNM 91) i w licznych wywiadach – 
zob. przypis 53.

73 Zostało to zauważone przez komentatorów, np. w recenzji Andrzeja Babu-
chowskiego: „Lekcja łaciny to także wielkie, choć ukryte w podtekście, pytanie o dalsze 
losy europejskiej kultury, a może jeszcze bardziej o jej jakość” (A. Babuchowski, 
Niewyczerpana wspaniałość świata, „W drodze” 2001, nr 1, s. 98).

74 Zauważmy, że polska recepcja całej starożytności, nawet greckiej, zapośred-
niczona została przez łacinę, nad czym ubolewa autor wstępu do Iliady, komentując 
brak tłumaczeń wielkiego dzieła: „Niewątpliwie zaważyły nad tymi pustymi dla 
Homera wiekami losy szkoły polskiej, hołdującej po Odrodzeniu głównie łacinie 
i Wergiliuszowi” (J. Łanowski, Pieśń o gniewie, [w:] Homer, Iliada, tłum. K. Jeżew-
ska, Warszawa 1998). Rzecz charakterystyczna, że filologowie klasyczni upominają 
się o grekę i doniosłość wpływu kultury greckiej, jak to czyni Paweł Hertz w glosie 
do Labiryntu nad morzem: „Książka Herberta świadczy o tym, że kto przez grekę 
i łacinę nie przeszedł, ten nie rozumie własnej kultury narodowej i kultury euro-
pejskiej w całości. Wszystko w tej kulturze jest z greki i łaciny zrobione. Wszystkie 
pojęcia, koncepcje, mają w niej swoje źródło. Pominięcie tych nauk jest wielką 
wyrwą” (P. Hertz, Glosy (Opinie o „Labiryncie nad morzem” Zbigniewa Herberta), 
dz. cyt., s. 124).
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Powinniście zatem poznać główne budowle Wiecznego Miasta. Nie chcę, żebyście 
się pętali po stolicy cezarów jak nieokrzesani barbarzyńcy” 75.

Do Rzymu przyjechałem dwadzieścia lat później, nie w orszaku, ale sam. 
Ziemie, na których się urodziłem, nie należały już wówczas do Cesarstwa 
Rzymskiego. Ściśle mówiąc, nie należały nigdy w sensie politycznym. Jeśli 
należały, to w zupełnie innym znaczeniu tego słowa (Lekcja łaciny, LNM 169). 

Zauważmy znaczące sformułowanie: „nie należały już wówczas”. 
Mowa o końcu lat 50., kiedy Herbert ma szansę po raz pierwszy od-
wiedzić Włochy (i w ogóle Zachód). Zatem dzięki ciągłości kultury 
łacińskiej Europy Lwów do 1939 roku należał do szerzej rozumianego 

„cesarstwa”, mimo że rzymskie legiony nigdy nie zapuściły się tak daleko 
na północny wschód. Herbert nie był odosobniony w przekonaniu, że 
Polska, należąca do cywilizacji łacińskiej, jest cywilizacyjnym przedłu-
żeniem Imperium Romanum, a nie na przykład kontynuacją tradycji 
bizantyjskiej, mimo że przecież to właśnie na tych terenach mieszały 
się i ścierały wpływy dwóch odmian starożytnego świata i wczesnego 
chrześcijaństwa. Sprawa pojawia się explicite w wywiadzie z Adamem 
Michnikiem i to w wersji dość zaczepnej, pozbawionej zachwytów 
nad „wielokulturowością” rodzinnego miasta, o której mowa przy innej 
okazji. Chodzi o mocne podkreślenie przynależności do Zachodu, bez 
względu na to, czy mówimy o I Rzeczpospolitej, czy o okresie galicyj-
skiej autonomii. Tym mocniej miało wybrzmieć zdanie podkreślające 
duchowy limes, („krańce Europy”, cywilizacji), a co za tym idzie, że 
Lwów został „za kordonem”, w sowieckiej barbarii:

Lwów należał do tradycji austriackiej. Ja wyrosłem raczej z tej tradycji, w poczuciu, 
że tu jest kres Europy, tu ostatni kościół gotyc ki czy barokowy, a dalej zaczyna 
się step (Płynie się zawsze pod prąd, WYW 90).

Wspomnienie Rzymu i jego wielkości towarzyszyło całej łacińskiej 
Europie, także Polsce, o czym przekonująco dowodzą Arturo Graf 

75 Fragment ten jest wyrazistym dowodem na łączność i wzajemne przenikanie 
się symboli, motywów, sformułowań i obsesji poety, który podejmuje – czasami 
wielokrotnie – ten sam lub podobny temat w esejach i wierszach. W tym wypadku 
nietrudno zauważyć związek eseju z wierszem Powrót prokonsula (SP). Na dalszej 
stronie Lekcji łaciny (LNM 179 – 181) znajdziemy wzmiankę o Juliuszu Agrykoli, 
który jest prawdopodobnie prototypem postaci prokonsula ze wspomnianego  
wiersza.
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i Sante Graciotti76. Ale kultura polska zawiera dodatkową tradycję – 
sarmacką. Ideologia Rzeczpospolitej szlacheckiej żywiła się poczuciem 
kontynuacji tradycji republiki rzymskiej, a polska szlachta wyobraża-
ła sobie, że pochodzi od Eneasza. Jak ważna była tradycja rzymska 
w polskiej edukacji tamtego czasu, świadczy instrukcja wychowawcza 
Jakuba Sobieskiego dla swych synów, w tym Jana, późniejszego króla 
Polski77. Dla sarmackiej szlachty Rzeczpospolitej legenda rzymskiego 
pochodzenia była kamieniem węgielnym samoświadomości stanowo-

-narodowej i pełniła identyczną funkcję jak mit trojański dla poczucia 
narodowego Rzymian. To do tej tradycji nawiązuje Herbert, pisząc, że 
jego rodzinne miasto politycznie nie należało wprawdzie do Cesar-
stwa Rzymskiego, ale w innym sensie – jak się domyślamy – tak. 
Herbert czyni przy tej okazji znamienne rozróżnienie: dzięki słowu 
„już” wskazuje na cezurę wojny i „żelazną kurtynę”, która oderwała nie 
tylko Lwów od łacińskiej cywilizacji.

Przybycie do Wiecznego Miasta związane jest także z obyczajem 
wędrówki edukacyjnej, której rozkwit nastąpił w wieku XIX, w dobie ro-
mantyzmu. Podczas Grand Tour Anglicy obowiązkowo zwiedzają Francję 
i Włochy, Francuzi jedynie Italię, a Polacy wszystkie wymienione kraje 
plus Niemcy. Różnica polega jeszcze na tym, że w okresie porozbiorowym 
zwiedzanie Włoch wiązało się ze wspomnieniem dawnej potęgi Rzecz-
pospolitej oraz staropolskiego zwyczaju studiowania w Italii, zwłaszcza 
w Padwie i Bolonii. Jak pisze Olga Płaszczewska, włoskie miasta

wywołują u romantycznego podróżnego skojarzenia z takimi postaciami, jak Jan 
III Sobieski (w wielu relacjach traktowany jako symbol Polski potężnej i mającej 
zbawczy wpływ na losy Europy), Kopernik czy Jan Kochanowski. Dla polskich 
romantyków wędrówka po Włoszech, mająca niezaprzeczalne podłoże edukacyjne, 
jest wielokrotnie wędrówką po szlakach rodzimych pamiątek zarówno z dalszej, 
jak i bliższej, napoleońsko-legionowej przeszłości78.

76 Pisze o tym Sante Graciotti (Losy jednej elegii Giana Vitalego, czyli ruiny 
Rzymu w poezji Polskiej, [w:] tegoż, Od Renesansu do Oświecenia, tłum. W. Jekiel, 
Warszawa 1991, t. 1, s. 139).

77 Popularnonaukowe opracowanie na temat virtus Romana szlachty polskiej 
można znaleźć na stronie internetowej Muzeum w Wilanowie: http://www.wilanow-
palac.pl/wladca_polski_jako_spadkobierca_i_kontynuator_rzymskich_cnot_obywa-
telskich.html.

78 O. Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu roman-
tyzmu (1800 – 1850), Kraków 2003, s. 318 / 319.
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Uwaga ta dotyczy wędrówek nie tylko romantycznych, ale także podróży 
pisarzy późniejszych, jak Sienkiewicz, Orzeszkowa czy Konopnicka. Jest 
paradoksem historii, że w drugiej połowie XX wieku sytuacja politycznie 
w niczym się nie zmieniła dla synów podbitego narodu. Podobnie jak 
w wieku XIX egzystowali odcięci od łacińskiej tradycji, centrum katolicy-
zmu i możliwości korzystania z praw obywatelskich. Edukacyjna podróż 
na południe Europy (owe romantyczne Bildungsreise czy Grand Tour – 
zwiedzanie wielkiej ojczyzny literatury i sztuki europejskiej, przeżycia 
związane z osobistym kontaktem ze starożytnością, średniowieczem, 
renesansem oraz włoskim krajobrazem, słońcem i niebem) była nawet 
trudniejsza dla obywateli nowszej wersji północnego imperium, które 
w tym czasie zmieniło nazwę, a także ustrój na jeszcze bardziej opresyjny. 
Nie tylko Mickiewicz mógł pisać w 1851 roku do córki, że marzenie 
o podróży do Rzymu uważał w czasach studenckich za mrzonkę o „po-
dróży na Księżyc”79 – na identyczne bariery natrafiał autor wiersza Mona 
Liza, co skwapliwie podkreślił, przywołując kolczaste druty ówczesnych 
granic. W drugiej połowie XX wieku „pielgrzymka do świętych miejsc 
kultury”80 różniła się od wcześniejszych tego typu wypraw jeszcze 
jednym elementem: romantyczne wspomnienia Legionów Dąbrow-
skiego zostały wyparte świeższymi śladami walki o wolność, którą 

„krzyżami się mierzy” i o której mówi żołnierska piosenka II Korpusu, 
przywołana przez Herberta po śmierci jego przyjaciela, poety Artura 
Międzyrzeckiego81. Radosław Piętka pisze: 

Erozja owej tradycji jest często odczuwana jako zagrożenie nie tylko dla cywilizacji, 
ale dla samego człowieczeństwa. Pamięć osobnicza, której celem jest scalenie 
osobowości człowieka, została tym samym w pewien sposób utożsamiona 

79 „Moja Maryniu. Miło mnie, że Rzym ciebie cokolwiek poruszył. Każda dusza 
musi czymkolwiek być poruszana; jeśli nią nie ruszają wielkie rzeczy, to się będzie 
ruszać w niskości i podłości. Rzym jest dotąd największą rzeczą na ziemi. Niewielu 
udało się być w Rzymie; ja w młodości ledwie o tym marzyłem. Za moich czasów 
było to trudno (z Nowogródka), jak dziś z Ziemi na Księżyc. Nie wierzysz, jakeśmy 
za tym tęsknili, czytając Liwiusza, Swetoniusza i Tacyta” (A. Mickiewicz, Do Marii 
Mickiewiczówny, Paryż, 19 grudnia 1851 [w:] tegoż, Dzieła, t. XVII).

80 Z. Herbert, Pana Montaigne’a podróż do Italii, „Zeszyty Literackie” 2001, z. 1, 
s. 5, przedruk: WG 39 – 43.

81 Pieśń Czerwone maki na Monte Cassino – wspomniana w wierszu Artur (EB), 
powstałym po śmierci Artura Międzyrzeckiego, który był żołnierzem II Korpusu.



72 Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta

z „pamięcią” kulturową, równie niezbędną dla podtrzymania koherencji i duchowego 
zdrowia każdej ludzkiej zbiorowości82.

Dla ludzi pokroju Parandowskiego, Kubiaka, Hertza czy Herberta 
łacina (zwłaszcza pod sowiecką okupacją) była metonimią kultury 
śródziemnomorskiej, a Italia – drugą ojczyzną. Ten bagaż staropolskiej, 
romantycznej i najnowszej tradycji wydawał się nie do udźwignięcia 
przez poetę, który życia emigracyjnego nie wybierał i skoro publikował 
w PRL – musiał się liczyć z cenzurą. Wydaje się, że to między innymi 
dlatego Herbert, mierząc się z tematem tak mocno wyeksploatowa-
nym i rozbudowanym w polskiej literaturze, wybiera koncepcję opisu 
obecności „Rzymu na kresach”. Takie ujęcie tematu pozwalało także 
uniknąć pewnych aporii politycznych83, o czym będzie jeszcze mowa. 
Zauważmy tylko, że opozycja cywilizacja – barbarzyństwo, tak ważna 
dla rozumienia intencji autorskiej w Lekcji łaciny, pośrednio dotyczy 
także sporu krytyków literackich, którzy próbowali wyjaśnić, a może 
tylko ujednolicić, rozumienie słowa „barbarzyńca” w szkicach Herberta.

Pochodzenie i znaczenie terminu, który pojawia się w tytule pierw-
szego zbioru esejów Herberta, próbowano wytłumaczyć na różne 
sposoby. Lektura Parandowskiego i Micińskiego dodaje jeszcze jeden 
ślad – szkolny. Parandowski wspomina, że tak zwracał się do uczniów 
swojego gimnazjum dyrektor szkoły, dr Petelenz84. Zauważmy, że w Lek-
cji łaciny tak mówi do uczniów Grzesio: „nieokrzesani barbarzyńcy”. 
Podobny zwrot znajdujemy w szkicach Micińskiego, który w liście do 
małego Francesca pisze: „Kiedy byłem w Twoim wieku – mały barba-
rzyńca – nie znałem jeszcze liter”85. Wszystkie te przykłady sugerują, 

82 R. Piętka, Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego…, dz. cyt., s. 84.
83 Nad motywami, które skłoniły poetę do wyboru akurat Anglii, zastanawia 

się Radosław Piętka: „Czyżby chodziło o podkreślenie pewnego paradoksu? Język 
wywodzący się z tej barbarzyńskiej, jałowej krainy, zapanował przecież nad światem 
i zastąpił łacinę, mowę ‘wiecznego’ imperium. Inna jeszcze odpowiedź kryje się 
w spostrzeżeniach na temat motywów, jakimi kierował się Juliusz Cezar, wyruszając 
po raz pierwszy na Brytanię. Wyprawa nie mogła przynieść bezpośrednich korzyści – 
zatem była swego rodzaju sprawdzianem, próbą wytrzymałości i lekcją hartu. Tak 
jak żmudne lekcje łaciny. W opisach lekcji pojawiają się bowiem u Herberta takie 
sformułowania, jak ‘męka’, ‘zgrzytanie zębów’, ‘okrucieństwo’, ‘bezsenne noce’” 
(tamże, s. 80). Myślę, że istniały bardziej praktyczne, literackie i historyczne powody 
autorskiej decyzji, ale pogląd ten jest interesujący.

84 J. Parandowski, Szkice (seria druga), Warszawa 1968, s. 87. 
85 B. Miciński, Pisma, eseje, artykuły, listy, Kraków 1970, s. 129.
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że termin ten używany był w polskiej tradycyjnej pajdei w stosunku do 
młodego człowieka, który jeszcze nie został wprowadzony w kulturę, 
a zwłaszcza w jej śródziemnomorskie początki. 

Nauka szkolna byłaby więc sposobem na przechodzenie od stanu 
naturalnej, pierwotnej dzikości do humanitas, dorastania do człowie-
czeństwa. Wychowanie humanistyczne, jest w takim ujęciu synonimem 
cywilizowania, uczłowieczania. Trzeba przyznać, że takie rozumienie 
terminu ciekawie wyjaśnia tytuł książki Herberta: mielibyśmy do czy-
nienia z uczniem, którego dopuszczono do cudów kultury: ogród jest 
przecież ucywilizowaną naturą i stąd bierze się jego duchowa wartość, 
przekraczająca opozycję natura – kultura. Mamy do czynienia z kla-
syczną odpowiedzią na pytanie o to, kim jest człowiek. Zanim bowiem 
J.J. Rouseau wymyślił, że ludzie są z natury dobrzy, a psuje ich kultura 
(cywilizacja)86, powszechnie uważano – i jest to element zarówno 
tradycji grecko-rzymskiej, jak i biblijnej – że człowiek jest z natury zły, 
i trzeba go ze stanu pierwotnej dzikości wyrywać przez edukację oraz 
wdrażanie do ustawicznej pracy nad sobą. Tego typu myślenie o na-
turze człowieka jest fundamentem dla greckiej pajdei, a także objaśnia 
ideę grzechu pierworodnego, obecną w tradycji judeochrześcijańskiej. 

Idea „krańców” i „obrzeży”, które świadczą bardziej o istocie zjawiska 
niż jego „centrum”, ma podwójne znaczenie. Po pierwsze umożliwia 
ukazanie niezwykłości działań w nadzwyczajnych warunkach, obcych 
klimatycznie śródziemnomorskiemu światu, który przez stulecia karmił 
się niejasnymi wyobrażeniami na temat zimnych krain północy. Od 
czasów Homera datują się mgliste wieści o mrocznych obrzeżach ziemi, 
gdzie panuje ciągły półmrok i pochmurna pogoda, rosną czarne topole 
i wierzby, gdzieś „po drugiej stronie oceanu” (ale są zamieszkane przez 
Kimmeryjczyków, ludzi na tyle cywilizowanych, że posiadają polis)87. 

Prowansja – podobnie jak Dalmacja czy Hiszpania – należała do Rzymu w sposób 
niejako naturalny dzięki temu samemu niebu i przyrodzie, więc umysł włączał 
do imperium podbite prowincje bez zdziwienia i sprzeciwu. Przeciwnie, tam 
pod zawisłymi, niskimi chmurami, z których padał przejmująco zimny deszcz, 
przesłanie Rzymian było czymś niezwykłym i jakby graniczyło z zuchwałym 
szaleństwem.

W New Castel, w miejscu mego nawiedzenia Rzymem, nie było ani marmu-
rowej świątyni, ani nawet łuku tryumfalnego, nic, dosłownie nic, co mogłoby 

86 Pogląd ten Herbert wyśmiewa w wierszu Rodzina Nepenthes (ENO).
87 Homer, Odyseja, pieśń XI, w. 13 – 19.
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wywołać jakąkolwiek estetyczną ekscytację. Był natomiast dobrze zachowany 
wał ziemny, ciągnący się przez pagórkowaty teren w linii niemal prostej od 
ujścia rzeki Tyne na zachodzie aż do zatoki Solway na wschodzie, przecinający 
całą wyspę – najdalej na północ wysunięty szaniec cywilizacji, która usiłowała 
się bronić przeciw niepodbitym, dzikim plemionom barbarzyńców (Lekcja  
łaciny, LNM 170).

Herbert odwołuje się bezpośrednio do nieprzystawalności klimatu 
Brytanii wobec śródziemnomorskiego wzorca. Ale motyw „szańców 
cywilizacji” pozwala na pewne paralele z innymi „kresami” łacińskiej 
kultury, to znaczy ze Lwowem, miejscem urodzenia „Hiperborejczyka”, 
jak Herberta nazwał Seamus Heaney88. „Kresowość” Muru Hadriana ma 
w tle jeszcze jeden aspekt – ideę „przedmurza”, niekoniecznie chrześci-
jaństwa. Pisarz nie był miłośnikiem sarmatyzmu ani nie przepadał za 
jego barokową kulturą, stąd potrzebna jest daleko posunięta ostrożność 
w sądach i porównaniach. Na pewno nie można mówić o paraleli. Nie-
mniej jednak mit obrony cywilizacji związany jest z miejscem narodzin 
Herberta. Biograf poety pisze:

W naszych rozważaniach nie powinniśmy lekceważyć także czynnika doświad-
czeń historycznych, które wpływały na postawę Poety. Do końca życia był on 
nosicielem mitu swego rodzinnego miasta Lwowa i w ogóle polskich Kresów 
Wschodnich. To bardzo złożone zjawisko, więc zwróćmy uwagę na tylko jeden 
jego element, to jest poczucie, że dominantę tamtejszego życia stanowiła wielo-
kulturowość i mnogość wyznań oraz religii, które dzięki pokojowej koegzystencji 
stwarzały klimat sprzyjający rozwojowi kultury i twórczości. Rozprawiając ze 
swadą o Paulu Celanie, która to wypowiedź została nagrana w 1996 r., Herbert 
kategorycznie twierdził, że tylko tam i w takich warunkach, we Lwowie, bądź 
Czerniowcach mogły się rodzić zjawiska niezwykłe, czego nie można się było 
spodziewać np. na rdzennie polskim Mazowszu. Oczywiście, że jest to czysta 
mitologia, której przeczą krwawe wydarzenia historyczne, porażające nas do dziś 
swym okrucieństwem. Jednak to właśnie z niej wyrasta najsilniejszy w kulturze 
polskiej nurt pochwały wielokulturowości, będący zaprzeczeniem zaściankowości  
i ksenofobii89. 

88 Seamus Heaney w wierszu Hiperborejczyk [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór 
i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000, s. 52.

89 R. Żebrowski, Religijność Zbigniewa Herberta. Miscellanea, dz. cyt., s. 32. 
Przykładem takiej mitologizacji jest wypowiedź prasowa: „Lwów wywarł szalony 
wpływ na mnie. Teraz dopiero to doceniam. Przede wszystkim jako miasto wielo-
narodowościowe. Od urodzenia niemal zaszczepiony byłem przeciwko wszelkiej 
kseno fobii. Antysemityzm jest dla mnie czymś niezrozumiałym. Ja się bawiłem 
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Rzecz nie tylko w micie zgody narodów. Lwów – Semper Fidelis – to 
także ostatni przyczółek cywilizacji, humanitas, a dalej były już tylko 
samodzierżawie i dzicz. Oto jaki obraz z rozmów z Herbertem wyniósł 
Alfred Alvarez: 

Pradziadek Herberta był Anglikiem, który przewędrowawszy Europę, osiadł we 
Lwowie. „100 kilometrów na wschód od Lwowa nie ma nic – twierdzi Herbert – na 
starych mapach umieściliby tam napis Kraina smoków; to była granica cywilizacji, 
coś trudnego do wyobrażenia, żadnego gotyku, tylko stepy”. […] Pradziadkowi 
powiodło się znakomicie; jeden z jego synów, stryjeczny dziadek Herberta, 
dosłużył się szarży generała armii austriackiej. Poeta miał też jego zdjęcie; 
z białym pióropuszem, u boku Franciszka Józefa: wcielenie Polski heroicznej, 
obrończyni cywilizacji przed barbarzyńcami ze Wschodu – Polski pogrzebanej 
w przeszłości, lecz wciąż żywej w wyobraźni Polaków90.

Lwów w tym przedstawieniu jest miastem mitologicznie kresowym, 
ostatnim bastionem łacińskiej Europy nawet po upadku I Rzeczpospo-
litej. Zdaniem Jerzego Axera w Lekcji łaciny Herbert „szuka zaginionej 
Polski” wykluczonej przez barbarzyńców ze wspólnoty rzymskiej 
cywilizacji. Jednocześnie jest to składnik światopoglądu i charakteru 
autora, a głównym przesłaniem eseju jest wyznaczanie limesu własnym 
działaniem i twórczością91.

z Żydami, to byli moi najlepsi koledzy: z piaskownicy, z boiska, ze szkoły. Okru-
cieństwo uświadomienia sobie różnic na rodowych przyszło potem. Nie chciałbym 
idealizować, oczywiście dochodziło do różnych konfliktów i tarć w mieście, gdzie 
nawet niecała połowa to byli Polacy, reszta to Austriacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, 
Bułgarzy – specjaliści od pomidorów, Ormianie – od stuleci zajmujący się handlem, 
Włosi, Grecy… Miasto to nie zbiór budynków, pomników, placów i mostów – 
o mieście stanowi at mosfera międzyludzka…” (Humanistyka to przygoda. Rozmawia 
Monika Muskała, WYW, 208).

90 Al. Alvarez, Nie walczysz, to umierasz [w:] Poznawanie Herberta 2, dz. cyt., s. 17. 
Jak to zwykle bywa u Herberta, te same obrazy pojawiają się z drobnymi zmianami 
w różnych wypowiedziach. W wersji dla Michnika wypowiedź brzmi krócej: „Ja 
wyrosłem raczej z tej tradycji, w poczuciu, że tu jest kres Europy, tu ostatni kościół 
gotyc ki czy barokowy, a dalej zaczyna się step” (Płynie się zawsze do źródeł. Rozmawia 
Adam Michnik, WYW 90). Z punktu widzenia historycznej ścisłości oraz precyzji 
dziejów rodzinnych obrazy te nie należą do najbardziej dokładnych, ale stanowią 
jasny przekaz ideologiczny, obecny także w omawianym eseju. 

91 J. Axer. Glosy (Opinie o „Labiryncie nad morzem” Zbigniewa Herberta), dz. cyt., 
s. 120.
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5. Dlaczego Rzym upadł?

ŻOŁD ALBO EKONOMIA ROZBOJU. Wielkie Imperium Rzymian powstało 
dzięki legionom i – jak twierdzi Herbert, który pasjonował się historią 
wojskowości – nawet w V wieku n.e., w momencie upadku Imperium, 
legiony mogły sobie poradzić z najazdem barbarzyńców92. Dlaczego 
więc Rzym upadł? Zanim padnie odpowiedź eseisty, dzieli się on z nami 
podziwem dla rzymskiej logistyki wojennej, taktyki walki i metod 
szkolenia, a przede wszystkim aprobatą dla zawodowstwa. W eseju 
napotykamy rozważania dotyczące realnej siły nabywczej, a wiemy 
z innych szkiców, że jest to ulubiony temat rozważań Herberta. Tym 
razem nie chodzi o dochody w formie pensji, lecz żołdu:

Od czasu, kiedy armia rzymska stała się armią zawodową, legio niści wiązali z nią 
całą swoją życiową karierę i egzystencję. Z wy jątkiem wyższych oficerów byli 
to ludzie pozbawieni osobistego majątku. Poza wojskiem byli niczym. To ono 
zapewniało im karie rę, zabezpieczenie na starość, możliwość uciułania grosza. 
Warto więc przyjrzeć się, ile zarabiali. Zróżnicowanie żołdów podkreśla bardzo 
wyraźnie hierarchię poszczególnych grup tego zawodu.

W czasie rządów cesarza Domicjana centurion otrzymywał 5000 denarów 
rocznie, a było to 17 razy więcej niż wynosił żołd proste go legionisty; primi ordines 
(centurionowie pierwszej kohorty każ dego legionu) otrzymywali dwa razy tyle 
co zwykły centurion, czy li 10 000. Dwukrotnie więcej (20 000 denarów) wynosił 
żołd szefów centurionów (primi pili). Badacz angielski Peter Astbury Brunt93 
proponuje tabelę żołdów, w której stara się uchwycić ich zmiany od czasów 
Augusta do Karakalli, czyli od początku I aż do III wieku. Za Augusta prosty 
żołnierz otrzymywał 225 denarów rocznie, centurion – 3750, primi ordines – 7500, 
a primi pili – 15 000. Dwa wieki później żołd wzrósł przeszło trzykrotnie i dla 
tych samych grup wynosił 750; 12 500; 25 000 i 50 000. Ta podwyż ka wyrażona 
w cyfrach bezwzględnych jest mniej imponująca, jeśli weźmiemy pod uwagę 
dużą inflację rzymskiego pieniądza.

92 Tezy tej broni w niepublikowanym fragmencie eseju, zob. Przerwana lekcja, 
ZL 82 (2003), s. 56.

93 Herbert prawdopodobnie cytuje brytyjskich autorów: A.H. Jonesa i P.A. Brun-
ta, The Roman economy: Studies in ancient economic and administrative history, Oxford 
Eng., 1974, choć być może chodzi o cytat z innych pozycji tego wybitnego historyka sta-
rożytności (Peter Astbury Brunt, 1917 – 2005), jak n.p. Italian manpower 225 B.C.–A.D. 14, 
 Clarendon Press, Oxford 1971 lub Social conflicts in the Roman republic, Chatto-
&Windus, London 1971. Ważna pozycja dotycząca przyczyn upadku imperium 
ukazała się później, co nie znaczy, że Herbert nie mógł czytać jakiegoś artykułu 
publikowanego wcześniej z książki The fall of the Roman Republic and related essays, 
Clarendon Press, Oxford 1988.
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Trudno dzisiaj interpretować te liczby. Mówią one raczej o znacz nym zróżni-
cowaniu wynagrodzeń za służbę w armii niż o standardzie życiowym legionisty. 
Inny uczony angielski Ralf Westwood Moore94 proponuje, aby za orientacyjny 
miernik przyjąć cenę zboża – i dochodzi do wniosku, że prosty żołnierz mógł się 
utrzymać, wy dając ⅔ swego żołdu, a w późniejszych czasach tylko jedną piątą 
(Lekcja łaciny, LNM 192 – 193).

Rozważania na temat sytuacji materialnej podpory tronu znajdują się 
w eseju zatytułowanym Lekcja łaciny oraz we fragmencie pt. Przerwana 
lekcja, który (jak już wspomniano) jest właściwym zakończeniem szkicu, 
wyciętym przez Herberta z powodów cenzuralnych. W tym właśnie 
zakończeniu eseju, opuszczonym w druku, znajduje się przegląd do-
mniemanych przyczyn upadku Imperium. 

BARBARZYŃCY, CHRZEŚCIJANIE I ETNICZNY UPADEK. Herbert pole-
mizuje z najbardziej rozpowszechnionym przekonaniem, że Imperium, 
osłabione wewnętrznie przez chrześcijaństwo, padło pod ciosami 
silniejszych od legionów wojsk barbarzyńców w roku 476, to jest 
w momencie kolejnego zdobycia Rzymu i obalenia przez Odoakra 
ostatniego cesarza – Romulusa Augustulusa; wydarzenia te poprzedziły 
inne ważne klęski. To jest – oczywiście – wersja Gibbona, ze sławnym 
zakończeniem jego dzieła: „Opisałem tryumf barbarzyństwa i religii” 
(w domyśle: chrześcijańskiej). Dzieło osiemnastowiecznego historyka za-
ciążyło na recepcji schyłku cesarstwa rzymskiego na wiele dziesięcioleci. 
Chrześcijaństwo, wbrew twierdzeniom Gibbona i innych, „odegrało rolę 
scalającą, a nie rozsadzającą” – powiada Herbert (Przerwana lekcja, s. 55) 
i przypomina ułomność oficjalnej religii państwowej, nudnej, chłodnej, 
rytualnej, a przede wszystkim osłabionej przez bardziej mistyczne kulty 
wschodu, które zdobyły serca mieszkańców Cesarstwa, złaknionych 
metafizycznego i moralnego wymiaru rzeczywistości. 

Eseista, powołując się na licznych autorów, przekonuje, że słabość 
państwa Rzymian miała rozliczne przyczyny, a proces gnicia Imperium 
był długotrwały. Nie bardzo odpowiada mu koncepcja etniczno-rasowa, 
wskazująca na „rozpływanie się” Rzymian w wielonarodowym 

94 Ralph Westwood Moore (1906 – 1953), wybitny historyk i filolog klasyczny, 
wydał w latach 1938 – 1968 aż 6 tomów tekstów rzymskich dotyczących rzymskiego 
okresu Wielkiej Brytanii, The Romans in Britain; a selection of Latin texts, a także 
The Roman Commonwealth (pierwsze wydanie z 1942 roku), skąd prawdopodobnie 
Herbert zaczerpnął informację.
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imperium i przywołuje wybitnych poetów, wodzów, a nawet cesarzy, 
którzy pochodzili z dalekich prowincji, a nawet z ludów podbitych95: 

Uczony amerykański Tenney Frank wysunął tezę, że Rzym upadł, ponieważ 
stara, czysta rasa Rzymian zniknęła. W samej stolicy, jak świadczą nagrobne 
inskrypcje z okresu późnego cesarstwa, ilość mieszkańców pocho dzenia obcego 
wynosiła, jak się szacuje, ponad 90% (Przerwana lekcja, s. 56).

Eseista nie daje wiary tłumaczeniom, które powołują się na kataklizmy 
naturalne i klęski zdrowotne, a w szczególności epidemie, przywołując 
np. przetrwanie dżumy przez mniejsze, średniowieczne państwa. Cóż 
więc, zdaniem Herberta, zadecydowało o tym, że państwo Rzymian 
poniosło klęskę? Nie duch, lecz materia – wyrokuje poeta: powolny 
rozkład gospodarczy. 

UKRYTA SPRĘŻYNA ROZWOJU LUB ROZKŁADU. Właśnie zagadnieniom 
ekonomicznym autor poświęca najwięcej uwagi. Jest to właściwie mały 
traktat o gospodarce rzymskiego imperium. Eseista przejawia prawdziwą 
pasję do klasycznej historii gospodarczej i autentycznie gorszy go fakt, 
że myśl ekonomiczna była w zaniku:

Res rustica – a więc rozważania o jednouprawowym gospodarstwie rolnym były 
tradycyjnym tematem prac Katona, Warrona, Kolumelli. Zaważyły tu niewątpliwie 
względy moralno-pedagogiczne i zajmowanie się rolnictwem traktowano jako 
powrót do dawnych surowych cnót przodków. Natomiast z pism autorów 
starożytnych mało możemy dowie dzieć się o teorii pieniądza, wymiany 
czy kapitału. Trudno w to dzisiaj uwie rzyć, że państwo rzymskie nie 
posiadało rocznego budżetu, żyło rozrzutnie z dnia na dzień, od kryzysu 
do kryzysu [rozstrzelenie moje – J.M.R.]. W doraźnych przypadkach ucieka no 
się do prymitywnych sposobów zasilania skarbu na drodze emisji pienią dza, 
który gwałtownie tracił wartość, czy też zwiększania ciężarów podatko wych, 
głównie podatku gruntowego.

Bardzo często w tekstach z okresu cesarstwa czytamy, że pensje urzędni ków 
czy żołd wypłacane były w zbożu; oznaczało to, po pierwsze, że skarb był pusty, 

95 Tenney Frank (1876 – 1939) napisał kilka wybitnych dzieł dotyczących historii 
Rzymu, w tym dwa poświęcone wyłącznie gospodarce: Economic History of Rome 
(1920, rev. ed. 1927) i An Economic Survey of Ancient Rome (1933 i 1940). Ale koncepcja 
wyginięcia etnicznych Rzymian pojawiła się po raz pierwszy w jego artykule Race 
Mixture in the Roman Empire, „American Historical Review”, July 1916, Vol. 21, No. 4, 
s. 689 – 708 – ślad, że Herbert czytał ten szkic, znajdujemy w bibliografii sporządzonej 
ręką pisarza (AZH).
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a po drugie – powrót do gospodarki naturalnej. Przez cały okres staro żytności 
jedynym walorem trwałym była ziemia, ale jej podział, sposoby eks ploatacji, 
cała polityka agrarna obracały się w błędnym kole sprzeczności (Przerwana  
lekcja, s. 58).

Nic więc dziwnego, że w Przerwanej lekcji zawarta jest dogłębna ana-
liza stanu gospodarki Cesarstwa. Herberta interesuje system fiskal ny 
i podatkowy Imperium („Podatek nierzadko dochodził do 50% wartości 
ich produkcji i ściągany był bezwzględnie przez urzędników municy-
palnych” – Przerwana lekcja, s. 58), poeta przedstawia także problemy 
gospodarki rolnej, opisuje niewydolny system transportu i komunikacji 
(tak! – mimo sławnych dróg rzymskich podstawą jest archaiczny trans-
port morski). Herbert krytykuje niewydajny i zacofany system pracy 
niewolniczej, omawia konkurencję między latyfundiami a drobnymi 
i średnimi gospodarstwami rolnymi, które popadły w ruinę, nie mogąc 
sprostać bardziej zaawansowanej konkurencji. Przedstawia także proces 
zahamowania rozwoju rzemiosła i handlu po wielkich podbojach, który 
stał się główną przyczyną recesji i szalejącej inflacji96:

Fatalna zwyżka cen i zawrotna inflacja dotknęły także kraje, które tradycyjnie 
uważane były za spichlerze starożyt nego świata. W Egipcie na przykład w II wieku 
naszej ery artaba zboża ko sztowała siedem do ośmiu drachm, a na przełomie III 
i IV wieku osiągnęła cenę aż stu dwudziestu tysięcy drachm (Przerwana lekcja, s. 60). 

Wywody Herberta czyta się jak współczesny artykuł w gazecie na temat 
obecnego kryzysu gospodarczego, w sytuacji, w której nagle obywatele 
zaczynają się interesować nudzącymi ich dotychczas zagadnieniami. 
Tymczasem poeta po prostu pasjonuje się tematem i przedstawia 

96 Opis rabunkowej gospodarki w czasach podbojów republiki i wczesnego 
Cesarstwa znajdujemy w esejach o Grecji: „Zburzenie Koryntu przez Rzymian 
w roku 146 przed Chr. (suge stywny opis Polibiusza: Obrazy rzucone w proch i na nich 
wyciągnięci żołnierze grający w kości) powinno stać się groźnym memento dla Aten. 
Ale w tym mieście, gdzie każdy retor był nie pocieszonym kochankiem utraconej 
wolności, czekano tylko na sposobną okazję rewanżu. Trudności wewnętrzne Rzymu 
skłoniły króla Pontu, Mitrydatesa, do szukania przeciwników Rzymu na Wschodzie 
i w Grecji. Na czele antyrzymskiego ruchu staje w Atenach retor Arystion, które go 
tłum obwołuje strategiem. Senat rzymski wysyła przeciw Mitrydatesowi Sullę. Jego 
siły wojskowe były słabe, ale okrucieństwo, z jakim przystąpił do rzucenia Greków 
na kolana – niezrównane. Skarbce Olimpii, Epidauru i Delf zostały zrabowane, 
święte gaje wycięte. Jesteśmy żołnierzami bogów, ponieważ bogowie nam płacą” (Akropol, 
LNM 109).
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zagadnienia ekonomiczne z takim samym zapałem, z jakim omawia 
zalety światłocienia na płótnach Rembrandta. To dlatego znajdujemy 
u niego tyle przywołań z zakresu historii gospodarczej. Na ogół ese-
ista nie podaje żadnych dokładnych adresów bibliograficznych, nie 
przedstawia nawet tytułów dzieł, i tylko wzmianki o autorach oraz 
tematyka pozwalają na domysł, z jakich źródeł korzysta. Widać, że ze 
szczególnym upodobaniem czerpie z aideologicznych prac angielskich 
i amerykańskich ekonomistów. „Nie jest rzeczą przypad ku, że uczeni 
anglosascy nastawieni pragmatycznie odegrali w tych docieka niach 
poważną rolę” – pisze z podziwem Herbert (Przerwana lekcja, s. 57), nie 
omieszkawszy przytomnie skontrować tezy przywoływanego autora:

Vladimir Simkhovitch twierdzi, że wystarczającą przy czyną upadku Rzymu 
było katastrofalne wyjałowienie gleby. Rację ma uczo ny, kiedy mówi, że jednym 
z najbardziej rewelacyjnych dokonań ludzkości było odkrycie naturalnego prawa 
ziemi: zmniejszanie się zbiorów, wyczer pywanie się gleby. Rolnictwo italskie 
cierpiało na chroniczny niedobór traw i koniczyny, a także nieracjonalną uprawę 
gruntów. Na niewielką skalę sto sowany był płodozmian i nawożenie gleby. To 
wszystko jest słuszne w od niesieniu do Półwyspu Apenińskiego, ale ziemie Galii, 
Egiptu czy prowincji wschodnich przez cały okres starożytności były niezmiennie 
płodne (Przerwana lekcja, s. 57)97.

Jednym z ważniejszych przekształceń gospodarczo-społecznych Impe-
rium było powstanie wielkich, samowystarczalnych latyfundiów, które 
spowodowały między innymi upadek miast, będących ostoją rzymskiego 
modelu państwa, gospodarki i całej cywilizacji:

Proces ten przebiegał z różnym nasileniem w poszczególnych częściach imperium, 
ale jego końcowy efekt – zniszczenie municypiów, które dzięki sa morządowi były 
szkołą życia obywatelskiego i czynnikiem naturalnej integra cji odległych prowincji 
z Rzymem, zniszczenie klas średnich i wolnego chłop stwa, oznaczało – jak 
słusznie mówi Dawson – powrót do dawnego typu społeczeństwa plemiennego. 

„Na ruinach prowincjonalnych miast-państw po jawia się znów społeczeństwo 
złożone ze szlacheckiego ziemiaństwa i wiej skich niewolników”. Nawet bez 
inwazji ludów germańskich można wyobrazić sobie powolny rozkład imperium 
i powstanie nowych państw terytorialnych (Przerwana lekcja, s. 59)98.

97 Chodzi prawdopodobnie o Władimira Grigoriewicza Semkowicza (1874 – 1959), 
amerykańskiego ekonomistę pochodzenia rosyjskiego, działacza socjalistycznego, 
który w 1925 roku opublikował Rome’s Fall Reconsidered.

98 Ch. Dawson, Tworzenie się Europy, tłum. J.W. Zielińska, Warszawa 1960. 
Inne dzieła tego autora poświęcone schyłkowemu okresowi Imperium to: tenże, 
Formowanie się chrześcijaństwa, tłum. J. Marzęcki. Warszawa 1987; tenże, Religia 
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W Lekcji łaciny nacisk położony został na upadek potęgi Rzymu, podczas 
gdy we wcześniejszych esejach mowa jest o jego wzroście oraz okresie 
rozkwitu, których symbolem jest pax romana Boskiego Augusta oraz 
dobre rządy kilku dynastii cesarskich (Flawiuszy, Antoninów). W eseju 
Arles (BO) znajdujemy opowieść o bujnym rozkwicie zgnębionej pod-
bojem Galii, prowincji, która w następnych stuleciach miała być jedną 
z gospodarczych, militarnych oraz cywilizacyjnych podpór Cesarstwa: 

„Doskonałe drogi, potężne akwedukty i mosty spa jają zdobytą ziemię 
w jeden organizm administracyjny i politycz ny. Po okrucieństwach 
podboju spływa na Prowansję łaska nowej cywilizacji” (Arles, BO 39 – 40). 
W opisie dawnej kolonii żołnierzy Juliusza Cezara znajduje się więc 
passus, którego celem jest podkreślenie i dowartościowanie 
właśnie cywilizacyjnych zdolności i osiągnięć gallo-rzymskiej 
epoki. Herbert stwarza atmosferę niezwykłości. Oto dozorca lapidarium, 
widząc szlachetne zainteresowanie kulturą rzymską jakiegoś nieznanego 
przybysza, postanawia zdradzić mu sekret i sprowadza do podziemi, 
aby tam ukazać mu nieeksponowane skarby:

Naprawdę są to rzymskie magazyny żywnościowe, jako że Arles było kolonią 
wojskowo-handlową. Rozmiary tych podziem nych składów są istotnie impo-
nujące. Dozorca, aby mnie olśnić, dorzuca jeszcze informacje o rozmieszczeniu 
poszczególnych artykułów. „Tutaj, gdzie było sucho, znajdowało się zboże. 
W środku, gdzie temperatura była stała – beczki wina. W głębi dojrzewały sery”. 
Nie wiem, czy te informacje są ścisłe, ale entu zjazm tego prostego człowieka dla 
gospodarności Rzymian jest tak wielki, że zgadzam się bez protestu. Wiem teraz, 
co działa naj bardziej na wyobraźnię potomków Gallów. Nie łuki tryumfalne 
i głowy cezarów, ale akwedukty i magazyny na zboże (Arles, BO 40 – 41).

Trudno się oprzeć wrażeniu, że bohater anegdotki jest projekcją duszy 
samego autora, zwłaszcza gdy proponuje mu wycieczkę za miasto do 
ruin starorzymskich młynów wodnych. W taki właśnie sposób, jak sądzę, 
przejawia się indywidualne spojrzenie, osobisty ton eseisty, a nawet – 
większa niż w poezji – skłonność do folgowania uczuciom. Właśnie to 

„gospodarskie” oko poety zdaje się odróżniać go w znacznej mierze od 
innych literatów swego czasu i jest przyczynkiem do dyskusji na temat 
biografizmu czy też jego braku w twórczości Herberta.

i kultura, tłum. J.W. Zielińska, Warszawa 1958; tenże, Religia i powstanie kultury 
zachodniej, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1958.
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WYZNANIA RZECZOZNAWCY. Od wielu dziesięcioleci trwa spór do-
tyczący osobistego lub bezosobistego stylu wypowiedzi Herberta. 
Problem ten poruszyła między innymi Dorota Kozicka, polemizując 
z wcześniejszymi odczytaniami:

O braku aspektu autobiograficznego w twórczości Herberta, w tym również w jego 
eseistyce, pisał Krzysztof Dybciak, stwierdzając radykalnie, że „Barbarzyńca 
w ogrodzie należy do bardziej bezosobistych, zdyscyplinowanych formalnie 
i bez reszty skoncentrowanych na przedmiocie tomów esejów napisanych po 
polsku”99. Wydaje się jednak, że podróże Herberta ustawiają wyraźną perspektywę 
autobiograficzną już poprzez autorskie wskazanie na autentyczne doświad czenie 
podróży. […] Mimo iż Herbert obudował relacje z podróży wielokierunkową 
refleksją, szkicami historycznymi, rozważaniami estetycznymi i filozoficznymi, 
mają one wyraźnie autobiograficzny charakter, pokazują, jak dalece autor może się 
ukryć za swoją narracją, ale też ujawniają to, czego ukryć nie może. Wartość takich 
podróżnych relacji polega bowiem nie tyle na atrakcyjności miejsc opisywanych 
przez autora, ile na ujawnionych w tekście i poprzez tekst indywidualnych 
predyspozycjach i zainteresowaniach autora, jego intelektualnych możliwościach, 
a także na oryginalności ujęcia opisywanego tematu100.

Spór jest do pewnego stopnia nieporozumieniem terminologicznym, 
które wynika z innego rozumienia słowa „autobiografizm”, a może 
tylko innego zakresu tego pojęcia. W sensie mocnym można ten 
termin rozumieć jako nakierowanie autora na samego siebie, swoje 

99 K. Dybciak, W poszukiwaniu istoty i utraconych wartości, [w:] tegoż, Gry 
i katastrofy, Warszawa 1980, s. 162. Stanowisko Dybciaka poparła większość badaczy 
eseistyki Herberta, m.in. Aleksander Fiut, Piotr Siemaszko, Ewa Wiegandt.

100 D. Kozicka, „A nade wszystko żebym był pokorny…”. Zbigniew Herbert 
w ogrodzie Europy, [w:] Patrzeć aż do zawrotu głowy (w przygotowaniu), pierwodruk 
w: „Ruch Literacki” 2003, nr 1, s. 33 – 48. Tego rodzaju strategie są częstym przed-
miotem rozważań, por. P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, [w:] tegoż, Wariacje na 
temat pewnego paktu, tłum. A. Labuda, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001; 
Z. Klatik, Uber die Poetik der Reisebeschreibung, „Zagadnienia Rodzajów Literac-
kich”, t. XI, z. 2. Ewa Nawrocka w szkicu poświęconym wizerunkowi podmiotu 
w podróżach Marii Dąbrowskiej dokonała nawet zestawienia możliwych informacji 
o autorze podróżnej relacji. Kryją się one w interpretacyjnej odpowiedzi na pytania 
o sposób percepcji przestrzeni, pewność lub niepewność poznawczą, wrażeniowość 
bądź zdystansowany intelektualny odbiór, krytyczny lub aprobatywny stosunek do 
nowej rzeczywisto ści, nastawienie na poznanie albo też na przeżywanie świata, na 
siebie w kontakcie ze światem itp. Zob. E. Nawrocka, Osoba w podróży (O podróżach 
Marii Dąbrowskiej), [w:] Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan 
i W. Bolecki, Warszawa 2000. 
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przeżycia lub egotyczne refleksje, dla których opisywany świat jest 
zaledwie tłem mniej czy bardziej wyrazistym i ważnym. W takim sensie, 
Krzysztof Dybciak i inni badacze mają absolutną rację, popartą zresztą 
zapewnieniami samego autora, który explicite tego rodzaju postawy 
strofował jako pozostałość romantycznego sztafażu. Nie można jednak 
nie oddać sprawiedliwości Kozickiej, która zauważa, że – wprawdzie 
nie nachalnie – nie tylko indywidualizm autora, ale także jego osobiste 
doświadczenie życiowe zostały wpisane w materię eseju, i że są to ważne 
elementy paktu z czytelnikiem. 

Uwagi podkreślające osobiste zetknięcie się z Murem Hadriana 
czy Forum Romanum, a także wyjaśnienie, co było przyczyną owego 
szczególnego poruszenia serca, spełniają funkcję perswazyjną. Au-
tentyczność przeżycia ma wzmacniać siłę przekonywania, a dowodzenie 
czerpie swą moc z „naukowego” podkładu eseju. Herbert wielokrotnie 
podkreśla, że połączenie wrażeń z wiedzą nabytą w bibliotekach uważa 
za największą wartość swojego podróżniczego pisarstwa101. Nie można 
mieć wątpliwości, że stosowanie ekonomicznej terminologii, opis świata 
w kategoriach gospodarczych i – czasem zawiłe – przedstawianie dróg 
dojścia do informacji na temat zamierzchłych relacji finansowych służą 

101 Herbert pisze o tym wprost we wstępie do swojego pierwszego tomu esejów 
i reportaży: „Czym jest ta książka w moim pojęciu? Zbiorem szkiców. Sprawozdaniem 
z podróży. Pierwsza podróż realna po miastach, muzeach i ruinach. Druga – poprzez 
książki dotyczące widzianych miejsc. Te dwa widzenia czy dwie metody przeplatają 
się ze sobą. Nie wybrałem łatwiejszej formy – impresyjnego diariusza, gdyż w końcu 
prowadziłoby to do litanii przymiotników i estetycznej egzaltacji” (Od autora, BO 5). 
Myśl tę powtarza kilkakrotnie, m.in. w ważnych wywiadach udzielonych Taranience 
i Babuchowskiemu, którym szeroko wyjaśnia swe autorskie zamierzenia: „Była to 
próba rekonstrukcji moich bezpośrednich wrażeń, a także lektury. Nie chciałem 
pisać impresji, lecz dać materiał fak tograficzny, historyczny” (Rozmawia Zbigniew 
Taranienko, WYW 37). „Więc ja mam taką metodę, jeżeli w ogóle mam jakąkolwiek 
metodę, że naprzód widzę pewne rze czy, przygotowując się trochę, a potem staram 
się oczytać różnymi książkami na ten temat i nie tylko opowiedzieć o swoich wraże-
niach, które w gruncie rzeczy nie są może takie istotne, ale przeka zać pewną sumę 
informacji o kulturach, zwłaszcza o kulturach czy kręgach cywilizacji, których już nie 
ma, które zatonęły. W tej nowej książeczce będzie prawdopodobnie szkic o Etruskach, 
bę dzie o cywilizacji kreteńskiej, będzie o budowniczych megalitycz nych budowli 
jak Stonehenge w Anglii, bo to budzi, powiem bardzo sentymentalnie, współczucie. 
To są cywilizacje, którym nie udało się w historii. Losy Polski też nie były zawsze 
wesołe i bar dzo często staliśmy na pograniczu zniknięcia z mapy świata” (Rozmawia 
Andrzej Babuchowski, WYW 28).
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wizji jedności materialno-duchowej ludzkiej kultury, będącej istotą 
cywilizacji. Zwrócenie uwagi na rynkowy aspekt dziejów jest jedno-
cześnie upewnieniem siebie i czytelnika, że świat realny, materialny, jest 
ważny jako fundament duchowego rozwoju naszego człowieczeństwa. 
Modelowy, czy też „idealny człowiek Rzymu” jest światłym obywatelem, 
dzielnym żołnierzem, pracowitym gospodarzem i wykształconym 
retorem – a więc humanistą w starożytnym rozumieniu102. Dla precyzji 
dodajmy, że ten model obywatela dotyczy jedynie arystokratów i no-
bilów, a w twórczości Herberta znalazł swój idealny wyraz w postaci 
Juliusza Agrykoli nie tylko w sławnym wierszu Powrót prokonsula, ale 
także w Lekcji łaciny:

Niektórzy historycy przestrzegają, aby nie ulegać sugestii Tacyta, który patrzył na 
swego teścia przez powiększające okulary uwiel bienia. Trudno jednak nie docenić 
zasług Agrykoli zarówno woj skowych, jak i polityczno-administracyjnych. Pod 
jego dowódz twem orły rzymskie posunęły się najdalej na północ aż na linię Firth 
of Forth i Clyde, a nawet poza tę linię. Siedem lat rządów Agrykoli (78 – 85), to 
siedem kampanii przeciwko Szkotom i Piktom, uwieńczonych walnym zwycię-
stwem pod Mons Graupius w roku 83. Budował także flotę, wznosił umocnienia 
i forty, popierał bu downictwo miejskie. Za jego administracji rozpowszechniło 
się rzymskie sądownictwo i samorząd terytorialny; lżejsze były podat ki i mniej 
uciążliwa dla tubylców przymusowa służba wojskowa (Lekcja łaciny, LNM 180).

Nie można mieć wątpliwości co do intencji autora piszącego taką lauda-
cję, podobnie jak łatwo odczytać jego osobiste przekonania i preferencje, 
nie mówiąc już o wymowie kryteriów oceny, jakimi się kieruje103. Skąd 
się biorą? Nie tylko z ekonomicznego, ale także prawniczego wykształ-
cenia autora, dla którego rzymskie prawo z oczywistych względów 
jest niedościgłym ideałem, tym ważniejszym, że żyje on w państwie 
totalitarnym, które ten wzorzec odrzuciło jako przestarzały. Na ten 
temat natrafiamy w zupełnie innym eseju, poświęconym cywilizacji 
późniejszej o kilkaset lat od Imperium Romanum. 

102 Jest to zresztą model typowy w opisie rzymskiego nobila od czasów najdaw-
niejszych. Został on szczegółowo omówiony w książce Człowiek Rzymu, pod red. 
A. Giardina, Warszawa 1997.

103 Charakterystyczne pod tym względem są zapiski Herberta zachowane 
w archiwum (AZH). W bibliografii zaznaczył sobie pozycje prezentujące gospodarczy 
punkt widzenia (K. Bücher, G. Salvioli, M. Weber, E. Meyer), ale na przykład wy-
notowuje, że Monteskiusz zwraca uwagę na ucisk podatkowy jako jedną z przyczyn 
upadku Rzymu. 
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Pozornie rzecz dotyczy czegoś zupełnie innego, a jednak szkic 
o zniszczeniu przez baronów północnej Francji cywilizacji langwe-
dockiej – unikalnej, jak sądzą niektórzy – w gruncie rzeczy pośrednio 
rozważa problemy, które nurtowały rzymskich myślicieli polityczno-

-etycznych, na przykład Cycerona, ujmującego polityczno-moralną 
myśl rzymską w celnym sformułowaniu „cedant arma togae – niech 
siła ustąpi przed prawem”104.

W eseju O Albigensach, inkwizytorach i trubadurach (BO) odnaleźć 
można wyraźne ślady lektury Simone Weil, wpływowej myślicielki 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Na język polski Weil 
tłumaczona była przez Czesława Miłosza, który dzieło francuskiej mi-
styczki podarował młodszemu koledze, Herbertowi. Stąd też tendencja 
do sugerowania wpływu Simone Weil na kształt eseju, zauważalna na 
przykład w szkicu Joanny Zach. Autorka stwierdza liczne zbliżenia 
poglądów i konkluduje:

Duch cywilizacji objawia się przede wszystkim w jej stosunku do siły. Dzieje 
starożytnego Rzymu obfitują w przykłady barbarzyństwa i przemocy, znamionujące 
uległość wobec ślepych mechanizmów historii. „Jeżeli jakaś grupa ludzi – pisze 
Weil – ma się za nosiciela cywilizacji, samo to przekonanie popchnie ją wnet do 
barbarzyńskich działań i natychmiast usprawiedliwi je w jej własnych oczach”. 
I dodaje: „zawsze jest się barbarzyńcą wobec słabych”105. Szukając przeciwwagi 
dla tego, co bezwzględnie poddane sile ciążenia, Weil zwraca się ku Grecji, a także 
ku zgładzonej w XIII wieku kulturze Langwedocji, ku duchowości albigensów. 
Jeżeli żaden system filozoficzny nie nadaje się do „zamieszkania”, to miejscem, 
w którym umysł może się zadomowić, są wysepki kultury, oczyszczone przez 
dystans czasu: „Istota langwedockiego natchnienia – mówi Weil – jest taka 
sama jak istota greckiego natchnienia. Stanowi ją znajomość siły […]. Znać siłę 
to, uznając ją za prawie absolutnie wszechwładną na tym świecie, odrzucać ją 
z niesmakiem i pogardą. Owa pogarda to inne oblicze współczucia dla wszystkiego, 
co jest narażone na zranienie przez siłę”106.

104 Zasadę tę omawiają autorzy książki Rzym i my. Wprowadzenie do literatury 
i kultury łacińskiej, tłum. I. Lewandowski i W.M. Malinowski, Poznań 2009, s. 10.

105 G. Fiori, Simone Weil. Kobieta absolutna, tłum. M. Szewc, Poznań 2008, 
s. 84 – 85.

106 J. Zach, Zbigniew Herbert wobec Simone Weil [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. 
Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, dz. cyt., s. 211. Cytat z S. Weil 
w przytaczanym fragmencie pochodzi z S. Weil, Na czym polega płynące z Langwedocji 
natchnienie [w:] tejże, Dzieła, tłum. M. Frankiewicz, Poznań 2004, s. 606.
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Wydaje się, że przypisywanie Herbertowi podobnych poglądów w trak-
cie pisania omawianych esejów byłoby błędne, a zestawienie dwóch 
ostatnich fragmentów uwypukla nawet nie tyle różnicę poglądów, ile 
zasadniczo sprzeczne postawy wobec świata. Przy całej atencji dla 
Simone Weil Herbert nie podziela jej fantazji historycznych ani w ese-
jach Lekcja łaciny (LNM) i Arles (BO), ani nawet w bardzo krytycznym 
fragmencie szkicu Akropol (LNM), poświęconym rabunkowi Koryntu. 
Herbert wielokrotnie zwraca uwagę na agresywny i krwiożerczy cha-
rakter Rzymian i nie ma złudzeń co do imperialnej polityki rzymskiej, 
ale daleki jest od „pięknoduchostwa” i mitotworstwa filozofki, której 
wiedza na temat starożytnej historii greckiej i rzymskiej (podobnie jak 
średniowiecznej Langwedocji) była nadzwyczaj nikła, by nie powiedzieć, 
że wręcz bałamutna. Weil dawała upust swoim przekonaniom i pre-
ferencjom niekoniecznie uzasadnionym jakąkolwiek wiedzą rzeczową. 

Krótko mówiąc, ideologiczne rozważania Francuzki nie mają nic 
wspólnego z rzeczowym podejściem polskiego eseisty, który nigdy nie 
chciał zamieszkać na wysepkach umysłowych typu Utopia. Przeciwnie, 
uparcie szukał oparcia dla prawdy w realnym świecie, a nie w kon-
strukcjach egotycznych intelektualistów. Powoływanie się na swoje 
kompetencje jako ekonomisty w ocenie rzeczywistości gospodarczej 
są elementem kreacji owego wizerunku rzeczoznawcy, który rzetelnie 
zbadał sprawę na miejscu, a więc ma prawo do wypowiedzi ex cathedra. 

ŻEBY RZECZY NIE PŁAKAŁY. Zarówno Lekcja łaciny, jak inne eseje 
pro wokują do postawienia pytania: czy fakt, że Zbigniew Herbert 
ukończył Wyższą Szkołę Handlową, daje się zauważyć w jego twórczo-
ści? Czy coś z tej fachowej wiedzy zostało wprowadzone do literatury 
albo wpłynęło na postrzeganie świata? Odpowiedź jest zdecydowanie 
pozytywna: tak. W esejach Herberta znajdujemy nie tylko komplet 
problemów ekonomicznych, ale prawdziwą pasję, z jaką autor opisuje 
gospodarcze podstawy wszelkich cywilizacji. Eseista zajmuje się mikro 
i makroekonomią. Sprawami szczegółowymi, jak na przykład: wartość 
dniówki robotnika w czasach Peryklesa, wysokość realnych dochodów 
żołnierza Juliusza Cezara, zarobek i formy wypłaty należności dla 
architekta budującego gotycką katedrę w średniowiecznej Francji, ceny 
obrazów w XVII-wiecznej Holandii. Ale jednocześnie ciekawią go 
zagadnienia makroekonomiczne, jak podstawa siły międzynarodowej 
waluty, którą była ateńska drachma w okresie Związku Achajskiego, 
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albo system podatkowy i finanse wielkiego Imperium Rzymian, nie 
mówiąc już o takich kwestiach jak przyczyny kryzysów finansowych. 
Herbert miał prawdziwą „obsesję cywilizacyjną”, to znaczy przekonanie, 
że nie można kultury rozumieć wyłącznie jako sprawy ducha, czego 
przykładem jest cytowana już we Wstępie wypowiedź w rozmowie 
z Markiem Oramusem107. Bez uwzględnienia ekonomicznej wiedzy 
Herberta – bądź co bądź magistra ekonomii – nie jest możliwe zrozu-
mienie specyficznej wizji świata jako cywilizacji właśnie. Lekcja łaciny, 
a w szczególności jej opuszczony fragment Przerwana lekcja, jest jednym 
z najbardziej jaskrawych przykładów podkreślania ekonomicznych 
podstaw cywilizacji. 

107 Poeta sensu. Rozmawia Marek Oramus, WYW 108. Kwestię „poniżenia materii” 
przez komunizm, który zamienia ją w widmo, omawiam w podrozdziale Topos 
widmowej rzeczywistości (część III pracy, zatytułowana: Nie spuszczać z oka Tacyta. 
Historia rzymska w twórczości Herberta, rozdział „Jak Katon Młodszy, patrz Żywoty”).





Część II

Dochować przymierza
Klasyczna i romantyczna tradycja 

w Herbertowskim Rzymie





Autor Lekcji łaciny patrzy na Rzym i w swoim eseju opisuje osobistą 
przygodę z łacińską tradycją. Jest to jednak spojrzenie nie tylko przez 
pryzmat biograficznych doświadczeń i ekonomicznego wykształcenia, ale 
także przez filtr kulturowy, przez szkiełko tradycji literackiej. Powstaje 
więc pytanie, czy twórca Pana Cogito stosuje się do oświeceniowych czy 
romantycznych reguł tworzenia literackiej reprezentacji Rzymu? Kwestia 
jest istotna w kontekście uznawania Herberta za „poetę klasycznego”, 
cokolwiek to określenie znaczy w szkicach poszczególnych krytyków 
i historyków literatury współczesnej. Opinia o Herbercie – klasyku jest 
mocno ugruntowana, a jego twórczość rozpatrywano na tle różnych 
nurtów polskiego i europejskiego klasycyzmu czy też neoklasycyzmu. 
W szczególności chodzi o związki z dziełami Rilkego, Eliota, Miłosza 
i Kawafisa, ale najmocniej eksponowano współbrzmienie z głosami 
Rymkiewicza i Przybylskiego. W ostatnich latach zaczęto zwracać uwagę 
na romantyczne elementy w wierszach i esejach poety, zestawiając je 
na przykład z twórczością Cypriana Norwida1. W jakiej mierze Rzym 
Herberta jest zatem Rzymem romantycznym, a w jakiej – klasycznym? 

„Rzymskie” eseje i wiersze Herberta zaistniały tematycznie i styli-
stycznie na tle kilku istotnych zjawisk historycznoliterackich, które – 
chociaż nie są przedmiotem refleksji w niniejszych rozważaniach – nie 
mogą tu zostać pominięte. Trzy z nich wydają się najważniejsze, a łączy 

1 Zbiór szkiców poświęcony tej tematyce został publikowany w tomie Biblioteki 
Pana Cogito: Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. M. Mikołajczak, Kraków 2011; także: M. Mikołajczak, Światy z marzenia. 
Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo JMR Transatlantyk, 
Kraków 2013.
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je upominanie się o ciągłość historii i kultury. Po 1956 roku można było 
oficjalnie nawiązywać do tradycji śródziemnomorskiej bez narażania 
się na szykany; starsi pisarze oraz tłumacze, jak Jan Parandowski czy 
Mieczysław Jastrun, ale także Zygmunt Kubiak, korzystali z okazji, by 
prezentować związki polskiej kultury z kulturą śródziemnomorską. Kres 
socrealizmu oznaczał także powrót do przerwanej tradycji literackiej. 
Rehabilitacja wyobraźni na płaszczyźnie manifestów i sporów literac-
kich objawiła się dziesięcioletnią dyskusją znaną jako „wizja przeciw 
równaniu”, zapoczątkowaną w 1958 roku przez Jerzego Kwiatkowskiego2. 

Najważniejszym kontekstem literackim dla omawianego zagadnienia 
jest jednak wystąpienie Jarosława Marka Rymkiewicza i Ryszarda 
Przybylskiego z programem współczesnego klasycyzmu (któremu 
wytykano romantyczne parantele3), i do tego zjawiska należy odnieść 
Lekcję łaciny oraz inne omawiane utwory Herberta, z zastrzeżeniem 
jednak, że nie zmienia to synchronicznego ujęcia tychże wierszy i ese-
jów autora Labiryntu nad morzem. Ryszard Przybylski w 1964 roku 
zaliczył do współczesnych klasyków Rymkiewicza, Herberta i Jerzego 
Sitę4, a następnie włączył do tego nurtu jeszcze Julię Hartwig i Artura 
Międzyrzeckiego5. Przybylski widział ich w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych nieomal jako „grupę poetycką”, a przynajmniej 
podobne zjawisko literackie (w sensie stylu i postawy), próbując zde-
finiować i uporządkować neoklasycystyczne nurty XX wieku, w którym 
miano neoklasyków przypisywano Leopoldowi Staffowi, ale i niektórym 
skamandrytom, Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, a także poetom przedwo-
jennym: Mieczysławowi Jastrunowi, Czesławowi Miłoszowi, Romanowi 

2 J. Kwiatkowski, Wizja przeciw równaniu. Nowa walka romantyków z klasykami, 
„Życie Literackie” 1958, nr 3.

3 Co czynił zwłaszcza Jan Błoński (J. Błoński, Czym był, czym mógł być klasy-
cyzm [w:] tegoż, Odmarsz, Kraków 1978), ale także Jerzy Kwiatkowski (J. Kwiatkowski, 
Nowy klasycyzm – notatki do bilansu, „Twórczość” 1968, nr 4; J. Kwiatkowski, Sprawa 
Jarosława Marka Rymkiewicza, [w:] tegoż, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, 
Kraków 1995) i inni, jak Stanisław Barańczak, który jeszcze w książce Uciekinier 
z utopii (pierwsze wydanie londyńskie z 1983 roku) ironizuje, że według kategorii 
Przybylskiego nawet Różewicza da się pasować na klasyka (S. Barańczak, Uciekinier 
z utopii, Wrocław 2001, s. 22). 

4 R. Przybylski, Polska poezja klasyczna po roku 1956, „Pamiętnik Literacki” 
1964, z. 4.

5 R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978.
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Brandstaetterowi6, a po wojnie również Jerzemu Zagórskiemu. Sam 
Rymkiewicz też sugerował powinowactwo z Herbertem7. Problem 
ewentualnej przynależności do grupy oraz współczesny spór o kwa-
lifikację twórczości Herberta referuję na zakończenie tego rozdziału 
w podrozdziale Demuzykalizacja świata. Spór o klasycyzm i romantyzm 
Herberta. 

Analizując romantyczną metodę opisu nocnego widoku Forum 
Romanum, posłużę się jako materiałem porównawczym dwoma wier-
szami romantycznymi: Rzymem Juliusza Słowackiego (1836) i Legendą 
Zygmunta Krasińskiego (1840) oraz neoklasycznym Epitafium dla Rzymu 
Jarosława Marka Rymkiewicza (z tomu Metafizyka, 1963). Utwory 
Słowackiego i Krasińskiego wykorzystam jako wzorzec romantyczny. 
Rymkiewicz zaś w swym wierszu kontynuuje sławny sonet Vitalego, 
co poza dwudziestowiecznym neoklasycyzmem przywołuje dodatkowe 
konteksty, także renesansowe i barokowe.

Zanim dokonam porównań, chciałbym jednak rozwiać pewną 
wątpliwość metodologiczną. Wprawdzie z czysto formalnego punktu 
widzenia opis ruin z eseju Lekcja łaciny nie jest wierszem, ale jest on tak 
bardzo nasycony liryzmem, że w moim odczuciu może być badany tak 
jak utwór liryczny. Granica między wierszem, a poetycko nacechowaną 
prozą jest w twórczości Herberta często niewidoczna; także eseje autora 
Akropolu (LNM) iskrzą poetyckimi akapitami8. Sam poeta we wczesnym 
okresie swej twórczości uważał, że podział jest nieistotny i dzielił się 
tym poglądem ze starszym kolegą, Jerzym Zawieyskim: „Napisał 
Pan kiedyś pięknie do mnie, że wszystko jest Poezją. Ja też tak czuję. 
I dramat, i piękna proza, i wiersz schodzą się gdzieś w górze i tam jest 

6 Ostatnio neoklasyczny program młodego Brandstaettera z lat trzydziestych 
przypomniał Dariusz Konrad Sikorski w książce Spór o międzywojenną kulturę polsko- 

-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera, Gdańsk 2011 (tu w szczególności rozdział 
Świadomość poetycka i tożsamość, s. 93 – 111).

7 J.M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie, Warszawa 1967.
8 Tę prawidłowość zauważa między innymi Bogdana Carpenter: „Podczas 

gdy poezja niosła ciężar moralnej odpowiedzialności, eseje o sztuce […] stały się 
domeną czystej radości, wentylem dla tego typu wrażliwości i zmysłowości, dla 
którego nie było miejsca w poezji. Słowa, których Herbert używa dla określenia 
swoich doświadczeń estetycznych, wskazują na bezpośredniość, spontaniczność 
i nasycenie emocją, jakich próżno szukać w jego poezji, w której uczucia kontroluje 
stale ironia, nałożone sobie samemu wędzidło” (B. Carpenter, Zbigniewa Herberta 
lekcja sztuki [w:] Poznawanie Herberta 2, dz. cyt, s. 220).
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rozmowa z Bogiem-Poezją. Ten szkolarski podział poezja – proza jest 
bardzo nieprzekonywający” (ZHJZ, 40 – 41). Podobnie rozróżnienie na 
prozę i poezję w twórczości Krasińskiego wydaje się nadmiarem for-
malizmu – przywołana Legenda także nie jest utworem wierszowanym. 

1. Styl romantyczny a opis Forum Romanum
Herbert – Mickiewicz 

O różnych sposobach opisu – sprawy zasadniczej dla każdego turysty, 
pielgrzyma czy poszukiwacza – pisze Ireneusz Opacki, roztrząsając 
spór Mickiewicza z Trembeckim o Sofiowkę oraz w kontekście nowej, 
romantycznej propozycji opisu, zastosowanej przez wieszcza po raz 
pierwszy w Sonetach krymskich. Romantyk Mickiewicz krytykuje klasyka 
Trembeckiego za brak perspektywy, światłocienia i kolorytu, czym 
daje wyraz sprzeciwu wobec klasycystycznego, erudycyjnego opisu 
oraz przedstawia propozycję własnego, nowego spojrzenia na funkcję 
opisu w literaturze9. 

Te „oświeceniowe” obowiązki poezji znamiennie odbiły się na poetyce struktur 
opisowych. Poeta nie tyle dążył do ukazania tego, co widzi, ile raczej starał 
się przekazać to, co wie o opisywanym przedmiocie. Narodziła się w tych 
wa runkach charakterystyczna dla poezji klasycystycznej struktura „opisu erudy-
cyjnego” […]. Pomiędzy spojrzeniem „turysty romantycznego” a spojrzeniem 

„turysty klasycystycznego” na zwiedzaną okolicę pada tu przedział o głębokości  
niezmiernej10. 

9 I. Opacki, Z zagadnień cyklu sonetowego w polskim romantyzmie [w:] tegoż, 
Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji, Katowice 1999, 
s. 79 – 88. Por. także I. Opacki, Człowiek w sonetach przełomu (O sonetach Mickiewi-
cza) [w:] tegoż, „W środku niebokręgu”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 
1995. Opieram się na ustaleniach gatunkowych opisu klasycystycznego zawartych 
w przytoczonych rozdziałach książek Ireneusza Opackiego. Znanemu badaczowi 
romantyzmu zawdzięczam inspirację metodologiczną przy pisaniu niniejszej analizy. 
Według Maciejewskiego klasycystyczny popis erudycji został zastąpiony przez 
romantyków opisem „autopsyjnym”, wrażeniowym, będącym przekazem osobistego 
doświadczenia (M. Maciejewski, Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej 
liryki opisowej, „Roczniki Humanistyczne”, t. XIV (1966), z. 1).

10 I. Opacki, Z zagadnień cyklu sonetowego…, dz. cyt., s. 82.
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Oświeceniowa opisowość sprzęgnięta z zadaniami dydaktycznymi 
ciążyła ku erudycji, nauce i prezentacji prawd ogólnych z pomijaniem 
szczegółów wyglądu i cech charakterystycznych przedmiotu. Wyrazi-
sta jest antynomia między obserwacją zmysłową a wiedzą książkową. 
Jakkolwiek dziwnie brzmiałoby to dla dzisiejszego ucha, w ówczesnej 
poetyce normatywnej o wartości opisu decydowała uczoność i to jej 
właśnie przypisywano funkcję zaciekawiania czytelnika „w stopniu 
najwyższym”11. Podsumowując oświeceniowy opis, Ireneusz Opacki 
pisze, że klasycy określają poemat opisowy jako gatunek w istocie 
swej dygresyjny. W erudycyjny opis wmontowują sążniste wstawki 
dydaktyczne, które powodują ciągłe odchodzenie od realnego wyglądu 
obserwowanej rzeczywistości. Ale trzeci element obecny w tej struk-
turze – zsubiektywizowana konstrukcja narratora – dopuszcza także 
dygresje liryczne. Ta ostatnia cecha okaże się pomostem do opisu 
romantycznego, podobnie jak elegijno-dydaktyczna zaduma nad prze-
mijalnością potęg tego świata oraz sentymentalny kontakt z przyrodą. 
Romantyzm wypracowuje jednak istotną nowość:

Obok romantycznej psychiki, obok egzotyki w motywach i słownictwie, obok 
wielu nowości w konstrukcji lirycznej – Sonety krymskie są również (jeśli nie 
przede wszystkiem) kolosalnym krokiem naprzód w dziedzinie właśnie opisu 
przyrody. Tutaj wypracowuje się opis rzeczywisty, opis oparty nie na tym, co 
podmiot obserwujący z góry wie o przedmiocie, ale na aktualnej obserwacji, 
na rzeczywistym doświadczeniu wzrokowym. Doświadczeniu – o czym wie 
każdy – często złudnym, mylącym. I ten właśnie proces mylnego, niepewnego 
obserwowania nieznanych wcześniej rzeczy jest w Sonetach krymskich rejestrowany 
z niebywałą wyrazistością12.

Romantyzm jest więc epoką wprowadzającą realistyczny opis, ale 
zaznaczmy – realizm tego przedstawienia zasadza się w dużym 
stopniu na podkreślaniu procesu dochodzenia do prawdzi-
wego znaczenia obserwowanych zjawisk, zawiera więc wy-
raziste wskazówki co do percepcji. W całym eseju Lekcja łaciny 
znajdujemy jeden tylko, ale za to kluczowy, fragment typowego opisu  
romantycznego:

11 Tak uczą ówczesne podręczniki poezji oraz wykładowcy literatury: J. Korze-
niowski, Kurs poezji, Warszawa 1829; E. Słowacki, Prawidła wymowy i poezji, Wilno 
1847; L. Osiński, Dzieła, Warszawa 1861 [podaję za I. Opackim].

12 I. Opacki, Z zagadnień cyklu sonetowego…, dz. cyt., s. 91.
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Pierwsze moje kroki skierowałem na Forum. Była noc, więc Forum było za-
mknięte. Patrzyłem tedy z Kapitolu na łuki, resztki portyków, kamienie zjadane 
przez czas. Obraz był widmowy. W zimnym świetle reflektorów to centrum 
starożytnego świata było wielką szacowną rupieciarnią, dnem, eschatologią 
cywilizacji, ostatecznym kształtem wszelkiej dumy i potęgi. Odcięte od nocy były 
jak fotografia, a więc nierzeczywiste; otoczone lawą asfaltu, po której toczyły się 
ze zgiełkiem i hukiem świetliste pojazdy. Nie było wątpliwości, kto wygra ten 
pojedynek (Lekcja łaciny, LNM 169).

Zwróćmy uwagę na najważniejsze podobieństwa formy.

OSOBISTA RELACJA Z NATURY. Narrator zdaje sobie sprawę z tego, co 
widzi na własne, omylne oczy, uwzględnienia więc fakt, że widok jest 
nieprecyzyjny, a opis niedokładny – co jest naturalną cechą wszelkich 
oglądów, jak konstatuje przywoływany już Ireneusz Opacki: „świat bo-
wiem, aczkolwiek zobiektywizowany, nie pojawia się sam, ale w doznaniu 
konkretnej osobowości; istniejąc poza człowiekiem – uwarunkowany jest 
jego zdolnościami percepcyjnymi. Przedmiot i podmiot, kształt świata 
i «czujące oko» obserwującego człowieka ujawniają się w strukturze 
opisu równocześnie i równie mocno”13. 

EMOCJONALNOŚĆ. Ponieważ artystycznym celem jest nie epicka relacja 
z odbytej podróży ani erudycyjny popis, lecz uchwycenie chwilowych 
doznań, przedstawiony obraz został silnie nacechowany emocjonalnie. 
Narrator „na bieżąco”, niemal stenograficznie komunikuje, co przeżywa, 
przy czym w przypadku Herberta myśl i emocje idą w parze, tworząc 
intelektualno-uczuciową refleksję „człowieka przeżywającego”14. I cho-
ciaż esej jako całość (a w szczególności podsumowanie, czyli Przerwana 
lekcja) napisany jest z pozycji znawcy – człowieka, który relacjonuje 
swoje przemyślenia oraz wiedzę zdobytą in situ oraz w bibliotekach – to 
przytoczony fragment jest stenogramem doznania, zapisem człowieka 
poznającego i przeżywającego. 

13 I. Opacki, Z zagadnień cyklu sonetowego…, dz. cyt., s. 94.
14 Tamże, s. 91. Pisząc o wierszu J. Słowackiego Rzym, Małgorzata Mikołajczak 

podkreśla, że wiersz napisany jest na „najwyższym diapazonie uczuć” (M. Mikołajczak, 
Rzym neoklasycystyczny Jarosława Marka Rymkiewicza w kontekście wiersza „Rzym” 
Juliusza Słowackiego, [w:] Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja, red. M. Kuziak, 
Słupsk 2002, s. 318).
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SAMOTNOŚĆ PIELGRZYMA I FUNKCJA MISTRZA. Narrator świadomie 
szuka osobistego, niezakłóconego czyjąś obecnością, „romantycznego” 
kontaktu z przedmiotem uwielbienia i podziwia ów przedmiot z „miejsca 
na uboczu”. Ważny jest punkt obserwacji (Wzgórze Kapitolińskie), 
pozwalający na całościowe ogarnięcie podziwianego widoku. Istnieje 
jednak „niewidoczny przewodnik” – jest nim nauczyciel Grzesio i wiedza 
przez niego przekazana. Człowiek poznający, romantyczny Pielgrzym, 
jest kimś, kto przez ową pielgrzymkę jest kształtowany, a w dziele 
swego rozwoju potrzebuje mistrza i nauczyciela. „Człowiek z Sonetów 
krymskich jest pod bardzo wielu względami dzieckiem, które stawia 
pierwsze kroki w nieznanym sobie świecie. […] Nie darmo przydał mu 
poeta za towarzysza Mirzę: człowieka górującego nad Pielgrzymem 
wiedzą o zwiedzanym świecie, mistrza i nauczyciela”15. W eseju Herberta 
funkcja ta jest bardziej złożona i ukryta. Wszak Grzesio od dwudziestu 
lat już nie żyje, a doniosłość jego nauki tym bardziej jest rozumiana 
przez ucznia, że sam uczeń dorósł – emocjonalnie i intelektualnie – do 
przekazywanych prawd. Dlatego, inaczej niż Mickiewiczowskiego 
Pielgrzyma, nie zaskakuje go własne wnętrze i wie, czego szuka. Jest 
to wprawdzie Bildungsreise, ale w tym wypadku obserwujemy podróż 
człowieka dorosłego. Tak więc nie mamy do czynienia z obecnym 
mentorem, lecz wierną pamięcią mentora.

ELEGIJNOŚĆ. Silnie wyeksponowany element elegijny, związany z po-
czuciem nietrwałości rzeczy świata doczesnego, jest wspólną cechą 
zarówno romantycznych „poetów ruin”16, jak i liryków wcześniejszych. 
W przypadku Herberta taki elegijny ton wiąże się także z rozumieniem 
historii jako katastrofy. Rzym prowokował do melancholijnej refleksji 
lirycznej już od czasów renesansu, a Herbert jest przecież świadomy tej 
literackiej tradycji17. O ile jednak w duchu romantycznej uczuciowości 

15 I. Opacki, Człowiek w sonetach przełomu…, dz. cyt., s. 36.
16 Skoro już porównujemy ten fragment eseju do Sonetów krymskich, to zauważmy, 

że Mickiewicz bardzo podobnie reaguje na ruiny – zob. np. Bakczysaraj.
17 Pełny przegląd elegii polskich poświęconych Rzymowi znajduje się w zna-

komitym szkicu włoskiego badacza literatury polskiej, Sante Graciottiego. Zob. 
tegoż, Losy jednej elegii Giana Vitalego, czyli ruiny Rzymu w poezji Polskiej [w:] Od 
Renesansu do Oświecenia, Warszawa 1991, t. 1. Które z omawianych wierszy znał Her-
bert – trudno dociec. Mógł jednak zetknąć się ze szkicem Graciottiego, powstałym 
w latach sześćdziesiątych (daty publikacji: 1960 i 1963), i prawie na pewno z wierszem 
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dostrzegano przede wszystkim opozycję: wieczna natura – nietrwała 
kultura oraz eksponowano zdobywanie dawnej architektury przez florę 
i faunę, Herbert akcentuje walkę między starą, szacowną cywilizacją, 
a banalną i hałaśliwie zwycięską współczesnością. Elegijny nastrój 
Herberta karmi się też nie tylko poczuciem kruchości ludzkiego świata, 
ale także własną przemijalnością.

NOCNY OGLĄD. Herbert podziela zamiłowanie romantyków do oglą-
dania świata nocą, co daje szczególną perspektywę epistemologiczną. 
Najbardziej dosłownie opisał ten fenomen Norwid:

W ruinach, w nocy, mówią się i takie słowa,
Które gdzie indziej dziwnym brzmiałyby sposobem; 
Nie tylko bowiem z myśli jest myśli osnowa: 
Człowieka myślącego postaw-no nad grobem 
I mów z nim – a następnie, potkawszy go w tłumie 
Maskaradowym, spytaj o rzeczy te same:
Zobaczysz, co rozumiał tam – co tu rozumie?18

Noc – w przeciwieństwie do dnia – daje bowiem inne, pozaracjonal-
ne możliwości wglądu w rzeczywistość. Kilka wersów dalej Norwid 
sugeruje, że jest to doświadczenie mistyczne. Również Mickiewicz, 
chociaż nie deklaruje tego wprost, to przecież nietrudno zauważyć, że 
w jego świecie poetyckim właśnie noc jest uprzywilejowanym czasem 
poznania. Herbert ma świadomość odrębności przeżyć dziennych 
od nocnych i wykorzystuje obie pory kontaktu – wtajemniczenia. 
Wprawdzie zaczyna od nocnej eskapady, ale zaraz po tym pisze: „Na 
drugi dzień poszedłem zwiedzać Forum metodycznie, w pełnym świetle 
słońca” (Lekcja łaciny, LNM 169). Zarówno „metodyczność”, jak pora 
dnia wskazują, że nie rezygnuje ze światła rozumu.

J.M. Rymkiewicza Epitafium dla Rzymu, którego omówienie zamyka tom włoskiego 
filologa. Na pewno Herbert posiada świadomość historycznoliteracką w tym temacie, 
skoro stwierdza w Przerwanej lekcji (s. 59): „Od czasów renesansu aż do naszych dni 
pokolenia pisarzy i historyków medytują na ruinach Rzymu i zastanawiają się nad 
przyczynami śmierci tej cywilizacji”.

18 C. Norwid, Pięć zarysów (III Ruiny), [w:] tegoż, Pisma wszystkie, t. III, zebrał, 
tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, Warszawa 
1971, s. 487. 
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IRONIA ROMANTYCZNA. Narrator pielgrzymuje do „miejsc świętych 
kultury”, jak Forum Romanum, Luwr czy Akropol. O ile jednak w przy-
padku dzieła Leonarda (Mona Liza, SP) poeta, stojąc „w gęstej pokrzywie 
wycieczki”, odkrywa rozziew między „Jeruzalem w ramach”19 a swoimi 
oczekiwaniami, to pierwszy kontakt z centrum Cesarstwa wywołuje 
wrażenie rozdźwięku nie tyle między wyobrażeniem a rzeczywistością, 
co raczej między pragnieniem absolutnej i trwałej miary (wzorca) a jego 
marą, widmem. Jest to sytuacja niemal podręcznikowa, jak z Fryderyka 
Schlegla, i jest „wyrazem sprzeczności między tym, co skończone, a co 
nieskończone, co relatywne, a co absolutne” 20. Z tym że jest to sytuacja 
nieco bardziej subtelna niż rozziew między dawną wielkością a marną 
ruiną, kulturą a naturą, które są częstym powodem do romantycznej 
ironii, czego przykładem jest choćby Rzym Słowackiego21. 

Już samo połączenie uczonego wywodu, szkolnej groteski z wyekspo-
nowanym dystansem do samego siebie oraz scen podniosło-romantycz-
nych jest podręcznikowym mieszaniem gatunków, uznawanym za cechę 
romantycznej ironii22. Na wielość form Herbertowskiej ironii (której 
ofiarą najczęściej pada bohater lub sam twórca wierszy, aby wartości 

19 Dzięki Błońskiemu zwykliśmy sądzić, że ironia Herberta skierowuje się ku 
autorowi czy też bohaterowi wiersza. W przypadku Mony Lizy niechęć autora kieruje 
się w stronę dzieła, na co wskazuje m.in. ironiczny epitet, szyderczo zestawiający cechę 
wysoką arcydzieła, do którego poeta pielgrzymuje (stąd: Jeruzalem), z ramą, która 
symbolizuje materialną trywialność obrazu. Por. T. Dobrzyńska, Wiersz i aksjologia. 
Konotacje wartościujące formy wierszowej w „Mona Lizie” Zbigniewa Herberta [w:] tejże, 
Tekst – styl – poetyka. Zbiór szkiców, Kraków 2003, s. 168.

20 F. Schlegel, Seine Schriften, Wien 1882, t. II, s. 296 (cyt. za: A. Sandauer, Li-
ryka i logika, Warszawa 1971, s. 364). Por. M.P. Markowski, Poiesis. Friedrich Schlegel 
i egzystencja romantyczna, [wstęp w:] Friedrich Schlegel, Fragmenty, Kraków 2009. 
Sprzeciw wobec takiej interpretacji, tzn. że mamy do czynienia z ironią rozumianą 
jako rozziew między skończonością, a nieskończonością, względnością, a absolutem, 
wyraża Marian Kisiel w recenzji z niniejszej dysertacji. Za takim sposobem opisu 
świata jest natomiast Jan Błoński, który uznał ironię wynikająca z nieprzystawal-
ności realiów do marzeń za podstawowy rodzaj występujący w twórczości Herberta; 
podobnie rozumuje Stanisław Barańczak w książce Uciekinier z Utopii (Rozdział 4 
Ironie), choć definiuje ironię według Muecke’a. Pytanie czy Herbertowską ironię 
można uznać za „Schleglowską” nie wydaje się jednak możliwe z całkowitą pewnością.

21 O skomplikowanym stosunku do ruin jako źródle melancholii, wzruszeń 
estetycznych oraz ironii pisze G. Królikiewicz (tejże, Terytorium ruin. Ruina jako 
obraz i temat romantyczny, Kraków 1993, s. 64 – 65).

22 Zob. Słownik terminów literackich, pod. red. J. Sławińskiego, Wrocław 1976.
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zostały nienaruszone) wskazywali krytycy tej poezji, począwszy od 
Błońskiego, przez Kwiatkowskiego, po Barańczaka. W tym przypadku 
ostrze skierowane jest przeciwko historii i miałkości współczesnej 
cywilizacji, które zagrażają istnieniu szlachetnych wzorców i tradycji, 
unicestwiając je fizycznie (niszczenie niewygodnych artefaktow) lub 
mentalnie (przez zapomnienie lub zignorowanie).

REALIZM I WIZYJNOŚĆ. Wymienione cechy – charakterystyczne dla 
techniki romantycznego opisu – dotyczą także innego doświadczenia 
pielgrzyma, znajdującego się w eseju Akropol (LNM). Tu także mamy 
do czynienia z pełną emocji relacją „samotnego ducha”, który dzieli się 
wrażeniami z tego, co widzi i czuje. Narrator wprost też zaznacza, że 
w zależności od racjonalnego (dziennego) lub intuicyjnego (nocnego) 
oglądu starożytnego świata, zasadniczo zmienia się przedmiot opisu 
(Herbert podkreśla nawet walkę między emocjonalnym a racjonalnym 
doświadczeniem, opisując próbę przeciwstawienia się ogarniającym go 
emocjom i powrotu do racjonalności przez „liczenie kolumn”). Zapis 
greckiego doświadczenia, zbudowany na identycznej zasadzie co opis 
Forum Romanum, jest obszerniejszy i pozwala dokładniej prześledzić 
romantyczny styl Herberta:

Była już noc. Wokół wzgórza prawie pusto. Jeśli dobrze przypominam sobie tę 
chwilę, zacząłem liczyć, po prostu liczyć kolumny – osiem, siedemnaście i znów 
osiem, siedemnaście, dokładnie tyle, ile rysowało się w zeszytach szkolnych. Tak 
jakbym chciał ten nieoczekiwany spadek przyjąć chłodno i racjonalnie.

Wkrótce uświadomiłem sobie, że istnieją we mnie dwa Akropole: dzienny 
i nocny. Pierwszy był analityczny, z głową w przewodniku. Sprawdzanie planu, 
badanie struktury całości, dotykanie kamieni, wyobrażania sobie tego, co 
zginęło – trochę jak studium anatomii wykopaliskowego zwierza. […]

Drugi Akropol – nocny, zapalony na niebie, oddający się spojrzeniu jako 
całość. Siadywałem na Wzgórzu Muz, tuż koło pomnika Filopapposa. Z dołu, 
z dzielnicy Plaka, dochodził gwar banalny i codzienny. Białe domy jarzyły się 
wapnem w ciemności. W powietrzu unosiła się woń baraniny, oliwy i czosnku. 
Akropol w wieńcu cebulowych zapachów. Na lewo, wśród drzew, odbywało się 
co wieczór widowisko Son et Lumière. Chóry Sofoklesa płakały na przemian po 
francusku i angielsku. Światło wydobywało z nocy fragmenty świętego wzgórza. 
Rzucany z reflektorów czerwony blask imitował pożary.

Akropol był dla mnie wtedy rzeźbą; nie zespołem architektury, ale właśnie 
rzeźbą. Zrujnowana kolumnada południowa Partenonu, ścięte nisko pnie kolumn 
wywoływały skurcz serca. Kamienie walczyły z nacierającą pustką.
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Z planu estetycznego Akropol przesuwał się w mojej świadomości na plan 
historii. […] Akropol, jaki miałem przed oczyma, sprowadzony do szkieletu, 
odarty z ciała, był dla mnie zarówno dziełem woli, ładu, jak chaosu, artystów 
i historii, Peryklesa i Morosiniego, Iktinosa i grabieżców. I dotykając wzrokiem 
jego ran i okaleczeń, doznawałem uczucia, w którym podziw mieszał się z litością.

Jeśli czerpałem osobliwe uczucie szczęścia zagrożonych, to wypływało ono 
chyba z uświadomienia sobie tego niezwykłego faktu, że „udało mi się jeszcze 
zdążyć”, zanim on i ja podzielimy los wszystkich tworów ludzkich na ciemnym 
przylądku czasu, przed niewiadomą przyszłością (Akropol, LNM 130 – 131)23.

Ponieważ ten obraz jest bardziej rozbudowany od elegijnego widoku 
rzymskiego Forum, wyraźniej występują takie cechy romantycznego opi-
su, jak realizm „rozumiany w ten sposób, że podporządkowany realnym 
zdolnościom i możliwościom obserwacyjnym konkretnej osobowości 
ludzkiej”24. Naturalna niejasność nocnego krajobrazu powoduje, że 
ważnymi zmysłami stają się też słuch i węch, owe „zmysły niewidomych”, 
o których pisze Opacki25. Natomiast fragment opisu Aten widzianych 
z ruin pomnika Filopapposa należy już do innego, wypracowanego przez 
romantyzm, wizyjnego sposobu przedstawiana rzeczywistości. 
Białe domy, zapachy z restauracji dzielnicy Plaka oraz „chóry Sofoklesa” 
śpiewające w językach turystów są pejzażem wyobrażonym, a nie reali-
stycznym. Oddalone od Akropolu, ciche i puste nocą Wzgórze Muz 
nie daje bowiem takich możliwości percepcyjnych26. Przedstawiony 
ogląd po prostu nie jest możliwy, a tylko uczuciowo wyobrażony.

23 Że świat jest inny nocą, a inny dniem, mówi także niepozbawiony ironii 
fragment H.E.O. (z aluzją do III części Dziadów Adama Mickiewicza):

„Otwiera się przed nim pejzaż w bazalcie, dostojny jak spalony las, nieporuszony 
jak oko wulkanu, wnętrze gęstej materii, spalony do nicości błękit nocy.

Opiewałem świty koronacje słońca
podróż kolorów od ranka do wieczoru
a zapomniałem o tobie
wiekuista nocy [rozstrzelenie moje – J.M.R.].
Orfeusz odwraca się nagle ku cieniom Eurydyki i Hermesa i krzyczy w uniesieniu 

jedno słowo: – Znalazłem!
Cienie znikają. Orfeusz wychodzi na światło dnia. Rozpiera go radosna duma, 

że doznał objawienia i odkrył nowy rodzaj literatury, zwany odtąd liryką zadumy 
i mroku” (H.E.O., KM 12).

24 I. Opacki, Z zagadnień cyklu sonetowego…, dz. cyt., s. 92.
25 Tamże, s. 93.
26 Wpływ podróży „śladami poety” na lekturę wierszy i esejów Herberta oraz 

sprawdzanie przedstawionych w literaturze realiów omawiam w innym miejscu 
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INTERPRETACJE FENOMENOLOGICZNE. W tym miejscu – idąc śladem 
badań Seweryny Wysłouch27 – warto uczynić niewielkie dopowiedzenie 
na temat Mickiewiczowskiego opisu, które dotyczy także Herberta. 
Poznańska uczona zwraca uwagę na kontrowersje wokół „plastyczności 
opisu” w Sonetach28 i sama stawia tezę, że nowatorstwo Mickiewicza 
polega na prezentacji niezwykle skomplikowanego mechanizmu po-
strzegania, w którym bierze udział obserwator, przedmiot postrzegany 
oraz zakomunikowane przez autora doznanie („wzrokowe, dźwiękowe, 
dotykowe, które charakteryzuje bezpośredniość, natychmiastowość 
i niedowolność”29). Sprawozdawca ów został dokładnie opisany, prze-
analizowany i przedstawiony jako nowy, romantyczny podmiot. Jeśli zaś 
chodzi o zakres zainteresowań Pielgrzyma, to badaczka zwraca uwagę 
na fakt, że Mickiewicza najmniej interesuje egzotyka Krymu, ciekawa 
przecież z turystycznego punktu widzenia. Fascynują go tylko dwie 
rzeczy: przyroda i przeszłość. Całą resztę poeta przeniósł do przypisów30, 
a ten rodzaj „odciążenia” literackiego tekstu umożliwił mu skupienie 
się na wyrażaniu przeżyć „ja” lirycznego i wyeksponowanie emotywnej 
funkcji poznania. Nowatorstwo przejawia się również w połączeniu 
zapisu percepcji z prezentacją owej percepcji:

Z całą pewnością można stwierdzić, że Sonety krymskie ilustrują proces zmysłowego 
poznawania świata. Koncentrują uwagę nie na fizycznym przedmiocie, lecz na 
samym akcie postrzegania, czy inaczej: na doznaniach, jakie są udziałem 
podmiotu, który widzi świat w danej chwili tak, a nie inaczej, poprzez jakości 
zmysłowe: plamy barwne i kształty, w tej, a nie innej perspektywie, w tym, 
a nie innym oświetleniu. Jakości te Roman Ingarden nazwał wyglądami. 
Według niego przedmiot jawi się podmiotowi poprzez mnogość wyglądów, 
które nie są dane, ale jedynie doznawane w spostrzeżeniu, pojawiają się mi-
mochodem i znikają, nie tworząc żadnego kontinuum31. Można przyjąć, że 

(J.M. Ruszar, Rzeczywistość – literatura – obraz. (Dokumentacja świata rzeczywistego 
w twórczości literackiej) [w:] Dokument w sztuce współczesnej, red. I. Kiec, Poznań 2012.). 
Sprawdzenie realiów in situ dowodzi, że mamy do czynienia z wizją, a nie relacją.

27 S. Wysłouch, O malarskości „Sonetów krymskich” [w:] tejże, Literatura i se-
miotyka, Warszawa 2001, s. 95 – 115. 

28 Wielu komentatorów Sonetów uważało, że jest to znakomity przykład ro-
mantyczno-realistycznej opisowości; inni zaś zwracali uwagę na braki „malarskości”.

29 S. Wysłouch, O malarskości „Sonetów krymskich”, dz. cyt., s. 103 – 105.
30 Mickiewicz naśladuje w tym względzie Byrona.
31 R. Ingarden, Studia z teorii poznania, wybrał, opracował i wstępem poprzedził 

A. Węgrzecki, Warszawa 1995, s. 72 – 76, 86 – 88.
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Sonety krymskie przedstawiają świat percypowany głównie przez wyglądy  
unaoczniające32.

Tego rodzaju opis postrzegania zgadza się z Herbertowskim obrazem 
Forum Romanum, a także nocnego Akropolu i innymi emotywnymi 
fragmentami jego esejów wciśniętymi w erudycyjne partie tekstu. Są one 
nie tylko „małymi traktatami epistemologicznymi” oraz „tryumfem oka 
i bezsilności poznania racjonalnego”, ale – zgodnie z sugestią Seweryny 
Wysłouch – przede wszystkim „sugerują sensy filozoficzne”33. Wydaje 
się, że właśnie w tym miejscu spotykają się dwaj wielcy polscy poeci, 
Mickiewicz i Herbert, ale warto zauważyć, że z fenomenologicznym 
oglądem przedmiotów autor Próby opisania krajobrazu greckiego spotkał 
się po raz pierwszy na wykładach Romana Ingardena w roku 194534.

2. Rzym, przestrzeń i natura
Herbert – Słowacki 

Czym innym jest „tryumf oka” i „aktu postrzegania” – a czym innym 
sukces wyobraźni. Wizjonerski Rzym Juliusza Słowackiego nie jest 
wierszem osamotnionym w polskiej poezji. Przeciwnie, wpisuje się 

32 S. Wysłouch, O malarskości „Sonetów krymskich”, dz. cyt., s. 107 – 8. Możliwości 
wieszcza krótko ujął Czesław Miłosz, pisząc: „już w tym pierwszym przykładzie 
[Zima miejska, 1818 rok] widoczna jest energiczna konkretność stylu, która jest główną 
zaletą Mickiewicza” (patrz: tenże, Historia literatury polskiej. Pierwsze polskie pełne 
wydanie, tłum. M. Tarnowska, Znak 2010, s. 249.). 

33 S. Wysłouch, O malarskości „Sonetów krymskich, dz. cyt., s. 113.
34 O wpływie metody fenomenologicznej na poezję Herberta piszę w artykule 

Ból osobnego bytu. Mistyczna intuicja i złuda Mai [w:] Czułość dla Minotaura. Metafizyka 
i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Cicha, Wydaw-
nictwo Gaudium, Lublin 2005, s. 251 – 286. Na temat studiów filozoficznych Herberta 
u Ingardena – „pierwszego mistrza” piszę w nocie od wydawcy, patrz: Spór o istnienia 
świata [w:] M. Śniedziewska Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec 
świata i problemach jego reprezentacji (rozprawa i album), Wydawnictwo JMR Trans-
atlantyk, Kraków 2013, s. 125 – 126. Kwestię związków poety z fenomenologią omawia 
Katarzyna Wojtkowska (tejże, Stołek. Z powrotem do rzeczy. Ukryta debata z Ingarde-
nem we wczesnej poezji Herberta [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje 
twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010.



104 Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta

w długą tradycję refleksji nad upadkiem Wiecznego Miasta, trwającą 
od czasów renesansu do drugiej połowy XX wieku. Jak przedstawiony 
przez romantycznego poetę obraz ruin Rzymu funkcjonuje w nowszej 
polskiej kulturze literackiej? Które wątki i motywy zostały podjęte 
przez współczesnych poetów? Jakie cechy stylistyczne zostały wybrane 
z romantycznego repertuaru? Proponuję przeczytać wiersz Słowackiego 
tak, jak mógł się on jawić Jarosławowi Rymkiewiczowi i Zbigniewowi 
Herbertowi w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Proponowany czas lektury nie jest przypadkowy. W latach sześć-
dziesiątych w poezji polskiej silnie pobrzmiewa nurt nazwany dość 
nieprecyzyjnie „klasycznym” lub „neoklasycznym”. W niniejszych roz-
ważaniach ważny jest fakt, że świadomie nawiązywano wówczas do 
Eliotowskiej koncepcji kultury jako wiecznej tradycji, w której każde 
dzieło funkcjonuje na zasadzie współoddziaływania i współzależno-
ści. Pod wrażeniem wizji Eliota niektórzy polscy poeci przyjmowali 
programowo – wbrew modernistycznym ideom – że przekreślanie 
historii literatury ani nie jest możliwe, ani pożądane, a każde dzieło 
indywidualne powinno nie tylko czerpać z literackiej przeszłości, ale 
także na nią wpływać35. 

W tym też czasie powstał pełny przegląd polskich elegii poświę-
conych Rzymowi. Znajduje się on w znakomitym szkicu włoskiego 

35 W roku 1960 ukazały się Poezje wybrane (T.S. Eliot, Poezje wybrane, ze wstępem 
W. Borowego, Wędrówka nowego Parsifala, Warszawa 1960), a w 1963 obszerny wybór 
tekstów krytycznoliterackich T.S. Eliota pod tytułem Szkice literackie (T.S. Eliot, 
Szkice literackie, red., wybór i przedmowa W. Chwalewik, tłum. W. Chwalewik, 
H. Pręczkowska, M. Żurowski, Warszawa 1963). Nie znaczy to, że twórczość i po-
glądy londyńskiego poety nie były wcześniej znane, a tylko, że ówczesny czytelnik 
miał dogodniejsze warunki zapoznania się z poglądami autora eseju Tradycja i talent 
indywidualny. Dzieje recepcji twórczości Eliota w Polsce przedstawia Magdalena 
Heydel. Krakowska uczona stwierdza, że przed II wojną światową autor Ziemi 
jałowej znany był z prasy literackiej z tłumaczeń Czechowicza oraz omówień jego 
twórczości autorstwa Wacława Borowego (najważniejszy artykuł Eliot jako krytyk 
literacki i teoretyk tradycji, „Marchołt” 1934, r. I, nr 4 oraz Wędrówki nowego Parsifala, 

„Przegląd Współczesny” 1936, t. LXII, nr 170, powtórzony jako wstęp do wydania 
Wierszy wybranych w 1960 roku). Zaraz po wojnie ukazały się tłumaczenia Miłosza 
( Jałowa ziemia, Wydrążeni ludzie) oraz jego szkice w „Twórczości”. Zob. M. Heydel, 
Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej, Wrocław 2002, rozdział: Rekonesanse 
i zapowiedzi. T.S. Eliot w literaturze polskiej przed II wojną światową, s. 18 – 47 oraz 
rozdział Głosy Miłosza. T.S. Eliot w twórczości Poety z lat czterdziestych, s. 48 – 95.
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badacza literatury polskiej, Sante Graciottiego36. Erudycyjny szkic Gra-
ciottiego powstał w latach sześćdziesiątych (daty pierwszych publikacji: 
1960 i 1963) i zawiera także omówienie świeżo wtedy opublikowanego 
wiersza Rymkiewicza Epitafium dla Rzymu. Również Herbert posiada 
historycznoliteracką świadomość dotyczącą owej tradycji, stwierdza 
bowiem w Przerwanej lekcji: „Od czasów renesansu aż do naszych dni 
pokolenia pisarzy i historyków medytują na ruinach Rzymu i zastana-
wiają się nad przyczynami śmierci tej cywilizacji”37.

Oto wizja z wiersza Rzym Słowackiego38:

Nagle mię trącił – płacz na pustym błoniu:
„Rzymie! nie jesteś ty już dawnym Rzymem”.
Tak śpiewał pasterz trzód, siedząc na koniu.

Przede mną mroczne błękitnawym dymem
Sznury pałaców pod Apeninami,
Nad niemi kościół ten… co jest olbrzymem.

Za mną był morski brzeg, i nad falami
Okrętów tłum, jako łabędzie stado,
Które garnął sen pod ruinami.

I zdjął mnie wielki płacz, gdy tą gromadą
Poranny zachwiał wiatr i pędził dalej
Jakby girlandą dusz w błękitność bladą.

I zdjął mię wielki strach, gdy poznikali
Ci aniołowie fal – a ja zostałem
W pustyni sam – z Rzymem, co już się wali.

I nigdy w życiu takich łez nie lałem
Jak wtenczas – gdy mnie spytało w pustyni
Słońce, szydzący Bóg – czy Rzym widziałem?

Wizyjny styl Słowackiego zasadniczo różni się od opisu Mickie-
wiczowskiego, a posiada wiele cech wspólnych z elegijną tradycją 
Vitalego oraz „rzymskimi” fragmentami utworów Krasińskiego. 

36 S. Graciotti, Losy jednej elegii Giana Vitalego, czyli ruiny Rzymu w poezji Polskiej 
[w:] tenże, Od Renesansu do Oświecenia, tłum. W. Jekiel i in., t. 1, Warszawa 1991.

37 Z. Herbert, Przerwana lekcja, „Zeszyty Literackie” 2003, nr 2 (82), s. 59.
38 J. Słowacki, Dzieła, pod. red. J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1952, t. I, s. 69.
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W obrazie Wiecznego Miasta z Legendy Krasińskiego „syntetyczny 
wizerunek” okolic Rzymu jest tłem dla apokaliptycznej wizji przybycia 
Polaków na paruzję – millenarystyczne odrodzenie chrześcijańskich  
narodów: 

Zdało mi się, że w samą Wigilią Bożego Narodzenia wychodzę z Bram Rzymu 
i że idę przez Kampanię. – Pogańskie tam grzały się groby w promieniach 
słońca – ranek był – niebo czyste jak zawsze i pustynia smutna jak od wieków. 
Szedłem dzień cały, niesion ducha potęgą. – Stare wodociągi, póki mogły, szły za 
mną, lecz jam poszedł dalej. – Bluszcze, jak zielone żłoby Chrystusa, szumiały po 
świątyń ruinach. – Leciały nade mną białych ptaków stada – przede mną w dole 
pełzał gad błyszczący. – Huk morza zaczął wołać na mnie!39 

Porównanie eseju Herberta z twórczością Słowackiego i Krasińskiego 
od razu zwraca uwagę na zasadniczo inny sposób budowania przestrzeni 
i stosunek do natury. 

BUDOWANIE PRZESTRZENI. Słowacki rozgrywa akcję liryczną w miejscu 
niedookreślonym, nierealnym, w nieogarnionej przestrzeni (zawierającej 
jakby całe uniwersum), umiejscowionej między górami a morzem. 
Nad owym pustkowiem góruje ogromne niebo. Krótko mówiąc, jest 
to wizja, a nie realistyczny opis. Taki ogląd po prostu nie jest możliwy, 
a tylko „uczuciowo wyobrażony”. Czesław Zgorzelski pisze, że jest 
to „przeżycie w skali najwyższego poruszenia wewnętrznego, z całym 
patosem nieoczekiwanie wzburzonych reakcji emocjonalnych, z całą siłą 
uniezwyklenia poetycko przekształconej, oczami romantyka oglądanej 
sytuacji”40. 

Juliusz Kleiner zauważa wysoki stopień skonwencjonalizowania 
wiersza, przywołując m.in. sytuacyjne i tekstowe zapożyczenia z Byrona 
oraz Krasińskiego, co zgodne jest z ówczesną tendencją poszukiwania 
wpływów41. Według uczonego pierwszy wers nawiązuje do przedmowy 
do IV części Wędrówek Childe Harolda, w której robotnicy śpiewają 

„Roma! Roma! Roma! Roma non è più come era prima!”. Wizja miasta 
odsyła zaś do Irydiona: 

39 Z. Krasiński, Legenda [w:] tegoż, Dzieła literackie, t. II, Warszawa 1973, s. 769.
40 Cz. Zgorzelski, O czynnikach rezonansu lirycznego w wierszach z lat 1835 – 1843, 

[w:] tegoż, Liryka w pełni…, s. 119. 
41 J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 2, Kraków 1999, s. 71.
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Kiedy na Forum będą prochy tylko!
Kiedy na cyrku będą koście tylko!
Kiedy na Kapitolu będzie hańba tylko!42 

Niektórzy biografowie Słowackiego, na przykład Zbigniew Sudolski 
i Jan Zieliński, sądzą dość ryzykownie, że wiersz jest rezultatem prze-
życia wjazdu do Rzymu, i traktują utwór jako opis panoramy miasta 
od strony Civitavecchio. Przypuszczenie bierze się stąd, że Słowacki 
przybył, jak większość ówczesnych podróżujących do Wiecznego Miasta, 
statkiem, a następną część podróży odbył weturynem, jak nazywano 
ówczesne dalekobieżne dorożki. 

Apokaliptyczny wiersz Rzym oddaje zapewne pierwsze wrażenie poety po ujrzeniu 
miasta, widzianego właśnie od wschodu, od strony morza, o poranku43. Przeżycia, 
jakich doznał w drodze do Rzymu, wprowadził do napisanego wkrótce wiersza 
pod tytułem Rzym […]. Proszę zwrócić uwagę, jakimi metaforami posługuje 
się poeta dla oddania niezwykłości obrazu okrętów na morzu – najpierw jest to 
łabędzie stado, następnie girlanda dusz, wreszcie, stają się one aniołami fal. To 
przeżycie architektury i malarstwa wileńskiego przygotowało Słowackiego do 
takich spiętrzeń metaforyki44.

Tego rodzaju prostych autobiograficznych sugestii interpretacyjnych 
brak w biografii Pawła Hertza Portret Słowackiego 45. Sądzę, że jednak 
Juliusz Kleiner jest bliższy prawdy niż Czesław Zgorzelski, a przy-
puszczenia Zbigniewa Sudolskiego i Jana Zielińskiego nie znajdują 
pokrycia w tekście. Wydaje się, że nawet romantyczna konwencja 
wyrażania osamotnienia i zadumy nad przemijalnością świata nie 
zmieniają faktu, że mamy do czynienia z wizją, a nie opisem z natury. 
Niewątpliwie mamy do czynienia z literacką kreacją o czym dobitnie 
przekonuje studium Bernadetty Kuczery-Chachulskiej, w którym 
mowa o „impresjonistycznym” przedstawianiu pejzażu i działaniach 
kreacyjnych zamieniających rzeczywistość w obrazy metaforyczne:

Pejzaż portowy – dziewiętnastowieczny, ale poza tym zwyczajny, reinkarnuje 
w drzemiące łabędzie stado, w dodatku – pod ruinami. Z właściwą sobie mocą 
działań kreacyjnych inicjuje Słowacki podwójny obraz: odpływających realnie 
okrętów i iluzję metaforycz nych przeobrażeń. Poeta decyduje się na płacz (środkowa 

„cezura” wiersza) w momencie, kiedy ptaki przemieniają się w „girlandę dusz”. 

42 Z. Krasiński, Irydion [w:] tegoż, Dzieła literackie, t. 1, Warszawa 1970, s. 720.
43 J. Zieliński, Słowacki. Szat Anioł, Warszawa 2009, s. 208.
44 Z. Sudolski, Słowacki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1996, s. 155 – 156. 
45 P. Hertz, Portret Słowackiego, Warszawa 2009.
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Druga połowa tekstu jest wyraźnie bardziej dynamiczna; girlanda dusz przeistacza 
się w aniołów fal, zainicjowana w wierszu jakby przypadkowo, w „trakcie” 
poszukiwania narzędzi opisu realiów, odsłania być może skłonność podmiotu 
mówiącego do widzenia rzeczywistości jako „drabiny Jakubowej”, ewoluujących 
jestestw w okresie poprzedzającym krystalizację genezyjskich przekonań poety. 
Źródłem przeobrażeń w Rzymie staje się wiatr („gdy tą gromadą / Poranny 
zachwiał wiatr i pędzi dalej”), stare i zakorzenione w myśleniu naszej kultury 
upostaciowanie ducha46.

Również między bezpośrednią relacją, charakterystyczną dla Mickie-
wicza czy Herberta, a prozą poetycką Krasińskiego różnica stylistyczna 
jest oczywista. Używanie czasu przeszłego dokonanego, wraz z jawnym 
wskazaniem nierzeczywistego charakteru scen, kilkakrotnie rozpoczyna-
nych od „Zdało mi się…”47 – wystarczająco silnie sugeruje zastosowanie 
konwencję wizji, a nie opisu. Sygnały stylistyczne wysyłane przez 
Słowackiego nie są aż tak silne jak u Krasińskiego, ale wystarczające. 

PRZEWODNIK PIELGRZYMA I ROZWÓJ PODMIOTU. Wizyjne obrazy 
Słowackiego czy Krasińskiego nie mogą więc służyć za wzorzec lub 
punkt odniesienia dla Lekcji łaciny48. Romantyczny styl opisu Forum 

46 B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej 
XIX wieku, Warszawa 2002, s. 169.

47 „A ja ich prowadzę na Forum. – Zdało mi się, że Amfiteatr Flawiana, ten 
pusty, ten ciemny, ten stary, jak ogrom światła, stoi teraz, od stóp po olbrzymie 
szczyty kagańcami rozwieszon – każden listek bluszczu znać na nim – w jaskrawych 
szatach niewiasty i dzieci przechadzają się po piętrach gmachu i klaszcząc w dłonie, 
witają nas przechodzących. I wszystkie łuki na Forum, i wszystkie kolumny palą 
się, jaśnieją – i na wzgórzu ścianą złotych ogni wznosi się Kapitol – od wielkiej łuny 
gwiazdy pomdlały na niebie” (Zygmunt Krasiński, Legenda, dz. cyt., s. 769).

48 Wiersz Rzym, jako słabszy utwór poety, może być tylko świetnym materia-
łem porównawczym dla badań nad toposami, a nie powodem wzruszeń czytelnika. 
I w takim charakterze funkcjonuje w analizie M. Mikołajczak: „Warto jednak, 
uwzględniając dotychczasowe rozpoznania, spojrzeć na ten utwór z perspektywy 
intertekstualnej, konfrontującej prywatne doświadczenie egzystencjalne ze światem 
literackiej konwencji. W tym ujęciu wiersz Słowackiego wydaje się nawiązywać do 
pierwszej części archetekstu, w której oczom pielgrzyma prezentowane są ruiny 
rzymskiego imperium. Poeta romantyczny transponuje motyw z Du Bellaya poprzez 
maksymalną interioryzację. Kreację podmiotu – podróżnika przemierzającego 
pastwiska – można bowiem przyrównać z sytuacją Przybysza (u Sępa w Epitafium 
Rzymowi Pielgrzyma) – bohatera hipotekstu” (M. Mikołajczak, Rzym neoklasycy-
styczny Jarosława Marka Rymkiewicza w kontekście wiersza „Rzym” Juliusza Słowackiego, 
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Romanum zakorzeniony jest w twórczości młodego Mickiewi-
cza, w którym motorem silnych przeżyć jest realizm opisu, a nie 

„sztuczki wyobraźni”, przez Herberta nie lubianych, o czym wiemy 
z wiersza zatytułowanego Pan Cogito i wyobraźnia (ROM). Wskazuje 
na to także funkcja „przewodnika”. W liryku Słowackiego jest to rola 
mało znacząca, niewielka, intelektualnie bez znaczenia, wyłącznie 
konstrukcyjna – pasterz jest potrzebny, by mógł zaśpiewać, podobnie 
jak to się dzieje u Byrona. Jeśli by przyjąć, że jest czymś więcej, to chyba 
tylko figurą degradacji dawnej świetności Imperium, sprowadzonej do 
obrazu pasącego się stada w niegdysiejszym centrum świata. 

Wbrew autorytetowi Czesława Zgorzelskiego49 i Mieczysława 
Inglota50, a także wyjaśnieniom roli pasterza w szkicu Małgorzaty 
Mikołajczak, sądzę, że postać ta w wierszu Słowackiego jest tworem 
czysto konwencjonalnym. Badaczka ma niewątpliwie rację, że spełnia 
on funkcję konstrukcyjną – ma „zawiązać akcję liryczną”, natomiast 
przekonanie o szczególnej wiedzy lub przypisywanie mu roli inter-
pretanta wydaje się przesadą51. Pasterz w wierszu Rzym nie posiada 
ani żadnej specjalnej wiedzy, ani niczego nie wyjaśnia podmiotowi 
lirycznemu; nie wpływa też na jego rozwój. Zgadzam się z Berna-
dettą Kuczerą-Chachulską, która także wskazuje na pierwszopla-
nową rolę konstrukcyjną postaci, nie przypisując jej dodatkowego  
poslannictwa: 

Jakie miejsce w układzie wyjściowym „sił lirycznych” zajmuje podmiot mówiący? 
Pasterz jest figurą niezbędną do „wywołania” akcji, do charakterystycznego dla  

dz. cyt., s. 319). Mimo zapewnień takich autorytetów, jak Czesław Zgorzelski czy 
Mieczysław Inglot, wiersz Słowackiego jest martwy.

49 Cz. Zgorzelski, Rzym [w:] Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy, red. S. Ma-
kowski, Warszawa 1980, s. 26 – 30.

50 M. Inglot, „Rzym” – elegia dramatyczna Juliusza Słowackiego, „Prace Poloni-
styczne”, seria LII, 1997, s.165 – 176. Mieczysław Inglot twierdzi wręcz, że pasterz jest 
jednocześnie reżyserem i pierwszoplanowym aktorem wydarzeń (s. 176).

51 M. Mikołajczak twierdzi: „Zarazem – w otwieranej przestrzeni intertekstualnej 
pełni funkcję interpretanta. Pasterz bowiem, obdarzony wiedzą niedostępną bądź obcą 
bohaterowi wiersza, staje się kimś na podobieństwo przewodnika z wiersza Sępowego. 
Symbolizuje nie tyle zwycięską naturę (jak sugeruje Inglot), co raczej klasycystyczną, 
wiecznotrwałą refleksję, przeciwstawioną jednostkowemu, subiektywnemu odczuciu” 
(M. Mikołajczak, Rzym neoklasycystyczny Jarosława Marka Rymkiewicza w kontekście 
wiersza „Rzym” Juliusza Słowackiego, dz. cyt., s. 319).
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wiersza ukształtowania opozycji Rzym dawny – Rzym obecny. Stąd przypadkowe 
jakby zetknięcie się osoby mówiącej z problemem – inicjacją miniaturowego 
opowiadania52.

Zwróćmy uwagę, że w dalszym ciągu cytowanej interpretacji równie 
ważną rolę w kreacji dynamicznych obrazów odgrywa wiatr-duch, jako 

„źródło przeobrażeń”53 pejzażu, a przede wszystkim płacz. To on – płacz – 
jest motorem przemian silnie zmetaforyzowanego, nastrojowego opisu. 
Obraz jest „mglisty”, a akcja „rozgrywająca się za plecami bohatera” 
podlega „delikatnym oscylacjom przeszłość – teraźniejszość”, ponieważ 
fundamentem opisu nie jest realny pejzaż, lecz „sposób odczuwania 
podmiotu”54. Mówimy więc o pejzażu lirycznym o silnych cechach 
elegijnych, z tym że rozwój uczuć i rozpoznanie sytuacji przez podmiot 
niewiele mają wspólnego z obecnością pasterza – domniemanego 

„romantycznego przewodnika”.
Jak już zauważyłem wcześniej, rola przewodnika w eseju Herberta 

jest bardziej złożona i subtelna: instruktaż i dorastanie Pielgrzyma 
(inaczej niż w Mickiewiczowskich Sonetach) dokonały się, zanim do-
szło do osobistego doświadczenia i kontaktu z obiektem pielgrzymki. 
W eseju Herberta narrator – podobnie jak u Słowackiego – znajduje się 
w centrum wypowiedzi, a jego odczucia wpływają na obraz i pojmowanie 
oglądanego świata. Poza tym zarówno podmiot wiersza Rzym, jak osoba 
mówiąca w eseju Lekcja łaciny (a także Akropol), jako istoty autonomiczne, 
a nawet przeciwstawne cywilizowanemu światu, spełniają romantyczne 
kryterium przedstawiania bohatera wyalienowanego55. Widać jednak 
pewne istotne zmiany w pojmowaniu czasu i natury. 

Nieprzypadkowo zarówno u Rymkiewicza, jak i u Słowackiego, motyw paradok-
salnej trwałości i stałości wpisany w topos Rzymu ustąpił miejsca refleksji nad 

52 B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej 
XIX wieku, dz. cyt., s. 168. W tej interpretacji silnie podkreśla się ewentualne związki 
semantyczne z obrazami biblijnymi. Nie znajduję jednak potwierdzenia dla sym-
bolicznej funkcji pasterza, a w szczególności jakiegokolwiek związku z symboliką 
ewangelijną. Pasterz jest raczej naturalistyczny i „włoski”, bez cech „palestyńskich”, na 
co wskazuje fakt, że porusza się konno. W gruncie rzeczy w wierszu brak nawet dowo-
dów, że pasie on owce. Mowa o „trzodzie”, a więc równie dobrze mogą to być krowy… 

53 Tamże, s. 169.
54 Tamże, s. 168 – 9
55 Zob. na ten temat: Cz. Zgorzelski, Współczesna tradycja polska wobec tradycji 

romantyzmu, „Teksty” 1975, z.1, s. 56.
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przemijalnością człowieka i trwałością natury. O ile jednak w wierszu Słowackiego 
(także w pierwszym z „rzymskich” wierszy Rymkiewicza Epitafium dla Rzymu) 
przestrzeni miasta (kultury) została przeciwstawiona przestrzeń naturalna, o tyle 
wiersz Natura też jest Rzym wydaje się znosić tę opozycję56.

Wyjaśnienie podobieństwa poezji „neoklasycysty” do romantycznych 
konwencji badacze znajdują w koncepcji „świadomości tragicznej”, 
o czym będzie jeszcze mowa. Podkreślić więc należy różnice między 
Herbertem z jednej, a Rymkiewiczem i romantykami z drugiej strony. 

PRZECIWSTAWIENIE: NATURA – KULTURA. W wierszu Rzym słońce – 
jako symbol wieczności natury – szydzi z pychy człowieka. Rustykalne 
pejzaże rzymskiej Kampanii z nieodłącznymi stadami owiec pojawiają 
się także w innych wierszach Słowackiego57, a konkurencyjnym dla 
słońca symbolem niezmienności natury bywa niepozorny wróbel. Także 
w innych obrazach Wiecznego Miasta, na przykład we Wspomnieniu 
Rzymu Krasińskiego, opis zwycięskiej flory i fauny jest przyczyną 
melancholii lub satysfakcji z upadku potęgi imperium: „Deptałem 
jaszczurki lubieżne w promieniach słonecznych tam, gdzie kąpały się 
władczynie świata wśród ozdób purpurowych i złoconych stropów. 
Strącałem pająki z sieci utkanych wkoło wnęk, gdzie panowały bogi; 
a nietoperz, uciekając, musnął me włosy w przelocie” 58. 

Podobnie jest w wierszach Rymkiewicza59. Herbert – inaczej, chociaż 
także przeciwstawia kulturze, a właściwie przemijalności cywilizacji, 
długotrwałość czy też „wieczność” natury, jak to ma miejsce w wierszu 

56 M. Mikołajczak, Rzym neoklasycystyczny Jarosława Marka Rymkiewicza 
w kontekście wiersza „Rzym” Juliusza Słowackiego, dz. cyt., s. 320.

57 Rzymska Kampania i ruiny starożytnego Rzymu występują w wielu utworach, 
np. „Wiesz Panie, iżem zbiegał świat szeroki…” (J. Słowacki, Dzieła, t. 1, red. J. Krzy-
żanowski, Wrocław 1952, s. 130); „… Dziecinna Lolka na rzymskich mogiłach…” (tamże, 
t. 1, s. 140); VIII Pieśń Beniowskiego (tamże, t. 3, s. 182 – 183).

58 Zygmunt Krasiński, Wspomnienie Rzymu (fragm. z powieści Adam Szaleniec), 
tłum. z franc. L. Staff [w:] tegoż, Dzieła literackie, t. III, Warszawa 1973, s. 190.

59 M. Mikołajczak pisze: „Naturę bowiem można potraktować jako analogon 
Rzymu ponadhistorycznego, duchowego – kultury. Jeśli tak, to przesłanie zawarte 
w sformułowaniu „Natura też jest Rzym” niesie w sobie nadzieję trwania poprzez 
powracalność, podobną do tej występującej w przyrodzie, będącej modelem niezmien-
ności form. Rzym – imię to idea, forma, która trwa, bo powraca, taka sama, choć nie 
ta sama w kolistym czasie natury” (M. Mikołajczak, Rzym neoklasycystyczny Jarosława 
Marka Rymkiewicza w kontekście wiersza „Rzym” Juliusza Słowackiego, dz. cyt., s. 322).
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Góra naprzeciw pałacu (N). W przeciwieństwie jednak do romantyków, 
Herbert nie znajduje w naturze pocieszenia:

Góra naprzeciw pałacu Minosa jest jak grecki teatr
tragedia oparta plecami o gwałtowny stok 
w rzędach bardzo wonne krzewy ciekawe oliwki 
oklaskują ruinę

Naprawdę między przyrodą a losem ludzkim 
nie ma istotnego związku 
powiedzenie że trawa szydzi z katastrofy 
jest wymysłem niepocieszonych i chwiejnych

Osobliwy przypadek: dwie proste równoległe 
nie przecinają się nawet w nieskończoności

Tyle można tylko o tym uczciwie powiedzieć60.

Tak więc poeta sprzeciwia się angażowaniu natury w aranżowanie 
ludzkich emocji, choć nie czyni tego w sposób konsekwentny. Karci 
na przykład Ruysdaela za przekształcanie pejzażu w symbole ludzkich 
przeżyć:

Chciałbym jeszcze powiedzieć, dlaczego moje uczucia do Ruysdaela ochłodły. 
Otóż stało się to wtedy, gdy w jego płótna wstąpił duch i wszystko stało się 
uduchowione, każdy liść, każda obłamana gałąź, każda kropla wody. Natura dzieliła 
z nami nasze rozterki i cierpienia, przemijanie i śmierć. Dla mnie najpiękniejsza 
jest przyroda współczująca – chłodny świat w innym świecie (Delta, MNW 15).

Stanowisko jest wyraziste, ale we wczesnym wierszu Męczeństwo świętych 
Kosmy i Damiana poeta pozwala sobie na bardzo romantyczny wers: 
„Wzgórza – ziemia wzruszona, podłużne westchnienia obłoków”61. 
W sprzeczności z omawianą deklaracją jest też zakończenie sławnego 
wiersza Apollo i Marsjasza (SP), w którym cierpienie Sylena powoduje 
silną reakcję emocjonalną drzewa i słowika.

60 Utwór ten mówi o ruinach Knossos, ale – może przypadkowo – umiejsco-
wiony został zaraz po wierszach dotyczących innej umarłej cywilizacji, tj. Cesarstwa 
Rzymskiego (Tuskulum i Cerunnos).

61 Utwór, opublikowany w latach pięćdziesiątych w „Tygodniku Powszechnym”, 
nie został zamieszczony w żadnym tomiku wierszy.
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3. Rzym współczesnego klasyka
Herbert – Rymkiewicz 

Jarosław Marek Rymkiewicz w Epitafium dla Rzymu podejmuje wie-
lowiekową grę literacką z konwencją rozpoczętą przez Vitalisa:

Przybyszu, który Rzymu szukasz w owym Rzymie
I nie znajdujesz w Rzymie żadnej z rzeczy Rzymu, 
Patrz. Kolumna złamana i w pałacach kroki 
Pokoleń. Tylko wiatry i popiół, i imię.

Ten jest Rzym. Gwiazda może w tych ruinach błądzi 
I błyska, jak błyskała i miastu, i światu, 
Bo miasto świat zdobyło, a świat zdobył miasto 
I wszystko w proch upadło, by znowu czas rządził.

O chwilo, o przemiano. W tym Rzymie ukryty 
Inny Rzym wciąż kiełkuje, wolny i podbity. 
Wszystko ku zmianie pędzi. Tylko Tyber śpiewa

I płynie tam, gdzie morze swe delfiny pasie: 
To, co w czasie stać miało, Czas kruszy i zwiewa,
To, co przepływa w czasie, będzie trwało w Czasie.

TRADYCJA VITALEGO. W „neoklasycznym” sonecie mamy do czynienia 
z silnie skonwencjonalizowanym opisem erudycyjnym, a nie z roman-
tyczną jego wersją. Nie ma też wątpliwości, że chodzi o nawiązanie do 
renesansowo-barokowych konceptów i ich późniejszych rewitalizacji. 
Omawiając elegie Słowackiego i Rymkiewicza, Małgorzata Mikołajczak 
twierdzi, że:

Obu autorom nie chodzi o grę intertekstualną, a z pewnością nie tylko o nią. 
Zarówno dla Słowackiego (w wierszu Rzym), jak i dla Rymkiewicza (w utworach 
Natura też jest Rzym oraz Rzym) motyw Wiecznego Miasta wydaje się być 
znaczącym pretekstem, impulsem do zaprezentowania własnej wizji świata 
i człowieka, do projektowania własnej przestrzeni artystycznej. Choć owa 
przestrzeń jawi się w obu przypadkach odmiennie – u Słowackiego wyrasta 
z poetyki romantycznej, kształtowanej pod wpływem czynników rezonansu 
lirycznego62, u poety współczesnego jest efektem neoklasycystycznego konceptu, 

62 O czynnikach rezonansu lirycznego w wierszach Słowackiego z lat 1835 –  
1843 pisze Cz. Zgorzelski. Badacz pokazuje, że w pierwszej fazie takim czynnikiem 
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to w istocie wyraża bardzo podobne odczucie, a materia tekstów organizowana 
jest wokół tej samej idei – przemijalności.

Porażenie wizją przemijalności świata szczególnie silnie doszło do głosu 
w okresie romantyzmu. To właśnie romantyzm – dowodzi Ireneusz Opacki – 
uwydatnił koncepcję czasu, którego główną funkcją było niesienie śmierci63. 
Twórcy tej epoki, nękani obsesją przemijania „uporczywie poszukiwali sposobów 
dla oparcia się niszczącej sile czasu” 64. Doświadczeniu kruchości i nietrwa-
łości ludzkiej egzystencji przeciwstawiali wizję niezmiennej, niezniszczalnej  
natury65.

Dla autora wiersza Natura też jest Rzym, który w swojej twórczości najczęściej 
zwraca się do poetów rozważających problem trwania i przemijania, romantyzm 
jest tradycją żywą i znaczącą. Jego neoklasycyzm w dużej mierze wyrasta z ducha 
romantycznego66, traktowanego przezeń jako stała dyspozycja psychiczna Polaków. 
To właśnie w romantycznym światoodczuciu, nie tylko, jak zwykło się twierdzić, 
w barokowej vanitas, zakorzeniona jest refleksja na temat czasu, życia i śmierci, 
stanowiąca leitmotiv tej twórczości67.

dynamizującym sensy liryczne była poetyczność przyrody, w drugiej – patos przemi-
jania, odczuwanie historii przeżywanej w ulotnej chwili teraźniejszości (O czynnikach 
rezonansu lirycznego w wierszach z lat 1835 – 1843 [w:] tenże, Liryka w pełni romantyczna. 
Studia i szkice o wierszach Słowackiego, Warszawa 1981, s. 114 – 124).

63 I. Opacki, Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku, Katowice 
1979, s. 96.

64 Tamże.
65 To spostrzeżenie dotyczy głównie pierwszej fazy romantyzmu, pozostającej 

pod wpływem wczesnych romantycznych poetów i filozofów przyrody. Por. Novalis, 
Uczniowie z Sais, [w:] Uczniowie z Sais. Prace filozoficzne – studia – fragmenty, wybrał 
i tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 49 – 89 oraz F.W.J. Schelling, O stosunku sztuk 
plastycznych do przyrody [w:] Filozofia sztuki, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 
1983, s. 472 – 516.

66 Taką sugestię wypowiada Jerzy Kwiatkowski (Sprawa Jarosława Mar-
ka Rymkiewicza, [w:] tegoż, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, Kraków 
1995, s. 330) oraz Jan Błoński. Ten ostatni nazywa Rymkiewicza „romantycznym 
klasykiem” i wskazuje na myśl niemieckich filozofów epoki romantyzmu jako 
na źródło, które zasila jego teorię (Czym był, czym mógł być klasycyzm, [w:] tegoż, 
Odmarsz, Kraków 1978, s. 123 – 143). Wielu badaczy podkreśla, że klasycyzm, który 
proponuje Rymkiewicz, to „klasycyzm tragiczny”, świadomy rozdarcia i antynomii; 
te elementy pozwalają im zaakceptować romantyczno-barokowe elementy poezji 
Rymkiewicza. Jeszcze inną propozycję daje Magdalena Heydel, która dokładnie 
relacjonuje związki Rymkiewicza z twórczością i poglądami T.S. Eliota, poświęcając 
zagadnieniu aż dwa rozdziały swojej ksiązki Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej,  
Wrocław 2002. 

67 M. Mikołajczak, Rzym neoklasycystyczny Jarosława Marka Rymkiewicza 
w kontekście wiersza „Rzym” Juliusza Słowackiego, dz. cyt., s. 316.
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Jarosław Marek Rymkiewicz na początku lat sześćdziesiątych świadomie 
nawiązał do elegijnej tradycji Vitalego, a jego „rzymska seria” stała się 
w publikacjach Ryszarda Przybylskiego powodem do rozmyślań nad 
modelem współczesnej „klasyczności”. Przybylski w wielu szkicach, 
a przede wszystkim w swoim dziele To jest klasycyzm, próbował na-
szkicować ideę dwudziestowiecznej wersji klasycyzmu czy też nurtów 
odwołujących się do tej konwencji, a Rymkiewicz i Herbert (obok 
Jerzego Sity, Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego) zostali przez 
uczonego potraktowani jako exempla, o czym już była mowa. Manifesty 
Rymkiewicza i Przybylskiego, dyskusja, którą wywołały, a także próba 
wcielenia go do „nurtu klasycznego” były zapewne znane  Herbertowi, 
który właśnie wtedy pisał Lekcję łaciny oraz wiersze Cerunnos, Curatia 
Dionisia, Tusculum, Dlaczego klasycy. 

WIECZNY TEKST POZA CZASEM. Przybylski klasyfikuje Epitafium dla 
Rzymu jako odwołanie do Vitalisa bliższe koncepcjom Ezry Pounda 
niż Du Bellay’a i Sępa. Sępowi Rzym jawi się jako paradoks przemiany 
ruchu w bezruch i odwrotnie, skoro jedynym stałym elementem jest 
płynący Tybr (w takim podejściu jest zgodny z francuskim tworcą, 
którego sonet jest zabawą poetycką opartą na podobnym koncepcie). 
Rymkiewicz, wzorując się na poezji Ezry Pounda, przedstawia Rzym 
jako formę wprawdzie przemijającą, ale wymykającą się czasowi przez 
zamieszkanie w wielkim Czasie, to znaczy Wiecznym Teraz Literatury. 
W następnych wierszach formułuje koncept Białego Rzymu, który – 
chociaż historycznie nietrwały – jest dla niego symbolem wieczności. 
Pomysł ten został rozwinięty wierszu Natura też jest Rzym – utworze 
polemicznym w stosunku do Mandelsztama. Biały Rzym jest więc 
uśmierconą stolicą dawnego Imperium, która dzięki swej zagładzie 
uzyskała duchowy byt w Wiecznym Tekście Literatury, poza linearnym 
czasem historii i kolistym czasem natury 68.

Według Przybylskiego poezja współczesnego klasycyzmu ma za 
zadanie w liturgiczno-rytualnym działaniu organizować człowiekowi 
świat w sensowną całość. Czyni to, odwołując się do czegoś spoza 
egzystencji, tzn. do kultury (Cassirerowskiego uniwersum wspólnych 

68 Śmierć i zmartwychwstanie odbywają się w świecie J.M. Rymkiewicza 
w Wiecznym Teraz, którego figurą jest Wieczny Rzym (por. R. Przybylski, To jest 
klasycyzm, wstęp M. Janion, Warszawa 1978, s. 49).
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wartości istniejących w Wiecznym Teraz). Ten esencjalizm ma pogo-
dzić świadomość z rzeczywistością oraz ukonstytuować ciągłość cogito 
w łączności ze zmarłymi. U Herberta jest podobnie, o czym świadczy 
zakończenie apokryficznego Listu (MNW 137), w którym wyczuwamy 
artystyczne wyznanie wiary samego poety, który objaśnia różnicę między 
poznaniem naukowym a estetycznym (artystycznym), racjonalnym 
i emocjonalnym: 

Narzędzia, jakimi posługujemy się, są istotnie prymitywne – kij z przytwierdzoną 
na końcu kępką szczeciny, prostokątna de ska, pigmenty, oleje – i nie zmieniły 
się one od stuleci, podob nie jak ciało i natura ludzka. Jeśli dobrze rozumiem 
moje zada nie, polega ono na godzeniu człowieka z otaczającą rzeczywisto ścią, 
dlatego ja i moi cechowi bracia powtarzamy nieskończoną ilość razy niebo i obłoki, 
portrety miast i ludzi – cały ten kra marski kosmos, bo w nim tylko czujemy się 
bezpieczni i szczęśli wi.

Nasze drogi rozchodzą się. Wiem, że nie zdołam Ciebie przeko nać i że nie 
zarzucisz szlifowania soczewek ani wznoszenia swo jej wieży Babel. Pozwól 
jednak, że i my będziemy uprawiali nasz archaiczny proceder, że będziemy mówili 
światu słowa pojedna nia, mówili o radości z odnalezionej harmonii, o wiecznym 
prag nieniu odwzajemnionej miłości.

Omawiane utwory (zarówno wiersze Rymkiewicza, jak i eseje Herberta) 
powstają w ogniu walki o istnienie świata, w czasach zwątpienia w moż-
liwości niezafałszowanego poznania istnienia zewnętrznej rzeczywistości, 
a jednocześnie w rozlicznych negacjach samego podmiotu. Mamy 
więc trzy sporne kwestie silnie obecne we współczesnej literaturze, 
dotyczące niejasnej ontologii autora i jego obecności w dziele oraz 
statusu ontologicznego zewnętrznej rzeczywistości, a także problem 
epistemologiczny. Jak na nie zareagował Rymkiewicz, a jak Herbert?

Według Przybylskiego Rymkiewicz jako poeta istnieje w triadzie: 
poeta – słowo – kultura (ja wobec słowa i wieczności kultury), choć 
opis każdego z tych podmiotów należałoby rozbudować, bo są bardzo 
pojemne. Różnica polega na tym, że Herbert zbudował czy też wybrał 
inną triadę: poeta  – słowo  – rzeczywistość. Przy czym w tym 
ostatnim pojęciu zawiera się także kultura, ale nie wyłącznie, bo zawiera 
także historię, a nawet życie codzienne – zwyczajną egzystencję. Rze-
czywistość Herberta jest bardziej bogata i mniej ascetyczna od kultury 
Rymkiewicza czy Przybylskiego. Dobrym przykładem, który ilustruje 
rozbieżność, jest sposób opisania Rzymu, a jeszcze lepiej Akropolu, bo 
to przykład bardziej wyrazisty. 
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SPOSÓB ISTNIENIA ŚWIATA. Dla Herberta nie istnieje żaden „Biały 
Rzym” – symbol ponadczasowej kultury, lecz konstrukcja bardziej 
pojemna, na którą składa się Rzym fizyczny, Rzym cywilizacji i Rzym 

„zwyczajnie życiowy”. Ze względu na skrótowe potraktowanie samego 
opisu Wiecznego Miasta przez Herberta (ponieważ zastępuje go 
i symbolizuje rzymska Brytania) nie jest łatwo o dokładne porów-
nanie symboliki i struktury wypowiedzi w wierszach Rymkiewicza 
oraz fragmencie opisanym w eseju Herberta. W opisie Forum zwraca 
uwagę przedstawienie historycznych pozostałości skonfrontowanych 
z aktualnym życiem współczesnego miasta, które dla tego miejsca jest 
zagrożeniem. Rzym – symbol kultury i cywilizacji, obecny jest w dalszej 
części eseju. 

Dlatego łatwiej porównać stosunek Rymkiewicza do Rzymu ze 
stosunkiem Herberta do Akropolu. Akropol Herberta jest jednocześnie: 
świętym wzgórzem Peryklesa (poziom ducha), zespołem architek-
tonicznym okaleczonym przez historię (poziom historii), ale także 
celem dzisiejszych pielgrzymek, a więc elementem kultury masowej 
i miejscem międzynarodowej rozrywki, „spowitym” w zapach cebuli, 
przypływający znad restauracji dzielnicy Plaka (poziom zwyczajne-
go życia, współczesnej egzystencji). Wszystkie te „Akropole” są dla 
Herberta ważne, choć z zupełnie innego powodu. Akropol klasyczny 
jest źródłem podziwu, zachwytu i dumy z osiągnięć człowieka, a także 
radości estetycznej wywołanej spotkaniem z doskonałością arcydzieła. 
Rany, które zadała mu historia, wywołują czułość i współczucie, a także – 
to już specyfika pokoleniowa – ulgę, że się udało przeżyć i doszło do 
spotkania. (Zauważmy, że poczucie zagrożenia dotyczy zarówno miejsca 
jak obserwatora.). Natomiast nocny Akropol „w oparach cebuli” chłonie 
zmysłowy człowiek odczuwający witalną radość z samego faktu życia69. 

To jest poważna różnica postaw i wizji poezji. Inna jest Rymkiewi-
czowska wizja kultury i inne pola eksploracji. Różne są także źródła 

69 Herbert unika „zakonu przenajświętszej subtelności” i dlatego nie należy do 
tego samego cechu co Rymkiewicz, dla którego kultura jest jedyną rzeczywistością 
godną literatury. Dla jasności dodajmy, że gdy przywołuję nazwiska obu twórców, 
mam na myśli twór literacki, „obraz autora zawartego w tekście”, a nie osobę fizyczną. 
Używając pojęć Przybylskiego, chodzi mi o „konstrukcję persony” w twórczości 
obu poetów („autora wewnętrznego” według Balcerzana). Aspektem „zwyczajności” 
Akropolu zachwyca się Janusz Drzewucki (tenże, Akropol i cebula. O Zbigniewie 
Herbercie, Warszawa 2004, s. 72).
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inspiracji, do których zalicza się między innymi surrealistóów i inne 
zainteresowania, np. zbiorową pamięcią zaklętą w archetypach Junga. 
Rymkiewiczowi wystarcza przestrzeń samego języka, a Herbert preferuje 
rzeczywistość materialną kultury, czy raczej cywilizacji, i w niej widzi 
szansę dla poezji. W tym kontekście często przytaczany jest wiersz 
Pan Cogito i wyobraźnia (ROM), wypełniony aluzjami do Rimbauda. 
Poeta wyraził niechęć to eksploracji podświadomości także w języku 
dyskursywnym, np. w wywiadzie z Taranienką, zatytułowanym Za 
nami przepaść historii:

Imaginacja i rzeczywistość… Mnie się wydaje, że mam bardzo mało wyobraźni. 
To bardzo przykre… Poza tym nie mam zaufania do tak zwanej wyobraźni 
wyzwolonej, jaką mają na przykład surrealiści. Nie wiem, czym ona jest, na 
czym ona polega. Dla mnie wyostrzona świadomość jest bardziej pociągająca 
od podświadomości. I tu mogę wytłumaczyć mój głód rzeczywistości przez to, 
że mogę się tylko alimentować tym, co istnieje. Stąd także głód przedmiotów. 
Rzeczywistość ludzka, rzeczywistość kultury, rzeczywistość przedmiotów, 
materialna, reistyczna nawet, jest moim tworzywem. Tak więc, żeby coś napisać, 
muszę się najpierw napatrzeć i oczytać (WYW 35).

W cytowanej już we Wstępie rozmowie z Andrzejem T. Kijowskim 
Herbert powiada wprost, że nie akceptuje podziału cywilizacja – kultura, 
a tym bardziej nie wynosi ducha nad materię70. W innym miejscu dość 
przewrotnie uzasadnia swoje studia ekonomiczne, które miały uchronić 
go przed pięknoduchostwem i młodopolską poetycznością:

A ekonomię studiowałem, bo chciałem zostać przyzwoitym człowiekiem. Pisanie 
wierszy to była raczej śmieszna profesja. Widywało się we Lwowie literatów – 
koniecznie w pelerynie, mieli swoje winiarnie, a każda winiarnia miała swojego 
Ho mera. Żyli oni głównie z zapomóg… (Humanistyka to przygoda, WYW 210).

Uwaga ta wymaga poważnego potraktowania, gdyż wpływ studiów 
ekonomicznych widać w światoobrazie poety, o czym mowa w rozdziale 
poświęconym tematyce gospodarczej obecnej w esejach i wierszach 
Herberta. 

REPETYCJA I SPRAWDZIAN. Rymkiewicz przejął ideę nie od Eliota, 
lecz Bergsona, stąd Wieczne Teraz istnieje w pamięci, ściślej w pamięci 
indywidualnego cogito, oraz w pamięci zbiorowej, gdzie funkcjonuje jako 

70 Jak tu teraz żyć. Rozmawia Andrzej Tadeusz Kijowski (WYW 193).
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zespół symboli i archetypów. Jest to „biały kościół kultury”, czyli „me-
tamorfoza indywidualnego podmiotu w tekst istniejący w kulturze”, jak 
powiada Przybylski71. Ludzka nieskończoność istnieje tylko w wymiarze 
kultury, czyli pamięci – w Wiecznym Teraz. Jacek Trznadel wskazuje 
na fakt, że „metafizyka” Rymkiewicza istnieje jedynie w dialogu między 
kulturami przeszłości i teraźniejszą, to znaczy w języku72. 

Ale Herbertowi Cassiererowska „sieć symboliczna”, która łączy 
żywych i umarłych („wieczne Zaduszki” w kulturze, podczas których 
poeta karmi „z ręki” swoich zmarłych73), absolutnie nie wystarcza! 
Dlaczego? Ponieważ rzeczywistość twórcy Pana Cogito nie ogranicza 
się do języka literatury, a czas i jego siła są bardziej skomplikowane 
niż Rymkiewiczowsko-Bergsonowska róża-teraźniejszość74, na którą 
składa się przeszłość z przyszłością (w kole czasu na wzór natury, ale 
istniejącym w „zbiorowej pamięci” ludzkości).

Inna też jest koncepcja świętej repetycji wzoru, która włącza poetę 
w mityczny czas ponadhistoryczny. Herbert chce, aby doskonałość 
arcydzieła została powtórzona w nim samym i nie ograniczała 
się do rytuału oraz odkrytego we śnie archetypu  – pragnie 
także, aby dostępne mu były indywidualny ton i charakter 
twórcy, a nie tylko świetność samego dzieła. Można uznać, że 
jest to dziedzictwo romantycznego przełomu, który podniósł znaczenie 
twórczego indywiduum.

Herbert pragnie indywidualnego i bezpośredniego zjednoczenia 
z mistrzami, niekoniecznie przy pomocy symboli, archetypów i nie 
zawsze w pozahistorycznym świecie kosmosu kolektywnej nieświa-
domości, poza principium individuationis. Ryzykując pewną przesadę 
sformułowania, można powiedzieć, że Herbert pragnie niemożliwego: 
realnego kontaktu z przodkami, jak Mickiewicz w Dziadach 75. Uzu-

71 R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz. cyt., s. 44.
72 J. Trznadel, Zamknięte i otwarte [w:] tegoż, Róże trzecie. Szkice o poezji 

współczesnej, Warszawa 1966, s. 200 – 201.
73 Jak w wierszu Rymkiewicza Czym jest klasycyzm (Metafizyka, 1963).
74 Jak w wierszu Róża oddana Danielowi Naborowskiemu (Co to jest drozd, 1973).
75 Uwaga ta nie należy do omawianej kwestii, ale jakieś niejasne, „mistyczne” 

pragnienia Herberta na wzór „świętych obcowania” podobne są do zaklęć Miłosza; 
tyle że ten ostatni chciałby się od zmarłych uwolnić, jak w Przedmowie do Ocalenia, 
gdzie poeta zamiast prosa i maku w magicznym geście składa przodkowi w darze 
książkę, „Abyś nas odtąd nie nawiedzał więcej”. Tymczasem Herbert ponawia wy-
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pełnia też ideę Przybylskiego o koncepcję aktywności „kulturalnych 
przodków”, którzy za pośrednictwem swych dzieł „przypatrują się” 
poecie i „znajdują go” ciekawym lub nie76. Program Herberta jest bar-
dziej skomplikowany również w tym sensie, że emocjonalny kontakt 
uzupełniony został o element „racjonalny”, to znaczy wymaga nie tyle 
obcowania poza świadomością, co intelektualnego wysiłku77. Więcej. 
Jeśli jest to możliwe – Herbert chciałby mieć kontakt fizyczny z prze-
szłością, z dziełem, stąd pewne faworyzowanie architektury i malarstwa, 
które istnieją fizycznie, na niekorzyść literatury, której ontologia jest 
bardziej problematyczna. Charakterystyczna pod tym względem jest 
wypowiedź w rozmowie ze Zbigniewem Taranienko:

Ja nigdy nie pisałem o czymś, czego nie widziałem. I teraz na przykład męczę się 
bardzo nad szkicem o tkaninie z Bayeux, do którego mam już zebrany materiał. 
Przemówiła ona do mnie jako sztuka i historyczna opowieść, a nawet mieści 
się w narracji tej tkaniny pewna propaganda. Nie byłem nigdy w Skandynawii 
i przemyśliwałem, jakby zrobić, żeby zobaczyć łódź wikingów, o której w związku 
z tym piszę. Mam książki o niej, z przekroja mi, z danymi o wyglądzie, wymiarami. 
Ale ja bym chciał dotknąć takiej łodzi, a jak nie pozwolą, to przynajmniej zobaczyć 
(Za nami przepaść historii. Rozmawia Zbigniew Taranienko WYW 37).

Sformułowanie „nigdy” należy potraktować jako hiperbolę lub pod-
kreślenie znaczenia autopsji, ale faktem jest, że „królestwo empirii” 
zawładnęło wyobraźnią poety.

WIECZNE TERAZ I RZECZYWISTOŚĆ. Koncepcję Wiecznego Teraz 
Literatury (kultury), Herbert traktował jedynie jako pewną wspólnotę 
wartości, którą – nota bene – trzeba nieustannie sprawdzać i konfron-
tować z rzeczywistością, a nie być jej rzecznikiem czy też kulturalnym 

„lobbystą”. Inaczej więc niż w Rymkiewiczowskim eseju Poeta i barba-
rzyńcy, nie było mowy ani o stylizacji, ani neoklasycznej repetycji, lecz 
o sprawdzianie. To ostatnie zadanie, zwane „opukiwaniem wartości”, 
wzięło się z negowania postawy Nietzschego, z którą należało się 

siłki, aby nawiedzały go duchy przeszłości, w szczególności pomordowanych przez 
hitlerowców i sowietów rówieśników, oraz dusze wielkich artystów.

76 „To nie my patrzymy na dzieła sztuki, ale dzieła sztuki patrzą na nas. 
Woźnica Kritiosa patrzył na mnie chłodno, bez aprobaty, i znalazł mnie po prostu 
nieinteresującym” (Diariusz grecki, MD 30).

77 Herbert nie ma zaufania do psychoanalitycznych kierunków, a już największy 
sprzeciw budzi w nim teoria Zygmunta Freuda (patrz Duszyczka, LNM).
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zmierzyć. Widać to na przykładzie idei Białego Rzymu, która w żaden 
sposób nie jest zgodna ze stosunkiem Herberta do łacińskiej spuścizny. 
Dla Herberta Rzym starożytny był żywotną cywilizacją, bardzo realną 
zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości, a nie bytem literackim, 
istniejącym tylko w sposób symboliczny czy wyobrażony. Na dodatek 
cywilizacja ta egzystuje współcześnie nie tylko jako ruina dawnej 
świetności, ale także w postaci życiodajnej normy kulturowej, realnie 
przejawiającej się w prawie, kategoriach politycznych, obyczaju, mental-
ności, wartościowych dokonaniach artystycznych i literackich. Norma 
ta niekiedy wcielana jest w życie, częściej bywa ignorowana, a mimo 
to może być wciąż żywa. 

Wydaje się, że Herbert miał do koncepcji Białego Rzymu Rymkiewi-
cza stosunek podobny jak do Białej Grecji Winckelmanna – oba koncep-
ty uważał za oderwane od rzeczywistości. Krótko mówiąc, chodziło mu 
o duchowo-materialne trwanie Rzymu, a nie konceptualne, artystyczne 
czy literackie. Zresztą istnienie wyłącznie symboliczne, pojęciowe lub 
abstrakcyjne zawsze jest w twórczości Herberta rodzajem istnienia 
kalekiego, a nawet godnego pogardy – na co wielokrotnie zwracano 
uwagę, choćby przy okazji takich utworów jak Żeby tylko nie anioł (SP). 

WALKA O COGITO. Jednym z dwu głównych zagadnień rozważanych 
przez Ryszarda Przybylskiego w książce To jest klasycyzm jest odbudowa 
ego-cogito, rozumnego podmiotu, oraz odtworzenie zniszczonej harmonii 
świata (problem epistemologiczny nie jest tak istotny, skoro łączność 
z poprzednikami trwa na zasadzie powtarzania wzoru oraz wspólnoty 
podstawowych wyobrażeń – w tym celu Przybylski wzywa na ratunek 
koncepcję archetypów Junga).

W wierszach Rymkiewicza (w szczególności w interpretacjach 
Przybylskiego!) rozumne cogito, zagrożone „śmiercią autora”, próbuje 
ocaleć przez stworzenie Wiecznego Teraz Kultury. Potwierdzane 
jest i utwierdzane w swym istnieniu dzięki stworzonemu ludzkiemu 
światu, który istnieje dzięki wysiłkowi zbiorowego cogito w „sprzysię-
żeniu repetytorów” (stąd taka atrakcyjność pojęcia archetypu). Teoria 
i praktyka poezji Rymkiewicza (a także innych poetów objętych tym 
konceptem: Hartwig, Sity, Międzyrzeckiego i Herberta) mają w intencji 
Przybylskiego potwierdzać szansę zbudowania ludzkiego świata pojęć, 
tzn. świata kultury – zasadniczo różnego od natury i historii, które są 
nośnikami śmierci i przemijania. 
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Celem krytyki Przybylskiego jest odbudowanie ego-cogito i jego 
samoświadomości. Cogito zostało bowiem zagrożone przez pewnego 
rodzaju uczuciowe „rozwichrzenie” (rozchwianie) w dobie romantyzmu, 
a nastepnie zanegowane przez Nietzschego, który zaprzeczył jakoby 
istniało jakieś twarde cogito. Na dodatek w XX wieku ‘ja’ rozpłynęło się 
w ludzkiej masie na skutek inklinacji poetów modernizmu (awangardy) 
do quasi-dionizyjskiego roztopienia się w tłumie78. Intencje krytyka 
zostały silnie wyeksponowane w serii podrozdziałów książki, w których 
mamy do czynienia z następującymi tytułami: Klasyczne cogito jako 
paradoks (Rymkiewicz), Klasyczne cogito a romantyczne rozdwojenie 
(Hartwig), Klasyczne cogito w manichejskim teatrze materii (Sito), 
Klasyczne cogito jako kolumna świata (Międzyrzecki), Klasyczne cogito 
a cierpienie (Herbert). Koncepcja klasycystycznej repetycji formy ma 
jednocześnie odbudować przedustawną harmonię świata oraz ugrun-
tować istnienie twardego ego-cogito. To ostatnie ma osiągnąć przez 
nawiązanie łączności z przodkami w geście repetycji i wspólnocie 
archetypów. Przybylski mówi otwarcie, a Herbert mógłby się z nim 
zapewne zgodzić, że

W istocie rzeczy chodzi tu o obronę śródziemnomorskiej idei człowieka jako 
podmiotu. Mówić językiem przodków, to stwarzać z siebie oś kosmiczną, 
podmiot. Żaden ze współczesnych klasyków nie kupił tych przekonań za cenę 
złudzeń. Przeciwnie. Głównym tematem klasycyzmu jest podmiot śledzący 
zagrożenie racji swego bytu jako podmiotu właśnie przez proces neantyzacji, 
przez romantyczne rozdwojenie ja, oświęcimską noc, współczesny relaty-
wizm, przez spodlenie powszedniością i morze bezsensownego cierpienia. 
Antropologia śródziemnomorska wtrącona w „ognisty piec zwątpienia” – to jest  
klasycyzm79.

Definicja Przybylskiego jest bardzo pojemna. Bez względu na afiliację 
do tak czy inaczej pojętego klasycyzmu podobnie mogliby się wyra-
zić nie tylko pozostali przywoływani przez krytyka poeci, ale także 
Jarosław Iwaszkiewicz, Mieczysław Jastrun, Paweł Hertz, Zygmunt 
Kubiak, Czesław Miłosz, Jan Parandowski, Janusz Pasierb czy Roman 

78 Idea kompletnej likwidacji cogito, przynajmniej w Polsce, jest nieco późniejsza. 
Pojęcie „twardego” cogito pojawilo się w filozofii na oznaczenie cogito kartezjańskiego 
i wcześniejszych koncepcji (stąd wymienne: klasyczne, kartezjańskie), dla odróżnienia 
od zmiennego cogito nietzscheańskiego. 

79 R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz. cyt., s. 8 – 9.
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Brandstaetter – by wymienić najważniejszych pisarzy i poetów, któ-
rzy tworzyli w tym czasie, starając się wiązać zerwane nici tradycji 
śródziemnomorskiej80. 

4. Łzy Słowackiego
Przemiany lirycznej konwencji 

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że porównanie trzech 
opisów Rzymu prowadzi do wniosku, iż wiersz Rymkiewicza bliż-
szy jest realizacji Słowackiego ze względu na wspólne zakorzenienie 
w barokowej vanitas, nawiązanie do elegii Vitalego, a nawet wierszo-
waną formę. Poza tym refleksja Rymkiewicza na temat czasu, życia 
i śmierci oraz przemijania ludzkiej potęgi jest niezwykle podobna do 
romantycznego światoodczucia. To właśnie w romantycznym przeżyciu 
rzeczywistości, a nie tylko – jak zwykło się twierdzić – w barokowej 
vanitas, zakorzeniona jest egzystencjalna refleksja stanowiąca leitmotiv 
twórczości Rymkiewicza, jak twierdzi Małgorzata Mikołajczak81. Co 
się więc zmieniło? Konwencja liryczna.

80 Można też uważać, że jest to jeden z etapów indywidualnego dochodzenia 
do własnej wersji klasycyzmu. Radosław Sioma twierdzi, przywołując wiersz Struna 
światła (SŚ) w nawiązaniu do Grobu Agamemnona Słowackiego, że Herbert jest dwojako 
postromantyczny, sięga bowiem po klasyczne dziedzictwo z mroku, czyli w kryzysu 
(grobowiec u Słowackiego, mrok, ślepota w wierszu Struna; kryzys wartości po 
wojnie) i po drugie, próbuje dokonać czegoś, co się romantykom nie udało, to znaczy 
uchwycić strunę z harfy Homera, przez co rozumie metaforyczne przywrócenie 
zerwanego związku z tradycją klasyczną. Struna światła (wiersz i tom) nawiązuje 
do Grobu Agamenona; Słowacki pisze, że do grobu wpada promień światła i że „była 
to struna z harfy Homera”. Próbuje ją pochwycić lecz ona pęka. Tytuł pierwszego 
zbioru Herberta kondensuje ten obraz  (patrz: R. Sioma, „Punkt wyjścia do czegoś 
nowego, niejasnego”. Poezja Zbigniewa Herberta wobec demitologizacji świata [w:] Przez 
dwa stulecia. In memoriam Artur Hutnikiewicz, red. J. Kryszak, H. Ratuszna, Toruń 
2006, s. 435 – 436.).

81 „Interpretacja Rzymu neoklasycystycznego (Rymkiewicza) w kontekście 
Rzymu Słowackiego ukazuje, że w «romantycznym z ducha» wierszu współczesnego 
poety zmieniły się głównie sposób mówienia, kreacja podmiotu i przestrzeni lirycznej. 
Kierunek tej przemiany wyznaczają z jednej strony przeobrażenia, jakie dokonały 
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WRÓBEL I WIECZNOŚĆ NATURY. Nie sposób nie zauważyć, że Rymkie-
wicz przejął od Słowackiego motyw niepozornego wróbla, tak często 
eksploatowany przez romantycznego poetę we fragmentach, w których 
chciał podkreślić potęgę natury. Pospolity ptaszek – świadek wielkich 
wydarzeń historycznych (dajmy na to zabicia Juliusza Cezara lub 
marszu legionów Warrusa) – występuje co najmniej w trzech utworach 
Słowackiego82, pojawia się również w wierszach Rymkiewicza, który 
w podobny sposób wykorzystuje ów motyw83. Do uwag Małgorzaty 
Mikołajczak na temat przemian stylu dodałbym jeszcze zmianę sto-
sunku do przyrody. Zresztą sam Słowacki przejawiał spory dystans do 
romantycznego ubóstwiania natury, czego żartobliwym przykładem 

się w poezji współczesnej, z drugiej – neoklasycyzm jako «program intelektualizacji, 
obiektywizacji poezji, program sztuczności rozumianej jako przeciwstawienie się 
postulatowi bezpośredniego wyrażania uczuć». W centrum wypowiedzi lirycznej 
współczesnego poety znalazło się – nie, jak u Słowackiego, odczucie, lecz filozoficzna 
refleksja, operująca zdaniami oznajmującymi, implikująca retoryczno-dyskursywny 
tok wiersza. Lirykę wyznania zastąpiła liryka pośrednia, opisowa” (M. Mikołajczak, 
Rzym neoklasycystyczny Jarosława Marka Rymkiewicza w kontekście wiersza „Rzym” 
Juliusza Słowackiego, dz. cyt., s. 323).

82 Chodzi o utwory: Pan Alfons, Dziecinna Lolka… i Genezis z Ducha. „…bo 
zaczął myśleć […] o szkołach, gdzie go rzymskiej historii uczono… nareszcie zobaczył 
wróbla i kla snął w ręce z największym zapałem, wołając… Możeli to być – aby ten 
wróbel, którego ja widzę z kasztanowatym skrzydełkiem i z czarnym podgarlem, 
wyglądał takim dziś, jak wtenczas, gdy obraz jego malował się w gałce Brutusowej 
źrennicy?… O naturo!” (Pan Alfons, [w:] J. Słowacki Dzieła, dz. cyt., t. XI, s. 96); 
a także: „Wróble w grobowych kąpiących się pyłach” („Dziecinna Lolka na rzymskich 
mogiłach…”, [w:] tamże, t. I, s. 140); „Oto, Boże, przeraziła mnie niegdyś wielka moc 
rozwalin na dawnych polach Rzymskiego cesarstwa – oczy moje szukały choćby 
jednej kolumny, która by na źrenicach moich te same kształty nakreśliła, które się 
malowały niegdyś na źrenicy Cezara… ale dzieła ręką ludzi robione odmieniły oblicze 
swoje… pomniki na przetrwanie wieków stawiane rozpadły się… krople rosy wyjadły 
oczy marmurowym posągom… Niepewny – czyli co widzę z widzianych kształtów 
przed wiekami – ujrzałem wróbla, który zleciał na piaszczystą drogę i usiadł śrzód 
rozwalonych grobowców… A duch mój wnet był pewny, że tenże sam piór rysunek, 
takie same czarne podgardle widziane były przez legiony Warrusa… A zaprawdę, 
że morza się od tych czasów cofnęły i Rzym pod dwudziestą stopami prochów 
zatonął” (Genezis z ducha [w:] J. Słowacki, Dzieła, dz. cyt., t. XII, 28 – 29). Na motyw 
wróbla, uwikłany w refleksje związane z przemijaniem Rzymu – Imperium, wskazuje 
Cz. Zgorzelski, „Rzym”, [w:] Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy…, dz. cyt., s. 29 – 30.

83 Zob. wiersz Na urodziny poety J. M. R. (ur. 13 lipca 1935 r.).
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jest prześmiewczy ustęp z Pana Alfonsa akurat w tym fragmencie, który 
jest inną formą opracowania tematu omawianego w wierszu Rzym:

Miłości! ty pewnie zagnieździłaś się już w sercu mego Alfonsa, bo wsiadłszy 
do weturyna i jadąc stepami już rymuje – a choć w tym rymie nic nie ma 
o miłości… jednak widzę już mglistość, czuję pewny zapach rozkwitu, słyszę 
pewną melancholią – zidealizowanie natury…84

Opis wjazdu do Rzymu z Civitaveccia w Panu Alfonsie jest dowodem 
na to, że Słowacki zdawał sobie sprawę z różnych możliwości, jakie 
niesie temat, który można opracować nie tylko w wersji wizyjno-me-
lancholijnej, ale także z wykorzystaniem romantycznej ironii85, jak ma 
to miejsce w innych utworach z tego okresu (by wspomnieć Podróż do 
Ziemi Świętej z Neapolu).

84 Pan Alfons, dz. cyt., s. 100.
85 „Widziałże kto brzegi Rzymskiej Kampanii, płaskie, ciemno surowego 

koloru – wygładzone jakby umyślnie na podstawę dla ludzi wielkich i posągowych. – 
Wieże czworogranne na pół zrujnowane stoją na cyplach w morze zabiegłych, jak 
gdyby jeszcze miały czego pilnować, na morzu i na ziemi. Cóż znaczy te pieści-
dełko, te cacko blasku, ten okręt ze złotą dziewicą na piersi, z oknami palącymi się 
zorzy różanej odstrzałem? Jestże to łódź Tyberiusza albo matki Nerona?… jadąca 
do Kaprei na ucztę. – Wszystko to są zapytania panny hr. Dianny… […] Niech 
sam czytelnik osądzi. Jechał przez pustą Kampanią Rzymską z tą myślą, że 
jechał do Rzymu. – Słońce jeszcze nie we szło… za nim morze we mgłach i nad 
morzem ruiny wież kwadratowych – i tłum kupieckich okrętów, słaniający się po 
fali – maszty ich i żagle w jedne stronę pokłoniło ranne powietrze – wydawały się 
jako łabędzi stado, które ogarnął sen pod ruinami… potem obudził się wiatr lekki 
i wszystkie gnał gdzieś w dalekie niebo jak dusz potępio nych girlandę… Przed 
nim szafirowe Apeniny i pod nogami gór pałace, bezładnym kawałkom marmuru 
białego podo bne… i ze stepu wyglądała kopuła Św. Piotra, i błyszczał się krzyż 
brylantu miganiem… A gdy nareszcie z czerwo nych płomieni ukazało się słońce 
ogromne, wylatujące spod ziemi z szybkością, wschodnim krajom właściwą, gdy 
ten krąg mieniących się blasków rozpanował się na stepie – jakby uduchowione 
i w jedno ciało zbóstwione legie rzym skie, jedną tarczą okryte, wyszły na spotkanie 
oczu, łzami polskimi zalanych… Alfons w środku trójkąta, którego bo kami były 
Rzym – morze i słońce – kazał weturynowi zatrzymać się… aby miał czas wejść 
na wzgórze, stanąć i obaczyć patrzącą w siebie myślą, co myślą stojące z mar muru 
posągi?… Więc przekonał się, że myśl, choćby obu dzona na widok największej 
w świecie rzeczy, jeśli nie czuje potrzeby zrezumowania się lub skondensowania się 
w słów krystalizacją, staje się zupełnie rzeczą nie istniejącą na żadnym świecie…”  
(tamże, s. 97 – 100).



126 Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta

WIZJA JAKO REGUŁA I JAKO WYJĄTEK. Kiedy rozważamy różnice i po-
dobieństwa stylu Słowackiego i Herberta, to zauważamy, że podstawowa 
rozbieżność wynika z innych przesłanek i założeń poetyckich przyjętych 
przez omawianych poetów. Pierwsza z nich jest konsekwencją niechęci 
Herberta do wyobraźni jako podstawy aktu twórczego, kreacyjności 
świata poetyckiego przeciwstawianego mimesis lub z nią konkurującego 
w duchu zabawy i swawoli. Stąd romantyczna ekspresja, imaginacyjne 
obrazy i wizje oraz zajmowanie się swoim światem wewnętrznym zostały 
przez Herberta odrzucone, jak na ogół zgodnie sądzą badacze86. Zga-
dzam się z tym poglądem z drobną korektą. Jak wykazały analizy stylu 
wybranych fragmentów esejów, wizyjno-refleksyjne opisy zdarzają 
się w esejach Herberta na zasadzie ważnego wyjątku, czego dowo-
dem są relacje z przeżyć w kluczowych „miejscach świętych” europejskiej 
kultury, jak Forum Romanum, Ateński Akropol czy Il Campo w Sienie.

Co więcej, wbrew logice debiutu, Herbert przeciwstawia się afirmacji 
wyobraźni, charakterystycznej dla poetyki popaździernikowej, sprzeciwia 
się propagowanej przez Jerzego Kwiatkowskiego zasadzie imaginatywizmu 
i wprowadza, najpierw praktycznie, a następnie wyrażoną także expresis 
verbis, koncepcję wyobraźni na usługach współczucia, różną jednak od po-
dobnych sformułowań romantycznych (Pan Cogito a wyobraźnia, ROM)87.

86 Piszą o tym Agata Stankowska oraz Marta Drażyńska-Suchańska, które roz-
ważają problem na gruncie poetyki Herberta. Por. A. Stankowska, Kształt wyobraźni. 
Z dziejów sporu o „wizję” i „równanie”, Kraków 1998 oraz M. Drażyńska-Suchańska, 
Empatia. Emocje i styl [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości 
Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010. Z ustaleń M. Drażyńskiej wynika, 
że ani Shelleyowska koncepcja poezji jako „ekspresji wyobraźni”, ani Byronowskie 
porównania z lawą czy też erupcją wulkanu nie są pozytywnie odbierane przez 
Herberta. Konfrontacji poetyk dokonano m.in. na podstawie tekstów zamieszczonych 
w pracy M.H. Abramsa, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja 
krytycznoliteracka, tłum. M.B. Fedewicz, Gdańsk 2003, s. 58 – 60.

87 Dokładniej rzecz przedstawia Marta Drażyńska-Suchańska w przywoływanej 
pracy i zwraca uwagę na niebezpieczeństwo utożsamienia dwóch różnych podejść, 
pisząc: „Poszukując u autora Struny światła znamion przynależności do owej orientacji 
wyobraźniowej, Kwiatkowski zwraca uwagę na Herbertowski projekt «wyobraźni 
współczującej». Jednak tłumaczy go – w dużej mierze – na sposób romantyczny 
i identyfikuje z pojęciem «wyobraźni współodczuwającej», którym posługiwał się na 
przykład Shelley w drugiej połowie XIX wieku. Imaginacja, tak definiowana, polegała 
na intuicyjnym pochwytywaniu form, które w swojej naturze są nam w jakiś sposób 
pokrewne. «Wyobraźnia współodczuwająca» pozwalała człowiekowi na postawienie 
siebie w sytuacji, w jakiej znajdowała się druga osoba i w konsekwencji na poruszenie 
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UKOCHANY SŁOWACKI. Nie znaczy to jednak, by Słowacki nie był 
jednym z mistrzów Herberta! Istnieją trzy ważne płaszczyzny poro-
zumienia między poetami: gorący patriotyzm, specyficzne rozumienie 
wyobraźni (jest przygodą umysłu w sferze wolności twórczej, ale nie 
swawolą) oraz niezwykle rozbudowana skłonność do ironii, objawiającej 
się jako dystans do siebie, literatury oraz tematu88.

ŁZY SŁOWACKIEGO. Wielu badaczy poezji Herberta, a także koledzy – 
poeci, jak Seamus Heaney89 czy Josif Brodski90, zauważyło zasadę 

„schładzania” temperatury wiersza w momencie przedstawiania sytuacji 

emocji, wywołanie wzruszenia. W romantycznej koncepcji współodczuwania nacisk 
położony był na akt twórczy artysty – twórca przenikał innych, aby lepiej wyrazić 
siebie; sięgał po doznania drugiego jak po tworzywo służące artystycznej kreacji, 
jak po natchnienie oraz inspirację, źródło wzruszeń i emocji. W dostrzeganiu bólu 
innych przejawiała się wrażliwa natura romantycznego indywidualisty, który – niczym 
poruszona struna – rezonował uczuciem na emocje innych. Jednocześnie utwór 
romantyczny poprzez wyrażanie odczuć oddziaływał na czytelnika, budził oddźwięk 
emocjonalny” (M. Drażyńska-Suchańska, Empatia. Emocje i styl, dz. cyt., s. 284).

88 Te trzy cechy mogłyby być tematem osobnej rozprawy. Najistotniejsze jest 
rozumienie i stosunek do wyobraźni traktowanej przez Herberta jako „instrument 
współczucia”. Niezwykle ważne światło na tę kwestię we wczesnej twórczości poety 
rzuca poemat estetyczny Studium przedmiotu, interpretowany nie jako historia 
malarstwa współczesnego, lecz alegoria twórczej wyobraźni i przywołanie kon-
cepcji Strzemińskiego, Kobzdeja i Dominika (sprawę szerzej omawiam w szkicu 

„Studium przedmiotu” – Alegoria malarstwa współczesnego [w:] Studium przedmiotu. 
Zbiór szkiców o poemacie Zbigniewa Herberta, red. K. Hryniewicz i J.M. Ruszar, BPC 
w przygotowaniu), a skierowanej przeciwko tzw. „wyobraźni wyzwolonej” surrealistów 
(Herbert wspomina o tym także w wywiadzie z Taranienką (Za nami przepaść historii. 
Rozmawia Zbigniew Taranienko, WYW 35). O ważności Słowackiego jako „prekursora” 
i jednego z „patronów” świadczy ostatni wieczór poetycki za życia Herberta – był 
on jednym z sześciu poetów, których utwory były wtedy recytowane (Sowiński 
w okopach Woli). Ale ważniejsze niż wybór wspomnianego wiersza jest bezpośrednie 
odniesienie się do ironii Słowackiego w ostatnich zdaniach wypowiedzi Herberta, 
przygotowanej na tę okoliczność (Wieczór autorski Zbigniewa Herberta w Teatrze 
Narodowym 28 maja 1998, WG).

89 „Rządzi tu demon perspektywy; zasada ponadindywidualna odczytuje historię 
na sposób Piero della Francesca, poprzez szybę z lodu, z niewzruszonym spokojem, 
jak gdyby opowieść kuta była dłutem w kamieniu” (S. Heaney, Atlas cywilizacji [w:] 
Poznawanie Herberta 2, dz. cyt., s. 119 – 120).

90 „W wierszu wykłada swoje racje nie przez podwyższanie temperatury, lecz 
przez jej obniżanie: aż do stopnia, w którym jego wersy, jego strofy – niczym metalowy 
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emocjonalnych. Jak twierdzi Marta Drażyńska, „współczująca wyobraź-
nia Herberta nie wywodzi się z romantyzmu, […] nie ma też wiele 
wspólnego ze strategią poetycką, w której nacisk położony zostaje na 
wywołanie u odbiorcy wzruszenia”91. Ta teza wymaga uzupełnienia. Jak 
ustaliliśmy, Herbert w Lekcji łaciny nie poszedł ani tropem klasyków 
(także współczesnych, Rymkiewicza i Przybylskiego), ani wyobraźnio-
wym tropem Słowackiego i Krasińskiego, tylko zastosował realistycz-
ny opis Mickiewiczowski i na takim fundamencie zbudował 
dopiero emocje czytelnika. Nie własne – tylko czytelnika! To 
ważne rozróżnienie o kapitalnym znaczeniu – kluczowe dla strategii po-
etyckiej autora. Słowacki pisze: „Nigdy takich łez nie lałem”, a czytelnika, 
zwłaszcza współczesnego, nic to nie obchodzi, bo niby dlaczego miałby 
się z takiego powodu wzruszać? Mężczyzna zalewa się łzami? – Cóż. 
Dla dzisiejszej wrażliwości fakt taki wywołuje raczej politowanie, niż 
jest powodem do uronienia własnej łzy. Nie da się wrócić do czasów 
sprzed Awangardy. Tu – jak się zdaje – można znaleźć odpowiedź na 
pytanie postawione przez Bernadettę Kuczerę-Chachulską:

 … jak doszło do sytuacji, w której „płacz” i „łzy” Słowackiego decydują raczej 
o niechęci tzw. powszechnego czytelnika do tej twórczości, zamiast, jak to 
starałam się wyeksplikować, pełnić rolę ważnego miejsca spotkania autor skiego 

„ja” i odbiorcy? Być może jest tak, że pewna liczba nieudanych tekstów poety, 
„przełzawionych”, nadmiernie przesyconych sentymentalną kon wencją, przytłoczyła 
swoją obecnością garść mistrzowskich reali zacji […]92. 

Rzecz w tym, że tam, gdzie romantyzm sięga do bezpośredniego 
doświadczenia, przynosi niezwykle efekty i potrafi wzruszyć także 
dzisiejszego czytelnika. Tymczasem dla współczesnego odbiorcy wiersz 
Słowackiego wydaje się nazbyt wykoncypowany, przeładowany nawar-
stwiającymi się metaforami, a przez barokowy nadmiar – nieprzeko-
nujący emocjonalnie. Można przypuszczać, że to brak zakotwiczenia 
w rzeczywistym opisie i technika bezpośredniego nazywania uczuć jest 
przyczyną klęski: poeta nie daje podstaw do przekonania, że podmiot 
ma rzeczywiste powody do silnych wzruszeń, a tym samym nie jest 

parkan w zimie – zaczynają parzyć przy dotknięciu” (J. Brodski, Fragmenty przedmowy 
do włoskiego wydania tomu wierszy Zbigniewa Herberta [w:] Czytanie Herberta, s. 125).

91 M. Drażyńska-Suchańska, Empatia, emocje i styl, dz. cyt.,s. 287.
92 B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej 

XIX wieku, dz. cyt., s. 173 – 174.
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w stanie przekonać adresata. Słowacki deklaruje uczucia zamiast 
je wywoływać! Jakże to różna sytuacja od np. Hymnu (Smutno mi, 
Boże!), w którym skonstruowanie sugestywnego obrazu umożliwia 
dzielenie smutku z poetą.

Na tle sporu o wizję i równanie Herbert wybrał własną 
drogę i spróbował wywołać silne uczucia w czytelniku przez 
przeniesienie w wierszu emocjonalnego napięcia z podmiotu 
(zwłaszcza odautorskiego lub identyfikowalnego z autorem) na 
jakiś przedmiot lub osobę. Było to zresztą zgodne z postulatem 
Eliota (stworzenie „korelatu uczuciowego”) oraz powojenną 
„wstydliwością uczuć”, o której mówi Herbert. Stąd – inaczej 
niż u Słowackiego – „schłodzenie” relacji i częste przenoszenie 
ich nawet nie tyle na ludzi, ile na przedmioty.

Nie jest to zresztą chwyt najnowszej generacji, lecz znany od wieków. 
Ciekawe, że kiedy Słowacki dokonuje identycznego zabiegu w – przy-
woływanym przez B. Kuczerę-Chachulską – „drobiazgu poetyckim”, to 
osiąga siłę ekspresji i moc równe Szekspirowi93.

93 To, oczywiście, uwaga poboczna, ale właśnie Szekspir w Sonetach potrafi 
wyrazić i uwydatnić swą potęgę słowa (i wiarę w nią!), zazwyczaj w dwuwersach 
kończących jego sonety. Z reguły wyraża z całą mocą przekonanie, że siła jego 
poezji jest równa sile Czasu i potrafi go pokonać. Brzmi to zazwyczaj jak wariacje 
na temat Exegi monumentum. Sonet 18: „Póki tchu w piersiach ludzi, póki w oczach 
wzroku – / Wiersz żyw będzie i tobie nie da zginąć w mroku”. Sonet 19: „Musisz zło 
czynić, Czasie – czyń je; ta uroda / I tak na zawsze przetrwa w wierszu – wiecznie 
młoda”. Sonet 60: „I, wbrew zagładzie, tylko mój wiersz ma nadzieję, / Że w nim 
chwała twa będzie jaśnieć, jak jaśnieje”. Sonet 107: „A i ty w garstce rymów pomnik 
masz wzniesiony / Trwalszy niż spiż grobowców i tyranów trony”. Bardziej rozbu-
dowane wypowiedzi tego typu znajdziemy w sonetach: 100, 101 i 108. Ponieważ 
Słowacki namiętnie czytał Szekspira, zapewne także jego sonety, nie jest więc 
interpretacyjnym nadużyciem odwołanie się do tego wzorca. Ale najważniejszym, 
jak się zdaje, Szekspirowskim intertekstem dla (jednocześnie) wiersza Rzym i Bo to 
jest wieszcza… jest Sonet 65 – przede wszystkim ze względu na rozważania na temat 
czasu i ewentualnego nad nim poetyckiego zwycięstwa:

Skoro ni spiż, ni granit, ni ląd, ni mórz woda
Nie ostaną się, kiedy moc Mijania naprze,
Jak tej niszczącej sile może ujść uroda,
Której racje istnienia od kwiatu są słabsze?
Jakże miałoby ciepłych dni miodowe tchnienie
Trwać pod taranem wichrów, co przyjdą po lecie,
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Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała,
Że w posąg mieni nawet pożegnanie.
Ta kartka wieki tu będzie płakała. I łez jej stanie.

Tu płacze nie autor, lecz przedmiot (zresztą niezwykły, bo mowa 
przecież o wierszu, a więc, dosłownie – płacze kartka, na której wiersz 
zapisano!) i ten zabieg generuje potężną moc ekspresji, natychmiast 
zresztą „zepsutą” (z punktu widzenie dzisiejszej wrażliwości) przez 
następną zwrotkę, która znowu przenosi nas w nieznośną konwencję 
sentymentalizmu i mazgajstwa, podkreślanego zawieszaniem głosu:

Kiedy w daleką odjeżdżasz krainę,
Ja kończę moje na ziemi wygnanie, 
Ale samotny – ale łzami płynę –
I to pisanie… 

Konkluzja jest następująca: to przemiany stylu i zmiana wrażliwości 
są „winne” sytuacji, w której wiersz Rzym stracił wiele ze swej władzy, 
którą posiadał nad czytelnikiem romantycznym. Ale też trudno nie 
skonstatować, że dla dzisiejszego odbiorcy o wiele ciekawsze wydają się 
ironiczno-liryczne fragmenty Pana Alfonsa niż łzawo-sentymentalne 
realizacje utrzymane w konwencji elegijnej94. 

Nie znaczy to, że bohaterowie Herberta nie płaczą – zdarza się to 
nawet najdzielniejszym, np Achillesowi. U Homera najsławniejszy 
z Achajów płacze po śmierci Patrokla, a następnie kiedy przypomina 
sobie własnego ojca (tu wspomnienie wywołują odwiedziny Priama, 
błagającego o wydanie zbezczeszczonego ciała Hektora). Śmierć przy-
jaciela oraz słabość bezradnego starca – oto powody nadzwyczajnego 

Skoro bramy ze stali, forteczne kamienie
Czas nadgryzie rdzą, skruszy, jak wszystko na świecie?
Ta myśl przeraża: gdzie się ma ukryć, zaiste,
Klejnot Czasu, by czas go nie zamknął w szkatule,
Któż ma tę moc, by wstrzymać stopy Czasu bystre,
Powściągnąć dłoń, co piękno niweczy nieczule?
O, nikt; tylko miłości cud czasem się zdarzy:
Że się w czerni inkaustu jej żar wiecznie żarzy
 (W. Shakespeare, Sonety, tłum. S. Barańczak, Poznań – Warszawa 1996).
94 Tak więc nie sam płacz stał się nieprzekonujący, lecz zastosowanie konkretnej, 

przebrzmiałej konwencji. Łzy i w obecnej literaturze nie muszą być czymś wstydliwym, 
jak przekonuje esej Jana Tomkowskiego Krótka historia łez (tenże, Krótka historia łez 
[w:] Ciemne skrzydła Ikara. O rozpaczy, Warszawa 2009, s. 135 – 184).
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wzruszenia. Herbert dopisuje apokryf Achilles. Pentesilea (KM), w którym 
pojawia się nieznany Homerowi niski, ciemny płacz skruchy wojownika, 
który uzmysławia sobie bezsens i grozę mordowania.

5. Jak owad w bursztynie
Rzym, człowiek i czas

Mimo pewnych cech stylistycznych zbieżnych z romantyzmem i postawy 
częściowo zgodnej z manifestami neoklasyków, o czym była mowa 
w poprzedniej części, Herbert pielgrzymuje do zasadniczo innego 
Rzymu niż XIX-wieczni poeci, a jego odpowiedź na modernizm różni 
się od wersji nowoczesnego klasycyzmu, proponowanej przez kolegów. 
Lekcja łaciny oraz wiersze autora Przemian Liwiusza borykają się z bar-
dziej skomplikowanymi problemami czasu, spójnego cogito, ocalenia 
w historii, ciągłości cywilizacji – ponieważ dla poety najważniejsza 
jest rzeczywistość cała, a nie okrojona do jakiegoś wybranego aspektu, 
na przykład kultury. 

Obojętność człowieka i porzucenie przez niego tradycji, 
a nie obojętność przyrody, są największym zagrożeniem dla 
wzorców cywilizacji – powiada Herbert i nie podziela optymizmu 
Rymkiewicza, który „oswaja” i „zaklina” czas, pozwalając zamknąć Rzym 
w Wiecznym Teraz Mitu. Istnieje, oczywiście, spore podobieństwo, 
ponieważ także dla Herberta sztuka jest metodą przezwyciężania 
destrukcyjnego przemijania. Ale jest to gest tragiczny (jak u Szekspira), 
bo w twórczości Herberta prawdziwy, ludzki czas związany jest z życiem, 
a wieczność – ze śmiercią. 

FUNKCJA CZASU. Czas, jak już była o tym mowa, jest dla romantyków, 
a także dla Rymkiewicza, przede wszystkim siewcą zniszczenia i przy-
czyną przemijania95. Tak jest w wierszu Krasińskiego Jak anioł spadły, 

95 Nie wydaje się, by miała być to cecha wyłącznie romantyczna, jak zdają 
się sugerować badacze tego okresu. W takiej funkcji występuje już od czasów 
Homera, a późniejsze epoki – jak renesans czy barok – były równie jak roman-
tyzm przepojone uczuciem przerażenia czasem. Oryginalność poetów tej epoki 
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leżący w piękności  96, gdzie niepodzielnym panem świata jest czas, który 
króluje nad jednostkami i ludami:

Pałace dumnych, w żółty piasek wryte,
Kościoły bogów, na szczątki rozbite, 
Zielonym bluszczu całunem owite! 
[…] 
Czas poćwiartował posągi cezarów, 
Czas zmienił Forum na błotnisty parów,
Gdzie zaspy gruzów piętrzą się warstwami.

Jedynym żywym elementem w krajobrazie jest zielony bluszcz i żółty 
piasek. Zauważmy jednak, że „kolor nadziei” charakteryzuje nie ludzką 
otuchę wobec nieuchronnego przemijania, lecz symbolizuje wieczną 
potęgę przyrody, a żółty piasek ewokuje martwotę. Ten motyw przejął 
polski neoklasycyzm. Małgorzata Mikołajczak pisze: „Tak jak poetę 
romantycznego, współczesnego klasyka fascynuje czas i śmierć. To 
ona, wraz z nieodłącznym motywem przemijania, jest żywiołem, który 
króluje w jego poezji. Neoklasycyzm to – w gruncie rzeczy – jeszcze 
jeden pseudonim romantycznej obsesji utrwalania, współczesna wersja 
wstrzymania czasu”97. Romantyczna wiara w możliwość zwycięskiej 
walki z czasem jest dla autora Pana Cogito niemożliwa. Paradoksalnie 
w twórczości Herberta „uwiecznienie” pojawia się jedynie przez usu-
nięcie z realnego życia, jak w wierszu Fotografia (ROM)98:

polegała tutaj na szczególnie intensywnym poszukiwaniu dróg ucieczki z pułapki  
czasowości.

96 Zygmunt Krasiński, Jak anioł spadły, leżący w piękności [w:] Dzieła literackie, 
t. I, dz. cyt., s. 19–20. Na temat znaczenia ruin w historiozofii Krasińskiego zob. 
G. Królikiewicz, Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 
1993, s. 102–118. Dodajmy tylko, że wiersz ten jest również krytyczny pod adresem 
ówczesnego Kościoła, który popadając w pychę, na poziomie moralnym nie prze-
wyższał etycznej nędzy rzymskiego imperium. W tym sensie czas staje się także 
panem wiecznego Kościoła (tj. jego doczesności).

97 M. Mikołajczak, Rzym neoklasycystyczny Jarosława Marka Rymkiewicza 
w kontekście wiersza „Rzym” Juliusza Słowackiego, dz. cyt., s. 320. 

98 Na temat funkcji fotografii w poezji Herberta (i innych poetów polskich 
XX wieku) pisze Iwona Grabska w pracy Prawda. Czas. Pamięć. Fotografia w poezji 
polskiej XX wieku, UJ 2008, maszynopis (praca magisterska napisana pod kierunkiem 
W. Ligęzy). O skomplikowanym użyciu wielu czasów jednocześnie w wierszu Foto-
grafia por. I. Grabska, Paradoks zmaterializowany. Fotografia w twórczości Z. Herberta 
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mój mały mój Izaaku pochyl głowę
to tylko chwila bólu a potem będziesz 
czym tylko chcesz – jaskółką lilią polną 
więc muszę przelać twoją krew mój mały 
abyś pozostał niewinny w letniej błyskawicy 
już na zawsze bezpieczny jak owad w bursztynie
piękny jak ocalała w węglu katedra paproci.

Charakterystyczne jest przywołanie fotografii w kontekście „nierzeczy-
wistości” obrazu nocnego Forum Romanum oraz pojawienie się słowa 

„odrąbanie” (jak w wierszu Mona Liza, którego bohaterka jest „od mięsa 
życia odrąbana”). Wieczność osiąga się za cenę bycia poza czasem, a więc 
nigdzie, jak w prozie Czas (EB), gdzie znów pojawia się porównanie:

oto żyję w różnych czasach, jak owad w bursztynie,
nieruchomy, a więc bez czasu, bowiem nieruchome są członki moje 
i nie rzucam na ścianę cienia, cały w jaskini, jak w bursztynie, 
nieruchomy, a więc nie istniejący.

Czas jest u Herberta bardziej skomplikowany niż u klasyków, roman-
tyków czy dwudziestowiecznych neoklasyków. Dla nich jest przede 
wszystkim czynnikiem śmiercionośnym, co zresztą jest nawiązaniem 
(zwłaszcza u Słowackiego czy Rymkiewicza) do wcześniejszych ba-
rokowych konceptów. Nie negując tych funkcji, Herbert wzbogaca 
rozumienie czasu o dodatkowy, oryginalny element i czyni go także 
czynnikiem „życiodajnym”. W ten sposób powstaje ważna dla jego 
świata ambiwalencja.

Z jednej strony jest to wizja posiadająca niezwykłą, po-
dwójnie tragiczną dynamikę: czas prowadzi do śmierci, ale 
jego brak także uśmierca! Nie ma życia bez czasu, a więc nie 
ma człowieka, jeśli czas zostaje unicestwiony. Ale – z drugiej 
strony – ta podwójna tragiczność czasu ocukrowana jest jego 
życiodajną mocą: radością życia. Stąd bierze się dziwna – i często 
niezrozumiana – Herbertowska wizja świata: tragiczna, ale pełna radości, 
wdzięczności i nadziei. Wieczność i dla klasyków, i dla romantyków 
miała wyraźnie pozytywną konotację, ale w świecie wykreowanym przez 
Herberta jest ona także śmiercią – unicestwieniem dotychczasowego 
‘ja’. Stąd nikłe pocieszenie, jakie daje religia i jej obietnice, bowiem 

[w:] Patrzeć aż do zawrotu głowy. Zbigniew Herbert wobec źródeł europejskiej cywilizacji 
(szkice i album), red. J.M. Ruszar (w przygotowaniu).
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unieważnienie czasu w najbardziej nawet rajskiej wieczności jest rów-
noznaczne z utratą własnej istoty. Człowiek istnieje tak długo, 
jak jego czas, a wymknięcie się jego szponom jest  – wbrew 
nadziejom – zgubą, ponieważ umierający zamienia się w rzecz. 
Tym cenniejszy jest czas darowany99.

„Fakt, iż w liryce Herberta czasowość jest wpisana w istotę człowie-
czeństwa, że jest uobecniana jako niezbywalny atrybut pełnowartościo-
wego istnienia, nie oznacza, że podmiot tej poezji godzi się z czasem – 
bez walki”100 – pisze Danuta Opacka-Walasek. To jeden z paradoksów 
egzystencjalnych człowieka w twórczości Herberta: czas jest 
mu wrogi, ale niezbędny do życia. I dlatego właśnie „Lepiej być 
skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością” 
(Żeby tylko nie anioł, SP), choć brzmi to na pierwszy rzut oka jak silenie 
się na dowcipne koncepty, skoro materialność „skrzypienia podłogi” jest 
przecież dość podejrzanej jakości. Oczywiście można przeżyć „chwile 
wieczności” już w tym życiu, ale jest to raczej poetyczny nastrój niż 
coś śmiertelnie poważnego. Tak wygląda wizja „wieczności” w Sienie 
podczas pełni księżyca na Il Campo101:

Nad piazza del Campo – luna plena. Kształty tężeją. Między niebem a ziemią 
napięta struna. Taka chwila daje dojmujące uczu cie zastygłej wieczności. Umilkną 
głosy. Powietrze zamieni się w szkło. Zostaniemy tak wszyscy utrwaleni: ja 
podnoszący szklan kę wina do ust, dziewczyna w oknie poprawiająca włosy, 
staru szek sprzedający pod latarnią pocztówki, a także plac z ratuszem i Siena. 

99 Por. wiersze: Śmierć pospolita (N), Pan Cogito obserwuje zmarłego przyjaciela 
(PC), Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito (ROM). 

100 Ambiwalentny stosunek Herberta do czasu analizowała Danuta Opacka-
-Walasek w szkicu O „nieprzerwanym szumie ogromnej klepsydry”. Obrazy czasu w poezji 
Zbigniewa Herberta [w:] Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – 
kontynuacje i rewizje, studia pod red. W. Ligęzy przy współudziale M. Cichej, Lublin 
2005, Biblioteka Pana Cogito, s. 117.

101 Zauważmy, że poetycki nastrój został wprowadzony po burleskowej sce-
nie z właścicielką pizzerii, zachwyconej molto gentile e intelligente Polacco, który 
spałaszował trzy pizze, a na dodatek nałgał, że w Polsce nie ma rozwodów. Oto 
standardowe w romantyzmie zmiany nastrojów i mieszanie gatunków. Czy można 
ten fragment uznać za potraktowanie na serio idei Wiecznego Teraz Kultury i ze-
stawić z fragmentem książki Ryszarda Przybylskiego? Porównajmy: „W porządek 
mityczny wprowadza poetę kultura, która wznosi go ponad czas historyczny i użycza 
schronienia w wiecznie zielonej krainie snu i pamięci, gdzie nie dogonią go już «białe 
charty czasu»” (R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz. cyt., s. 22).
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Ziemia będzie krążyć ze mną, nieważnym eksponatem ko smicznego muzeum 
figur woskowych, którego nikt nie ogląda (Siena, BO 72).

Wielokrotnie dyskutowana kwestia „chrześcijańskości” (lub jej braku) 
eschatologii Herberta, a także religijności tej poezji, natrafia na tę wła-
śnie aporię. Herbert dość nieufnie podchodzi do wszelkich pocieszeń, 
w tym także do pociechy życia pośmiertnego jako nagrody za uczciwe 
życie i w swym pesymizmie jest bliższy Grekom, w szczególności Ho-
merowi, niż szczęśliwym wizjom raju Nowego Testamentu102. Zauważmy, 
że nikt nie jest świadkiem Wiecznego Teraz (a może nietzscheańskiego 
Wiecznego Powrotu?), wyobrażonego przy pełni księżyca.

ZAGROŻENIE NICOŚCIĄ. Śmierć jako unicestwienie w poezji Herberta 
przychodzi albo przez zniszczenie materii (ruina rzeczy lub człowieka), 
albo negację czasu (bezruch wieczności), albo zanik pamięci (zapomnie-
nie). Forum Romanum jest „widmem” ze wszystkich trzech powodów: 
doszło do rozpadu materii (pozostały tylko ruiny), nastąpiło unice-
stwienie czasu przez zanik pierwotnych funkcji (obcujemy z martwotą 
miejsca – Forum już nie „żyje”) oraz doszło do amnezji kulturalnej, to 
jest zaniku pamięci zbiorowej103. Tylko temu trzeciemu atakowi nicości 
poeta może się realnie przeciwstawić i dlatego też pisze swój esej. 

Zauważmy, że walka rozumu-uzurpatora ze współczującym sercem 
kierującym się wyobraźnią – tak mocno zaakcentowana w twórczości 

102 Postawa Herberta sięga do greckich pokładów religijności. Oto, co „boski” 
Achilles ma do powiedzenia Odysowi podczas odwiedzin w Hadesie (Homer, Odysea, 
pieśń XI, w. 499 – 502, tłum. L. Siemieński, wstęp. Z. Abramowiczówna, objaśnienia 
J. Łanowski, BN seria II, nr 21, wydanie 11, 2003):

 – Odysie! Ty chcesz w śmierci znaleźć mi pociechę?
 Wolałbym do dzierżawcy iść pod biedną strzechę 
 Na parobka, i w roli grzebać z ciężkim znojem,
 Niż tu panować nad tym cieniów marnych rojem!
103 Sytuacja jest jak w wierszu Cmentarz warszawski (SŚ), gdzie:
 przed najazdem żywych
 umarli schodzą głębiej
 niżej,

choć sytuacja nie jest tak dramatyczna:
 a na powierzchni spokój
 płyty wapno na pamięć,

ponieważ nie mamy do czynienia ze świadomą działalnością człowieka manipulują-
cego świadomością, tylko zmarginalizowaniem, utratą przez porzucenie.
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Herberta – jest pewną wersją sporu klasyków z romantykami. W tym 
konflikcie odczarowanego świata z pięknem wzniosłych emocji Herbert 
opowiada się zdecydowanie po stronie wyobraźni serca, wspomaganej 
przez ważnego sojusznika: kruchą pamięć – jedyną wieczność dostępną 
człowiekowi. Nie zapominajmy jednak, że Herbert przystępuje do walki 
już po zwycięstwie naukowego empiryzmu – pozytywistycznej, zracjo-
nalizowanej wizji świata, której owocem był metafizyczny mechanicyzm. 
A więc musiał stawić czoła nie tyle sztuce wierzącej w rozum, ale całemu 
odczarowaniu rzeczywistości, czego przejawem są wizje świata obecne 
w dziełach współczesnej awangardy. Walczył więc nie tyle z innym 
stylem literackim i zawężonym przez współczesność Europy pojęciem 
rozumu, ile z procesem spłaszczenia i zawężenia całej wizji rzeczywisto-
ści. Zwycięski scjentyzm – wrogi wszelkiej metafizyce – wywołał proces 
„odmitologizowania”, „odmistycznienia” i „odczarowania” cudowności 
świata, a w konsekwencji stawiał pod znakiem zapytania samo istnienie 
sztuki, poezji w szczególności. Hasła pierwszej połowy XX wieku od 

„słów na wolności” Marinettiego po „niemożności poezji po Auschwitz” 
Adorna104 były tylko konsekwencją tryumfalnego wkroczenia Cesarstwa 
Empirii do Królestwa Sztuki.

Dziewiętnastowieczna bitwa rozumu z uczuciem prowadzona przez 
Śniadeckiego i Mickiewicza nie odbywała się jednak poza intelektem. 
Irracjonalizm romantyzmu nie stał w sprzeczności z głębokością wy-
kształcenia i subtelnym intelektualizmem. Przeciwnie, pozwalał ogarnąć 
świat, „który wypadł z zawiasów”, bez naiwnej wiary w przedustawny 
porządek i ład. Herbert przyjmuje „rolę płaczki” po zabitym świecie. 
Nie czyni tego bez zastrzeżeń i oporów, bo musi się przebić przez pa-
triotyczny stereotyp, który zabija poezję, oraz poszukać własnego głosu 

„opłakującej Elektry”. W świecie Herberta istnieje stopniowalność 
śmierci! – do fizycznego zgonu można „dodać” zapomnienie. 
I przeciwnie: „zmarli przedłużają swoje istnienie w pamięci żywych” – 
jak konstatuje Wojciech Ligęza105. Stąd waga „linii wierności”, która 
w skali polskiej dotyczy ofiar brunatnego i czerwonego terroru, a w skali 

104 Nie komentujmy zakłamania Adorna, który bał się dodać: „i Kołymie”, 
by nie zrównać totalitaryzmów, skoro tylko jeden miał być potępiony, a drugi był 
wzorem pozytywnym.

105 W. Ligęza, Elegie Zbigniewa Herberta [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, 
studia pod. red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewskiego, Kraków 2001, s. 28.
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świata – cywilizacji zmiecionych fizycznie przez barbarię, a mentalnie 
przez kolejne odmiany awangardy. 

Widok upadku Rzymu, opis jego ruin, to wyśmienity impuls do 
przedstawienia swego stosunku do czasu i przemijania zarówno w wy-
miarze egzystencjalnym, jak w rozważaniach na temat wzrostu i upadku 
cywilizacji. Przemijalność ludzi – „liści jednodniowych”, jak powiedziałby 
Homer – i upadek cywilizacji są niewyczerpanym źródłem melancholii 
w wierszach i esejach Herberta106. Topos ruin Wiecznego Miasta (jaki 
wspaniały oksymoron!), obecny w literaturze od czasów średniowiecza 
i renesansu, ma tę przewagę nad innymi (np. rozmyślania z Knossos 
czy z Etrurii), że daje spory materiał do porównań z dziedziny poetyki. 
Tu zresztą istnieje możliwość porozumienia, czy też punkt wspólny 
między Rymkiewiczem a Herbertem – jest nim ton elegijny107. Bo 
czyż sonetowa forma Epitafium dla Rzymu nie modeluje elegijności 
wiersza? Czy napięcie stworzone między „romantyczną” sytuacją liryczną 
a poszukiwaniem dystansu nie ma w tym aspekcie istotnego znaczenia? 
Wydaje się, że jest to skuteczna strategia poetycka.

6. Cywilizacja klasyczna kontra modernizm
Herbert – awangarda 

Istnieje jeszcze jedna istotna różnica między opisami: romantycznym, 
klasycystycznym i herbertowskim. W eseju Lekcja łaciny, inaczej niż 
w utworach Słowackiego, Krasińskiego, Norwida, a także Rymkiewicza 
odnoszącego się do tradycji Vitalego, Herbert nie tyle konfrontuje naturę 
i kulturę, ile dwie cywilizacje, a raczej cywilizację tradycyjną z nową jej 
wersją, która zasadza się na odrzuceniu tradycji. To nie wieczna natura 
zwycięża w końcu człowieka i jego wysiłki – czego symbolicznym 

106 Glaukos w Iliadzie powiada: „Ród ludzki jest jak liście spadające z drzew” 
(Homer, Iliada, pieśń VI, w. 147 – 150).

107 Najobszerniej na temat „stylu elegijnego” Herberta wypowiedział się Woj-
ciech Ligęza (tenże, Elegie Zbigniewa Herberta, dz. cyt.), proponując zastąpienie 
nim określenia „styl melancholijny”, wprowadzonego wcześniej przez Krzysztofa 
Dybciaka (tenże, W poszukiwaniu istoty i utraconych wartości [w:] Gry i katastrofy, 
Warszawa 1980, s. 118). 
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obrazem ma być trawa, chwast czy bluszcz, które porastają romantyczne 
ruiny – ale katastrofą kończy się walka cywilizacji. Stąd czcigodną 
przeszłość pokrywa lawa asfaltu. Różnica między obecną cywilizacją 
a dawniejszymi słojami historii polega na tym, że nie jest to już kolejny 
przyrost, lecz wrogi przeszłości mit nowoczesności, który obywa się bez 
odwołania do dawnych dokonań.

PRZESZŁOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ. Nieprzeznaczone do druku zakończe-
nie eseju (czyli Przerwana lekcja) ukazuje uwiąd Cesarstwa, któremu 
brakuje pierwotnej werwy. Jego koniec następuje z chwilą nadejścia 
barbarzyńców, którzy przyszli „aby przeciąć aortę”. W omawianym 

„romantycznym” fragmencie Lekcji łaciny to nie najeźdźcy, którzy ata-
kują z zewnątrz, ale nowoczesna cywilizacja (zapatrzona w przyszłość 
w swym pędzie ku nowoczesności, pozbawiona pamięci i szacunku dla 
przeszłości) jest największym zagrożeniem dla świetnych pamiątek, 
które mogłyby być źródłem inspiracji dla współczesnych. Elegijność 
obrazu nie bierze się więc wyłącznie z wiedzy o działaniu nieubłaganego 
czasu (do którego, jako elementu natury, poeta nie wydaje się mieć 
pretensji), ale przede wszystkim z przekonania, że obojętność, brak 
zainteresowania tradycją i zmiana paradygmatów zwyciężają starożytne 
pamiątki, zamieniając je w coś nieistotnego, w „rupieciarnię”. Świadome 
pragnienie radykalnego zerwania z tradycją – oto jest najbardziej „ludzka 
eschatologia zniszczenia”. 

Wydaje się, że wybór Herberta nie jest wyłącznie sprawą jego woli 
i psychicznego wyboru kierunku zagrożenia, lecz także realnych zmian 
cywilizacyjnych, jakie dokonały się i w samych Włoszech, głównie 
w pierwszej połowie XX wieku. Wiarygodny świadek, za jakiego możemy 
uznać Jarosława Iwaszkiewicza, był – na przestrzeni pół wieku – ponad 
trzydzieści razy w Rzymie, kilkanaście razy na Sycylii, a poza tym odbył 
kilka podróży po całej Italii. Przelewając na papier swe wspomnienia 
w latach siedemdziesiątych, Iwaszkiewicz pisał: 

Jeżeli się pomyśli, że przyjechałem po raz pierwszy do Italii, kiedy nie istniało 
kino dźwiękowe […], że drogi były zupełnie nieprzejezdne i że uprzedzano mnie 
z góry: „tylko niech się pan nie wybiera do Włoch samochodem”, i że właściwie 
mówiąc, było najlepiej jechać drogą Kremera i Taine’a, to znaczy drogą morską 
z Marsylii lub Genui do Civitavecchia lub Neapolu, że jeszcze nie istniała wtedy 
linia kolejowa „diretissima” pomiędzy Bolonią a Florencją […], ujrzymy jasno, 
jak wielkie zmiany zajść musiały w moich wrażeniach. […] Były to jeszcze 
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bardzo prymitywne Włochy. Tuż po pierwszej wojnie, zaraz po przewrocie 
faszystowskim. […] A jednak, kiedy w kilkanaście lat potem przyjechałem do Italii 
samochodem i mogłem po nowych, jak mi się wówczas wydawało, wspaniałych 
drogach przejechać się po całym półwyspie, ogarnął mnie podziw dla ogromnej 
pracy, jaka została tu dokonana108.

Na początku XX wieku podróżowało się po Włoszech jak za czasów 
Taine’a, który przybył drogą morską z Marsylii przez Genuę. Z listów 
i utworów polskich romantyków dowiadujemy się, jak docierali lub 
opuszczali stolicę chrześcijaństwa. Krasiński z Rzymu do Paryża 
w połowie czerwca 1848 roku płynie z Civitavecchia do Genui, skąd 
przez Turyn zdąża do Paryża. Norwid z Florencji do Rzymu podró-
żuje morzem przez Civitavecchia, stamtąd dyliżansem dostaje się na 
miejsce109. Jak podróżował do Włoch i po Włoszech Juliusz Słowacki, 
dowiadujemy się z jego Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu:

Wierzcie mi jednak, że leksza od rymu 
(Dla śniegów jechać nie mogłem przez Turyn) 
Para mnie gnała z Marsylii do Rzymu,
Do Neapolu zaś przywiózł veturyn. 
Carozze jego i cabrioletti 
Zalecam wszystkim… zowie się Paretti110.

Jakie światło rzuca wspomnienie Iwaszkiewicza na opis nocnego Forum 
Romanum w eseju Herberta? „Lawa asfaltu, po której toczyły się ze 
zgiełkiem i hukiem świetliste pojazdy” widziane z Kapitolu to przecież 
bardzo konkretna ulica: via Dei Fori Imperiale – przebita za czasów 
Mussoliniego wśród ruin szeroka arteria, biegnąca od Coloseum do 
Placu Weneckiego, gdzie Duce miał siedzibę z ulubionym balkonikiem, 

108 J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1977, s. 9 – 11. Włochy w ogólności, 
a Rzym w szczególności pełnią bardziej osobistą rolę w twórczości Iwaszkiewicza niż 
np. Miłosza czy Herberta i – jak się wydaje – jest to związane z innym charakterem 
jego związków z Italią. Po pierwsze, chodzi o wielokrotność tych kontaktów, na co 
wskazuje cytowany fragment. Po drugie – i jest to chyba jeszcze donioślejsze – były 
to pobyty długotrwałe, podczas których powstawały wiersze i opowiadania. Nic więc 
dziwnego, że zarówno w Podróżach do Włoch, jak w tomie Śpiewnik włoski, Rzym jest 
miejscem bardziej udomowionym i prywatnym, najściślej osobistym.   

109 C. Norwid, List do Antoniego Zaleskiego [w:] tegoż, Pisma wszystkie, t. VIII, 
zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, 
Warszawa 1971, s. 14 – 15.

110 J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu [w:] tegoż, Dzieła, t. IV, pod. 
red. J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1952, s. 9.



140 Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta

z którego pozdrawiał maszerujące tłumy. To wtedy właśnie, aby stworzyć 
szeroką aleję godną przemarszów faszystowskich, zrównano z ziemią 
niektóre części Forum Romanum i forów cesarskich. Iwaszkiewicz zaraz 
po pierwszej wojnie miał szansę oglądania agrarnych pejzaży Włoch 
i Rzymu, które niewiele się różniły od widoków podziwianych przez 
Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego czy Norwida. Oni widzieli 
zwycięstwo natury nad ruinami Cesarstwa, co zresztą było zgodne 
z ówczesną wrażliwością. Sytuacja zmieniła się i mentalnie, i politycznie, 
i cywilizacyjnie z początkiem XX wieku.

MODERNIZM, AWANGARDA, TOTALITARYZM. Gwałtowna industriali-
zacja Półwyspu Apenińskiego to czasy faszyzmu. Zjawisko powszechne 
w epoce, kiedy w sowieckiej Rosji dymiły piece Magnitogorska, a w Za-
głębiu Ruhry wykuwano (niespodziewanie krótki) los Tysiącletniej 
Rzeszy. Ówczesna industrializacja była dumą nie tylko uczonych, 
inżynierów i polityków; zachwycała także awangardowych artystów. 
Pozostawmy na boku zauroczenie owych twórców laicką religią postępu 
społecznego i przemysłowego, nie chodzi bowiem o polityczne pułapki, 
w jakie wpadli Marinetti, Majakowski czy – u nas – Broniewski111. 

111 Los Broniewskiego (artystycznie dalekiego od awangardy) jest tu przykładem 
niezwykłego tragizmu. Legionista, krytyk sanacji, późniejszy więzień i zesłaniec 
sowiecki, który wróci do Polski szlakiem Armii Andersa, by z rodakami doświadczyć 
okresu stalinizmu, wcześniej sławi sowieckie uprzemysłowienie, m.in. w wierszu 
Magnitogorsk albo rozmowa z Janem (Krzyk ostateczny, 1939). Akcja wiersza-reportażu 
z policyjnego aresztu kończy się opisem radości więźnia komunisty, cieszącego się, że 
w ojczyźnie światowego proletariatu właśnie ma miejsce kolejny etap zwycięskiego 
uprzemysłowienia (stalinowska industrializacja była przedmiotem niekłamanego 
podziwu nawet antykomunistów):

[Jan] Stęknął, ocknął się i beztrosko
wyprostował zgarbione plecy:

„Wiesz – powiada – w Magnitogorsku 
dziś ruszają dwa wielkie piece…” 
 Świt był szary, pełznął niechętnie,
 jakby mieli go zarżnąć nad miastem,
 i myślałem sobie: „Jak pięknie
 w tej parszywej celi trzynastej”.
I o Janie myślałem jeszcze,
i gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie Polska,
i płonęły w śledczym areszcie
wielkie piece Magnitogorska.
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Ich złudzenia polityczne miały korzenie głębsze od uroków prostych 
ideologii zastępujących dawną metafizykę: tkwiły w duchu negacji, 
który w imię modernizmu miał radykalnie i zupełnie odciąć nową, 
przemysłową kulturę od tradycji i ciągłości historycznej, a wreszcie 
stworzyć „nowego” człowieka. Bruno Jasieński – w imię oryginalności 
twórczej i nowej wrażliwości – obiecywał „wypszedaż starych rupie-
ći”, za które uznał dawne tradycje, kategorie filozoficzne i moralne, 
oraz zapowiadał literackie porządki: wywożenie „taczkami z placuw, 
skweruw i ulic ńeświeże mumie mickiewiczuw i słowackih”112. Maria 
Delaperrière, autorka obszernego studium o polskiej awangardzie113, 
wnikliwie przedstawia istotę futurystycznej wizji świata, której zasadą 
jest zniszczenie symbolicznego wymiaru rzeczywistości:

Destrukcja czasu i przestrzeni pociąga za sobą destrukcję wszystkich punktów 
odniesienia, które wiążą człowieka ze wszechświatem. O ile w ujęciu tradycyjnym 
akt poetycki był aktem pojednania ze światem kosmicznym i ujawnieniem jego 
sensu symbolicznego, o tyle w ujęciu futurystycznym każdy element rzeczywistości, 
który mógłby mieć wartość symboliczną, skazany jest na unicestwienie. W ten 
sposób futuryzm będzie dążył do destrukcji natury i zastępował ją światem 
sfabrykowanym. […] Całkowita wewnętrzna pustka, której domaga się Marinetti, 
prowadzi do stworzenia nieludzkiego typu człowieka, człowieka futurystycznego 

„z odciętymi korzeniami, człowieka powielonego, który stapia się z żelazem, 
odżywia się elektrycznością i który pojmuje jedynie rozkosz niebezpieczeństwa 
i heroizmu codzienności”. Taki człowiek sam stwarza sobie własną przestrzeń 
i własny czas podporządkowany prędkości i rytmowi maszyny114. 

Duch negacji atakował jednocześnie wszystkie ważne wymiary ówcze-
snego świata: symboliczno-metafizyczny, etyczno-społeczny i estetyczny. 
W kontekście oglądu nocnego Forum Romanum, które w zderzeniu z no-
woczesną cywilizacją techniczno-przemysłową zamieniają się w men-
talną, a nie tylko fizyczną ruinę, trzeba mieć na uwadze, że przebudowa 
Rzymu miała miejsce tuż po pierwszej wojnie światowej, czyli w mo-
mencie realnego zerwania z antyczną tradycją (choć faszyści usiłowali 

112 B. Jasieński, Do narodu polskiego. Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji 
żyćia, [w:] Jednodńuwka futurystów, Kraków, czerwiec 1921, cyt. za: Antologia polskiego 
futuryzmu i nowej sztuki, wstęp i komentarz Z. Jarosiński, wybór i przygotowanie 
tekstów H. Zaworska, Wrocław 1978, BN I, nr 230, s. 8 – 9.

113 M. Delaperrière, Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni 
poetyckiej, tłum. A. Dziadek, Katowice 2004.

114 Tamże, s. 90 – 91.
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odwoływać się do tradycji imperium). Herbert zaś po raz pierwszy 
widzi Forum Romanum w czasie zwycięstwa industrialnej tendencji 115.  

MIASTO, MASA, MASZYNA, NICOŚĆ. Trudno stwierdzić z całą pewno-
ścią, czy Herbert, pisząc o walce nowoczesności z przeszłością, miał 
na myśli wyburzenie części Forum116 i zalanie ich asfaltem w latach 
dwudziestych117. Jedno jest pewne: pasterzy nie było już na Palatynie, 
jak za czasów Słowackiego, a totalitaryzm, bez względu na kolor – jak 
się okazało – stał się najwyższym stadium modernizmu, w którym 
miasto, masa i maszyna w zgodnym pędzie runęły w przepaść nicości, 
jak w wierszu Bęben (HPG): 

proste uczucia idą w takt
na sztywnych nogach dobosz gra 
i jedna myśl i słowo jedno 
gdy bęben wzywa stromą przepaść

niesiemy kłosy lub nagrobek 
co mądry nam wywróży bęben 
gdy w skórę bruków bije krok 
ten hardy krok co świat przemieni 
na pochód i na okrzyk jeden

115 Proces ten był długotrwały i – z grubsza – dotyczy okresu końca XIX i początku 
XX wieku. Jak pisze Jan Białostocki, „Wraz z ukształtowaniem się dyrektywy indy-
widualizmu w twórczości artystycznej zanikała wiara w możność poznania jedynych 
i wiecznych praw artystycznych, których renesans i klasycyzm XVII i XVIII wieku 
szukały w sztuce antycznej. Antyk na zawsze miał utracić to wyjątkowe znaczenie 
w tradycji artystycznej, jakie jeszcze w początku XIX wieku, na progu nowego czasu, 
wyznaczał mu Goethe, uważając go za jedyną miarę i wzór” (J. Białostocki, Sztuka 
cenniejsza niż złoto, Warszawa 2001, s. 569).

116 Najbardziej ucierpiały fora cesarskie.
117 Nie jest pewne, czy Herbert znał sztukę Lekkoduch, w której Jerzy Szaniawski 

sparodiował Mussoliniego i jego skłonność do przemówień z balkonu na placu 
Weneckim, niemniej jednak ten rodzaj kabotyńskiego komedianctwa nie mógł być 
mu obcy. Także wiązanie futurystycznej i populistyczno-totalitarnej retoryki nie 
było czymś nadzwyczajnym, o czym świadczy komedia Szaniawskiego, nawiązująca 
do manifestów i happeningów Marinettiego i polskich futurystów z aluzjami do 
Mussoliniego. Więcej na ten temat pisze Radosław Sioma (R. Sioma, Niewinność 
i doświadczenie. O komediopisarstwie Jerzego Szaniawskiego, Toruń 2009, tu rozdział 

„Żeby było inaczej” (Lekkoduch. Komedia w trzech aktach, 1923), a szczególnie podrozdział 
„W sprawie natychmiastowej futuryzacji życia”, s. 132 – 139).
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nareszcie idzie ludzkość cała 
nareszcie każdy trafił w krok 
cielęca skóra pałki dwie 
rozbiły wieże i samotność 
i stratowane jest milczenie
i śmierć niestraszna kiedy tłumna

kolumna prochu nad pochodem 
rozstąpi się posłuszne morze 
zejdziemy nisko do czeluści 
do pustych piekieł oraz wyżej 
nieba sprawdzamy nieprawdziwość 
i wyzwolony od przestrachów 
w piasek się zmieni cały pochód
niesiony przez szyderczy wiatr.

W modernistycznej poezji miasto ukazywano jako anonimową prze-
strzeń industrialnej hegemonii, masę jako anonimową zbiorowość oraz 
maszynę jako dowód na brak transcendencji118. Tymczasem Herbert 
nigdy nie poddał się ani urokom modernizmu, ani czarom totalitarnej 
ideologii. Przeciwnie, zamiast przyszłości wybiera przeszłość i dlatego 
dobrze się czuje w Sienie, ponieważ ma ona „naturalną” strukturę „bio-
logiczną” – to miasto „narastało” i ma swoją biografię, jak człowiek119. 

118 Maria Delaperrière pisze: „Z futuryzmem wiążą się słowa z porządku «miasto, 
masa, maszyna»: jeśli prawdą jest, że Peiper zapożyczył je bezpośrednio z programów 
futurystycznych, to z ontologicznego punktu widzenia te trzy terminy reprezentują 
coś więcej niż tylko często pojawiające się emblematy epoki nowoczesnej. Można 
w nich widzieć także negatywne substytuty trzech istotnych pojęć sztuki symbolicznej: 
«Natura, Człowiek, Bóg»; «miasto» wskazuje na przejście od przestrzeni naturalnej 
do przestrzeni sztucznej, „masa” przywołuje porzucenie życia indywidualnego na 
rzecz psychologicznego zagłębienia się w życiu zbiorowym oraz socjologicznej 
wizji człowieka, «maszyna» zapowiada odrzucenie transcendencji i desakralizację 
przestrzeni symbolicznej” (M. Delaperrière, dz. cyt., s. 256).

119 Cały wiersz Nigdy o Tobie (HPG) jest dowodem na antymodernistyczne 
(antyfuturystyczne, antyawangardowe) odczuwanie miasta, a dwuwers: 

 Milczę także o was kominy laboratoria smutku
 porzucone przez księżyc wyciągające szyje

brzmi jak antycytaty z wierszy i manifestów futurystów. Dodajmy, że nie chodzi 
tu o „wiejskość” Herberta, który – w przeciwieństwie do np. Miłosza – urodził się 
i wychował w wielkim mieście, jakim był przedwojenny Lwów. Charakterystyczne 
są pod tym względem dwa wiersze poetów, wspominające utracony raj dzieciństwa. 
Początek wiersza Herberta W mieście (EB): 
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Interesuje go pojedyncza osoba, a nigdy „masa” – ludzki tłum, który 
traci cechy wspólnoty wyznającej wspólne wartości. Na pewno Herbert 
stanowczo sprzeciwia się wizji człowieka, który w imię poczucia swej 
technologicznej wielkości i przekształcania świata chce zanegować kon-
dycję ludzką przez odrzucenie powinności moralnej wobec przeszłości. 

Opinię swoją wyraża nie tylko w poezji, ale także językiem dyskursyw-
nym. W ankiecie miesięcznika „Odra” z 1972 roku (a jest to rozszerzona 
wypowiedź na IX Kłodzkiej Wiośnie Poetyckiej) wyraził dość jasno swoje 
stanowisko: „Od awangardy, od futurystów jesteśmy bogatsi o jeszcze 
jedno rozczarowanie: runął mit, który w postępie wiedzy upatrywał gwa-
rancję rozwiązania pro blemów i niepokojów ludzkości. Raj pozytywistów 
okazał się pusty” (Poeta wobec współczesności, WYW 243)120. Modlitwa 
Aleksandra Wata „Przyjdź królestwo miast i maszyn!”121 oraz cześć dla 
drogich Herbertowi „starych zaklęć ludzkości” (Przesłanie Pana Cogito, 
PC) nie idą w parze. Pod koniec życia poeta wyrazi swój sprzeciw wobec 
modernizmu i ubóstwiania cywilizacji przemysłowej w formie antycre-
do, umiejscowionego w Elegii na odejście pióra atramentu lampy (ENO):

Nigdy nie wierzyłem w ducha dziejów […]
ani w was – czterej jeźdźcy apokalipsy 
Hunowie postępu cwałujący przez ziemskie i niebieskie stepy
niszcząc po drodze wszystko co godne szacunku dawne i bezbronne.

 W mieście kresowym do którego nie wrócę
 jest taki skrzydlaty kamień lekki i ogromny
 pioruny biją w ten kamień skrzydlaty

przypomina wcześniejsze wersy Miłosza W mojej ojczyźnie:
 W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę,
 Jest takie jezioro ogromne,
 Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
 Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę.
Jak pisze Anna Mazurkiewicz-Szczyszek: „Obaj poeci w bliźniaczym, inicjalnym 

wersie przywołują motyw utraconego na zawsze miejsca na ziemi” (A. Mazurkiewicz-
-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta, 
Lublin 2008, s. 109). Zwróćmy jednak uwagę na różnicę w przywoływanym pejzażu! 

120 Była to istotna w owym czasie dyskusja i odbiła się szerokim echem w śro-
dowisku literackim. Herbert bronił swojej pozycji wobec atakujących go poetów 
Nowej Fali. Do tego wielowątkowego sporu Herbert będzie wielokrotnie powracał, 
wskazując, iż „rzeczywistość” jest czymś szerszym i ważniejszym niż „współczesność”.  

121 A. Wat, Wieś, „Zwrotnica”, marzec 1922; cyt. za: Antologia polskiego futuryzmu 
i nowej sztuki, dz. cyt., s. 279.
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Pomysł Marinettiego, by szukać nowej drogi ludzkości w zanegowaniu 
wpływu przodków, a wolności twórczej w amnezji kulturowej, jest dla 
Herberta nie do przyjęcia; cała jego poezja służy Mnemosyne: „poezja 
córką jest pamięci” (Życiorys, HPG). Jest w tym bardzo podobny zarówno 
do starszych o pokolenie kolegów – Parandowskiego czy Staffa, jak 
rówieśnika – Zygmunta Kubiaka. W tym miejscu należy uczynić pewne 
zastrzeżenie: futuryści, ze względu na swe wyraziste manifesty i barwne 
słownictwo zostali przywołani w niniejszych rozważaniach na zasadzie 
pars pro toto. Rozdział niniejszy nie jest bowiem opisem rozwoju sztuki 
czy poezji pierwszej połowy XX wieku lecz próbą oddania postawy 
i ducha sprzeciwu Herberta wobec czegos, co nazwać należy ideologią 
modernistyczną, rozumianą jako trwała dyspozycja zrywania więzi 
z tradycją i wiara w postęp. Generalna opozycja nowość – tradycja, a nie 
konkretne rozwiązania i koncepcje artystyczne są tutaj rozpatrywane.

ZANIK KULTUROWEJ PAMIĘCI. Stosunek Herberta do awangardy 
i modernizmu jest – oczywiście – bardziej skomplikowany niż można 
byłoby sądzić na podstawie jednego akapitu w eseju Lekcja łaciny, choć 
trudno nie zgodzić się z Herbertem, że już I wojna światowa ostatecz-
nie przecięła więź Europy z korzeniami jej własnej cywilizacji (wielki 
kryzys zaczyna się wcześniej, ale świadomość jednolitej uniwersalności, 
przekonanie o niej, zaczyna znikać po I wojnie światowej, poprzedzana 
wcześniejszymi radykalnymi wystąpieniami). Herbert dystansuje się 
od niektórych pomysłów awangardy, od antytradycjonalizmu i kultu 
cywilizacji technicznej, a przede wszystkim złudzeń związanych z ko-
munizmem i faszyzmem, ale jednocześnie ceni wielu awangardystów 
(np. Maxa Ernsta czy Tadeusza Peipera). Łączenie awangardy z totali-
taryzmami też jest pewnym modelowym uproszczeniem (jako że była 
to jedna z potencjalnych, choć – niestety – zrealizowanych możliwości) 
i nie jest tak oczywiste ze względu na populizm i niewyrobione gusty 
artystyczne wodzów faszystowskiej czy bolszewickiej rewolucji. Stąd 
niechęć, jaką komuniści żywili do awangardowych formalizmów i pre-
ferowanie „łatwej sztuki dla mas” oraz nacisk na propagandowe funkcje 
sztuki, co zakończyło się socrealizmem. Wydaje się, że najważniejsze 
sąosobiste doświadczenia poety, który wiedział czym grożą związki 
sztuki z totalitaryzmem i prezentowana przez niego wizja postępu. 

Wydaje się jednak, że Herbert, miłośnik sztuki, nawiązuje do idei 
przedstawionych przez historyków kultury – wielkich badaczy renesansu. 
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Związek postawy Herberta z nastawieniem Burckhardta, Warburga czy 
Gombricha (przywołuję te nazwiska jako symboliczne, jako pewien 
ciąg intelektualnej tradycji niemieckiej, a nie jako wyczerpujący rejestr), 
widać w stosunku do niebezpieczeństwa, jakim jest zanik kulturowej 
pamięci122. Burckhardt bał się owej amnezji kulturowej, która zastąpi 
powierzchowne wykształcenie nowoczesnych barbarzyńców, a trzeba 
przyznać, że uczeni w wieku XX mieli jeszcze więcej powodów do 
obaw. Spór, jaki wywołał pierwszy zbiór esejów o fundamentach eu-
ropejskiej kultury (Czasy Konstantyna Wielkiego, 1853123), jakkolwiek 
różnorodny, można podsumować dzisiaj jednym zdaniem: strach przed 
nowoczesną cywilizacją, która zapoznała swoją przeszłość nie tylko 
w sensie zniweczenia doniosłości artefaktów, dzieł, ale także zapoznania 
dwutorowości myślenia. Dotychczas, od czasu helleńskich,  istniało 
napięcie między myśleniem obrazowym i abstrakcyjnym, poznaniem 
intuicyjnym a intelektualnym, kontemplacją i działaniem. Zwycięstwo 

„rozumu kalkulującego” spowodowało, że nawet bez patetycznych gestów 
artystów z początku XX wieku odrzucono jako martwą już dotychcza-
sową tradycję. Stała się ona zwyczajnie niezrozumiała i pozbawiona 
znaczenia, ponieważ odrzucono obrazy i symbole zawierające ważne 
doświadczenie człowieczeństwa. Historię kultury przemienieno więc 
trupiarnię, jak Forum Romanum. Herbert rozumiał te tendencje, a do-
świadczył zrealizowania tego rodzaju postawy intelektualnej w czasie 
swego pobytu w Ameryce:

Więk szość moich studentów miała wyobraźnię ahistoryczną. Wszystko, co 
przeszłe, zatopione było w jakiejś mglistej atmosferze obcości, nie przydatności, 
dziwactwa — coś jak wielki antykwariat z bezużytecz nymi, zakurzonymi 
przedmiotami, których przeznaczenia nikt nie rozumie. Stare lokomotywy, 
lampy naftowe, wachlarze… (Rozmowy z samym sobą, WYW 11).

W tej wypowiedzi poeta kładzie nacisk na ahistoryczność, ale chodzi 
mu także o zaprzeczenie dotychczasowej historii wychowania na 
obrazach i symbolach kumulujących doświadczenie grecko-rzymskiej 
i hebrajskiej tradycji, przekształconych w rezerwuar form samopoznania 

122 Por. Wstęp do: Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, tłum. 
i wstęp R. Kasperowicz, Gdańsk 2010.

123 J. Burckhardt, Czasy Konstantyna Wielkiego, tłum. Paweł Hertz, Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy 1992.
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i duchowej orientacji w świecie europejskiej kultury124. Europejska 
pajdeja polegała na zanurzeniu się w kosmosie znaków kulturowego 
doświadczenia i nabieraniu dystansu, kontemplacji i działaniach twór-
czych, poczuciu jedności i ciągłości naprzemienne z potrzebą weryfikacji 
i „apokryficznego” przekształcania – a jest to cecha charakterystyczna 
emocjonalno-umysłowej postawy pisarskiej Herberta. 

Herbert aktywistycznie traktuje swoją misję poety czy może po 
prostu człowieka kultury. Z jednej strony jest „strażnikiem pamięci” 
i podaje taką właśnie „definicję” poezji. Akcent w tym wypadku pada 
na przypominanie i przywracanie, co doprowadziło do wieloletniego 
nieporozumienia. Nie jest to jednak funkcja jedyna. Twórczość nie 
zamyka się przecież w edukacyjnej formule, lecz polega na ciągłym 
przekształcaniu, przez indywidualne odnawianie i wcielanie odziedzi-
czonych toposów, wątków, motywów, historii i symboli. Opowiadanie 
na nowo dawnych mitów, ze szczególnym naciskiem na odzieranie 
ich z elementów, które znalazły się w nich ze względu na interesy 
zwycięzców „którzy zawsze piszą historię”, jest znakiem heraldycz-
nym twórczości Herberta. Niektóre z form nazwane zostały wprost 

„apokryfami”, aby podkreślić dezaprobatę dla „oficjalnego” przekazu 
odziedziczonej kultury. 

Nie chodzi bowiem tylko i wyłącznie o kumulowanie i przeka-
zywanie przeszłości, ani nawet o przysposobienie dawnych wartości 
do współczesnego sposobu odczuwania i dzisiejszej wrażliwości. 
Nakładanie filtru w postaci własnej osobowości, przez którą prze-
kształca się i indywidualizuje się wartości i dokonania odziedziczone 
po kulturalnych przodkach, także nie jest wyłączną ambicją poety. 
Herbert nie jest prorokiem osobistej, indywidualnej wersji kultury, ani 
„tłumaczem” starych obrazów na współczesny język lecz krytycznym 
analitykiem sprawdzającym jakie elementy kultury pozostają trwałym, 
nieusuwalnym elementem, pozwalającym na etyczną i estetyczną 
orientację w dzisiejszym świecie (w etyce „nie należy zaniedbywać 
nauki o pięknie”, jak napisze w wierszu Potęga smaku, ROM). Brak tej 

124 We wspomnianym wywiadzie Herbert zwraca uwagę na różnice zaintere-
sowań między europejskimi a amerykańskimi studentami: „zauważyłem tutaj – i jest 
to, jak mi się zdaje, nie sprawa gustów literackich, ale refleks postawy ogólnej – coś, 
co bym określił jako skłonność, upodobanie do takich wytworów kul tury, które 
można ogólnie określić nazwą „realistyczne” czy „naturalistyczne” (Rozmowy 
z samym sobą, WYW 12).
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pasji uznaje za postawę muzealnika, a właściwie kolekcjonera rupieci. 
Otrzymujemy więc, jako efekt końcowy, tekst, który jest nie tylko 
subiektywną interpretacją kultury, nie tylko osobistym, emocjonalnym 
przeżyciem, ale produktem intelektualnego i moralnego namysłu, wy-
nikiem sporu z istniejącymi rozwiązaniami problemów, responsem na 
ważne pytania stawiane przez przodków. W przeszłości szuka bowiem 
nie tyle odpowiedzi, bo tych samemu trzeba udzielić, lecz poważnie 
sformułowanych pytań. 

Herbert podjął walkę, przerażony hitlerowskim i stalinowskim 
prymitywizmem. Nie wiedział, że w tym wymiarze nadejdą jeszcze 
gorsze czasy, a zagrożenie przyjdzie ze strony obrońców europejskiej 
cywilizacji. Roczny pobyt na amerykańskiej uczelni w okresie rewolucji 
68 roku przekonał go, że zagrożenie może iść z wnętrza także demo-
kratycznej cywilizacji, a nie tylko jej totalitarnej odmiany. Umarł przed 

„epoką Doktora Google’a”. 

7. Demuzykalizacja świata
Spór o klasycyzm i romantyzm Herberta

Ryszard Przybylski nazwał „demuzykalizacją świata” zjawisko załamania 
się wiary w ład świata, które nastąpiło w okolicach wielkiej rewolucji 
francuskiej. Przełom spotęgowany został romantycznym zakwestiono-
waniem klasycystycznej estetyki (z jej podziałem na wysoką i niską), 
a następnie radykalnym zerwaniem z tradycją śródziemnomorską, które 
głosił modernizm. Z dzisiejszej perspektywy artystyczne niepokoje 
i rewolucje XIX i XX wieku wyglądają na samoograniczające się. 

WOLNOŚĆ I SWAWOLA. Obecnie samo istnienie kultury, dzieła oraz 
autora poddane zostało dalszej negacji oraz dekonstrukcji, rozumianej 
jako prawo do dowolnej manipulacji przez niczym nieskrępowanego 
interpretatora. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem poniekąd po-
krewnym klasycyzmowi, a raczej z jego nowym, niezwykle radykalnym 
wcieleniem: idea wolności jednostki została sprowadzona do poziomu 
swawoli. Herbert znajduje się w jawnej opozycji do tak pojmowanej 
swobody twórczej, o czym pisze Bogdana Carpenter:
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Etyczny ideał skromności, ku któremu zmierza Herbert, łączy się z szerszym 
zagadnieniem podejścia artysty do świata i własnego ja. Wybór dawnych mistrzów 
jako wzoru jest aktem opowiedzenia się za sztuką skierowaną na zewnątrz, ku 
przedmiotowi, przeciwko sztuce skierowanej do wewnątrz, ku zagadnieniom ego 
artysty. […] Będąc adwokatem sztuki szukającej natchnienia w rzeczywistości 
zewnętrznej, Herbert pozostawia na boku większość sztuki współczesnej. Nie 
odpowiada mu nacisk kładziony na „ja” artysty i jego subiektywnej wizji125.

Po okresie włączenia literatury do życia „na serio” przez romantyków, 
modernistów i egzystencjalistów w drugiej połowie XX wieku mamy 
powrót klasycystycznej świadomości literackości literatury, która na 
powrót staje się grą i zabawą z językiem, konwencjami i motywami, 
skutkiem czego nastąpił zdecydowany rozwód literatury i rzeczywi-
stości. Na te zjawiska nałożyło się zanegowanie historii pod koniec 
wieku. Główną rolę odegrała jednak nieważkość literatury w ogóle, 
przy jednoczesnym unieważnieniu samej rzeczywistości, która zna-
lazła potężną konkurentkę w rzeczywistości wirtualnej. Tak więc na 
przykład spór o mimesis (za czy przeciw) został rozstrzygnięty przez… 
unieważnienie sporu.

ŚRÓDZIEMNOMORSKIE PARANTELE. Herberta już w latach sześćdzie-
siątych uznano za klasyka, zarówno w kraju, jak za granicą, i opinia ta 
nadal się utrzymuje, mimo pewnej jednostronności i niejasności tego 
określenia. Jakie były po temu powody? Za granicą zwracano uwagę 
głównie na nawiązania do Eliota i Rilkego. W Polsce ważnym kon-
tekstem było wystąpienie nowego klasycyzmu, jednak dla większości 
krytyków i uczonych klasycyzm Herberta rozumiany był głównie jako 
metoda zachowania dyscypliny intelektualnej, wiary we własne zmysły 
i niezmanipulowane uczucia w czasach powszechnego szaleństwa. 
Jednym z pierwszych krytyków, którzy zwrócili uwagę nie tyle na 
stylistyczne, co mentalne parantele, był Jerzy Kwiatkowski, który 
w szkicu Imiona prostoty pisał:

Celem Herberta nie jest nowość. Jego celem jest doskonałość. Powracają tu 
estetyczne kanony, od których pomału odzwyczajamy się współcześnie. Miara, 
harmonia, równowaga. Równowaga między rewelacją a komunikacją. Między 
konstrukcją a emocją. Między ważkością problematyki a siłą estetycznego oddzia-
ływania. Poetyka zrównoważonych szal – to poetyka form nie sygnalizowanych, 

125 B. Carpenter, Zbigniewa Herberta lekcja sztuki [w:] Poznawanie Herberta 2, 
dz. cyt., s. 221.
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niedostrzegalnych niemal. Patronują jej: Über Allen Gipfeln, Polały się łzy me… 
Poetyka zrównoważonych szal wyraża się proporcją najprostszą, wyraża się cyfrą 
jeden. Doskonałość prostoty jest punktem, do którego dąży Herbert126.

Mocniej jeszcze stylistyczną postawę poetycką Herberta podkreślił 
Ryszard Przybylski w interpretacji wiersza Apollo i Marsjasz, która 
ugruntowała opinię o klasycyzmie poety127. Trudność z przyswojeniem 
ustaleń Przybylskiego odnośnie poezji Herberta polega na tym, że 
prawodawca polskiego klasycyzmu lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych ubiegłego stulecia nie tyle analizował teksty poety, ile w prak-
tyce poetyckiej Herberta poszukiwał potwierdzenia swoich pragnień 
wykreowania pożądanego nurtu literackiego. Dotyczy to zresztą także 
twórczości Rymkiewicza, tyle że w tym wypadku istniała także daleko 
idąca zbieżność twórczych manifestów. Niemniej jednak  paralelizm 
postaw jest dość wyrazisty. Kiedy czytamy u Przybylskiego:

Istotnie, zostaliśmy wygnani z mitu, ale nie zostaliśmy wygnani ze stworzonej 
przez kulturę świata śródziemnomorskiego antropologii i dlatego język przodków, 
symbolika świata śródziemnomorskiego, nadal jednoczy nas we wspólnym 
poszukiwaniu prawdy. W symbolice tej zawarta jest bowiem mądrość rodzaju 
i kto twierdzi, że jest to język przestarzały, wydaje sobie smutne świadectwo 
zupełnego niezrozumienia kondycji człowieka. Poezja, która posługuje się słowem 
głównie „współczesnym”, spada do poziomu gazety128.

 – to są to opinie zgodne z kierunkiem polemiki autora wiersza Dlaczego 
klasycy z Nową Falą, a myślenie podobne do wypowiedzi Herberta 
podczas Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej129 oraz w wierszu Do Ryszarda 
Krynickiego – list, gdzie pada słynna fraza „czarna piana gazet”, do której 
nie należy zniżać świętej mowy poezji. Herbert wyraził się o architek-

126 J. Kwiatkowski, Imiona prostoty [w:] Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, 
Kraków 1995, s. 304 – 305.

127 R. Przybylski, To jest klasycyzm dz. cyt., s. 145.
128 Tamże, s. 19.
129 Piśmiennym śladem polemiki z młodszymi poetami (głównie Kornhau-

serem i Zagajewskim, ale także Krynickim i Barańczakiem) podczas IX Kłodzkiej 
Wiosny Poetyckiej (1972), jest wypowiedź zatytułowana Poeta wobec współczesności 
(pierwodruk „Odra” 1972, nr. 11, s. 48 – 50). Poza Herbertem referaty wygłosili wów-
czas Edward Balcerzan (historyk i teoretyk literatury, ale także autor wierszy) oraz 
Jacek Petelenz-Łukasiewicz (historyk literatury, krytyk i autor wierszy). Spór Nowej 
Fali z Herbertem ciągnął się kilka lat – przede wszystkim na łamach organu tego 
nurtu (patrz: „Nowy Wyraz” 1973, nr. 1 / 2, s. 6 – 34), a także w książce J. Kornhausera 
i A. Zagajewskiego, Świat nieprzedstawiony, Kraków 1974.
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turze greckiej, że powstała „pod złotym słońcem geometrii” (U Dorów, 
BO 32). Nawet o starożytności rzymskiej, mimo szaleństw cezarów, poeta 
powie, że „nad tymi mrokami świecila mocno gwiazda rozumu” (Lekcja 
łaciny, LNM 195). Tak też – jako lucidus ordo – przedstawiają tę tradycję 
Alfred Alvarez, Josif Brodski czy Barbara Toruńczyk:

Herbert uważał Eliota za wielkiego mistrza czasów nowożytnych, ale jego poezja 
w porównaniu ze współczesnymi mu autorami amerykańskimi była klasyczna ze 
swej istoty (i nie dlatego, że występowały w niej liczne postaci z mitologii Grecji 
i starożytnego Rzymu). Była również klasyczna z ducha – chłodna, przejrzysta, 
uporządkowana, powściągliwa130.

Przy niezaprzeczalnej nowoczesności poezji Herberta jest coś w jego tonie, 
w owym współbrzmieniu ironii, rozpaczy i równowagi, co każe wyobraźni 
czytelnika podążać w kierunku diametralnie przeciwnym do współczesności – 
w kierunku starożytności. Starożytność zaś, o której mowa, jest bardzo konkretna: 
a mianowicie rzymska131.

Miara, rozwaga, wstrzemięźliwość, opanowanie były oddechem tej poezji, ale 
ten równy dukt, te geometryczne, jak diamentem wyrżnięte wersy zapadające 
natychmiast w pamięć i serce, mogły powstać tylko z destylacji najprostszych 
i najgłębszych odruchów sumienia, odczuwania świata jako bytu jednego i mo-
ralnego, niszczonego zawsze w ten sam sposób – przez znijaczenie, ogołocenie 
zarówno historii, jak wymiaru życia ludzkiego z cnót i zmysłu dramatyczności132.

Herbert-klasyk jest jedną z uznanych ucieleśnień poety i z tą koncepcją 
polemizuje zarówno Stanisław Barańczak, który w latach osiemdziesią-
tych zwraca uwagę na romantyczne korzenie twórczości autora Pana 
Cogito133, jak w latach dziewięćdziesiątych konfrontacyjnie odwołujący 
się doń Piotr Śliwiński, który wyrokuje, że Herbert był egzystencjalistą, 

130 A. Alvarez, Nie walczysz, to umierasz, dz. cyt., s. 17.
131 J. Brodski, Fragment przedmowy do włoskiego tomu wierszy Zbigniewa 

Herberta, [w:] Poznawanie Herberta 2, dz. cyt., s. 126.
132 B. Toruńczyk, Dukt pisma, dukt pamięci [w:] Poznawanie Herberta 2, dz. cyt., 

s. 76.
133 Stanisław Barańczak nie jest do końca konsekwentny. Najpierw nie zgadza 

się z rzekomą „klasycznością” Herberta i samą klasyfikacją, a następnie nie pod-
waża interpretacji Przybylskiego, stosując unik wobec lektury wybitnego uczonego 
(S. Barańczak, Uciekinier z utopii, dz. cyt., s. 7 – 24). Również do interpretacji Trenu 
Fortynbrasa pióra J. Sławińskiego odnosi się niekonfrontacyjnie, mimo podważania 
jej teoretycznych fundamentów i końcowych wniosków.
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a nie klasykiem134. Jest w tym poglądzie w mniejszości, jeśli weźmiemy 
pod uwagę liczne szkice na temat związków poety z Kawafisem135, 
Eliotem136, Rilkem137 i innymi dwudziestowiecznymi twórcami re-
prezentującymi neoklasycyzm. Od czasu sporu Barańczaka z wizją 
Herberta – klasyka w Uciekinierze z Utopii literatura przedmiotu rozrosła 
się do gigantycznych rozmiarów. Najbardziej obszerne rozprawki na 
temat klasycyzmu Herberta opublikowali Andrzej Kaliszewski w dru-
gim, rozszerzonym wydaniu książki Gry Pana Cogito138 oraz Marcin 

134 Piotr Śliwiński pisze: „Nie da się przypisać współczesnego artysty do którejś 
z podstawowych wersji tradycji, choćby i konkurencyjnych względem siebie, bez 
skazywania się na żmudne tropienie w jego świadomości innych wersji. […] A jednak 
istnieje opcja krytyczna, wiążąca twórczość Herberta (i nie tylko jego) z klasycyzmem, 
oraz inna, wskazująca na elementy romantyczne, i jeszcze inna, «wyzwalająca» 
Herberta z klasycznego uniwersalizmu – w imię bezpośredniej uchwytności jego 
politycznego i moralnego przesłania”. Uczony umiejscawia Rymkiewicza i Przy-
bylskiego po jednej stronie barykady, a Barańczaka po drugiej (P. Śliwiński, Poezja, 
czyli bunt, [w:] Poznawanie Herberta 2, dz. cyt., s. 149 – 50). 

135 Zob. szkic Aleksandra Fiuta, Dwa spojrzenia na antyk. Kawafis i Herbert [w:] 
Poznawanie Herberta 2, dz. cyt.; a także Arent van Nieukerken, Motyw „Miasta” i jego 
obrońców oraz motyw podróży w kilku utworach Herberta, Ardena i Kawafisa [w:] tegoż, 
Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego 
modernizmu, Kraków 1998 (także przedruk [w:] Poznawanie Herberta 2, dz. cyt.).

136 Zob. obszerne studium Jolanty Dudek, Zbigniew Herbert wobec T.S. Eliota 
[w:] tejże, Granice wyobraźni, granice słowa. Studia z literatury porównawczej XX wie-
ku, Kraków 2008, a także tekst Małgorzaty Mikołajczak o związkach z Eliotem 
(M. Mikołajczak, Od Orfeusza do Arijona. Pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbi-
gniewa Herberta [w:] Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. J.M. Ruszar, Kraków 2009) czy M. Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze 
polskiej, Wrocław 2002. O związkach z Rilkem, Eliotem i Yeats’em pisze Arent 
van Nieukerken, Piękno, Dobro a Historia – Herbert i poezja „dostojnych szamanów” 
[w:] tegoż, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście 
anglosaskiego modernizmu, Kraków 1998, a także P. Łuszczykiewicz, Rilke, Eliot, 
Herbert…, „Dialog” 1998, nr 12; M. Mikołajczak, Eliot, Rilke, Hölderlin. „Estetyka 
końca” [w:] tejże, Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa 
Herberta, Wrocław 2007.

137 Zob. fragment książki Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany poświęcony 
związkom Herberta z twórczością Rilkego: Herbert – z poezji tego szalonego wieku na 
pewno Rilke [w:] tejże, Rilke poetów polskich, Wrocław 2004, przedruk [w:] Niepewna 
jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, dz. cyt.

138 A. Kaliszewski, Nowy tryumf czy requiem dla klasycyzmu? [w:] Gry Pana 
Cogito, Łódź 1990, s. 53 – 70.
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Jaworski w tekście zamieszczonym w materiałach z sesji w Ostrowie 
Wielkopolskim z 2008 roku139. 

Czy można pytać o etyczny sens zmagań z tradycją, nie po to, by ją 
przekreślić – jak wymyślono w XX wieku – ale by w odpowiedzi dać 
lepsze, bardziej precyzyjne, może osobiste sprawozdanie z poznanego 
świata? Bo sztuka – zdaniem Herberta – jest sposobem poznawania 
świata. Dążenie do dania poznawalnemu światu nowego wyrazu, ale 
w nawiązaniu do tradycji (dawniejszych sposobów artykulacji i form 
artystycznych), należy widzieć w kontekście nie tylko Eliota, którego 
słusznie przywołują niemal wszyscy badacze dzieła Herberta, ale także 
pewnej zmiany duchowej w badaniach kultury, jakie miały miejsce na 
początku XX wieku w Niemczech, związane były z takimi nazwiskami 
jak Cassirer, Panofsky, Warburg, Gombrich, Lamprecht. 

Określone gesty, Gebärdensprache, utrwalone jako formy wyrazowe, zwane przez 
Warburga Pathosformeln, formuły patosu, szeroko rozumianej emocjonalności, 
stają się wiązkami aktywnie przyswajanej tradycji obrazowej – trwają, bywają 
odnawiane, zapominane, przeinaczane, jako matryce i wzory, które same z kolei 
wywierają wpływ na odczuwanie, przeżywanie i interpretowanie świata140.

Pamięć form obrazowych, ważna dla Warburga idea z Nachleben der 
Antike, wydaje się paralelna do Herbertowskich nawiązań do antyku. 
Sztuka jest formą nadawania kształtu świadomości istnienia świata i sie-
bie w tym świecie – stąd „ślad dłoni szukający kształtu” (Do Apollina, SŚ).

Wpływ historyków sztuki ważnych dla Herberta, miłośnika szuki 
i wytrwałego czytelnika prac z tego zakresu, ciagle pozostaje niezbadany. 
Tymczasem w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się konkurencyjna ten-
dencja badawcza, która ukazuje, „czym podbity jest płaszcz Herberta, 
skrojony na romantyczną modłę”. Zbyt jednostronne ujęcia wcześniej-
sze zostały uzupełnione o studia z zakresu badań intertekstualnych 
(w szczególności dotyczących związków z Norwidem) oraz skupienie 
się na nawiązaniach z epoką w polskiej literaturze, której się nie da ani 
pominąć, ani zlekceważyć. Samo określenie „romantyczne podbicie”, 
ukute zostało przez Małgorzatę Mikołajczak, główną inicjatorkę badań, 

139 M. Jaworski, Dlaczego kochankowie. O klasycyzmie Zbigniewa Herberta [w:] 
Potęga smaku w czasach niesmaku. Studia i szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, 
Ostrów Wielkopolski 2008, s. 79 – 94. 

140 R. Kasperowicz, Wstęp do: A. Warburg, dz. cyt., s. 19 / 20. 
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która w 2008 roku zorganizowała w Zielonej Górze sesję naukową (szki-
ce wraz z wcześniejszymi pracami zostały opublikowane w tomie Bór 
nici), a w 2012 wydała zbiór własnych studiów, zatytułowanych Światy 
z marzenia. Wydaje się, że wysiłek ten został uwieńczony sukcesem 
i nasza dzisiejsza lektura została wzbogacona o romantyczne elementy 
polskiej tradycji literackiej.

HODOWANIE SPRZECZNOŚCI. Spór jest nierozstrzygalny, ale nasza 
wiedza zdecydowanie się powiększa. Trudność odpowiedzi polega na 
tym, że Herbert nie godzi romantyzmu z klasycyzmem, ani 
tym bardziej żadnego z nich nie wybiera. Nie wybiera jednej 
możliwości, lecz obie. Nie godzi sprzeczności, lecz je w sobie 
hoduje. Oto jest stan rzeczy, z którym niektórzy nie mogą się pogodzić, 
bo jest to postawa sprzeczna z arystotelesowską zasadą wyłączonego 
środka i zakładaną konsekwencją twórczą. Twórca Pana Cogito nie 
można być na raz i tym, i tamtym. Ale jest.

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że u Herberta można 
znaleźć deklaracje antyromantyczne – tak jak w rozmowie z Renata 
Gorczyńską: „W każdym razie ja bym się trochę buntował przeciwko 
wzorowi romantycznemu, który nie jest moim wzorem. Uznaję wagę 
cierpienia i doświadczenia – cie lesnego cierpienia, także duchowego – 
ale nie zalecałbym go”141, które współgrają z wcześniejszym o niemal 
pół wieku wyznaniem z listu do Zawieyskiego [4.10.1950] – koronnym 
dowodem na świadomy klasycyzm poety:

Biedny Przyboś ma wiele racji, ale dostrzega tylko formę jako sys tem chwytów, 
a nie jako zasadę tworzenia. Szukam teraz jakiejś własnej, urojonej formu-
ły klasyczności, poezji, która miałaby jakieś szansę przetrwania. Jest o tym 
mowa w załączonym poema cie o czasie (tytuł nieustalony). Chciałbym do-
szukać słowa mocnego, którym można odbudować szczery patos. Jest w nas 
małoduszna obawa przed patosem i przed jakąś najwyższą profetyczną kreacją 
poezji. Chciałbym, aby słowo było statecznym, równoważ nym elementem (nie 
ornament, nie dźwięki, nie międzysłowie, nie pointy). Chciałbym dojść do poję-
ciowej czystości poezji, do nowych chwytów, zamiast rozwichrzona metaforyka 
kultura frazy i składni poe tyckiej, paralelizm, poetycka definicja, antynomia, 
paradoks, dialog, powtórzenie, prostota, a jednocześ nie rozbudowa kultury  
pojęć (ZHJZ 48).

141 Sztuka empatii. Rozmawia Renata Gorczyńska (WYW 171).
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Tyle tylko, że szczery patos i profetyczna kreacja poezji to w polskiej 
tradycji przede wszystkim cechy romantyczne. Wybór klasycznej 
czy romantycznej formuły dokonuje się u Herberta w pełni 
świadomie i suwerennie. Wybierając jedną z tych formuł, a ści-
ślej mówiąc, niektóre istotne ich elementy, poeta zachowuje 
pełną kontrolę i niezależność. Inaczej mówiąc, formę traktuje 
użytkowo, a nie jako obwiązującą normę, ideologię literacką 
czy też poetykę.

Nie mamy tu więc do czynienia – jak u Rymkiewicza – ze stylizacją 
i ideologią artystyczną (a może światopoglądem), lecz z okazjonalnie 
naginaną do swych potrzeb konwencją. Herbert ma bowiem na celu nie 
wskrzeszenie epoki, stylu czy nastroju wieku, lecz zbudowanie własnego 
świata przedstawionego, niezależnego od historii norm estetycznych 
czy wzorów literackich. Klasyczność – tak, ale ani klasycyzm według 
Eliota lub Rilkego, ani wzorem Rymkiewicza czy wedle receptury 
Przybylskiego. Ostatecznie zadaniem twórcy jest nie wmontowanie się 
w epokę, a jej przekroczenie w literacką wieczność. Na czym więc ma 
polegać – wspomniane w liście do Zawieyskiego – znalezienie „własnej 
urojonej formuły klasyczności”? Odpowiedź pozytywna jest trudna, jeśli 
ma wychodzić poza ogólne stwierdzenie, że chodzi m.in. o przekroczenie 
swego czasu. O wiele łatwiejsze jest sformułowanie zaczynające się 
od ulubionego przez Herberta słówka: „nie” 142. Poza tym w pewnym 
sensie spór wynika z nieporozumienia słownego. Herbert nawiązuje 
bezpośrednio do starożytnych (Homera, Horacego, Wergiliusza, Ka-
tullusa), a nie do teorii nowożytnego klasycyzmu czy współczesnych 
neoklasycyzmów, a to oznacza istnienie silnej świadomości tragicznej.

Istnieje również możliwość, że wypowiedź na temat Miłosza wyjaśni 
też postawę samego Herberta: 

Miłosz to poeta dwoisty: romantyczny, ale zarazem programowo klasyczny. Bardzo 
zmysłowy, a jednocześnie intelektualny. Cho dzimy po lesie, on wszystkie ptaszki 
nazywa po imieniu, ja rozglą dam się za jakimś pniakiem, żeby usiąść i napić 
się wina, a on tam pohukiwał, wołał ptaki – cały wydany naturze. W próbie 

142 „Namawiano mnie do studiowania tomizmu. Zacząłem chodzić na czytanie 
Summy. Rzeczywiście wiele rzeczy się układało i wyjaśniało. Poczułem się szczęśliwy 
i wolny. I to był pierwszy sygnał, że trzeba uciekać, że coś w substancji człowieczej 
się przekręca. Czułem przyjemność sądzenia i klasyfikacji. A przecież człowieka 
bardziej określają słowa zaczynające się na nie: niepokój, niepewność, niezgoda. 
I czy ma się prawo porzucać ten stan” (ZHHE 33).
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autocharakteryzacji powiedział: poeta żyje ze sprzeczności. To prawda. Bardzo 
lubię antyk, ale kiedy zaczyna mnie nudzić, smaruję naturalistyczne obrazki. 
Mam potrzebę poruszania się na dwóch biegunach. Jestem gadułą, jak pan widzi. 
W pisaniu staram się być maksymalnie oszczędny. To też sprzeczność (Poeta 
sensu. Rozmawia Marek Oramus, WYW 103).

Ta wypowiedź na temat kolegi sugeruje, że może i samego siebie 
widział jako hodowcę sprzeczności. Przypuszczenie to potwierdza 
autokomentarz zamieszczony w formie wyimaginowanego wywiadu 
z samym sobą:

Sprzeczności nie należy godzić. Natomiast trzeba je sobie uświa damiać. Dzieło 
sztuki nie jest teorią naukową, która musi być we wnętrznie spójna. Żyjemy 
w świecie sprzeczności i my sami jesteśmy ofiarami sprzecznych idei, impulsów, 
wyobrażeń. I to chyba wcale nie świadczy o ubóstwie osobowości, jeśli porusza 
się ona między dwoma biegunami (Rozmowy z samym sobą, WYW 24).

Przytoczona odautorska wypowiedź stanowiła przedmowę do wyboru 
wierszy, ma więc poniekąd charakter manifestu poetyckiego143. Napięcie 
między sercem a rozumem, empatią a intelektualnym rozeznaniem, 
wyobraźnią a „Husserlowską przeźroczystością semantyczną”144 – oto 
pary opozycyjne, wobec których może sytuować się analiza twórczej 
aktywności poety. 

WSPÓŁCZESNOŚĆ I RZECZYWISTOŚĆ. Na tle tych ogólnoeuropejskich 
(czy też światowych) zjawisk Polska drugiej połowy XX wieku powtarzała 
romantyczny gest włączenia literatury do „życia” i narodowej historii 
ze względu na powtórzenie się sytuacji utraty niezależności politycznej. 
Maria Janion we Wstępie do książki Ryszarda Przybylskiego To jest 
klasycyzm145 przywołuje Łotmanowską klasyfikację nowożytnych prą-
dów w kulturze, wychodząc od badania ich stosunku do rzeczywistości. 
W takiej perspektywie klasycyzm rozdziela te dwie sfery, a romantyzm 

143 Poezje wybrane, LSW 1973.
144 Herbert pisze: „Najbardziej w poezji współczesnej podobają mi się te wiersze, 

w których dostrzegam coś, co nazwałbym cechą przeźroczystości semantycznej 
(termin zapożyczony z logiki Husserlowskiej). Owa przeźroczystość semantyczna jest 
to własność znaku polegająca na tym, że w czasie używania go uwaga skierowana na 
przedmiot oznaczony i sam znak nie zatrzymuje na sobie uwagi. Słowo jest oknem 
otwartym na rzeczywistość (Zbigniew Herbert Poezje PIW 1998, s.8).  

145 M. Janion, Wstęp [do:] R. Przybylski, To jest klasycyzm, dz. cyt., s. 8.
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(i modernizm) pragną narzucić życiu swoje wzorce. Według takiej 
klasyfikacji poezja Herberta jest niezwykle romantyczna, choć śmier-
telnie zagrożonemu narodowi i jego kulturze niesie ratunek w mniej 
ostentacyjny sposób, niż czynił to romantyzm. Przede wszystkim 
Herbert odrzucił romantyczne gesty, takie jak „poetyzowanie życia” 
wraz z teatralizacją rzeczywistości i wiarą we wpływ poezji na dzieje. 

Stąd wzięła się polemika z ideą „zaangażowania” poetów Nowej Fali: 
Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego, Juliana Kornhausera 
i Adama Zagajewskiego. Wyrazem tej różnicy jest spór o kształt „kultury 
zaangażowanej” podczas IX Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej (1972), na 
której Herbert dał jasny wykład, czym jest rzeczywistość w kontekście 
lansowanej „współczesności”, o której opanowanie walczyli młodsi 
koledzy najpierw w szeregach PZPR, a następnie opozycji146. Zwłaszcza 
poeci Nowej Fali wkroczyli w dziedzinę rewolucyjnego mitu społecznego, 
ponieważ ufali w zbawczą moc literatury. Podporządkowując sobie 
zbiorową wyobraźnię, próbowali zawładnąć historią i zmieniać dzieje 
polityczne kraju, wskrzeszając ideę słowa-czynu i tworząc duchowe 
państwo niezależne od PRL-u. Tymczasem Herbert oponuje:

Sferą działalności poety, jeśli ma on poważny stosunek do swojej pracy, nie jest 
współczesność, przez którą rozumiem aktualny stan wiedzy społeczno-poli-
tycznej i naukowej – ale rzeczywistość, uparty dialog człowieka z otaczającą 
go rzeczywistością konkretną, z tym stołkiem, z tym bliźnim, z tą porą dnia, 
kultywowanie zanikającej umiejętności kontemplacji (WG 45 – 46).

I dopiero po tym akapicie następuje część dalsza, dotycząca budowania 
„tablic wartości”. Wypowiedź ta drukowana była pierwotnie w mie-
sięczniku „Odra” (1972, nr 11) jako odpowiedź na ataki Zagajewskiego 
i Kornhausera. Jeszcze pod koniec życia Herbert przypomni tę dyskusję 
w wierszu Do Ryszarda Krynickiego – list (ROM), a nie bez znaczenia 
będzie fakt, że kontekstem wiersza jest stan wojenny w Polsce:

na chude barki wzięliśmy sprawy publiczne
walkę z tyranią kłamstwem zapisy cierpienia 
lecz przeciwników – przyznasz – mieliśmy nikczemnie małych 
czy warto zatem zniżać świętą mowę 
do bełkotu z trybuny do czarnej piany gazet.

146 Patrz przypis 236.
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Mimo przyjaźni i zażyłości obu poetów Herbert przecież delikatnie, 
ale jakże druzgocąco ocenia dokonania Nowej Fali, a dla kontrastu 
przywołuje początek III części Dziadów Adama Mickiewicza:

jakich sił trzeba by na przekór losom
wyrokom dziejów ludzkiej nieprawości
w ogrojcu zdrady szeptać – cicha nocy.

Stosując tę nieprecyzyjną terminologię, zauważmy, że Herbert spiera się 
więc i z „klasykami”, i z „romantykami” swojej doby, dzięki czemu tworzy 
własny stop polskiej tradycji literackiej. Herbert gra z tradycją sporu 
klasyków z romantykami, a  jednocześnie walczy z wrogiem 
głównym: modernizmem. W swoich esejach wielokrotnie podkreśla 
niechęć do czystego przekazywania wrażeń bez zakorzenienia ich 
w tradycji, rozumianej między innymi jako wiedza książkowa, a więc 
podparta żmudnymi badaniami źródeł i przedzieraniem się przez dzieła 
komentatorów. Świat Herberta to rzeczywistość plus biblioteka jako 
symbol zgromadzonej wiedzy i zapis bogactwa ludzkiej wyobraźni. 
Oczywiście eseiście chodzi przede wszystkim o wyraz osobistego do-
świadczenia, stąd nie poprzestaje na reprodukcjach lub wiedzy z drugiej 
ręki, czyli „na świadectwach rzeczoznawców” (Akropol, LNM 129). Nie jest 
to zresztą wyłącznie kokieteria i odgrywanie roli znawcy, lecz głębokie 
przekonanie, że – jak to było wielokrotnie przypominane – tradycja nie 
jest czymś automatycznie odziedziczonym, ale wynikiem trudu serca 
i umysłu (Duszyczka, LNM 91)147.

Nie o samą tradycję jednak chodzi, a o realny kontakt z rzeczywi-
stością, o pewien typ metafizyki i epistemologii poetyckiej. Po pierwsze, 
rzeczywistość jest. Po drugie, jest ona poznawalna. A skoro tak, to 
dobrym (a może lepszym?) poetą jest ten, który rzeczywistość (świat 
pozaliteracki) rozumie. Jednym ze sposobów ułatwiających rozumienie 
jest na przykład znajomość ekonomii148. Stąd sugestia Herberta, że 
zamiast studiować polonistykę, „poeta powinien znać się na czymś 

147 Na obsesyjny motyw zdobywania tradycji z wielkim trudem wskazuję 
w przypisie 53. Do postawy Herberta pasuje określenie filologa według definicji Jana 
Tomkowskiego oraz uwagi na temat Biblioteki jako symbolu tradycji – patrz eseje: 
Biblioteka Fausta (s. 295 – 302), Biblioteka i księstwo (s. 315 – 324), Filologia w nowych 
czasach (s. 333 – 362) oraz Życie i śmierć kanonu (s. 363 – 380), [w:] tenże, Ciemne skrzydła 
Ikara. O rozpaczy, dz. cyt.).

148 Piszę o tym w rozdziale Dlaczego Rzym upadł? Ekonomia jako temat literacki.
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jeszcze – geologii, medycynie, astronomii. Ta wiedza przekształca się 
w styl, który nadaje wierszowi solidność i ciężar, dodaje mu siły nacisku”, 
jak miał się wyrazić w rozmowie z Alvarezem149.

PRZYMIERZE AUTORA I CZYTELNIKA. W omawianym eseju Lekcja 
łaciny wyrazista jest antynomia między obserwacją zmysłową a erudycją. 
Opisy wrażeń zapisanych językiem poetyckim oraz osobiste wspomnie-
nia kontrastują z referowaniem informacji znalezionych przez mola 
książkowego. Nie chodzi tylko o naprzemienne stosowanie odmiennych 
poetyk, mające podtrzymać uwagę czytelnika. Zastosowanie obu metod 
lepiej pasuje do osiągnięcia podwójnego celu: przekazu emocjonalnego 
i racjonalnego, a jednocześnie pomaga w wykreowaniu wizerunku silnie 
zindywidualizowanego podmiotu wypowiedzi, którym – w domyśle – 
jest sam Herbert, nie tyle jako „autor wykreowany” rodem z teorii 
literatury, ile jako człowiek żywy, „z krwi i kości”, mający określone 
przyzwyczajenia, sentymenty oraz zakres stałych zainteresowań. W eseju 
o upadku Rzymu element osobisty podkreślony został bardziej niż 
w jakimkolwiek innym dziele Herberta, ponieważ silnie wykorzystany 
wątek szkolny nadaje całości charakter na poły wspomnieniowy.

Zauważmy, że operacji tej autor nie dokonuje na użytek „rzeczo-
znawców literatury”, lecz zwykłych czytelników – osób nieświadomych 
zabiegów konstrukcyjnych, manipulacji toposami i stosowania chwytów 
stylistycznych. Herbert świadomie czaruje tych, którzy odbierają tekst 
bardziej dosłownie czy poczciwie, co wyraża się między innymi tym, 
że utożsamiają narratora z autorem-człowiekiem. Nagromadzenie 
zarówno reportażowych elementów esejów (które przecież nie zawsze 
i nie w jednakim stopniu występują we wszystkich esejach)150, a przede 
wszystkim wspominkowe elementy, dotyczące przeżyć szkolnych, silnie 
podkreślające osobiste upodobania i przygody narratora, powodują, że 
identyfikacja taka jest naturalna, a nawet nie do uniknięcia. Fachowiec – 
historyk literatury – zdaje sobie sprawę, że nawet wspomnienie jest 
kreacją, a fragmenty wyglądające na osobisty opis lub spontaniczne 

149 Tak w tłumaczeniu rozmowy, które jest w tym miejscu nieco koślawe, zob. 
A. Alvarez, Nie walczysz, to umierasz, dz. cyt., s. 19.

150 Przewagę elementów reportażowych znajdziemy zarówno w Barbarzyńcy 
w ogrodzie, jak i w Labiryncie nad morzem, zaś w Martwej naturze z wędzidłem 
występują one rzadziej. 
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zwierzenia (na przykład rzekoma miłość do córki łacinnika) pojawiają się, 
ponieważ spełniają ważną funkcję w budowaniu nastroju opowieści i są 
istotnym elementem konstrukcyjnym,  ale zwykły odbiorca przyjmuje 
je jako dowód na dotrzymanie przymierza zawartego między autorem 
a czytelnikiem. Fundamentem tego paktu jest „autentyczność” przeżycia 
oraz „prawdziwość” wykreowanego świata.

Pakt autobiograficzny należy do najskuteczniejszych strategii pi-
sarskich151. Czemu służy ten zabieg? Jest rodzajem kamuflażu, który 
ma na celu ukrycie silnych emocji bez rezygnacji z ich wywoływania. 
Dyskredytowanie narratora-chłopca jest bezpieczne, bo dotyczy osoby 
już nieistniejącej, choć posiadającej te same linie papilarne co autor (jak 
w wierszu Fotografia, ROM), a umożliwia ukrycie ogromnego ładunku 
liryzmu, jaki czytelnikowi aplikuje autor. „Dorosły Herbert” obecny 
w swym dziele (a może nawet Pan Cogito) wstydziłby się tak intymnych 
wyznań dotyczących przyswajania cywilizacji „naszych kulturalnych 
przodków”, nie wiedzieć czemu powierzanych światu. Wątpliwe też, 
by autor mógł bez młodzieńczego kamuflażu zaaplikować czytelnikom 
taką dawkę patriotycznego patosu. Groteskowe elementy opisu szkoły 
i zachowania się nauczyciela ukrywają podniosły ton i epicką górność, 
które tak rażą współczesnego odbiorcę. A przecież Herbert tworzy 
dzieło, którego dominantą jest wzniosłość. Lekcja łaciny, uzupełniona 
o usunięte zakończenie, jest przecież także zapisem katastrofy łacińskiej 
kultury żywej dla autora! 

Esej jest wielkim trenem, który mówi jednocześnie o trzech katastro-
fach: o upadku Rzymu, o klęsce własnej ojczyzny, a wreszcie o końcu 
europejskiej formy! 152 Nie bez znaczenia jest też fakt, że utrata wolności 
nie jest dla autora wyłącznie literackim toposem (choć jest to topos 
nachalnie obecny), ale kwestią osobistego doświadczenia katastrofy 
dziejowej, co bezpośrednio wynika z eseju. Aby nie było wątpliwości, 
że Herbert odczuwał i przeżywał klęskę wrześniową w kategoriach 
końca cywilizacji, która padła pod ciosami barbarzyńców, przytoczmy 

151 P. Lejeune, Pakt autobiograficzny [w:] tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu, 
tłum. A. Labuda, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.

152 Zwróćmy uwagę na świadomość więzi Herberta z klasykami, takimi jak 
sentymentalny Karpiński, o którym autor Pana Cogito pisze nie tylko pean na cześć 
mistrzowskiego stylu zachowującego „niezachwianą równowagę”, ale przypomina 
jego rozpacz: „Po ojczyzny stracie tuła się po książęcych ogrodach, oszalały i przy-
tomny…” [WP, strony nienumerowane].
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fragment rozmowy z Michnikiem: „Natomiast za łamanie armii polskiej, 
szeregi żołnierzy idących do obozu, które widziałem, to były dla mnie 
rzeczy wstrząsające, to był koniec mo jego Rzymu” (Płynie się zawsze 
pod prąd, WYW 77).

Z punktu widzenia pokoleniowej biografii rysuje się tu istotna 
paralela. Nie tylko chylące się ku upadkowi cesarstwo nie jest w stanie 
przyjść z pomocą dalekiej prowincji, ale też łacińska Europa, zara-
żona wirusem totalitaryzmu, nie potrafi oprzeć się wewnętrznemu 
i zewnętrznemu najazdowi barbarzyńców, którzy w pełni świadomie 
chcą przerwać tradycję i zniszczyć historyczną ciągłość rozwoju Europy 
w imię budowy nowego, wspaniałego ładu. Zagłada cywilizowanego 
świata, jaką przeżył autor w 1939 roku, została opowiedziana na kilku 
równoległych płaszczyznach: historycznej (upadek Rzymu jako modus), 
psychologicznej (upadek własnego państwa widziany oczyma chłopca) 
oraz kulturalnej (zarzucenie tradycyjnych wartości przez modernizm).

Katastrofa została opowiedziana na różnych planach sensu, elegijność 
wyrażono dyskretnie, patos i wzniosłość są zrównoważone żartem, 
a liryzm objawił się niezbyt manifestacyjnie. Dzięki takiej subtelnej 
kombinacji emocjonalnych temperatur, powściągliwość autora staje 
się skutecznie wymowna.





Część III 

Nie spuszczać z oka Tacyta
Inter-tekstualność 

a intra-tekstualność wierszy Herberta





Mefistofeles: 
Wszelka, mój bracie, teoria jest szara, 
Zielone zaś jest życia drzewo złote.

J.W. Goethe, Faust  1

Kolejna, IV część monografii poświęconej rzymskiej historii obecnej 
w wierszach Herberta posiłkuje się szeroko rozumianą metodą inter-
tekstualną jako najbardziej obiecującą w interpretacjach utworów, które 
jawnie odwołują się do dzieł cudzych, w tym wypadku – rzymskich 
historyków. Nie jest to wybór niezwykły ani dowolny, skoro wiele wier-
szy poety w taki czy inny sposób zapożycza się u starożytnych pisarzy 
w sposób niemal ostentacyjny, a bliższa lektura zdumiewa wiernością 
nawiązań. Nie jest to zresztą metoda rzadka w twórczości Herberta, 
który nie raz potrafił utkać wiersz lub jego fragment z cudzych słów 2.

1 J.W. Goethe, Faust, tłum. F. Konopka, Warszawa 1977, s. 100.
2 Wiersz Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy zaczyna się dykteryjką 

zaczerpniętą z „amerykańskich anegdot” Kazimierza Brandysa (K. Brandys, Rynek. 
Wspomnienia z teraźniejszości, Warszawa 1968), na co zwrócił uwagę Ryszard Nycz 
(tenże, „Niepewna jasność” tekstu i „wierność” interpretacji. Wokół wiersza Zbigniewa 
Herberta „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy” [w:] Niepewna jasność tekstu. 
Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, BPC, Kraków 2009; Natalia 
Jakacka szczegółowo zestawia paralele biografii Kanta (B. Miciński, Portret Kanta 
i trzy eseje o wojnie, Rzym 1947) z wierszem Herberta Kant. Ostatnie dni (N. Jakacka, 
Kant. Ostatnie dni. Propozycja lektury wiersza z tomu „Epilog burzy” [w:] Czułość dla 
Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Z. Herberta, BPC, Lublin 2005),  
wiersz Curatia Dionisia alimentuje się tekstem nagrobnym, cytowanym zasadniczo 
dosłownie (J.M. Ruszar, W poszukiwaniu Curatii Dionisii [w:] Niepewna jasność tekstu. 
Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, BPC, Kraków 2009). Wierszy 
tego typu jest dużo więcej, np. Gra Pana Cogito konsumuje wiedzę na temat Piotra 
Kropotkina i jego sławnej ucieczki z twierdzy Pietropawłowskiej, opisanej w pa-
miętniku anarchisty (P. Kropotkin, Wspomnienia rewolucjonisty, tłum. M. Sarnecka, 
Warszawa 1959, s. 390 – 395.). Interpretację tego wiersza przedstawia Marta Suchańska 
(tejże, Szachowy turniej o wolność, „Pogranicza”  2008 nr 3, s. 32 – 39); na temat różnic 
między pamiętnikiem Kropotkina a szczegółami zawartymi w wierszu Herberta 
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Jak czytać „rzymskie” wiersze Herberta w takim kontekście? Nie 
istnieje jedna jedyna teoria intertekstualności, przyjęta przez wszystkich 
teoretyków literatury (nawet wyznawców), podaje się wiele różnych kon-
cepcji terminologicznych i schematów podziałów, a operacyjność pojęcia 
jest mocno rozchwiana i wymaga doprecyzowania. Mimo to zasadnicze 
intuicje obiecują ciekawe efekty, ponieważ nikogo przekonywać nie 
trzeba, że postacie Rzymian w wierszach Herberta przychodzą do nas 
z kart Liwiusza, Tacyta, Swetoniusza i Plutarcha. Fakt ten zbyt słabo 
odzwierciedlał się w dotychczasowej lekturze, a badania intertekstualne 
mogą te straty nadrobić3.

1. Teoria i ideologia
Problemy lektury intertekstualnej

SKARGA NA NIEUCHRONNĄ WTÓRNOŚĆ. Zarówno Michał Głowiński, 
jak Henryk Markiewicz wiążą ideę intertekstualności z prastarym 
toposem „skargi na nieuchronną wtórność wszelkiego pisarstwa”, a że 
obaj uczeni dysponują niezwykłą erudycją, przytaczają wiele znanych 
i mniej znanych przykładów, począwszy od Terencjusza, a skończywszy 

pisze Joanna Adamowska (tejże, Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości, 
Kraków 2012, s. 285 – 7.). O zależności wiersza Pan Cogito spotyka w Luwrze posążek 
Wielkiej Matki od opisu niemieckiego historyka sztuki pisze Stanisław Balbus (tenże, 
Rozwiązywanie ekfrazy. Prywatna historia interpretacji jednego wiersza Zbigniewa 
Herberta [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, Warszawa 2010, s. 117 – 154). Wy-
raźne zapożyczenia w tekstach wierszowanych na ogół nie budzą zastrzeżeń badaczy 
(Stanisław Balbus jest raczej wyjątkiem), ale już jawne posiłkowanie się cudzymi 
tekstami w esejach – tak, łącznie z zarzutem o plagiat (zob. D. Bielawska, Jak został 
wyciosany „kamień z katedry” Zbigniewa Herberta, „Twórczość”, 2004, nr 2 – 3, s. 226 – 231). 
Na zarzut plagiatu, jako nieuzasadniony, odpowiada B. Gautier, Zbigniew Herbert 
kopista, [w:] Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje 
i rewizje, red. W. Ligęza, M. Cicha, BPC, Lublin 2005.

3 Najwięcej odniesień intertekstualnych do historyków starożytnych znajdu-
jemy w książce Joanny Adamowskiej, co uwzględniam w odpowiednich miejscach 
(tejże, Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości, Kraków 2012.).
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na Borgesie i Umbercie Eco4. Wspomniani uczeni podkreślają jednak, 
że aż do czasów współczesnych wszystkie poetyki akceptowały, a nawet 
doradzały naśladownictwo wielkich poprzedników, i dotyczy to nie tylko 
starożytnych Hellenów i Rzymian, ale całej późniejszej literatury aż 
po osiemnastowieczny neoklasycyzm. Co więcej. Henryk Markiewicz 
zwraca uwagę, że nawet romantyzm, programowo nastawiony na inno-
wację i oryginalność, także sycił się antykiem, a „realizm z utopijnym 
programem odrzucenia konwencji literackich na rzecz wiernego odtwa-
rzania rzeczywistości” był wyjątkiem, a nie regułą w historii literatury 5. 

Zaprezentowany w drugiej części niniejszej pracy kontekst neokla-
syczny, reprezentowany przez Rymkiewicza i Przybylskiego (Rozdział 
3), dowodzi, że również po roku 1956 w polskiej literaturze obecna była 
idea repetycji wzoru. Tam jednak esej Lekcja łaciny rozpatrywany był 
w kontekście szerokiej tradycji literackiej (a więc z punktu widzenia 
metody intertekstualnej „prehistorycznej” wobec obecnej mody6), 
tymczasem „rzymskie” wiersze Herberta, jako utwory będące przetwo-
rzeniem tekstów starożytnych autorów lub bezpośrednim dialogiem 
z ich przesłaniem, lepiej poddają się analizie intertekstualnej.

JAKA FILOZOFIA KULTURY? To nie intertekstualność jest więc dzikim 
wybrykiem metodologicznym w historii badań literackich, sama w sobie 
nie budzi ona bowiem kontrowersji, trudno jednak akceptować pewne 
jej frywolne rozumienie lub zastosowanie. Charakterystyczna jest pod 
tym względem reakcja Michała Głowińskiego i Henryka Markiewicza 
na modną metodologię. Zarówno chorąży i współbudowniczy polskiej 
odmiany strukturalizmu, jak omnipotencyjny i wszechwiedzący ne-
stor polskiej teorii literatury, nie tylko zaakceptowali ideę jako jedną 

4 Terencjusz w prologu do komedii Eunuch pisze „Nihil dictum est, quo non 
dictum sit prius” (Nic nie zostało powiedziane, co nie było powiedziane już wcześniej). 
Markiewicz przywołuje jeszcze Różewicza i Konwickiego i dodaje – za Nyczem – 
Leopolda Buczkowskiego, Kazimierza Brandysa oraz Wiktora Woroszylskiego.

5 H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności [w:] Literaturoznawstwo i jego 
sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 199.

6 Tak uważa Henryk Markiewicz – zwraca uwagę na tradycje tego typu badań, 
zaliczając do niej tradycyjną refleksję nad wpływami i zależnościami, nowsze badania 
komparatystyczne oraz typologiczne, mitograficzne a także inne, abstrahujące od 
związków genetycznych, takie jak Brunetièra, Szołowskiego czy Harolda Blooma, 
a przede wszystkim Bachtina (H. Markiewicz, tamże, s. 202).
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z możliwych, ale uczynili wiele, aby nie pozostała ona w sferze pograni-
cza eseju teoretycznoliterackiego i twórczości literackiej, tylko stała się 
sprawnym i rzetelnym narzędziem badawczym, z którego rzeczywiście 
i pożytecznie można skorzystać w analizach i interpretacjach.

Szczególnie cenna jest uwaga Henryka Markiewicza, że bezpośred-
nią poprzedniczką intertekstualności jest koncepcja Bachtinowskiej 
dialogowości, której istotną cechą jest podmiotowość, gdyż dialog 
tekstów odsłania dialog osobowości twórczych. Także w ni-
niejszej pracy formy intertekstualności będą rozumiane jako sposoby 
kontaktu autora (czyli Zbigniewa Herberta) z poprzednikami, a nie 
bezosobowe relacje samych tekstów. Oznacza to odrzucenie, a nawet 
stanowczy sprzeciw wobec głównego – zdaje się – nurtu zwolenników 
intertekstualności, dla których strategicznym celem krytycznym jest 
zanegowanie dotychczasowej wizji twórczości i literatury. Jak pisze 
Henryk Markiewicz:

Za jej pomocą neguje się autonomię poszczególnego utworu, założenie jego 
jednolitości semantycznej i strukturalnej hierarchizacji, systemowy charakter 
i określone granice jego otoczenia tekstualnego, rolę autora jako dyspozytora 
jego sensu, wreszcie – odniesienia do rzeczywistości pozaliterackiej. […] Tak 
radykalnie i uniwersalnie pojmowana intertekstualność to spekulatywny koncept 
określonej filozofii kultury, trudny do zastosowania w empirycznych badaniach 
literackich7.

Uczony delikatnie zwraca też uwagę na zideologizowanie metody i jej 
pozanaukowe cele – tym bardziej przerażające, że autor z autopsji zna 
cenę, jaką się płaci za upolitycznienie nauki. Uwagi te, pisane w roku 1988, 
należałoby uzupełnić stwierdzeniem, że niektórzy koryfeusze metody, 
tacy jak autorka samego pojęcia ukutego w latach sześćdziesiątych, 
Julia Kristeva, to przedstawiciele marksistowskiej i marksizującej lewicy, 
deklarujący, że pragną zbudować nową, „rewolucyjną” humanistykę8.

Kolejnym problemem jest mnogość teoretyków. Którego z twórców 
odmiany teorii wziąć pod uwagę? Problem metodologicznie nie jest 
błahy, skoro uczeni teoretycy nie kwapią się z uzgodnieniem nie tylko 

7 H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności [w:] Literaturoznawstwo i jego 
sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 204 i 205.

8 Typowym przykładem są prace Wołosinowa: V. N. Volosinov, Marxism and 
the philosophy of language, Cambridge MA: Harvard University Press, 1986, tenże, 
Freudianism.  Bloomington: Indiana UP, 1987; także: J. Frou, Marxsism and Literary 
History, Oxford 1986.
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teorii, ale nawet terminologii. Z mnogości propozycji częściowo korzy-
stam z propozycji Gérarda Genette’a, mimo, że posiada wiele usterek, 
a zastrzeżenia do koncepcji, operacyjności i terminologii zgłosili polscy 
teoretycy literatury tej miary, co Henryk Markiewicz, Janusz Sławiński 
i Ryszard Nycz. 

Jedyną częścią koncepcji Genette’a, która została spożytkowana 
w niniejszej pracy, jest tak zwana hipertekstualność, czyli badanie za-
leżności między tekstem wcześniejszym (hipotekstem) a późniejszym 
(hipertekstem), to znaczy coś, co jest generalnie znane pod ogólną ideą 
intertekstualności. To jeden z przykładów na chaos terminologiczny 
wprowadzany przez Genette’a. Głównym argumentem za odrzuce-
niem terminologii francuskiego uczonego jest jednak fakt odejścia 
od zasady, że intertekstualność nie musi być rozpoznawalna9. Jest 
to teza nieakceptowalna mimo trudności historycznoliterackich czy 
socjologicznych, na jakie napotyka kwestia ustalenia granic dopusz-
czalnej fakultatywności. W tym względzie absolutnie należy zgodzić 
się z Michałem Głowińskim, który twardo obstaje przy konieczności 
rozpoznawalności cudzego tekstu10. 

2. Cytaty z Tacyta
Relacje wewnątrztekstowe i cudze teksty

Intratekstualność jako specyfika liryki Zbigniewa Herberta

RELACJE MIĘDZY TEKSTAMI I WEWNĄTRZ TEKSTU. W badaniach nad 
wierszami Herberta zajmę się głównie sposobem istnienia cudzych 
utworów w autorskim tekście, jako najciekawszym skutkiem relacji 
między tekstami, a w mniejszym stopniu aluzjami, jako odwołaniami 

„słabszymi”, choc także odgrywającymi ważną rolę. W omawianych 

9 M. Głowiński, Intertekstualność, groteska, parabola, Kraków 2000, s. 11.
10 Tamże. Podobnie A. Wójcik, Co to jest intertekstualność [w:] „Roczniki hu-

manistyczne”, t. XLVI, zeszyt 1 (1998), zeszyt specjalny „Prace ofiarowane Stefanowi 
Sawickiemu”, Lublin 1998.
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wierszach Herberta najciekawsze jest to, co dzieje się wewnątrz 
tekstu, w którym odnajdujemy ślady czy części jakiegoś innego 
utworu, a nie o relacje między odrębnymi, równorzędnymi 
dziełami, jeśli relacja byłaby rozumiana nazbyt abstrakcyjnie11. 

Mówiąc językiem imperialnej dyplomacji, jest to wewnętrzna sprawa 
danego tekstu – „zaborczego imperium” – a nie jego relacji z innymi, 
skoro aneksja już została dokonana. W gruncie rzeczy interesuje 
mnie nowy sposób istnienia starego tekstu, ale jako części 
nowego, który go pochłonął. Nie jest to kwestia między su-
werennymi dziełami, lecz wewnętrzna sprawa dzieła, które 
w jakiejś formie zaanektowało inne dzieło (albo jego cząstkę) 
i zdobyło nad nim przewagę. Pytanie „co z nim zrobiło” dotyczy 
jedynie zaborcy, a nie skolonizowanego dzieła, które gdzie indziej nadal 
istnieje w dotychczasowej formie i nadal zachowuje swą suwerenność, 
ponieważ świat sztuki podlega nieco innej zasadzie niż kolonializm 
w historii, i w świecie estetyki oddanie siebie nie oznacza utraty, lecz 
rozplenienie.

PO INKLUZJI. Krótko mówiąc, badamy intra-tekstualność dzieła 
zbudowanego z różnych elementów, łącznie z zaanektowanymi dziełami 
cudzymi, które – z wyjątkiem plagiatu – są już czymś innym ze względu 
na nowy kontekst, z powodu różnych przekształceń, albo z obu powodów 
na raz. Dla zobrazowania różnicy i objaśnienia genezy terminu weźmy 
pod uwagę internet, który łączy nas z tekstami zewnętrznymi oraz 
intranet, a więc sieć wewnętrzną firmy. W obu przypadkach mamy 
do czynienia z całością składającą się z odrębnych tekstów (zapisanych 
cyfrowo), ale w drugim wypadku wszystkie teksty traktowane są jako 

„własne”, ponieważ zostały stworzone lub przetworzone jedną 
wolą, to znaczy firmy (choć osób wykonujących czy nawet decydentów 
może być wielu). Wola (decyzja) dotyczy wszystkich tekstów, łącznie 
z tekstami zewnętrznymi, wcielonymi w całości lub w części, bez zmian 
albo po zmianach. 

11 Jest to postawa zbliżona do prezentowanej przez Henryka Markiewicza, który 
przez intertekstualność rozumie interakcję tekstową, która ma miejsce wewnątrz 
jednego tekstu (H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności [w:] Literaturoznawstwo 
i jego sąsiedztwa, dz. cyt.).



Nie spuszczać z oka Tacyta 171

Sposób traktowania cudzych dzieł przez Herberta najczęściej 
przypomina ten ostatni – intranetowy – model, to znaczy rodzaj inkluzji. 
W interpretowanych wierszach dotyczy to w szczególności przywołania 
tekstów starożytnych autorów, gdzie nie występują dzieła Tacyta, Swe-
toniusza czy Plutarcha, ale Herbertowe ich wersje, spreparowane przez 
poetę i umieszczone w nowym kontekście, także zależnym od jego woli.

SPOSÓB ISTNIENIA PLAGIATU dobrze ilustruje istotę funkcjonowania 
starego dzieła w nowym. Pozostając przy metaforze „imperium”, mamy 
do czynienia z sytuacją, w której anektowany przez nie kraj uzyskałby 
rodzaj hegemoni – sam podbity, zacząłby dominować. Tak niekiedy 
widziano intelektualno-kulturalny stosunek między Rzymem a Grecją, 
która zhellenizowała swego zaborcę. Nie wdając się w dyskusje nad 
słusznością tej wizji historii, uznajmy tę kliszę kulturową za model 
istnienia plagiatu: jest to sytuacja, w której tekst anektowany do dzieła 
zmienia je na swoje podobieństwo w stopniu, który uznajemy za 
podporządkowanie. Zromanizowana Galia natomiast byłaby metaforą 
aneksji, która prowadzi do nowej jakości w ramach imperium. Zauważmy, 
posługując się tą metaforę dalej, że wprawdzie podbita Galia uległa 
daleko idącym przekształceniom, ale i samo państwo Rzymian stało  się 
czymś innym: nie tylko bogatszym, ale nawet jakościowo odmiennym 
organizmem (np. przystało być państwem Półwyspu Apenińskiego).

Podobnie jest z tekstem, który wchłonął fragment, cytat (kryptocytat, 
cytat niedokładny), temat, fabułę (story), zawiera aluzję do innego tekstu, 
przywołał postać lub wydarzenie lub w inny sposób inkludował inny 
tekst albo jego część. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z analizą 
wewnętrzną tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wpływu 
anektowanego tekstu na nową całość. Zjawisko nazwiemy inkluzją, 
a relację intratekstualnością.

INTRATEKSTUALNOŚĆ. W ramach tak rozumianej relacji wewnątrztek-
stowej będę zadawał pytania tradycyjnie stawiane przez zwolenników 
metody intertekstualnej12. Zasadniczo wszystkie zagadnienia dotyczą 
funkcji dokonanej inkluzji lub aluzji. 

12 Zasadniczo opierając się na trzech autorach: Głowińskim, Markiewiczu 
i Nyczu, którzy w swoich wypowiedziach na temat metody intertekstualnej przełożyli 
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Jaką rolę w semantycznym wyposażeniu omawianych wierszy Her-
berta odgrywają teksty starożytnych autorów (a czasami współczesnych)? 
Czy mamy do czynienia z przytaczaniem konkretnych tekstów (lub 
ich fragmentów) i wcielaniem ich w wiersze własne, czy tylko z od-
wołaniem się do ich istnienia, aluzją, albo z przywoływaniem kliszy 
kulturowej, która nie wymaga precyzyjnej wiedzy i niekoniecznie musi 
być poparta realną znajomością cudzych dzieł? W jaki sposób poeta 
wprowadził i umotywował informacje lub sugestie, że przywołuje dzieło 
lub autora? Czy wewnątrztekstowe „instrukcje” odbioru są jasne czy 
ukryte, wymagające większej przenikliwości lub kompetencji badaw-
czych czytelnika? I jaka jest domniemana intencja autora: czy zaciera 
ślady nawiązań i zapożyczeń, czy też naprowadza na ich istnienie? Czy 
w związku z tym należy przypuszczać, że znajomość źródła jest mniej 
czy bardziej istotna dla zrozumienia wiersza, to znaczy jaką pełni ono 
funkcję: np. łatwiej wprowadza w temat, komplikuje lub poszerza świat 
przedstawiony przez inkluzję obrazu świata zawartego w cudzym dziele, 
a może podnosi autorytet wypowiedzi autorskiej? 

Jakiego rodzaju związki łączą świat przedstawiony z przywołanymi 
lub inkorporowanymi dziełami, a także z rzeczywistością pozaliteracką 
i co w tekście wskazuje na niespójność obrazu lub relacji albo na innego 
rodzaju anomalie będące wykładnikami intertekstualności13. Co dla 
świata przedstawionego wynika z odczuwanych niespójności (anomalii), 
widocznych przekształceń (czasami zniekształceń), albo z umieszczania 
w nowym kontekście cudzych dzieł? Czy istnieją odwołania gatun-
kowe i jaki mają wpływ na interpretację? Czy mamy do czynienia 
z odwołaniem się do dzieł własnych, co Michał Głowiński14 nazywa 
intertekstualnością autarkiczną (termin Dällenbacha15)?

ogólnoteoretyczne i często rozbieżne rozważania zachodnich intertekstualistów na 
konkretne instrumentarium badawcze.

13 Według Ryszarda Nycza do intertekstualnych wykładników należy zaliczyć 
„wszelkie przejawy identyfikowalnych tekstowych anomalii – gramatycznych, 
semantycznych, a także pragmatycznych i literackich, w rodzaju naruszeń ogólnych 
«zasad konwersacyjnych» Grice’a oraz zasad bardziej specjalnych, np. norm i konwencji 
literackich” (tenże, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, [w:]Tekstowy 
świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 84).

14 M. Głowiński, Intertekstualność, groteska, parabola, dz. cyt., s. 10. 
15 Tamże.
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TERMINOLOGIA I ZAKRES INTRATEKSTUALNOŚCI. Intratekstualność 
rozumiem jako jedną z wersji sytuacji intertekstualnych. Mimo zastrze-
żeń do pojęć wprowadzonych przez Genette’a, postąpię pragmatycznie 
i, aby nie komplikować i tak już zagmatwanej i niekonsekwentnie 
używanej terminologii, przyjmuję za Michałem Głowińskim terminy 
hipotekst i hipertekst (tekst wcześniejszy; omawiany tekst późniejszy)16, 
rezerwując własny termin archetekst dla sytuacji, kiedy istnieje jakiś 
długowieczny topos, a Herbert przywołuje kilka jego realizacji (arche-
tekst jest po prostu „najstarszym hipotekstem”). Dobrym przykładem 
jest topos oblężonego miasta, dla którego archetekstem jest Iliada, 
a hipotekstami Potop oraz wiele wierszy samego Herberta (zjawisko 
autarkiczności). W przypadku architekstualności (relacji gatunkowej)17 
najczęściej będę się odwoływał do terminu Stanisława Balbusa: remi-
niscencje stylistyczne. 

Zasadniczo nie używam terminu para-tekstualność, ponieważ nie 
mogę się zgodzić na pojęcie, w którym mieści się zarówno nawiązanie 
do tytułu dzieła, jak i do elementów książki, które od autora nie zależą 
lub zależą w małym stopniu. Inter– lub intratekstualność występujące 
jawnie, nie czekające na czytelniczy domysł, lecz podające explicite atry-
bucje (czytelnik nie musi się domyślać pochodzenia postaci, ponieważ 
autor mu to zakomunikował), nazywam sygnałami metatekstowymi 
w rozumieniu Głowińskiego18.

W ślad za Ryszardem Nyczem do intertekstualności (a zatem także 
intratekstualności) zaliczam wszelkie artefakty kultury (i szerzej: cywili-
zacji) oraz znane fakty historyczne, a nie tylko teksty stricte literackie19. 
Zastosowanie metody intertekstualnej do wierszy Herberta nie znaczy, 

16 Tamże, s. 12. Rozliczne terminy, używane przez rozmaitych badaczy („in-
ter(non)tekstualność”, „interkontekstualność” i „transtekstualność”) przypomina 
Ryszard Nycz w swojej pracy (tenże, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, 
światy, dz. cyt., s. 80).

17 Jak pisze Ryszard Nycz, „Dla tych przyczyn, tyleż teoretycznych, co historycz-
noliterackich i historycznopojęciowych, chcę wstępnie przyjąć szerokie rozumienie 
intertekstualności jako kategorii obejmującej ten aspekt ogółu własności i relacji 
tekstu, który wskazuje na uzależnienie jego wytwarzania i odbioru od znajomości 
innych tekstów oraz «archi-tekstów» (reguł gatunkowych, norm stylistyczno-

-wypowiedzeniowych) wśród uczestników procesu komunikacyjnego” (R. Nycz, 
Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, dz. cyt., s. 83).

18 M. Głowiński, Intertekstualność, groteska, parabola, dz. cyt., s. 20.
19 R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy…, dz. cyt., s. 94 – 100.
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że zapisuję poetę do grona postmodernistów, a tylko zwracam uwagę 
na istotną dla tej poezji cechę dialogu z tekstami, autorami, dziełami 
sztuki, a także rzeczywistością pozaliteracką. W myśl uwagi Ryszarda 
Nycza, iż

gdyby nawet intertekstualność nie miała większego znaczenia dla teorii literatury, 
to i tak pozostałaby kluczową kategorią opisową jednego z najważniejszych 
aspektów literatury postmodernistycznej. To właśnie współczesna praktyka 
literacka, która niejako „wymusiła” wprowadzenie jakiegoś, odpowiadającego 
jej strategiom terminu, przekonuje nas, że relacji międzytekstowych nie da się 
ograniczyć do wewnątrzliterackich odniesień. Obejmują one wszak w równej 
mierze związki z pozaliterackimi gatunkami i stylami mowy, jak i – nierzadko – 
intersemiotyczne powiązania z pozadyskursywnymi mediami sztuki i komunikacji 
(plastyka, muzyka, film, komiks, etc.)20.

W interpretowanych wierszach zdarzają się odwołania do seriali te-
lewizyjnych, a nie tylko powieści czy starożytnych kronik rzymskich, 
choć sposób ich zaistnienia bywa bardzo różny. Dla lektury wierszy nie 
jest bez znaczenia fakt, czy wykrywamy bezpośrednie nawiązanie do 
starożytnego dzieła, czy mamy do czynienia z odwołaniem się do kliszy 
kulturowej. Na szczególną uwagę zasługują także ekfrazy, liczne w dziele 
Herberta. Porównanie opisanego w wierszu artefaktu z rzeczywistym 
dziełem nie tylko wzbogaca tekst o dodatkowe elementy, ale ukazuje 
funkcję przemilczeń i przeinaczeń – niezwykle ważnych dla interpretacji 
dzieła. Nawiązania gatunkowe (niekoniecznie „czyste”), a zwłaszcza 
kontekst historyczny, są tak istotne dla interpretacji wierszy, że bez 
nich sensowne interpretacje po prostu nie są możliwe.

Funkcje przywołań starożytności w wierszach Herberta

ALUZJE I INKLUZJE. Utwory Herberta roją się od aluzji do dzieł literac-
kich i dzieł sztuki, klisz i sytuacji kulturowych, wydarzeń historycznych 
i współczesnych autorowi. Poeta nawiązuje też do gatunków (choć 
często nie realizuje dokładnie kodu), na przykład satyrycznych, takich 
jak pamflet, paszkwil czy karykatura. Wtedy na ogół mówimy o intertek-
stualności i architekstualności. Kiedy jednak wciela cudzy tekst w postaci 
cytatu, streszcza dzieło lub je opisuje, używając go do własnych celów, 

20 Tamże, s. 80 – 82.
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często w intencji zupełnie różnej od ideologii artystycznej pierwowzoru, 
mamy do czynienia z inkluzją i zjawiskiem intratekstualności.

APOKRYFY I INKLUZJE. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczne nawiązania do 
historyków rzymskich, nasuwa się pytanie, czy nie mamy do czynienia 
z apokryfami, które należą do ulubionych form poety21. Kanonicznym 
przykładem jest jeden z najsławniejszych wierszy Herberta, Tren For-
tynbrasa, który „jest dalszym ciągiem” sławnego dramatu Szekspira, jak 
pisało wielu badaczy, albo też „imputowanym apokryfem”, jak nazwał to 
zjawisko Stanisław Balbus22. Cykl „rzymskich” wierszy poety należy do 
innego zjawiska, mimo że są to nieortodoksyjne wersje historycznych 
narracji Liwiusza, Tacyta, Swetoniusza i Plutarcha. Charakteryzuje 
je nie tyle apokryficzność, a więc przejęcie i przetworzenie tematu, 
aby powstała nowa „prawdziwa” wersja, ale rodzaj zaborczości wobec 
treści poprzedników, który nazwałem inkluzją, dokonaną na potrzeby 
opowiedzenia o współczesnym świecie pozaliterackim.

Postacie Rzymian zostały wykreowane przez poetę, a nie odwzoro-
wane według dawnych kronik. Wbrew sugestii autorskiej, którą może 
przyjąć czytelnik nieuprzedzony („naiwny”, „niezawodowy”), Herbert 
nie dokonuje rekonstrukcji historycznych bohaterów, lecz tworzy mniej 
lub bardziej jednowymiarowe kreacje. Wbrew ostentacyjnym odwoła-
niom do starożytnych autorów (co uznać należy za rodzaj kamuflażu) 
Klaudiusz, Kaligula czy Katon są raczej charakterami wyposażonymi 
w cechy zarówno dawne, jak współczesne, na co wskazuje uproszczenie 
psychologiczne postaci, zawsze spłaszczonych, niemal jednowymiaro-
wych w stosunku do krwistego wzorca. Choć bohaterowie funkcjonują 

21 „Reguła apokryfu: słowo własne zostaje przedstawione jako słowo cudze. 
[…] Z drugiej strony czynnikiem nie mniej aktywnym, który stymulował doświad-
czenie pisarskie epoki przedromantycznej, była reguła aneksji. […] Romantyzm […] 
ustanawia dyktaturę nowatorstwa i oryginalności” (E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia, 
Kraków 1982, s. 134). Samo zastosowanie biblijnego terminu „apokryf ” do metody 
twórczej Herberta wymyślił Jacek Trznadel, a pojęcie zakorzeniło się w badaniach 
twórczości Herberta (zob. J. Trznadel, Kamieniowanie mądrości [w:] Płomień obda-
rzony rozumem, Warszawa 1978; S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993). Również 
poeta przyjął terminologię Jacka Trznadla i użył jej w zbiorze esejów Martwa natura 
z wędziłem, tworząc specjalną kategorię esejów: Apokryfy (holenderskie). 

22 S. Balbus, Między stylami, dz. cyt., s. 320. Votum separatum do takiej inter-
pretacji złożył Radosław Sioma (patrz: tenże, Jeszcze raz o „Trenie Fortynbrasa” [w:] 
Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej, red. R. Sioma, Toruń 2002, s. 186.
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w świecie poświadczonym przez źródła, to – mimo bliskości ortodok-
syjnej wizji dziejów (cesarze i republikanin czynią gesty znane z kronik, 
giną według znanych opisów) – wykraczają poza ich rzeczywistość. 
Starożytni bohaterowie nie są sobą. Wprawdzie nie zostali wykreowani 
przez artystę ex nihilo i nie są produktem jego wyobraźni, jednak działają 
według potrzeb poety, który chce przy ich pomocy zilustrować własne 
idee – najczęściej chodzi o pokazanie totalitarnych rysów XX wieku. 
Jednym z dowodów na „uwspółcześnienie” i „wychodzenie z roli” jest 
język postaci.

Zabieg jest stopniowalny i zależy wyłącznie od zamysłu autora. 
Tak Klaudiusz został cynicznym, ideologicznym „potworem” (wbrew 
historykom XX wieku), a megalomania Kaliguli w wierszu Herberta 
sięgnęła wyobrażeń religijnych chrześcijan, o których religii nic pewnego 
wiedzieć nie mógł (stąd pomysł ukrzyżowania Incitatusa). I jedynie 
Katon pozostał „we własnej skórze”, zastygnąwszy w heroicznej pozie. 
Dlaczego? Ponieważ bohaterowie poetyckich narracji są nosicielami 
historiozoficznych treści, a nie postaciami reprezentującymi rzeczywiste 
wydarzenia historyczne.

Także świat przedstawiony tylko udaje starożytność, bo naprawdę 
został spreparowany – jest abstrakcyjnym konstruktem literackim, 
utworzonym bez dbałości o „oddanie sprawiedliwości historycznemu 
światu”. Stąd możliwość postawienia „zarzutu”, iż „rzymskie” wiersze 
Herberta nie odzwierciedlają prawdy historycznej ani z punktu widzenia 
dzisiejszej wiedzy, ani nawet ówczesnych kronikarzy. Stronniczość poety 
przejawia się także poprzez dobór konkretnych relacji przy jednocze-
snym wyłączeniu innych, konkurencyjnych, rzucających inne światło. Dla 
przykładu: czarny charakter Boskiego Klaudiusza został przez Herberta 
wzięty z dzieła Swetoniusza istniejącego pod tym samym tytułem, 
a z całkowitym pominięciem pozytywnego przedstawienia dokonań 
tego cesarza przez Józefa Flawiusza. Oto jeszcze jeden dowód na to, 
że mamy do czynienia nie z relacją między tekstami, lecz inkluzją. 
Dzieła Tacyta, Swetoniusza czy Plutarcha, w postaci, w jakiej zostały 
użyte w wierszach Herberta, nie są już sobą. Ich fragmenty zostały 

„skolonizowane”. Oczywiście nadal istnieją w niezmienionym kształcie 
poza twórczością polskiego poety.

INKLUZJE I ALEGORIE. Czemu służy inkluzja? Jedną z jej funkcji 
jest alegoryzacja postaci. Jeśli alegoreza jest odpowiednią metodą 
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czytania wierszy Boski Klaudiusz lub Kaligula, to czego alegorią jest 
każdy z cesarzy? Klaudiusz staje się typem dwudziestowiecznego 
totalitarnego władcy – ideologa, który dorwał się do nieograniczonej 
władzy i morduje, nie przywiązując wagi do niczego. Kaligula wydaje 
się bardziej zaprzątnięty sobą i swoją megalomanią, ale również i on 
staje się tyranem pozaczasowym, pozahistorycznym. Obaj – mimo 
zindywidualizowania – są jednak typami, charakterami, a nie pełnowy-
miarowymi postaciami. W obu wypadkach historia zostaje unieważniona 
przez etykę, a właściwie przez jej brak. 

Alegoryzm tych utworów związany jest z ich polityczną wymową 
oraz funkcjami satyryczno-dydaktycznymi; stąd też karykaturalne 
odmalowanie bohaterów, związane z cechami gatunkowymi wierszy. 
Satyra jako gatunek wskazywała także na traktowanie tematu jako 
współczesnego – nie ma przecież sensu pisanie pamfletu na władcę 
w dwa tysiące lat po jego śmierci! Przywoływanie cesarzy z kart historii 
jest też poniekąd ucieczką od doraźności materiału literacko-historycz-
nego. Była to inna strategia, inna ideologia artystyczna, w ramach której 
dosłowność lub lingwistyczne gry z językiem nowomowy wyglądały 
na mniej obiecujące (stąd spór z Nową Falą).

REMINISCENCJE STYLISTYCZNE (ARCHITEKSTUALNOŚĆ). Zależności 
wierszy Herberta od starożytnych kronik i biografii nie ograniczają 
się do treści tekstów. Strategia poety dotyczy także gatunku i stylu 
wypowiedzi. O ile forma monologu obecna w tych wierszach raczej 
nawiązuje do form dramatycznych, a nie do mów bohaterów, jakie 
znamy z epiki starożytnych historyków, o tyle zauważalne jest pewne 
pokrewieństwo wysokiego stylu. To zjawisko może być również nazwane, 
według terminologii Stanisława Balbusa, „reminiscencją stylistyczną”. 
Według tego teoretyka – polega ona

albo na aktywizacji aktualnej tradycji pasywnej, albo na uwypukleniu i po-
głębieniu związku z wybranym fragmentem potencjalnej tradycji aktywnej, 
a przy tym zawsze na poszerzeniu zakresu możliwości znaczeniowych danej 
formy w nowym zastosowaniu lub na wykryciu niejako jej możliwości dotąd 
utajonych. Zawsze też podąża w kierunku zgodnym z tendencjami swego wzorca, 
choćby nawet szła pod tym względem bardzo daleko. Po drugie – w strategii 
tej funkcja indeksalna ma charakter nie egzocentryczny (jak przy stylizacji), 
lecz raczej egocentryczny (jak przy aktywnej kontynuacji), co oznacza, że tekst 
nie jest odnoszony do obcego kontekstu semiotycznego, znajdującego się poza 
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granicami „języków” aktualnych, biorących owe „języki obce” w metajęzykowy 
cudzysłów, ale przeciwnie: aktualny tekst, wchłaniając i eksponując równocześnie 
elementy wzorca, przenosi ów wzorzec na swój teren i każe czytać go niejako 
pod auspicjami własnej poetyki, wzbogacając ją dzięki temu w takim stopniu, 
w jakim owa translokacja zreinterpretuje sam wzorzec, niezagrożony wskutek 
tego żadną semiotyczną alienacją, gdyż przecież znajduje się on zawsze „po tej 
stronie” granicy intersemiotycznej” 23.

W przypadku wierszy nawiązujących do życia i czynów rzymskich 
cesarzy i innych ważnych postaci Imperium Romanum jawne nawią-
zanie do historyków rzymskich kreuje atmosferę bezstronności oraz 
operowania wysokim stylem. 

Czym jest i czemu służy ten rodzaj strategii w twórczości Herberta? 
Zjawisko nie jest odosobnione. W przypadku układania „prywatnej 
mitologii” – badacze w tej kwestii są dość zgodni – chodzi o reinterpre-
tację tradycji. Apokryfy mitologiczne oraz różnego rodzaju opowieści 
nawiązujące do znanych fabuł literackich i narracji historycznych 
służą głównie tworzeniu alternatywnych wersji opowieści znanych już 
w kulturze (zasadniczo europejskiej). Manewr ten pozwala przedstawiać 
inną koncepcję wartości, opartą nie na przewadze fizycznej (militarnej, 
politycznej, społecznej), ale na potędze etyki, często sprzymierzonej 
z estetyką. Bohaterowie tak opowiedzianych historii są obdarzani 
współczuciem, a badacze, w ślad za autorem, nazywają ich „wielkimi 
przegranymi historii”. Tego rodzaju działalność literacka przypomina 
metaforyczne czy literackie „wyrównywanie krzywd”.

Ostentacyjny adres i jawne odwołanie się do wzorca fabularnego 
pełnią przy okazji ważną funkcję: pozwalają na szybkie wprowadzenie 
w temat odwołując się do uprzedniej wiedzy czytelnika (zakładany 
czytelnik jest człowiekiem raczej wykształconym i świadomym pod-
stawowych tekstów europejskiej kultury). Stylistycznie tego rodzaju 
strategia jest także znakiem firmowym tej poezji, ponieważ przywo-
ływanie elementów tradycji kulturalnej stało się rozpoznawalnym 
wyróżnikiem poetyki Herberta – przez jednych akceptowanym, przez 
innych negowanym.

Czy tak dzieje się w przypadku nawiązania do dzieł starożyt-
nych historyków? W cyklu wierszy „rzymskich” ostentacyjnym ad-
resem, często podkreślanym przez przywołanie nazwisk kronikarzy 

23 S. Balbus, Reminiscencja stylistyczna [w:] tenże, Między stylami, dz. cyt., s. 254.
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(np. „o pośmiertnych dziejach jego mięsa milczy Tacyt” – Kaligula) lub 
ich dzieł (Boski Klaudiusz to tytuł biografii Swetoniusza), są konkretne 
biografie i roczniki, ich autorzy, a także epika historyczna jako gatunek. 

MONOLOGI HISTORYCZNE I SCENICZNE. Nawiązania do historyków 
starożytnych zrodziło pytanie szczegółowe: czy monologi historycznych 
postaci obecne w wierszach Herberta wywodzą się z fikcyjnych „mów”, 
charakterystycznych dla starożytnego dziejopisarstwa, czy raczej z mo-
nologów teatralnych? Choć rozróżnienie gatunkowe nie jest kategorycz-
ne i nazbyt jaskrawe z powodu daleko posuniętego podobieństwa tego 
typu wypowiedzi, są to raczej monologi bliższe tradycji Szekspira niż 
Tacyta. Ten ostatni kreuje fikcyjne mowy ważnych postaci w kluczowych 
momentach historycznych, ale nie mają one charakteru wypowiedzi 
retrospektywnych, lecz pełnią funkcje perswazyjne. Nie tyle służą 
zrozumieniu bohatera (choć o nim świadczą), ile przedstawieniu racji 
historycznych i interpretacji wydarzeń. Stąd wniosek, że jest to raczej 
forma teatralna, a nie przejęta od starożytnych kronikarzy. Niemniej 
jednak, nawet jeśli spór dotyczący gatunkowego powinowactwa nie daje 
się rozstrzygnąć na korzyść kronikarstwa i przyjmiemy, że mamy do 
czynienia co najwyżej z gatunkową chwiejnością, to przy omawianiu 

„rzymskich” wierszy Herberta na pewno nie wolno zapominać o relacji 
do starożytnego dziejopisarstwa.

ALEGACJA LUB PARAALEGACJA. Intertekstualność Herberta jest niewąt-
pliwie zamierzonym elementem postępowania literackiego o wyraźnej 
funkcji, lekko modyfikowanej w zależności od potrzeb. Jaka to funkcja? 
Przypomina poniekąd alegację. Dla specyficznych właściwości inter-
tekstualności renesansowej wprowadzono termin alegacji (allégation)24, 
przez co rozumie się te przypadki, w których przywołanemu tekstowi 
przyznaje się swoistą autorytatywność poprzez uczestniczenie w wielkiej 
tradycji. Alegacje to takie odwołania tekstowe, w których cytat czy aluzja 
nie tylko nie staje się czynnikiem wielogłosowości, ale – paradoksalnie – 
utwierdza jednogłosowość. Dzieje się tak dlatego, że powołanie się na 
autorytet starożytny jest postrzegane jako autorytatywne, obowiązujące, 

24 Termin wprowadzony przez Giselle Mathieu-Castellani (jak podaje M. Gło-
wiński, Intertekstualność, groteska, parabola, dz. cyt., s. 22.).
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a priori słuszne i wartościowe. W konsekwencji tekst cytujący zostaje 
podporządkowany tekstowi cytowanemu, który użycza swego autorytetu.

W większości wypadków alegacja to przywołanie instytucjonalnie uwarunkowane. 
[…] nie może sobie pozwolić na swobodną grę z tym, co czerpane z innych 
tekstów. Musi albo element przywoływany jednoznacznie odrzucić (w przypadku 
polemiki), albo też uznać za obowiązujący – i podporządkować się mu.

 – pisze Głowiński i zwraca uwagę, że w literaturze tego rodzaju zjawiska 
występują w literaturze tendencyjnej. Dlatego uznaje, że intertekstual-
ność i alegacja znajdują się na antypodach25. W przypadku przynajmniej 
części utworów Herberta słuszność tego stanowiska nie wydaje się 
oczywista. Zresztą nie o „mocną”, a więc sensu stricte alegację chodzi, 
lecz o „słabą”, będąca raczej sugestią niż wyznaniem autorytetu, 
stąd zakaz modyfikacji i polemiki nie jest tak silny. Na dodatek 
alegacja wskazuje na dydaktyczny czy też tendencyjny aspekt części 
wierszy.

Różne epoki powoływały się na różne autorytety: średniowiecze 
opierało się na autorytecie Biblii, renesans i klasycyzm podniósł do naj-
wyższej godności autorów starożytnych, a w niedawnej komunistycznej 
przeszłości „podpierano się” Wielkimi Dialektykami26. Podobną, ale 
nie identyczną funkcję pełnią w twórczości Herberta mity, postacie 
literackie i historyczne oraz dzieła sztuki. Herbert nie tyle stosuje 
alegację, ile wykorzystuje jej działanie. Mechanizm inkluzji 
pozwala nawiązać szybkie porozumienie z czytelnikiem, umożliwia 
natychmiastowe przejście do meritum, skrócenie procesu wprowadzania 
czytelnika w zawiłości tematu. Mechanizm alegacji wzmacnia 
autorytet przekazu, jego perswazyjność. Z drugiej strony prze-
tworzenie znanych motywów („powtarzaj wielkie słowa…”) utrwala 
tradycję przez jej przywołanie i ożywianie. Niezbyt rzucająca się w oczy 
reinterpretacja nie przeszkadza wrażeniu repetycji27.

25 Tamże, s. 23 – 24.
26 Ponieważ komunistyczne slang (zwany nowomową) jest coraz mniej znany, 

wyjaśniam, że chodzi o Marksa, Engelsa, Lenina, a w pewnych okresach, także 
Stalina. Uwaga ta nie jest złośliwością pod adresem młodszych badaczy lecz wyrazem 
radości, że pewne rzeczy trzeba już tłumaczyć, bo tamten świat powoli odchodzi 
w niepamięć.

27 Opisywany mechanizm można ująć innymi terminami według innych założeń 
wyjściowych, to znaczy z punktu widzenia wpisywania się Herberta we wzory tradycji. 
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KSZTAŁTOWANIE LITERACKIEGO REPERTUARU. Stosując analogię do 
renesansowych praktyk, polegających na odwoływaniu się do tekstów 
starożytnych jako autorytatywnych, należy wziąć pod uwagę także 
aspekt programowy, który związany jest z eliminacją pewnego typu 
tematyki lub narzucaniem własnej. Głowiński wspomina, że pisarze 
renesansowi między innymi dlatego cytowali starożytnych, aby wyprzeć 
tematykę „gotycką” i wprowadzić odwołania „starożytne”. Była to więc 
także kwestia kształtowania literackiego repertuaru. Czy coś takiego nie 
zachodzi w przypadku Herberta i innych bliskich mu pisarzy? Nie jest 
przypadkiem, że wypowiedzi programowe Jarosława Marka Rymkiewi-
cza oraz działalność krytyczna Ryszarda Przybylskiego nawoływały do 
stworzenia nowej wersji klasycyzmu i obaj twórcy – nieco przesadnie, 
ale nie bezzasadnie – publicznie afiszowali się z pokrewieństwem 
doktrynalnym z Herbertem.

W takiej koncepcji literatury, jaką realizował Herbert, istniały ważne 
wątki i zasady sztuki klasycznej. W stosunku do młodszej konkurencji 
z Nowej Fali ważne było, aby nie zniżać poezji do „bełkotu z trybuny” 
i „czarnej piany gazet” – jak po latach Herbert elegancko wyłuszczy 
główny punkt sporu w wierszu Do Ryszarda Krynickiego – list, o czym 
już była mowa W stosunku zaś do zwycięskiej awangardy nie zgadzał się 

W tym wypadku mówimy o tradycji, które to pojęcie wykracza poza sferę tekstu, 
a związane jest z wartościującą interpretacją przeszłości, jak podkreśla Radosław 
Sioma. Według uczonego, Herbert unika dwóch niebezpieczeństw, dwóch nihilizmów, 
jak by powiedział Adorno, nihilizmu „kiepskiego tradycjonalizmu”, „spoufalenia się 
z historią”, oraz nihilizmu zapomnienia „o zakamuflowanym cierpieniu”. U Herberta 
przykładów jest dosyć – od Klasyka poczynając, przez większość jego esejów, a koń-
cząc na Skrzypcach czy wierszu Apollo i Marsjasz. To rozróżnienie jest o tyle ważne, 
że intertekstualność zawiesza problem realności (niekoniecznie go rozstrzygając), 
tradycja jednak nie. Oczywiście, jest to już tradycja krytyczna, modernistyczna, nie 
jej feudalno-mieszczańska postać przekazu społecznego, zbiorowego, a nierzadko 
przymusowego. Stąd motyw podróży, zdobywania, wypracowywania przez jednostkę. 
A postawa współczucia ma w polskiej romantycznej tradycji świetnego prekursora 
w Norwidzie i jego „pamięci serca”. Tu jest istotny nie tylko Adorno i Norwid, ale 
i naturalnie Eliot z esejem Tradycja i talent indywidualny oraz Nietzsche z drugiego 
Niewczesnego rozważania pt. O pożytkach i szkodach historii dla życia, ale także Michael 
Krüger, który pisze o budowanej przez Herberta „małej wyspie w chaosie dziejów” 
oraz o historycznie uwarunkowanej tęsknocie (wstęp do niemieckiego wydania 
tekstów o tematyce antycznej pt. Das Land nach dem ich mich sehne). Tę problematykę 
zebrał R. Sioma w pracy W głąb historii / Into the Depths of History [w:] Podróże Pana 
Cogito / Mr. Cogitos Travels, Warszawa 2008.
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na rewolucyjną wizję świata i zawężony ogląd rzeczywistości, odcinający 
się od tego, co dawne, a dla niego szacowne. Nie akceptowal też idei 

„rozbicia świata”, która rzekomo wyczerpująco opisuje współczesną 
kulturę. Również w wypowiedziach odautorskich Herbert podkreślał 
zarówno konieczność używania wysokiego tonu (np. przez nawiązywanie 
do godności słowa w antyku), jak i niemożność tworzenia poważnej 
literatury na temat „pierwszego sekretarza”.

Tak więc kwestia odniesień literackich i konkretnych nawiązań do 
dzieł jest również sprawą formowania aktualności literackiej, modelowa-
nia literackiej współczesności, a nawet wartościowania dzieł i twórców. 
Nie ma chyba wątpliwości, że nawiązywanie do Tacyta jest aktem 
wartościującym, ukazującym wyrazisty model pisarstwa, godności czło-
wieka pióra, a nawet stawianiem czytelnikowi wyzwań intelektualnych 
(w przypadku Herberta także etycznych). Jak zasadnicza jest to postawa, 
widać, jeśli zestawimy eseje Herberta ze Śmiercią w starych dekoracjach 
Różewicza oraz wierszami obu poetów karmiącymi się podróżami do 
Italii. Mit śródziemnomorski uzyskuje w Herbercie potężnego sojusz-
nika – w Różewiczu bezlitosnego krytyka i destruktora28.

MAŁA I WIELKA INTRATEKSTUALNOŚĆ. Badacze stosujący metodę 
intertekstualną z reguły mówią o funkcji elementu zapożyczonego 
w utworze, stąd na przykład zainteresowanie tym, na ile rozpoznany 
fragment zakłóca linearny tok odbioru. W twórczości Herberta mamy 
do czynienia ze zjawiskiem nadzwyczajnym, bo zdarza się, że cały utwór 
jest semantycznie zapożyczony z obcego dzieła. Takich przypadków 
jest wiele, ale zajmując się tematami „rzymskimi”, trzeba zwrócić uwagę 
przede wszystkim na wiersz Boski Klaudiusz i Pan Cogito o postawie 
wyprostowanej. W pierwszym przypadku „autobiografia” cesarza jest 
streszczeniem całej księgi Swetoniusza, a w drugim pierwszą z dwóch 
części wiersza zapożyczono z biografii Katona opowiedzianej przez 
Plutarcha (w rozdziałach LVII – LXX). W obu utworach wszystkie 
fakty zostały zaczerpnięte z dzieł jednego autora. Byłby to prawie 
plagiat, czy też przynajmniej streszczenie, gdyby nie oryginalne ujęcie, 

28 Na temat destrukcji mitu śródziemnomorskiego w twórczości Różewicza 
powstała już spora literatura; najważniejsze są dwie starsze pozycje: R. Przybylski, 

„Et in Arcadia ego”, Warszawa 1966, K. Wyka, Różewicz parokrotnie, Warszawa 1972. 
Poważnie zajmuje się tą kwestią najnowsza książka J. Łukasiewicza, TR, Kraków 2013.
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o którym będzie mowa przy okazji interpretacji tych wierszy. Elementy 
fabuły traktuje Herbert jak klocki, z których układa własną budowlę, 
każąc jednocześnie wierzyć czytelnikowi, że „naśladuje” starożytnych  
autorów.

Głowiński, chociaż nie zajmuje się tym problemem szczegółowo, na 
marginesie wzmianki o Ulissesie Joyce’a wspomina o intertekstualności 

„wielkiej”, obejmującej całe dzieło, i odróżnia ją od intertekstualności 
„małych”, czy może raczej należałoby powiedzieć: „szczegółowych”. 
Wydaje się, że oba zastosowania mają ten sam cel: mamy do czynie-
nia z zabiegiem podbudowania własnego autorytetu powagą 
historyków, którzy są ikonami starożytnego kronikarstwa. 
To oni użyczają zarówno materiału, jak kulturalnego prestiżu. Co 
zyskuje poeta? Zwiększa siłę perswazji swego tekstu. Jest to tendencja 
programowa. 

3. Lekturowe kompetencje
Czytelnik, rebusy i pełne rozumienie

ZAKŁADANE KOMPETENCJE CZYTELNICZE. Edward Balcerzan twierdzi, 
że należy brać pod uwagę „projekcję czytelnika” zawartą w utworach 
poetyckich29. Jeśli tak, to warto się zastanowić, jaki poziom znajomości 
tradycji zakłada owa projekcja i czy autor przewidział w swych kal-
kulacjach znajomość hipotekstu przez czytelnika, czy też nie. Inaczej 
mówiąc: czy autor jawnie nawiązywał do starożytnego dzieła, czy 
też starał się ten fakt ukryć? Tak więc, czy intertekstualna gra miała 
charakter otwartego naprowadzenia, czy też mamy do czynienia z lite-
rackim rebusem? 

Na podstawie jasnych komunikatów mamy prawo sądzić, że poecie 
zależało na odkryciu hipotekstu przez czytelnika, choć nie zawsze 
owe komunikaty są jednakowo czytelne. Boski Klaudiusz nawiązuje do 
Swetoniusza samym tytułem. Co do wiersza Kaligula, to sprawa jest 
bardziej skomplikowana. Tytuł odsyła do źródła już tylko częściowo, bo 
z opuszczeniem imienia Gajusz, co zaciemnia sygnał, a powołanie się 

29 E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia, Warszawa 1982, s. 78. 
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w wierszu na Tacyta dodatkowo myli tropy. Właściwie, bez znajomości 
biogramu Swetoniusza, czytelnik nie rozpoznaje źródła fabularnej 
pożyczki. Więcej nawet, trzeba znać innych historyków rzymskich, 
aby wiedzieć, że plotka o nadaniu senatorskiej godności Incitatusowi 
pochodzi od tego konkretnego kronikarza, bo gdzie indziej nie znaj-
duje potwierdzenia. Wniosek jest zaskakujący: hipotekstem nie jest 
Swetoniusz, ale sama plotka, która stała się kliszą kulturową i częścią 
stereotypu zwariowanego cesarza30. Tak to przynajmniej wygląda 
z punktu widzenia części odbiorców, bo i sam autor, i historyk literatury 
wiedzę czerpali z dzieła starożytnego autora.

Odnalezienie kliszy kulturowej w przypadku Kaliguli sugeruje 
powtórne przyjrzenie się wierszowi o Klaudiuszu. Wielu czytelników 
poznało owego cesarza z dylogii Graves’a Ja, Klaudiusz, a jeszcze 
więcej z serialu BBC Klaudiusz i Messalina. Tylko czy mogli rozpoznać 
Herbertowego, a więc zbrodniczego Klaudiusza w poczciwym safan-
dule i uczciwym kronikarzu, jakim jest powieściowy cesarz? Czytelnik 
Swetoniusza miał świadomość, że Herbert odmalował zbyt czarny 
charakter, czytelnik Graves’a lub widz telewizyjny przeżywał poważny 
dysonans poznawczy. Wiele wskazuje, że Herbert zakładał istnienie 
czytelnika z grubsza obeznanego z dziełami starożytnych31. Wydaje się 
jednak – a jest to podejrzenie bardziej prawdopodobne – że mógł także 
założyć, iż wyobrażony czytelnik po prostu zna kulturowe stereotypy. 
W każdym razie rzadko poza te szablonowe wzorce wychodzi, co 
dowodzi, że zależało mu na znajomości kontekstu. Czy wiersze te 
mogą być zrozumiale dla osoby, która ma nikłe pojęcie o historii sta-
rożytnej, nawet szkolnej? W omawianych utworach poeta aktywizuje 
pamięć tradycji na poziomie absolutnie rudymentarnym, a osobliwość 

„rzymskich” wierszy Herberta polega na tym, że człowiekowi zaznajo-

30 Na wagę takiego rozróżnienia wskazuje Ryszard Nycz, który starannie oddziela 
nawiązanie do dzieła od odwołania się do kliszy kulturowej (tenże, Intertekstualność 
i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, [w:] Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza 
o literaturze, dz. cyt., s. 89 oraz 107).

31 Jeszcze Błoński uważa, że poezja Herberta zakłada wykształconego czy-
telnika, który na przykład zrozumie przywoływane konwencje gatunkowe (tenże, 
Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, PH s. 64) przynajmniej na poziomie przedwo-
jennego maturzysty, a to znaczy, że mocno przeszarżował, jeśli chodzi o oczytanie 
PRL-owskiego inteligenta w literaturze klasycznej. Można sądzić, że poziom ten 
dzisiaj jest jeszcze niższy.



Nie spuszczać z oka Tacyta 185

mionemu z klasyczną literaturą dają one większą głębię zrozumienia 
oraz dodatkową satysfakcję estetyczną, ale podstawowy sens przekazu 
jest jasny i bez tej wiedzy.

CZYTELNIK IDEALNY I JEGO OGRANICZENIA. Jak przyznaje Michał 
Głowiński, zwolennicy metody na ogół nie podejmują kwestii nieroz-
poznawalności relacji intertekstualnych i nie odpowiadają na pytanie, 
co się dzieje, jeśli czytelnik nie rozpoznał jakiegoś rodzaju odniesienia. 
Dzieje się tak dlatego, że zakładają „czytelnika idealnego”. Jak zawodna 
i ryzykowna może być strategia poety, dowodzi historia Curatii Dionisii, 
której lektura zależy od wiedzy (lub jej braku) na temat istnienia stelli 
nagrobnej w Grosvenor Museum w mieście Chester. Tak więc dla 
właściwego odczytania tekstu nie wystarczają nawet wysokie kompe-
tencje literackie zawodowego odbiorcy, ponieważ ewokowany obiekt 
muzealny nie należy do kanonu kulturalnego32.

Nie jest jasne, czy w przypadku ekfrazy Curatia Dionisia mamy do 
czynienia z projektowaniem czytelnika, który dotrze do mało znanego 
artefaktu, a więc w myśl założeń opartych na autorytecie Głowińskiego, 
nie jest to nawiązanie intertekstualne, ponieważ sygnał powinien być 
jasny. W myśl moich założeń zachodzi tu intertekstualność ograniczona 
do czytelnika zawodowego. Znając procedury badawcze, Herbert miał 
prawo przypuszczać, że wcześniej czy później, mimo mylenia tropów, 
jakiś historyk literatury zostanie naprowadzony na ślad istnienia stelli 
nagrobnej. A tym samym musiał założyć, że zostanie odkryte istotne 
przekłamanie, jakiego dokonał33. Przywołany Edward Balcerzan, 
pisząc o związkach poezji z malarstwem, wyjaśnia na czym polega 

„partykularyzm” liryki: „Wiedza malarska wzbogaca odbiór wiersza, ale 
sama nie stanowi celu prymarnego”34. To samo mamy prawo powie-
dzieć o związkach wierszy Herberta z rzymskimi kronikami – one też 

32 Dodajmy, że nie wszyscy zwolennicy metody uważają, że w skład intertek-
stualności należy zaliczyć wszelkie artefakty kultury (jak chciałby Ryszard Nycz), 
a nie tylko teksty stricte literackie. W mojej interpretacji przyjąłem rozszerzenie 
pojęcia intertekstualności przez autora Tekstowego świata.

33 Wiersz Curatia Dionisia interpretuję w innym miejscu, stąd pominięcie 
w niniejszej pracy (patrz: J. Ruszar, W poszukiwaniu Curatii Dionisi [w:] Niepewna 
jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo 
Platan, Kraków 2009. 

34 E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia, Kraków 1982, s. 85.
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najczęściej spełniają w interpretacji funkcję służebną, uzupełniającą. 
W przypadku Curatii Dionisii jest jednak inaczej, ponieważ zmienia 
się też interpretacja wiersza.

Inaczej funkcjonuje intratekstualność Żywotu Agrykoli w Powrocie 
prokonsula. Sygnał zrozumiały jest wyłącznie dla czytelnika zawodowego, 
ale sam wiersz odkrywa swój sens i bez tego odniesienia. Za Michałem 
Głowińskim i Ryszardem Nyczem nazwiemy tę intratekstualność 
fakultatywną. Aby podać przykład włączenia tekstu współczesnego, 
zauważmy, że dla zrozumienia idei „postawy wyprostowanej” czytelnik 
nie musiał znać filozofii Henryka Elzenberga, niepotrzebna mu była 
wiedza na temat zależności ucznia od Mistrza, ani nawet informacja 
o istnieniu mało znanego filozofa. Samo pojęcie bowiem miało charakter 
intuicyjny i – mówiąc językiem samego poety – charakteryzowała je 

„niepewna jasność”. Dodatkowo przywołanie w tym kontekście Seneki 
ma już walor jedynie estetyczny i wskazuje na intelektualne inspiracje 
myślenia samego Elzenberga, oraz Herberta.

INTRATEKSTUALNOŚĆ POŻĄDANA. Zgodzić się trzeba z Michałem 
Głowińskim, że „Każda epoka ma swoją sferę intertekstualności apro-
bowanej i pożądanej oraz intertekstualności odrzucanej i negowanej”35. 
Herbert świadomie narzucał czytelnikom preferowaną przez siebie 
tematykę także poprzez odwołanie się do starożytności (stąd obecność 
mitów, literatury i historii klasycznej), a także do tematów tradycyjnie 
podejmowanych przez polski romantyzm, takich jak wolność ojczyzny 
czy godność jednostki w niewoli. Wydaje się, że na lat dwadzieścia 
(1974 – 1994) narzucił swój wybór i był hegemonem na literackim rynku, 
co wywołało między innymi taką reakcją, jak stworzenie na przełomie 
lat 80. i 90. przez głośnego krytyka Tadeusza Komendanta „Ligi obrony 
poezji polskiej przed Herbertem”. 

Obecnie jednym z problemów lekturowych jest zatarcie się (lub 
zacieranie się) intertekstualności wierszy Herberta, która nie zawsze 
jest uchwytna dla młodszego pokolenia. Jest to wynik nie tylko innego 
nastawienia czytelniczego (na przykład zanik doszukiwania się „drugiego 
dna”, aluzji politycznej lub historycznej paraboli), zmian społecznych 
i doświadczeń historycznych, ale także modelu edukacji i poziomu 
wiedzy humanistycznej.

35 M. Głowiński, Intertekstualność, groteska, parabola, Kraków 2000, s. 31.
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Podsumowanie
Dziesięć pytań do tekstu i autora

Chciałbym zatem dokonać „reakademizacji” pojęcia intertekstualności, 
jak określiła tego rodzaju wysiłki niemiecka uczona Renate Lachmann, 
przerażona wyrwaniem teorii jej rewolucyjnego żądła36. Zabieg ów 
oznacza, że biorę pod uwagę narzędzia skonstruowane przez polskich 
uczonych, na których się powoływałem w poprzednich rozdziałach. 
W prowadzonych przeze mnie badaniach intertekstualnych zwracam 
uwagę na:

1. typ relacji: (a) intertekstualnej między równorzędnymi tekstami, 
jak różnego rodzaju aluzje, reminiscencje i inne odniesienia, lub 
(b) intratekstualnej – polegającej na inkorporacji cudzego tek-
stu (inkluzji), a więc cytaty, przetworzenia fabuły, przywołanie  
postaci;

2. nacechowanie relacji (aprobatywne, negatywne lub alegacyjne, czy też 
paraalegacyjne) oraz modalności stanowiące o różnicy semantycznej 
i estetycznej (naśladowanie, reinterpretacja krytyczna, reaktywacja 
sensu, destrukcja „starych dyskursów”, itp.);

3. istnienie jednego lub więcej hipotekstów, a także istnienie archetekstu 
(najstarszego hipotekstu pełniącego funkcję wzorca, archetypu lub 
toposu);

4. sposób wykorzystania hipotekstu (fragment, całość, zbiór utworów);
5. stopień wyrazistości sygnalizowania relacji: bezpośrednie lub po-

średnie przywołanie tytułu hipotekstu (lub archetekstu), czyli na 
istnienie sygnału metatekstowego;

6. stopień zależności zrozumienia utworu od znajomości hipotekstu 
(ewentualnie archetekstu i hipotekstów), a w szczególności objaśnie-
nie niejasności semantycznych i anomalii formalnych hipertekstu;

7. stopień istotności relacji (a więc wzbogacenie lub modyfikacja 
sensów zawartych w utworze), uwarunkowany znajomością hipo-
tekstu, archetekstu lub odszyfrowaniem reminiscencji stylistycznej 
(architekstualność);

36 Patrz: H. Markiewicz, Odmiany intertekstualności, dz. cyt., s. 206.
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8. zależność rozumienia tekstu od innych utworów autora (intertek-
stualna autarkiczność) lub wręcz całości dzieła;

9. istnienie intertekstualności rozpoznawalnej przez „czytelnika idealne-
go” (kompetentnego, zawodowego) i „naiwnego” (niekompetentnego);

10. rozpoznawalność uzależnioną historycznie („intertekstualność po-
żądana”, pokoleniowa, zależna od modelu edukacji).



Część IV

Słońce republiki ma się ku zachodowi
Historia rzymska w twórczości Herberta





O wzajemnych związkach historii i poezji, a ściślej mówiąc: pewnego 
typu historiografii i pewnego typu poezji, Herbert wypowiada się już 
w najwcześniejszych wierszach, np. w Życiorysie (HPG):

poezja córką jest pamięci
stoi na straży ciał w pustkowiu,

a wzajemne relacje tych dwóch sposobów wspomagania pamięci wy-
czytać można w całej twórczości poety. Relacja dotyczy jednak nie 
jednej pary, a trzech elementów: rzeczywistości oraz dwóch form 
pamięci: poezji i historii spisanej. Agata Stankowska, zajmując się tym 
problemem, pisze, że stwierdzenie „poezja córką jest pamięci” definiuje 
charakter relacji między poezją a rzeczywistością: 

Po pierwsze, upodrzędnia poezjowanie wobec działania w świecie. Ukazuje 
bowiem związek poezji z historią i rzeczywistością jako zależny, równocześnie 
substancjalnie i funkcjonalnie. Poezja rodzi się „z”, a jednocześnie spełnia 
przypisaną sobie powinność „wobec” rzeczywistości. Rzeczywistości, 
dodajmy, tyleż minionej, co istniejącej, bo trwającej w teraźniejszej pamięci; 
tyleż słownej, co ludzkiej, bo aktywnej i upersonifikowanej. Nieprzypadkowo 
rolę liryki przedstawia Herbert nie jako wspominanie, ale jako pełnienie stałej 
warty, pilnowanie ciał, by ich nikt nie wykradł, by ostatecznie nie zginęły 
w rozpościerającej się wokół pustce. Czyżby trwając przy zmarłym, minionym, 
nieobecnym, poezja gwarantowała w jakiś paradoksalny sposób jego teraźniejsze 
istnienie? Zapewne tak. Nieprzypadkowo przecież w powyższym dystychu autor 
Życiorysu, stwierdzając wtórność mowy wiązanej wobec pamięci, równocześnie 
poezję (a szerzej sztukę) afirmuje jako jedyną, która może i chce „stanąć na straży 
ciał”. Właśnie może i „postanawia”, potwierdzając obecność tego, co zdawałoby 
się minione, nieobecne i martwe1.

1 A. Stankowska, Zbigniewa Herberta obrazy pamięci (Od historiografii do 
kondycji historycznej) [w:] Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa 
Herberta, dz. cyt., s. 78.
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Autorka podkreśla jednocześnie, że chodzi o sprzężenie dwóch materii 
poezjowania: substancji poezji i woli artysty, odpowiedzialnej za świat 
i wobec zapamiętanego świata. Sam koncept Herberta nie wydaje się 
specjalnie oryginalny, zważywszy że – jak wiemy z mitologii – na skutek 
dziewięciu nocy spędzonych z Zeusem Mnemozyne powiła dziewięć 
Muz, w tym „głoszącą sławę” Klio i… „radosną” Euterpe, „namiętną” 
Erato oraz najważniejszą z nich – „pięknolicą” Kaliope, którą starożytni 
cenili najbardziej. Dla Greków każda forma poezji – lirycznej, miło-
snej i epicznej – miała osobną patronkę, co komplikuje nieco sytuację 
współczesnego poety, bo na dodatek wydaje się, że żadna z nich nie 
nadaje się do pełnienia funkcji, jaką autor Przemian Liwiusza uznał 
za najważniejszą.

Odpowiedzialność poezji i poety polega na sprzeciwieniu się nicości 
i nieoddaniu jej zmarłych – do takiej ocalającej pracy nie pasuje ani 
opiekunka poezji lirycznej, ani miłosnej, ani nawet epiki. Dlaczego ta 
ostatnia? Ponieważ nastawiona jest na unieśmiertelnienie zwycięzców, 
a nie pokonanych, którzy – zdaniem Herberta – bardziej potrzebują 
czułej pamięci, aby ich przegrana nie dotyczyła także wieczności. Dla-
tego poeta gdzie indziej szuka wsparcia. Wydaje się, że jego twórczości 
patronuje nie któraś z Muz, lecz ukochana bohaterka i „wspólniczka” 
poezji Herberta: Antygona. I poeta, i nieugięta królewna tebańska „stoją 
na straży ciał w pustkowiu”. Nie jest przypadkiem, że w wielu wierszach 
Herberta pojawia się siostra Polinika2. W jaki sposób „spółka poetycka” 
Herbert – Antygona walczy z nicością?

Przywołana tu już Agata Stankowska twierdzi, że operacja histo-
riograficzna w poezji Herberta polega na skomplikowanym obcowaniu 
z przeszłością, w skład którego wchodzą  wiedza, widzenie i bycie, po-
etycko realizowane jako poznanie, współczucie i powtórzenie. Sądzi też, 
że poeta preferuje peryferyjność i akcydentalność zdarzeń i bohaterów, 
a ujęcie tematu zdradza skłonność do biografizmu i „reguły obrazu”.

W istocie, uwaga poety kieruje się niemal bez wyjątku ku temu, co dzieje się na 
marginesie wielkich wydarzeń historii, po zakończonym procesie, poza główną 
sceną, w szeregach zwykłych doświadczanych przez historię ludzi. Poetę interesują 

2 Odnosząc się do biblijnej tradycji, powiedzielibyśmy, że poeta jest „stróżem 
brata swego”. Ten wątek omawiam w książce Stróż brata swego. Zasada odpowiedzial-
ności w liryce Z. Herberta, Lublin 2004.
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przy tym losy pokonanych, a nie zwycięzców, zmarłych, a nie żywych, raczej 
statystów niż protagonistów3. 

Stąd – twierdzi autorka – poeta zajmuje się nie zwycięstwami Rzy-
mian, lecz „ludami startymi na proch” w Przemianach Liwiusza (ENO), 
wyjściem powstańców z Warszawy, a nie samymi walkami w wierszu 
O Troi (SŚ), miejscem wiecznego spoczynku, a nie bitwą w Cmentarzu 
warszawskim (SŚ), Marią Rasputin, a nie sławnym doradcą carskiej 
rodziny w Panu Cogito z Marią Rasputin – próbie kontaktu, (ROM). 
Bardzo często posługuje się glosą apokryficzną, czyli fabularnym 
dopowiedzeniem „nieznanych” losów, i dlatego w wierszu Domysły na 
temat Barabasza (ENO) zajmuje się głównie otwartymi możliwościami 
działania uwolnionego Barabasza, a nie Jezusem. Podobnie w wierszu 
Apollo i Marsjasz (SP) opowiada o „prawdziwym pojedynku”, którym 
okazują się wydarzenia, jakie następują już po zakończeniu współzawod-
nictwa. Przykładem zainteresowania wydarzeniami drugoplanowymi 
lub marginalnymi jest domniemany płacz Achillesa po śmierci zabitej 
przez niego królowej Amazonek (Achilles. Pentesilea, R) i budowa 
Muru Hadriana na krańcach imperium w Lekcji łaciny (LNM). Agata 
Stankowska przywołuje także wiersz Curatia Dionisia (N) na dowód 
biograficznego i epizodycznego zarazem widzenia historii.

W tym miejscu wypada uczynić zastrzeżenie. Wiersze czerpiące 
natchnienie z historii rzymskiej przeczą tezie o wyłącznym 
czy tylko głównym zainteresowaniu marginalnością w dziejach. 
Bohaterami utworów Herberta bywają bowiem cesarze i inne 
wybitne jednostki życia politycznego, intelektualnego i spo-
łecznego Rzymu – zarówno republikańskiego, jak imperialnego.

W esejach są to „dobrzy cesarze”, jak Boski August oraz Hadrian, 
w wierszach to szkaradne postacie, jak Kaligula, Klaudiusz i (w tle 
Powrotu prokonsula) Domicjan, ale również „filozof na tronie” – Marek 
Aureliusz. Pojawiają się także inni intelektualiści, będący zarazem 
ważnymi postaciami politycznymi, jak Seneka i Cyceron4. Dodajmy do 
tego Juliusza Agrykolę i Katona, jako wzorce postawy wyprostowanej, 
i zauważymy, że reguła peryferii, marginesu i epizodyczności nie dotyczy 

3 A. Stankowska, Zbigniewa Herberta obrazy pamięci (Od historiografii do 
kondycji historycznej), dz. cyt., s. 80.

4 Wiersze, których bohaterami są wymienieni filozofowie rzymscy, są przed-
miotem innej mojej rozprawy (niedrukowanej).
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opowiadania historii rzymskiej. Dlaczego tak się dzieje? I kiedy „reguła 
marginesu” nie działa?

Wydaje się, że odpowiedź znajdziemy, badając stopień empatii. 
Herbert na ogół odczuwa wspólnotę losu z bohaterem i wczuwa się 
w postać, a wtedy bez znaczenia jest, czy jest to nieznana nikomu Cu-
ratia Dionisia, czy też sławny Marek Aureliusz. Łączy ich wspólnota 
człowieczego losu, to znaczy cierpienie i znikliwość życia, bo częścią 
cudu życia jest jego przemijalność. Innymi słowy, kiedy w utworze 
zauważamy solidarność i współczucie, to znak, że poeta patrzy na 
swych bohaterów jak na ludzi, jak na biografie. W oglądzie i w ocenie 
obowiązuje wtedy kategoria losu. 

Jeśli jednak zauważamy dystans autora, to znaczy, że nie los, lecz 
historia jest pryzmatem, przez który bohaterowie są oglądani. Jak wiemy, 
Pan Cogito nie chce mieszkać w historii, o czym explicite poinformował 
w wierszu Gra Pana Cogito (PC). Jeśli się tam jednak zabłąka, widzi 
postacie historyczne, a te z definicji są podejrzane. Dlaczego? Ponieważ 
jeśli ktoś „mieszka w historii”, czyli stał się „postacią historyczną”, to 
pojawia się podejrzenie, że jest jednym ze zbirów, którzy jako oprawcy 
stali na czele ogłupiałych tłumów (Elegia na odejście pióra atramentu 
lampy, ENO), lub przynajmniej piszą w gazetce typu „Freedom” jakieś 
głupstwa, które mają potem realne następstwa (Gra Pana Cogito, PC). 
Wobec postaci historycznej obowiązują dystans, chłód, nieufność 
i osoba ta poddawana jest czujnej lustracji. Winni są zresztą nie tylko 
przywódcy, bo tłum sklada się przecież z jakichś ludzi i nic nie pomoże 
samousprawiedliwienie, że byli nieważnymi uczestnikami historii, która 
nie zmieni swego okrutnego biegu z powodu mało znaczącej jednostki – 
tak dzieje się w Domysłach na temat Barabasza (ENO):

Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie
Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem 
tak jak inni uwolnij Barabasza Barabasza 
Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał
stałoby się dokładnie tak jak się stać miało.

Historia jest zawsze znakiem przemocy silniejszych wobec słabszych, 
a ponieważ to zwycięzcy „piszą historię”, trzeba pilnie badać, „co jest pod 
freskiem” (Przemiany Liwiusza, ENO). Z historią, obok przemocy, związa-
na jest idea „postępu”, która poza imperialnymi ideologiami „silniejszego 
czyli lepszego” (Przemiany Liwiusza, ENO) najlepiej usprawiedliwia 
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likwidację sumienia (Elegia na odejście pióra atramentu lampy, ENO)5. 
„Hunowie postępu” to zresztą najczęściej sprytni ludobójcy, dla których 
w poezji Herberta nie ma krzty wyrozumiałości i usprawiedliwienia.

Historia upersonifikowana objawia się w geście, w czynie, bo tylko 
człowiek i jego czyn podlegają moralnej ocenie, a tłumaczenia ideolo-
giczne (jak w Boskim Klaudiuszu) lub powoływanie się na niesprzyjające 
okoliczności (np. „współczesnych generałów” w Dlaczego klasycy) są dema-
skowane jako brak odwagi, która – według definicji Henryka Elzenberga – 
jest „formą siły moralnej”. Los człowieka spełnia się w czynie, czego naj-
bardziej jaskrawym przykładem jest Katon w Utyce, gdzie czyn ucieleśnia 
wartość, a za nim postępuje Pan Cogito, starając się znaleźć w postawie 
wyprostowanej nowoczesną formę urzeczywistnienia wartości. Bohater 
w charakteryzującym go geście nieruchomieje niczym na obrazie, dlatego 
Stankowska pisze o „regule obrazu” jako sposobie uobecnienia historii 
w utworach Herberta, zwracając przy tym uwagę na likwidację czasu6.

1. Boski Klaudiusz

Ekstremalna intratekstualność, czyli domniemane 
streszczenie

Uważna lektura wiersza Boski Klaudiusz (ROM) w kontekście rzymskich 
kronik wskazuje, że – poza drobnymi detalami – utwór składa się z cy-
tatów, niedokładnych cytatów lub parafraz fragmentów odpowiedniej 
księgi Dziejów cezarów Swetoniusza, a już sam tytuł wiersza jest wystar-
czającym sygnałem metatekstowym. Właściwie nie ma w wierszu detalu 
biograficznego, charakterystyki czy epizodu, który by nie pochodził 
z historii opowiedzianej przez Swetoniusza. Jak już wskazywałem, nie 
jest to metoda niezwykła w twórczości Herberta, ale w tym wypadku 
nasycenie elementami cudzego dzieła osiągnęło niespotykane rozmiary.

Oto zestawienie:

5 Podobnie sądzi A. Stankowska, dz. cyt., s. 85 oraz B. Sienkiewicz, Herbert 
i Marquard o „duchu dziejów” [w:] Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna 
i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej, Kraków 2007, s. 605 – 626.

6 A. Stankowska, dz. cyt., s. 91 i n.
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Zbigniew Herbert,
Boski Klaudiusz

Mówiono o mnie
poczęty przez Naturę
ale nie skończony
jak porzucona rzeźba
szkic
uszkodzony fragment poematu
latami grałem przygłupa
idioci żyją bezpieczniej

spokojnie znosiłem obelgi
gdybym zasadził wszystkie pestki
jakie rzucano mi w twarz
wyrósłby gaj oliwny
rozległa palmowa oaza

edukację odebrałem wszechstronną
Liwiusz retorzy filozofowie
po grecku mówiłem jak Ateńczyk

ale Platona
przypominałem tylko w pozycji 

leżącej

Gajus swetoniusz trankwillus,  
Boski Klaudiusz 
(z zaznaczeniem numerów rozdziałów)  
oraz na końcu zestawienia
Robert Graves, Ja, Klaudiusz

3 . Matka Antonia nazywała go „ludzką 
poczwarą, zaczętą tylko przez naturę, lecz 
nie wykończoną”.

38 . Nie potrafił zamilczeć o swej głupocie, 
lecz w jakichś małoznaczących mowach 
twierdził, że za Gajusa [Kaliguli] udawał 
tylko głupiego, gdyż w innym wypadku 
nie uszedłby cało i nie osiągnąłby upra-
gnionego stanowiska.

8. Niemniej narażony był ciągle na obelgi. 
Jeśli przyszedł na ucztę nieco po wyzna-
czonej uprzednio godzinie, otrzymywał 
miejsce przy stole z wielkim trudem, 
okrążywszy dopiero całą salę jadalną. 
Ilekroć po po siłku ucinał sobie drzemkę, 
co zdarzało mu się dość często, rzucano 
weń pestkami oliwek lub daktyli.

42 . Nie mniej gorliwie zajmował się 
literaturą grecką; przy każdej sposobności 
świadczył publicznie swą miłość do tego 
języka i składał hołd jego doskonałemu 
pięknu. […]  Często w senacie posłom 
odpowiadał z miejsca dłuższym przemó-
wieniem po grecku. Nawet w trybunale 
sądząc, przy taczał wiersze Homera.

30 . Wyglądał poważnie, nawet dostojnie, 
gdy stał lub siedział, szczególnie zaś gdy 
leżał. Był dobrze zbudowany, silny, miał 
piękną postawę i piękne, siwe włosy, pełny 
kark. Lecz w czasie chodu zawodziły go 
zbyt słabe wiązania kolan. Gdy mówił, 
czy to żartem, czy poważnie, szpeciły go 
różne śmiesznostki: nieprzystojny śmiech, 
gniew tym bardziej wstrętny, że pianą 
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uzupełniłem studia
w lupanarach i knajpach portowych
o nie spisane słowniki wulgarnej  

łaciny
i wy przepastne skarbce występku 

i rozpusty

po zabójstwie Kaliguli
ukryłem się za kotarą
wyciągnięty przemocą
nie zdążyłem przybrać mądrego 

wyrazu twarzy
gdy rzucono mi świat pod nogi
niedorzeczny i płaski

odtąd stałem się najbardziej 
pracowitym

cesarzem historii powszechnej
Heraklesem biurokracji
z dumą wspominam
liberalną ustawę
która zezwala na wypuszczanie 

odgłosów brzucha
w czasie uczt

toczył z otwartych ust, nozdrza zawsze 
wilgotne, oprócz tego jąkanie i stałe 
kołysanie głowy, szczególnie wzmaga-
jące się podczas najmniejszego ruchu.

5 . Straciwszy wszelkie nadzieje poli-
tyczne, oddał się bezczynności, żyjąc 
na uboczu bądź wśród ogrodów i w swej 
willi podmiejskiej, bądź w ustroniu 
Kampanii w towa rzystwie największych 
mętów. Wskutek tego oprócz dawnego 
miana nie mrawca zyskał jeszcze 
niesławną opinię pijaka i gracza.

10 . Klaudiusz usunięty wraz z innymi 
schronił się do pawilonu zwanego 
Hermeum. Wkrótce potem wypło-
szony wieścią o zabójstwie, wpełznął 
na sąsiedni taras i skrył się w fałdach 
zasłony zawieszonej u drzwi. Przebiega-
jący tędy przypadkiem prosty żołnierz 
zauważył stopy. Pragnąc dowiedzieć się, 
kto to jest, rozpoznał ukrywającego się 
Klaudiusza i wyciągnął go. Klaudiusz 
ze strachu padł mu do kolan. Tymcza-
sem żołnierz pozdrowił go mianem 
cesarza. Stąd zaprowadził go do innych 
współtowarzyszy, niepew nych, co dalej 
robić, i tylko hałasujących. Ci wepchnęli 
go do lektyki, a ponieważ niewolnicy 
Klaudiusza rozbiegli się, więc sami 
żołnierze, zmieniając się po kolei, na 
ramionach ponieśli go do obozu.

16 . W ciągu jednego dnia potrafił ogło sić 
dwadzieścia obwieszczeń publicznych. 
Między innymi dwa takie: w jednym 
z nich doradzał, aby na wypadek obfi-
tego zbioru z winnic dobrze wymościć 
smołą beczki, w drugim, że nic tak 
dobrze nie robi na ukąszenie żmii, jak 
sok drzewa cisu.
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32 . Mówią, że zamyślał także wydać 
rozporządzenie pozwala jące na wypusz-
czanie wiatrów i odgłosów z brzucha 
podczas uczt, gdy dowiedział się, jak to 
pewna osoba zachorowała z powodu ich 
wstydliwego zatrzymania.

34. Wiele dowodów, błahych i ważkich, 
świadczy o tym, że był z natury okrutny 
i żądny krwi.

26 . Po nich pojął za żonę Walerię Mes-
salinę, córkę swego   krewnego, Barbata 
Messali. Gdy jednak dowiedział się, że 
nie tylko pozwalała sobie na rozwiązłe 
i bez wstydne wybryki, lecz że na domiar 
tego poślubiła G. Syliusza, nawet już 
posag ustalono przy świadkach, skazał 
ją na śmierć. 

39 . Między innymi dziwiły ludzi dwie 
w nim wady: roztargnienie i brak roz-
wagi […]. Po wykonaniu wyroku śmierci 
na Messalinie, gdy zasiadł do stołu, zaraz 
zapytał, „dlaczego pani nie przychodzi”. 

39 . Wielu spośród tych, których śmiercią 
ukarał, następnego zaraz dnia wzywać 
kazał na naradę i na grę w kości oraz 
przez gońca udzielał nagany za spóźnie-
nie jako zbyt opieszałym.

33 . Z wielkim zapałem uprawiał grę 
w kości. O tej sztuce wydał książkę. 
Grywał też w czasie podróży, tak 
przystosowując powóz i deskę do gry, 
aby się kości nie zsuwały i nie mieszały.

29 . Trzydziestu pięciu senatorów 
i przeszło trzystu rycerzy rzymskich 
skazał na śmierć z lekkim sercem. Gdy 
centurion przyszedł zawiadomić go 
o egzekucji pewnego byłego konsula, 
meldując spełnienie rozkazu, Klaudiusza 

odpieram stawiany mi często zarzut 
okrucieństwa

w istocie byłem tylko roztargniony 
w dniu gwałtownej śmierci Messaliny
na mój – przyznaję – rozkaz 

uśmiercono biedaczkę
spytałem w czasie biesiady  

– dlaczego Pani nie przyszła
odpowiedziało grobowe milczenie
naprawdę zapomniałem

zdarzało się że zapraszałem
zmarłych na partyjkę kości
absencję karałem grzywną
przeciążony tyloma pracami
mogłem się mylić w szczegółach

podobno
kazałem stracić
trzydziestu pięciu senatorów
i jakieś trzy centurie ekwitów
no cóż
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nie mógł sobie przypomnieć, że w ogóle 
wydał taki rozkaz. Niemniej pochwalił 
ten czyn, gdyż wyzwoleńcy zapewniali 
go, iż żołnierze spełnili obowiązek, 
spiesząc z dobrej woli pomścić cesarza. 

41 . Już w czasach swej młodości pod 
wpływem zachęty T. Liwiusza, przy po-
mocy Sulpicjusza Flawusa zaczął pisać. 
[…] Zaczął swe dzieło historyczne od 
śmierci dyktatora Cezara. Wnet prze-
rzucił się do opisu późniejszych czasów 
i zaczął od okresu pokojowego po woj-
nach domowych. […] Pozosta wił dwie 
księgi pierwotnego tematu, czterdzieści 
jeden – późniejszego. Napisał autobio-
grafię O swoim życiu w ośmiu tomach, 
mało dorzecznie, choć wykwintnie. 
Ułożył dosyć uczenie Obronę Cycerona 
przeciw dziełu Asiniusza Gallusa.

42 . Wreszcie napisał dwa greckie dzieła 
historyczne: w dwudziestu księgach 

trochę mniej purpury
mniej złotych pierścieni
za to – co nie jest błahe –
więcej miejsca w teatrze

nikt nie chciał zrozumieć
że cel tych operacji był wzniosły
pragnąłem ludzi oswoić ze śmiercią
stępić jej ostrze
sprowadzić do wymiarów banalnych 

i codziennych
takich jak lekka melancholia albo 

katar

a oto dowód mojej
delikatności uczuć
z placu kaźni
usunąłem posąg łagodnego Augusta
by czuły marmur
nie słuchał ryku skazańców

noce poświęcałem studiom
napisałem historię Etrusków
historię Kartaginy
drobiazg o Saturnie
przyczynek do teorii gier
traktat o jadach węży
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dzieje Tyrreńczyków [tzn. Etrusków] 
i w ośmiu – Kartagińczyków. 

33 . Z wielkim zapałem uprawiał grę 
w kości. O tej sztuce wydał książkę.

20 . Wzniósł budowle raczej wielkie 
i niezbędne niż liczne. Oto naj ważniejsze: 
wodociąg zaczęty przez Gajusa, również 
kanał spływowy od Jeziora Fucyńskiego 
i port Ostię. […] Zimne i obfite źródła 
wodociągu Aqua Claudia […] doprowa-
dził do Rzymu w kamiennym ocembro-
waniu i tam rozprowadził między liczne 
i wspaniałe baseny. Pracę nad Kanałem 
Fucyńskim podjął zarówno dla sławy, 
jak dla zysku, gdyż znaleźli się tacy, 
którzy obiecali ponieść koszty budowy 
kanału z prywatnej kieszeni, jeśliby 
odstąpiono im osu szone obszary. […] Port 
Ostię zbudował, otoczywszy go dwoma 
ramionami grobli z prawej i lewej strony. 
U wejścia do portu, już na głębinie, 
usypał w poprzek falochron. Chcąc go 
mocniej zabezpieczyć, uprzednio zatopił 
okręt, na którym został przywieziony 
z Egiptu wielki obelisk. Wbiwszy słupy 
w dno, umieścił na nich bardzo wysoką 
wieżę na wzór aleksandryjskiej na Faros, 
aby okręty regulowały kierunek wedle jej 
nocnych świateł.

17 . Jedną tylko w ogóle podjął wyprawę 
wojenną i to w skromnym zakresie. 
Uważał, że wobec uchwalonych mu przez 
senat odznak triumfal nych  majestatowi  
pryncepsa nie wystarcza sam tylko tytuł, 
i pragnął chwały rzeczywistego triumfu. 
Szukając miejsca, gdzie by ją zdobyć, wy-
brał jako najstosowniejszy cel Brytanię. 
Nikt jej dotychczas nie pró bował zdobyć 
od czasów boskiego Juliusza i właśnie 
buntowała się z po wodu zatrzymania 
przez Rzym jej zbiegów. […] Bez żadnej 

to ja ocaliłem Ostię
przed inwazji piasku
osuszałem bagna
zbudowałem akwedukty 
odtąd zmywanie krwi
stało się w Rzymie łatwiejsze

rozszerzyłem granice Imperium
o Brytanię Mauretanię 
i zdaje się Trację
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bitwy lub przelewu krwi, w ciągu kilku 
zaledwie dni wziął pod swoje panowanie 
część wyspy.

44 . Ustalono, żeby Klaudiusza usunąć 
za pomocą trucizny. Zachodzi spór, 
gdzie i przez kogo ją dano. Niektó rzy 
twierdzą, że została mu podana w czasie 
uczty z kapłanami na zamku przez eunu-
cha Halota, który pełnił urząd kosztu-
jącego potrawy. Inni, że w czasie obiadu 
domowego, przez samą Agryppinę. Ona 
podała mu zatrute grzyby borowiki, na 
którą to potrawę szczególnie był łasy.

41 . Wymyślił także trzy nowe litery 
i dodał do liczby dawnych liter jako 
najbardziej konieczne. Jeszcze jako osoba 
prywatna wydał dzieło jednotomowe 
o potrzebie ich użycia. Jako prynceps 
z łatwością uzyskał wprowadzenie 
ich w ogólne użycie na równi z do-
tychczasowym alfabetem. Istnieją do-
tychczas zabytki takiego pisma w wielu 
książkach, dziennikach państwowych 
i napisach pomnikowych.
…………………………………
Robert Graves, Ja, Klaudiusz
………………………………….
Piszę tak, jak czuję, a może czytelnik 
w miarę rozwijającego się opowiadania 
tym łacniej uwierzy, że nic nie ukrywam, 
nawet faktów, które mogłyby mnie 
skompromitować. Książka niniejsza 
pisana jest dla zaufanego grona czytel-
ników. Zapytacie, kogo mam na myśli. 
Potomność. Ale nie dla prawnuków 
i praprawnuków, lecz potomność znacz-
nie odleglejszą. Pomimo to nie tracę 
nadziei, że wam, przyszli moi czytelnicy, 
o sto pokoleń młodsi ode mnie, będę się 
wydawał równie współczesny, jak mnie 
się wydawali Herodot czy Tukidydes 
(R. Graves, Ja, Klaudiusz, rozdz. I).

o śmierć przyprawiła mnie żona moja 
Agrypina

i niepohamowana namiętność 
do borowików

grzyby esencja lasu  
 – stały się esencją śmierci

wspomnijcie – o potomni 
 – z należni czcią 
i wdzięcznością

choćby jedną zasługę 
boskiego Klaudiusza

dodałem do alfabetu nowe znaki 
i dźwięki

rozszerzyłem granice mowy 
to znaczy granice wolności

odkryte przeze mnie litery  – ukochane 
córki – Digamma i Antysigma

wiodły mój cień 
gdy chwiejnym krokiem zmierzałem 

w mroczną krainę Orkus 
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Ekstremalna intratekstualność

Przedstawione zestawienie prowadzi do kilku niepodważalnych ustaleń. 
Po pierwsze, niemal wszystkie dane biograficzne umieszczone w wierszu 
zaczerpnięto ze Swetoniusza, a jeśli inni historycy opowiadają o danym 
wydarzeniu inaczej – zostali pominięci. Poza Swetoniuszem tylko Tacyt 
dostąpił zaszczytu zacytowania, bo to w jego opowieści pada określenie 

„nieboga”, jakiego rzekomo użył Klaudiusz pod adresem nieobecnej żony 
(Herbert używa synonimu „biedaczka”). Także z Roczników pochodzi 
informacja o zajęciu Mauretanii (Tacyt, Roczniki, ks. XII, rozdz. XV)7, 
o czym nie ma mowy u Swetoniusza8. 

Mamy więc do czynienia z typową, a nawet bardziej niż typową 
intratekstualnością, przy czym nawiązanie do archetekstu, którym jest 
biografia Swetoniusza Boski Klaudiusz, zaznaczone zostało w taki sposób, 
by czytelnik nie trudził się wyszukiwaniem źródła inspiracji, ponieważ 
sygnał metatekstowy jest aż nadto wyraźny. Mówiąc tradycyjnie, Herbert 
przejął tytuł dzieła, informując tym samym wykształconego czytelnika 
o pierwowzorze9. Biorąc pod uwagę, że intratekstualność występuje 
w omawianym wypadku w stopniu ekstremalnym, bo wiersz jest po 
prostu skondensowaną wersją dzieła rzymskiego historyka, 

7 Dla interpretacji wiersza nie ma to większego znaczenia, podobnie jak fakt, 
że żaden z nich nie mówi nic na temat podboju Tracji.

8 Trzej historycy rzymscy: Tacyt (Roczniki, XI 66 – 67), Swetoniusz (Boski Klau-
diusz, XLIV) i Dion Kasjusz (LX 34,1) zgodnie podają, że Klaudiusz został otruty, 
a sprawczynią mordu była prąca do władzy Agrypina, która utorowała drogę do 
cesarskiej korony swemu synowi – Neronowi. Ale współczesny cesarzowi Józef 
Flawiusz (Dawne dzieje Izraela, XX 8,1) nie uważa tej informacji za pewną, a był osobą 
dobrze poinformowaną. Dzisiejsi historycy dopuszczają możliwość naturalnej śmierci 
imperatora, który mógł umrzeć na niedokrwienie mózgu w wieku lat sześćdziesięciu 
na skutek przejedzenia (Cary & Scullard, Dzieje Rzymu, II, s. 589). Nie można wątpić, 
że Herbertowi znane były dzieła starożytnych autorów oraz nowsze interpretacje, 
ponieważ powołuje się na nie w eseju Lekcja łaciny.

9 Za taką sugestią odautorską podąża w swej interpretacji Joanna Adamowska 
w rozdziale pracy Portrety tyranów, stąd odwołania Autorki do jednego historyka 
rzymskiego – Swetoniusza. Jest to słuszne postępowanie, jeśli celem jest ukazanie 
przejęcia tekstu historyka przez poetę, ale nie pozwala na dystans wobec przekła-
mań samego Swetoniusza (przykładem jest kwestia liczby rzekomych morderstw 
dokonanych na elicie władzy, o czym będzie jeszcze mowa, albo informacja na temat 

„liberalnej ustawy” zezwalającej na „wypuszczanie odgłosów brzucha”) – por. J. Ada-
mowska, Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości, Kraków 2012, s. 235 – 243.
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mielibyśmy do czynienia z plagiatem, gdyby nie trzy okoliczności: po 
pierwsze – powtórzenia dokonano w innej poetyce, po drugie – wy-
powiedź ma miejsce w innym gatunku (prozę historyczną zamieniono 
na lirykę i nie jest to transpozycja bez znaczenia), a poza tym autor 
dokonał ważnych przewartościowań ideowych. Anektowany tekst 
Swetoniusza został najpierw spreparowany na użytek zaborczego 
poety, a następnie użyty do innych celów. Język, jakim opowiada 
swe dzieje cesarz, wskazuje na to, że Herbert nie tyle mówi 
coś na temat Klaudiusza, ale za jego pomocą komunikuje nam 
coś na temat współczesności.

Z poboczną, mniej ważną intertekstualnością mamy do czynienia, 
jeśli przywołamy cykl powieściowy znakomitego historyka i specjalisty 
od starożytności Roberta Gravesa: Ja, Klaudiusz oraz Klaudiusz i Mes-
salina10, a także serial telewizyjny BBC oparty na dylogii brytyjskiego 
pisarza. Zarówno powieść, jak ekranizacja są interesujące jako hipoteksty, 
gdyż opowiadają historię rodu w formie pamiętnika spisywanego pod 
koniec życia przez Klaudiusza, a właśnie formą zwierzenia posłużył się 
w wierszu Herbert. Fakt, że władca przemawia „z zaświatów”, może 
też być aluzją do powieściowej koncepcji i reminiscencją stylistyczną. 
Graves konstruuje swą powieść jako „tajny pamiętnik cesarza”, napisany 
przez Klaudiusza specjalnie dla ludzi żyjących w XX wieku. Pomysł ten 
jest rzekomo efektem spotkania z Sybillą, która przepowiedziała mu 
niespodziewane zostanie cesarzem:

10 R. Graves, Ja, Klaudiusz, tłum. S. Essmanowski, Warszawa 1957 i tenże, 
Klaudiusz i Mesalina, tłum. S. Essmanowski, Warszawa 1989. Drugie dzieło prze-
tłumaczono na język polski później niż powstał wiersz Herberta, ale obie powieści 
w wersji oryginalnej opublikowano już w 1934 roku. Serial BBC Ja, Klaudiusz powstał 
w 1976 roku, a w Polsce emitowany był w latach osiemdziesiątych. Zdaniem Joanny 
Adamowskiej, która przykłada większą wagę do dzieła brytyjskiego autora, „po-
wieść i serial mogą stać się poniekąd naturalnym kontekstem odbioru tego wiersza”, 
a może nawet utwór ma charakter polemiki z pozytywną wizją cesarza roztaczaną 
przez Graves’a (J. Adamowska, dz. cyt., s. 236). Jest to teza mocno dyskusyjna, 
zwłaszcza w świetle ustaleń Ryszarda Krynickiego (przypisy wydawcy UZ, s. 748) 
jeśli chodzi o daty powstania utworu, którego pierwsze wersje znamy z roku 1972. 
Nie jest jednak wykluczona, biorąc pod uwagę rozgłos serialu. Natomiast nie ulega 
wątpliwości, że istnieje zbieżność polegająca na zastosowaniu pierwszoosobowej 
narracji (oczywiście, należy wziąć pod uwagę wspomniany przez Krynickiego cykl 
oraz ideę nazwaną „wywoływaniem duchów”, a także wpływ konwencji „sekretnych 
wyznań” lub apologii). 
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za dziesięć lat i dni pięćdziesiąt trzy
Klau – Klau otrzyma, czego każdy pragnie
Lecz czego sam bynajmniej nie pożąda,

a także niejasno wyraziła się na temat „wyraźnej przemowy”, co zin-
terpretował jako konieczność poinformowania dalekiej potomności 
o prawdzie swej epoki i swego życia:

Lecz w dziewiętnaście wieków po swej śmierci
Kiedy na zawsze wreszcie oniemieje,
Klau – Klau Klaudiusz przemówi wyraźnie.

Graves używa tutaj archetekstu „tajnego przekazu dla potomności”, 
jakim jest Historia sekretna Prokopiusza z Cezarei11. Chwyt literacki 
Graves’a został wykorzystany także przez Herberta, ale z częstą u tego 
poety przewrotnością, o czym jeszcze będzie mowa12.

11 Podobieństwo polega na tym, że powieściowy Klaudiusz, tak jak sławny 
Prokopiusz, jest autorem „oficjalnej historii rodu”, w której przemilcza zbrodnie 
i inne niewygodne fakty, a w tajnej wersji wszystkie je ujawnia. Podobnie Prokopiusz 
jest autorem zarówno oficjalnej Historii wojen czy O budowlach (zbudowanych przez 
cesarza Justyniana), zaś intrygi oraz zbrodnie Justyniana i Teodory opisał dla dalszej 
potomności w dziele, które w zamyśle autora nie miało być zbyt szybko odkryte. 
Obaj autorzy (powieściowy i historyczny) powierzyli swe dzieła przypadkowi. Tekst 
Prokopiusza odkryto w X wieku, a więc po 450 latach, i uznano za zaginioną IX księgę 
Historii wojen, a wydano dopiero w Rzymie w 1623 roku (po grecku i po łacinie). Ten 
schemat wykorzystuje w swej powieści Graves – por. R. Graves, Rozdział pierwszy. 
41 r. n.e., [w:] tegoż, Ja, Klaudiusz, tłum. S. Essmanowski, Warszawa 1957. Na temat 
niezwykłej historii Historii sekretnej zob. wstęp do polskiego wydania (Prokopiusz 
z Cezarei, Historia sekretna, tłum. A. Konarek, Warszawa 1977).

12 Pierwotne wersje wierszy Kaligula i Boski Klaudiusz zostały napisane w 1972 
roku, jak głosi przypis R. Krynickiego (WZ 748), a pierwodruk ukazał się w piśmie 

„Student” 1972, nr 20, s. 3; 25.09 – 8.10. 1972. Kaligula początkowo był pisany prozą. Boski 
Klaudiusz, który znalazł się dopiero w tomie ROM, mógł więc sąsiadować z Kaligulą 
w tomie Pan Cogito. Wiersze miały charakter cyklu i Kaligula to było Wywoływanie 
duchów I, a Boski Klaudiusz – Wywoływanie duchów II. Do cyklu należały też Hakeldama, 
Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy, Georg Heym – przygoda prawie metafizyczna, 
które sąsiadują ze sobą w tomie Pan Cogito. Daty powstania (a także rozpoczęcia 
pisania i ostatecznego kształtu Boskiego Klaudiusza) nie rozstrzygają, czy mamy do 
czynienia z wpływem serialu telewizyjnego, czy też wyłącznie z możliwą lekturą 
Graves’a, ponieważ serial mógł być oglądany przez poetę wcześniej, we Francji lub 
Niemczech.
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Nieżyczliwa biografia versus złośliwa karykatura

Już po pierwszym czytaniu wiersza czytelnik orientuje się, że nie jest 
to portret starożytnego władcy, ale jego karykatura, a bohater mówi 
językiem ideologów XX wieku. Kiedy porównamy tę charakterystykę 
ze Swetoniuszem, który – jak widać z zestawienia – nie należał do 
zwolenników cesarza, to odkryjemy, że Herbert jeszcze podczernił obraz, 
opuszczając wszelkie pozytywne informacje podane przez rzymskiego 
historyka. Swetoniusz był niewątpliwie stronniczy i nie wahał się spi-
sywać plotek ośmieszających cezara, czego dowodem niepotwierdzona 
gdzie indziej (np. u Tacyta) „liberalna” ustawa zezwalająca na niewstrzy-
mywanie „odgłosów brzucha”. Sam zresztą Swetoniusz, kiedy powołuje 
się na plotki, często zaczyna charakterystycznym zwrotem: „Mówią, 
że…”, co częściowo zdejmuje z niego odium podawania niespraw-
dzonych faktów, niesprawiedliwych ocen i wątpliwych danych. W ten 
sposób, okazując pewien dystans, jakoś się usprawiedliwia i nie bierze 
pełnej odpowiedzialności za słowo. W wierszu, ponieważ mówi sam 
Klaudiusz, tego rodzaju sprytne ostrzeżenie czytelnika nie jest możliwe.

Swetoniusz oskarża Klaudiusza także o zabójstwo żony, która – 
według Tacyta – została zamordowana na rozkaz otoczenia, ponieważ 
zausznicy bali się, że Klaudiusz ułaskawi bezwzględną i okrutną kobietę, 
co skończyłoby się dla nich kaźnią, jako karą za poinformowanie 
cesarza o jej wiarołomności i przestępstwach13. Obaj zresztą historycy 
nie kryją, że Messalina parła do zamachu stanu i według rzymskiego 
prawa zasługiwała na śmierć. Będąc żoną cezara, zerwała małżeństwo 
i wyszła za jednego z wpływowych senatorów, pod nieobecność Klau-

13 „I gdyby Narcyz nie przyspieszył jej zabójstwa, samego oskarżyciela zguba 
by dosięgła. Albowiem Klaudiusz, wróciwszy do domu i udobruchawszy się wcześnie 
podaną ucztą, skoro mu wino poszło do głowy, każe pójść i oznajmić niebodze – bo 
tego, jak powiadają, użył wyrazu – aby nazajutrz stawiła się w celu swej obrony. 
[…] Przyjęła puginał, a kiedy go daremnie już to do gardła, już to do piersi drżącą 
ręka zbliżała, przebił ją trybun pchnięciem miecza. Zwłoki pozostawiono matce. 
Klaudiuszowi podczas uczty doniesiono, że Messalina zginęła, nie mówiąc jednak 
wyraźnie, czy z własnej, czy z cudzej ręki. On też nie pytał się, zażądał pucharu 
i jak zwykle oddawał się uczcie. Nawet w następnych dniach nie objawiał nienawiści, 
radości, gniewu, smutku, słowem żadnego ludzkiego uczucia, ani kiedy widział radość 
wśród oskarżycieli, ani gdy widział smutek swoich dzieci. Nadto senat dopomógł mu 
zapomnieć o żonie, wydając uchwałę, aby imię jej i wizerunki usunąć z prywatnych 
i publicznych miejsc” (Tacyt, Roczniki, rozdział XI).
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diusza urządzając w Rzymie huczne wesele, co mogło się skończyć 
przewrotem pałacowym (nie była to więc jedna z licznych imprez 
znanej z rozpusty cesarzowej, lecz poważny akt polityczny). Po drugie 
Messalina uchodziła za złego ducha cesarstwa i jej zgon przyniósł 
ulgę otoczeniu oraz senatowi, a jeśli już kronikarze zarzucają coś w tej 
sprawie Klaudiuszowi, to bycie pantoflarzem i uleganie jej morderczym 
instynktom, a nie radykalne usunięcie żony z rzymskiej elity politycznej. 

Tacyt, podobnie jak Swetoniusz, przedstawia cezara jako człowieka 
pozbawionego własnego zdania, chwiejnego, podatnego na wpływy 
wyzwoleńców oraz kolejnych żon (żądna władzy Agrypina mogła 
uchodzić za alegorię rzymskiej matrony i jej prowadzenie się nie było 
powodem zgorszenia; jedyną obsesją cesarzowej było zgładzenie męża 
i wprowadzenie na tron syna – Nerona). Z relacji kronikarzy wynika, 
że sprężyną wielu mordów były osoby z otoczenia władcy (kobiety 
i niewolnicy), a nie sam Klaudiusz. Herbert pomija te szczegóły jako 
nieważne dla charakterystyki bohatera, a nieprawdziwą informację 
Swetoniusza przyjmuje, ponieważ kolekcjonuje wszelkie argumenty 
przeciwko cesarzowi, nie trapiąc się o ich prawdziwość.

Rzecz w tym, że Herbert nawet pozytywne wypowiedzi kronikarzy 
obraca przeciwko Klaudiuszowi, przykładowo szczery podziw Sweto-
niusza dla sensownej polityki budowlanej cesarza. Zamiast wypowiedzi: 

„Wzniósł budowle raczej wielkie i niezbędne niż liczne” otrzymaliśmy 
fikcyjny autokomentarz, w którym metodą „zdrady na samym sobie” 
Klaudiusz przyznaje się do bycia krwawym tyranem namiętnie mor-
dującym poddanych. A przecież informacje na temat straszliwych rzezi 
wśród wyższych warstw społecznych Rzymu nie wytrzymują naukowej 
krytyki. Już Tacyt nie zgadzał się z takim przedstawieniem rządów 
Klaudiusza, a dzisiejsi historycy wkładają między bajki rzekome prze-
rzedzanie stołecznych elit. Sprawa jest tak oczywista, że w tłumaczeniu 
Żywotów znajdujemy odpowiedni przypis ze sprostowaniem do zdania 
informującego o wymordowaniu 35 senatorów i 300 ekwitów14.

Karykaturalność przedstawienia postaci Klaudiusza przez Herberta 
stanie się tym bardziej oczywista, kiedy porównamy całość dzieła 

14 Obecnie mimo ugruntowania tej opinii wśród starożytnych żaden historyk 
nie podtrzymuje opinii o niespotykanej krwiożerczości Klaudiusza (Podobne cyfry 
podaje Lucjusz Anneusz Seneca, Apocolocynthosis czyli Udynienie boskiego Klaudiusza, 
tłum. L. Joachimowicz, www.zrodla.historyczne.prv.pl, s. 17).
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Swetoniusza z wierszem. Otóż rzymski kronikarz, kierując się zresztą 
zasadami swego zawodu oraz ustaloną kompozycją biogramu, obowiązu-
jącą ówczesnego historyka, przedstawia także pozytywne strony rządów 
oraz dobre cechy charakteru cesarza. Herbert zbywa je milczeniem. Jest 
bardziej stronniczy od Swetoniusza, a cóż dopiero gdyby porównywać 
wiersz z cyklem powieściowym znakomitego historyka starożytności 
Roberta Gravesa, w którym Klaudiusz jest inteligentnym człowiekiem, 
pracowitym cesarzem dbającym o imperium, skrzętnym gospodarzem, 
a nawet sprytnym wodzem. A wszystkie te pochwały zostały oparte 
na tym samym „materiale dowodowym”, czyli rzymskich kronikach 
i biografiach.

Zanim odpowiemy na pytanie „Dlaczego?”, zapytajmy: „Jakiej poeta 
użył metody?”. 

Język, który zdradza

Wspomniana zasada „zdrady na samym sobie”, charakterystyczna 
dla występujących w twórczości Herberta monologów postaci histo-
rycznych, których autoprezentacyjne wypowiedzi są dowodem na ich 
zbrodniczą postawę, doprowadziła do stworzenia innej schematycznej 
postaci, niekoniecznie prawdziwej z historycznego punktu widzenia15. 
Jak zwraca uwagę Krzysztof Dybciak,

znaczące, iż postaci, które autor niewątpliwie kompromituje, zostają dopuszczone 
bezpośrednio do głosu. Usuniecie z tekstu interwencji autorskich w zaskaku-
jący sposób sprzyja właśnie pojawieniu się jasnej oceny w odbiorze czytelnika. 
Wypowiadacze monologów w pierwszej osobie liczby pojedynczej są niezdolni 
do samokrytycyzmu i sprawiedliwej oceny swoich czynów, są oni przeważnie 
okrutnikami i despotami – w Raporcie z oblężonego miasta potwierdzają tę pra-
widłowość wiersze Boski Klaudiusz i Damastes z przydomkiem Prokrustes mówi  16.

Nie jest to jedyna cecha, nazwijmy to, „sytuacyjna”. Bohatera jeszcze bar-
dziej zdradza mowa. Klaudiusz Herberta mówi językiem współczesnym 

15 Jak wiadomo, autorem określenia jest Stanisław Barańczak; wcześniej Jan 
Błoński zwracał uwagę na szyderstwo, ośmieszenie i ironię, która – kompromitując 
bohatera – ratowała wartości.

16 K. Dybciak, Ocalanie wartości. Aksjologia i epistemologia w dziele Zbigniewa 
Herberta [w:] Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005, 
s. 192.
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i stara się przedstawić siebie tak, jak robią to dzisiejsi ideolodzy: po-
wołując się na „filozofię”:

po zabójstwie Kaliguli 
ukryłem się za kotarą 
wyciągnięty przemocą 
nie zdążyłem przybrać mądrego wyrazu twarzy 
gdy rzucono mi świat pod nogi 
niedorzeczny i płaski.

Ostatnie dwa wersy nie mieszczą się mentalnie w zakresie pojęć bo-
hatera starożytności. Czy możemy uznać, że słyszymy wypowiedź 
Rzymianina, pochodzącego z gens julii, któremu z racji urodzenia 
należały się rządy nad światem? Brzmi ona raczej jak głos sfrustro-
wanego intelektualisty-egzystencjalisty z XX wieku, manifestującego 
swe obrzydzenie i dystans wobec godnego pogardy urządzenia świata. 
Klaudiusz, jak piszą starożytni autorzy, żywił cieple uczucia do republiki 
i w pierwszym odruchu pragnął jej przywrócenia, ale przecież ani nie 
negował porządku społecznego, ani – tym bardziej – dobrodziejstw 
rzymskiego panowania nad znanym światem. To oczywiście jedy-
nie skojarzenie historyczne, ale Herbertowy Klaudiusz mógłby być 
absolwentem Sorbony, któremu wpadł w ręce duży kraj, powiedzmy 
Kambodża. Konotacja o tyle uzasadniona, że poeta wiele lat spędził 
w Paryżu, a dokonania Czerwonych Khmerów musiały nim wstrząsnąć, 
jeśli wziąć pod uwagę jego wyczulenie na mordercze skutki ideologii 
i bezwzględność krzewicieli postępu. Herbert nie bez powodu kreuje 
wypowiedź swego bohatera w taki sposób, aby cesarz prezentował siebie 
samego jako reformatora społecznego: 

nikt nie chciał zrozumieć 
że cel tych operacji był wzniosły 
pragnąłem ludzi oswoić ze śmiercią 
stępić jej ostrze 
sprowadzić do wymiarów banalnych i codziennych 
takich jak lekka melancholia albo katar.

Absurdalność celu, pozorna logiczność uzasadnienia oraz zanegowanie 
koszmarnej ceny, jaką trzeba zapłacić za wprowadzenie w czyn owej 
inżynierii społecznej, należą do cech charakterystycznych totalitarnych 
ideologii, które posługiwały się pokrętną logiką, udającą racjonalność. 
Wiersz precyzyjnie odtwarza strukturę ideologicznego myślenia, nieko-
niecznie odwołując się do któregoś z licznych pomysłów reformatorskich. 
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Najbardziej istotne w tym rozumowaniu jest zanegowanie wartości 
indywidualnego życia ludzkiego, które wolno poświęcić w imię społecz-
nych eksperymentów. Mamy więc do czynienia ze sposobem myślenia 
dwudziestowiecznego ideologa wieku w wierszu, w którym formalnie 
występuje postać starożytna. 

Jest to metoda znana z innych utworów Herberta, jak Damastes 
z przydomkiem Prokrustes mówi (ROM). W obu wierszach, znajdują-
cych się niemal obok siebie w tomie Raport z oblężonego miasta, próba 
usprawiedliwienia starożytnego zbrodniarza przy pomocy dwudzie-
stowiecznych kategorii jest pułapką, która ma na celu podkreślenie 
jego złej woli i pragnienia mordu (a jednocześnie jest oskarżeniem 
współczesności). W utworze Herberta rabowanie, a także rozciąganie 
lub skracanie członków porwanych podróżnych, którzy nie pasują do 
idealnego modelu, uzasadnione było nie chęcią grabieży i znęcania się 
nad ludźmi, lecz eksperymentem społecznym – chodziło o wprowadze-
nie idealnej równości między ludźmi. Aluzja do bolszewickich metod 
zaprowadzania nowych, sprawiedliwych porządków społecznych jest na 
tyle wyraźna, że w gruncie rzeczy dodatkowo obciąża bohatera wiersza 
zbrodniami XX wieku. W rezultacie takich literackich zabiegów mamy 
do czynienia nie ze zwykłym rozbójnikiem, ale człowiekiem zrównanym 
w swej mentalności z mordercami milionów17. 

17 Jerzy Poradecki sądzi, że Herbert okazuje współczujące zainteresowanie 
„martwemu, przegranemu” Prokrustesowi (żywy na to nie zasługiwał), który nazbyt 
dosłownie rozumiał ideę „wszyscy ludzie są równi”, a w wierszu nie ma współczesnych 
konotacji. Patrz: J. Poradecki: Źródło ocalenia. Arytmetyka współczucia, [w:] Prorocy 
i sztukmistrze. Eseje o poezji polskiej XX wieku, PWN 1999, s. 206 – 209. Nie mogę się 
zgodzić z taką interpretacją. W tym samym zbiorze, w szkicu Źródło ocalenia (tam-
że, s. 184 / 5), Poradecki twierdzi, że wiersz jest opisem współczesności, ale chodzi 
o zbłąkanie komunistów. Marian Stala nie ma wątpliwości, że chodzi o „heglowskie 
ukąszenie”, a „pierwszym wrogiem jest dla Herberta abstrakcyjna idea, zastępująca 
rzeczywistość jej utopijnym modelem, a w miejsce konkretnego człowieka stawiająca 
ludzkość, czyli fikcję bytującą tylko w dziełach filozofów…” (M. Stala, Rok 1983; głos 
poety, [w:] PH s. 207). Motyw ewentualnego współczucia dla Damastesa, jaki – jak mi 
się wydaje niesłusznie – podnosi Jerzy Poradecki, wydaje się bardziej prawdopodobny 
w przypadku wierszy Kaligula i Boski Klaudiusz. Można bowiem wziąć pod uwagę 
ten rodzaj współczucia, o którym mówi Pan Cogito, pragnący „pojąć do końca” m.in. 
szaleństwa ludobójców. Otóż można przypuścić, że jest w takich utworach pewien 
rodzaj zdumienia, wyrażane pytaniem „skąd się biorą takie dziwne przypadki”.  
Zdziwieniu towarzyszy często myśl, że to przecież niemożliwe, a przynajmniej 
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Podobnie jest w wierszu Boski Klaudiusz. Tu także bohater uspra-
wiedliwia się reformatorskimi ambicjami, które – naprowadzając na 
ślad dwudziestowiecznych ideologii – pogrążają go jeszcze bardziej. 
Nie jest to zresztą jedyny sygnał, że Klaudiusz jest przede wszystkim 
figurą totalitarnego władcy, a nie historycznym cesarzem rzymskim. 
Rozważania na temat powiększenia obszaru wolności, jawnie nie-
prawdziwe, ale z użyciem manipulacji słownej, charakterystycznej dla 
totalitarnej propagandy, szczególnie jej wersji sowieckiej, czynią z niego 
postać mentalnie współczesną mimo starożytnych akcesoriów i orna-
mentu18. Zakończenie wiersza jest kolejnym argumentem przeciwko 
Klaudiuszowi, subtelnie utkanym z elementów rzymskiej mitologii, ale 
posiadającym współczesną wymowę. 

niewytłumaczalne. Istnieje w przywoływanych utworach jakiś rodzaj niedowierza-
nia doświadczeniu. Wszak nie da się racjonalnie wytłumaczyć językoznawczych 
zapędów Józefa Wissarionowicza, a przecież istnieje jakaś paralela między „wielkim” 
i „boskim językoznawcą”. Herbert wielokrotnie szydził z językoznawczej pracy 
Stalina i pewnie z satysfakcją odnotował fakt, że inny samodzierżawca posiadał 
podobne fobie. Zażenowanie budzą nie tyle może naukowe ambicje dyktatora, ile 
czołobitność uczonych, którzy w drugorzędnych dysertacjach odkrywali geniusz 
autora. Do 1956 roku całkiem serio tytułowano Stalina „Wielkim jezykoznawcą”, 
a był to jeden z niezliczonych przydomków (najpopularniejsze: „Słońce Słowian” 
lub „Słońce narodów”, „Wielki wódz rewolucji”, „Wielki wyzwoliciel”, „Wiecznie 
płonące słońce komunizmu”, „Czułe serce świata”, „Gwiazda przewodnia i nadzieja 
ludów”, czy „Wielki maszynista lokomotywy historii”itp.). 

18 Wbrew wątpliwościom zgłaszanym przez Mariana Kisiela twierdzę, że 
uzasadnienia i usprawiedliwienia Herbertowego Klaudiusza posiadają współczesną 
proweniencję ideologiczną, a na pewno zbędną z punktu widzenia starożytnej men-
talności – co starałem się wykazać w wywodzie. Istnieje inna, poniekąd uzupełniająca, 
możliwość interpretacyjna. W kontekście wersu „rozszerzyłem granice mowy to 
znaczy granice wolności” Joanna Adamowska przywołuje formułę Wittgensteina 
z Traktatu logiczno-filozoficznego: „Granice mego języka wyznaczają granice mego 
świata” (J. Adamowska, dz. cyt., s. 242). Nie jest to wykluczone, aczkolwiek Wit-
tgensteinowi chodzi raczej o epistemologiczne możliwości i granice stosowanego 
języka (i metody), niekoniecznie wskazujące na związek języka z wolnością polityczną. 
Sądzę, że bliższa realnemu światu (a także światom kreowanym przez Herberta) 
jest kwestia używania edukacji do celów indoktrynacji ideologicznej. Jak wiemy, 
Herbert znał z autopsji tego typu działania i towarzyszące im pseudouzasadnienia. 
Dlatego skłonny jestem interpretować ten fragment wiersza na tle historii politycznej 
totalitaryzmu, a nie epistemologicznych sporów w historii filozofii. 
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Mit, który zdradza

Kraina Orkus to rzymska odmiana podziemnego świata. Demon śmierci 
Orkus był kimś podobnym do Tanatosa, a jedna z teorii powiada, że 
jego imię pochodzi od greckiego demona Horkosa, syna Eris, będą-
cego personifikacją przysięgi. Ważny dla rozumienia wiersza jest fakt, 
że Orkus – na malowidłach etruskich przedstawiany jako brodaty 
i owłosiony olbrzym – jest wcieleniem karzącego aspektu podziem-
nego świata, w szczególności zaś dotyczącego łamania danego słowa, 
kłamstwa lub zdrady19. 

Jeśli więc w wierszu Herberta „Boski” Klaudiusz zamiast – jak na 
boga przystało – udać się na Olimp, do „krewnych” (choćby Wenery, 
założycielki julijskiej dynastii), wybiera się do krainy cieni – jest to 
istotna sugestia interpretacyjna. Tym ważniejsza, że idzie akurat od-
wiedzić Orkusa, a nie Plutona czy Dis Patera. Pluton bowiem czy Dis 
Pater (rzymscy odpowiednicy Hadesa) są postaciami łagodniejszymi, 
bogami nie tylko świata podziemnego, ale i bogactwa (Pluton – „bogacz”, 
Dis Pater – „bogaty ojciec”). Dis Pater patronował nie tylko duchom 
złym (Larwom), ale i dobrym (Manom i Larom). Poza tym w Krainie 
Plutona po wyroku trzech sprawiedliwych królów – Minosa, Ajaksa 
i Radamantysa – istnieje szansa na nagrodę w postaci dostania się na 
Pola Elizejskie.

Skoro „córki” Boskiego Klaudiusza, które mają świadczyć o zasługach 
cezara w dziedzinie poszerzania wolności, udają się z nim do mrocznej 
krainy Orkus, to można przypuszczać, że są albo fałszywymi świadkami, 
albo dowodem kłamstwa podsądnego. A może są nawet wspólniczkami 
oszustwa? Jak wiemy, zła wiara Klaudiusza została zapisana już w samej 
poetyce jego wypowiedzi. Klaudiusz popełnia zbrodnię polegającą na 
fałszerstwie i manipulacji. Będąc tyranem, przypisuje sobie rzekomą 
zasługę dla mowy i wolności. Przewrotność tym bardziej godna po-
tępienia, że jak pamiętamy z Lekcji łaciny (LNM), sam język Rzymian, 
jego szlachetna gramatyka, sprzeciwiały się manipulacji i kłamstwu. 
Łacina w intencji autora Powrotu prokonsula mogła być tarczą przeciw 
dwudziestowiecznym strukturom ideologicznego kłamstwa. 

19 Pierre Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990, A. Kem-
piński, Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001, J. Schmidt, 
Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 1996.
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Tymczasem Boski Klaudiusz argumentuje jak współczesny ideolog 
lub propagandzista, twierdząc, że przez dodanie liter do alfabetu po-
szerzył granice wolności. Obłudnie przekonuje, że jego morderstwa 
wynikały z filozoficznych, a może nawet charytatywnych pobudek, 
skoro ich celem była społeczna pedagogika mająca uszczęśliwić świat 
przez uwolnienie go od grozy śmierci. „Rozszerzyłem granice mowy to 
znaczy granice wolności”, „pragnąłem ludzi oswoić ze śmiercią / stępić 
jej ostrze” – powiada wiarołomnie rzymski cesarz, a czytelnik rozumie, 
że ma do czynienia z ideologicznym fałszerstwem.

Kompromitacja Klaudiusza przez język „zdrady na samym sobie” 
może nawiązywać do wysiłków Gravesa, który dążył do tego, aby 
przedstawić cesarza w lepszym świetle, niż to uczynił Swetoniusz. 
W wierszu Herberta Klaudiusz także odwołuje się do potomnych 
i również obiecuje szczerość, ale poeta czyni wszystko, aby późny wnuk 
mu nie uwierzył. Jeśli przyjmiemy, że brytyjska powieść oraz serial są 
także hipotekstami, to jest to także polemika z Gravesem i serialem BBC.

2. Kaligula

Szaleństwa bogów

W przeciwieństwie do wiersza Boski Klaudiusz, który – cały utkany z cy-
tatów i paracytatów – jest „pełną autobiografią” cesarza, a raczej czymś 
w rodzaju autoapologii, utwór przedstawiający Kaligulę charakteryzuje 
władcę przy pomocy zaledwie jednego epizodu, którego autentyczność 
nie jest zresztą udowodniona. Mamy więc okazję porównać dwie metody 
korzystania z cudzego tekstu, dwie wersje gry intertekstualnej. Pierwsza 
polega na całościowym przedstawieniu biogramu historycznej postaci 
lub streszczeniu całego utworu (tak się dzieje w przypadku Boskiego 
Klaudiusza Swetoniusza). Druga – jak w przypadku rzekomego epizodu 
mianowania konia konsulem – zadowala się jednym, ale istotnym wy-
darzeniem, charakteryzującym postać w błysku podejmowanej przez 
nią istotnej decyzji.

Jest to „metoda na Plutarcha”. Celem „biografii” – tak jak ją rozumie 
sławny historyk z Cheronei – było ukazanie duszy i moralnego oblicza 
postaci, a nie całościowa relacja z życia bohaterów, bo to należało już do 
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„historii”. Jest to nie tylko różnica gatunkowa, ale odróżnienia osądów 
etyki i historii. Plutarch pisze:

Niekoniecznie też w najsławniejszych czynach ludzi objawiają się najlepiej 
zalety i wady charakterów. Przeciwnie, nieraz jakiś prosty czyn, jakieś krótkie 
powiedzenie czy nawet żart lepiej naświetlają wrodzone cechy ludzkiej natury 
niż bitwy, w których padały tysiące zabitych, niż ustawianie do walki olbrzymich 
wojsk czy obleganie potężnych miast20.

Wydaje się, że dla liryki ta druga strategia jest bardziej obiecująca, ale 
Herbert obie perspektywy oglądu stosuje z jednakową maestrią21. 
Najwięcej informacji o Kaliguli i jego czasach podaje przywoływany 
już Swetoniusz, który osławionemu cesarzowi poświęcił całą księgę IV 
zatytułowaną Gajusz Kaligula, Dion Kasjusz w księdze LXIX swego 
dzieła22, Józef Flawiusz w Dawnych dziejach Izraela (rozdział XX)23 
oraz Filon w Contra Flaccum24. Swetoniusz przedstawia Kaligulę jako 
szaleńca i megalomana, a naoczny świadek tych rządów, Filon, opisuje 
cesarza jako „kłębek nerwów”. Wspomniany w zakończeniu wiersza 
Tacyt „milczy” – jest to żart poety, który zdawał sobie sprawę z faktu, 

20 Zob. M. Brożek, Słowo wstępne [do:] Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych 
mężów, t. 3, tłum. M. Brożek, Ossolineum / De Agostini, Wrocław 2006, s. 6 – 7.

21 Już Jan Błoński zauważył, że „manipulacje Herberta przypominają zabawy 
z lornetką. Podmiot obserwuje bohatera: im bardziej go sobie przybliża (aż do utoż-
samienia niekiedy), tym bywa wyrozumialszy, podatniejszy wzruszeniom, bardziej 
uczuciowy i kapryśny. Im bardziej zaś oddala (aż do granicy rozszczepienia na różne 
osoby), tym też okazuje się surowszy, bardziej drwiący, szyderczy, wymagający” 
(J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, PH 69). Uwaga dotyczy manipulowania 
podmiotem lirycznym i to nie tylko w liryce roli, gdzie jawne jest rozszczepienie na 
podmiot i bohatera lirycznego, która to metoda urasta do głównych chwytów stylu 
Herberta. Można sądzić, że podobnie dzieje się z perspektywą oglądu rzeczywistości 
w liryce maski, ale nie służy ona zwiększeniu lub zmniejszeniu dystansu do bohatera, 
skoro jawnie nie jest on tożsamy z podmiotem. W tym wypadku chodzi o uchwy-
cenie istoty rzeczy albo dzięki szerokiej perspektywie historycznej (np. Anabaza), 
albo poprzez charakterystyczne zdarzenie, które jest „jak szpilka w lesie”, które ma 
ukazać istotę sytuacji Tukidydesa (np. Dlaczego klasycy). Jest to metoda wyraźnie 
opisana przez cytowanego już Plutarcha, choć – oczywiście – nie jest jego własnością.

22 Kasjusz Dion Kokcejan, Historia rzymska, tom 1, tłum. i oprac. W. Badyda, 
wstęp hist. I. Bieżuńska-Małowist, Wrocław 1967.

23 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, www.zrodla.historyczne.prv.pl.
24 Filon z Aleksandrii, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii, tłum. 

i komentarz E. Osek, Kraków 2012.
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że nie zachowały się księgi Roczników odnoszące się do panowania 
Kaliguli. Herbert zasadniczo trzyma się wersji Swetoniusza, ponieważ 
tylko w jego dziele znajduje złośliwą plotkę charakteryzującą rządy 
Kaliguli.

Julian Kornhauser, pamiętawszy zapewne, co pisał jako młody 
marksistowski poeta atakujący Herberta w latach sześćdziesiątych, 
czterdzieści lat później prostuje dawne tezy i pisze, że Kaligula, po-
dobnie jak tyran Kaukazu w Starym Prometeuszu, „należą nie do 
zastygłego świata nieodwołalnych mitów [podkreślenie mo-
je – J.M.R.], lecz biorą udział w historycznych przewartościowaniach”25. 
Jakich? Autor nie wdaje się w szczegóły. „Mit Herbertowi kłamie. 
Postępowanie jednostek, wykraczających poza utarte schematy, ulega 
zawsze mitologizacji, choć w istocie przyczyna innego zachowania tkwi 
w człowieku. Wybór takich bohaterów u Herberta jest jasny: wszyscy 
są uwikłani w politykę, a więc w historię”26. Nie jest jasne, o co Korn-
hauserowi chodzi, ale ekspiacja została dokonana. Tylko że niewiele 
z niej wynika dla zrozumienia wiersza, podobnie jak ze wzmianki Jacka 
Brzozowskiego, dla którego Kaligula jest okazją do rozważań na temat 

25 Kornhauser czterdzieści lat wcześniej pisał coś wręcz przeciwnego – bo 
z marksistowskich pozycji – i niezbyt mądrego: „Świat wierszy Herberta nie jest 
światem kul tury. Kultura bowiem stanowi strukturę dynamiczną, żywą, ingerującą 
nie ustannie w sferę ludzkiego, codziennego działania. Poeta kultury to artysta, 
który ją czuje i tworzy, nazywa i przełamuje, a nie traktuje jej jako źródła informacji 
i poetyckich przekształceń. Rzeczywistość Herberta jest zastyg łym światem świątyń, 
obrazów, książek i mitów [podkreślenie moje – J.M.R.] i drugorzędną absolutnie 
sprawą jest to, czy świątynie są w tym świecie zburzone, czy też rozlega się w ich 
wnętrzach śpiew ofiarny” (J. Kornhauser, Herbert z odległej prowincji, [w:] J. Korn-
hauser, A. Zagajewski, Świat nieprzedstawiony, Kraków 1974, s. 108).

26 J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2001, 
s. 79 / 80. Warto zwrócic uwagę na frazę „wszyscy są uwikłani w politykę, a więc 
w historię”, ponieważ jest to jedna z ideologicznych tez okresu tzw. transforma-
cji, uzasadniająca brak rozliczeń za zbrodnie komunistyczne. Pikanterii takiej 
argumentacji dodaje fakt, że Herbert gwałtownie sprzeciwiał się zrównaniu ofiar 
systemu (tzn. ogółu uwikłanego i zależnego od struktury totalitarnego państwa) 
z jego twórcami i funkcjonariuszami (państwowymi i partyjnymi). Historię sporu 
Herberta z ideologią Adama Michnika i „Gazety wyborczej” przedstawia Dagmara 
Zawistowska-Toczek (tejże, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa 
Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008).
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klinicznego przykładu obłędnej dewiacji władzy, która dopełnia obraz 
„chorej od zarania kultury”27.

Kaligula i Gajus Kaligula

By sprawdzić podobieństwa między postacią historyczną a sposobem 
jej ujęcia przez Herberta, zestawmy wiersz z biografią spisaną przez 
starożytnego historyka. W środkowej kolumnie próba kategoryzacji 
zabiegów Herberta.

27 J. Brzozowski, Antyk Herberta [w:] PH2, s. 265. Niemal identycznie sformu-
łowaną tezę znajdziemy też u tego autora w: tenże, Pan Cogito [w:] Dlaczego Herbert, 
red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewski, Łódź 2004, s. 261.

Zbigniew Herbert
Kaligula

Czytając stare kroniki,
poematy i żywoty 
Pan Cogito doświadcza
czasem uczucia fizycznej
obecności osób dawno
zmarłych

Mówi Kaligula:

spośród wszystkich obywa- 
teli Rzymu

kochałem tylko jednego
Incitatusa – konia

kiedy wszedł do senatu
nieskazitelna toga jego sierści

Gajus swetoniusz
trankwillus 
Gajus Kaligula 
(z podaniem rozdziałów)

9 . W żarcie obozowym 
otrzymał przydomek Kaliguli 
(caliga – żołnierski sandał, 
caligula – „Sandałek”).

30 . Obrażony na pospólstwo 
za to, że przychylnością da-
rzyło inne występy niż cesarz, 
zawołał: „Oby lud rzymski 
jeden miał tylko kark”.

55 . Cyrkowemu stronnictwu 
Zielonych oddany był tak 

Kategoria

Didaskalia 
„teatralne”

Pochodzenie 
przydomka

opis mianowa-
nia Incitatusa 
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lśniła niepokalanie wśród 
obszytych

 purpurą tchórzliwych 
morderców

Incitatus był pełen zalet
nie przemawiał nigdy
natura stoicka
myślę że nocą w stajni  

czytał filozofów

senatorem,  
co po trzech 
latach upraw- 
niało do  
zostania  
konsulem

Żartobliwe 
dopowie-
dzenie

namiętnie, że nawet obiady 
jadał stale w ich stajniach 
i tam przesiadywał. Na jakimś 
przyjęciu ofiarował woźnicy 
Eutychowi na pożegnanie 
w podarunku dwa miliony 
sestercjów. W przeddzień 
igrzysk cyrkowych, na 
których miał biegać jego 
koń, Incitatus, nakazywał 
przez żołnierzy ciszę w całym 
są siedztwie, aby nikt nie 
zakłócał jego odpoczynku. 
Dał mu nie tylko marmu rową 
stajnię i żłób z kości słonio-
wej, czapraki purpurowe, 
naszyjniki z drogich kamieni, 
lecz nawet pałac, rzeszę 
niewolników i meble, aby 
tym wystawniej podejmować 
osoby zaproszone w imieniu 
konia. Podobno miał zamiar 
wyznaczyć go na konsula.

53 . Gardził stylem wyszu-
kanym i ozdobnym. Mawiał 
o Senece, który wówczas 
najwięk szym cieszył się 
powodzeniem, iż „tworzy on 
tylko same napuszone mowy 
i że jego pisma są piaskiem 
bez wapna”. Układał rów-
nież odpowiedzi na udane 
przemówienia krasomówców 
oraz obmyślał obrony lub 
oskarżenia znacznych osobi-
stości, sądzonych w senacie. 
[…] Przez publiczne obwiesz-
czenia zapraszał rycerzy, aby 
go przyszli posłuchać.
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25 . Gorętszą i trwalszą namięt-
nością zapłonął do Cezonii, 
ani wyjątkowo urodziwej, ani 
pierwszej młodości, a nawet 
mającej już z innym mężem 
trzy córki, lecz rozrzut nej 
i wyuzdanej rozpustnicy. 
Nieraz ukazywał ją żołnie-
rzom, cwałującą u jego boku, 
przybraną w chlamidę, tarczę 
i szyszak. Przyjaciołom uka-
zywał nawet nagą. 

50 . Podobno żona Cezonia 
napoiła go jakimś lekiem miło-
snym i ten środek spowodował 
u niego szaleństwo.

51 . On, który tak bardzo 
gardził bogami, na najmniej-
szy odgłos gromu lub blask 
błyskawicy przymykał oczy, 
zasłaniał głowę

56 . Wobec takich szaleństw 
i rozbojów niejednemu przyszło 
na myśl zamordować go. 

kochałem go tak bardzo 
że pewnego dnia 
postanowiłem go 
ukrzyżować

ale sprzeciwiała się temu 
jego szlachetna 
anatomia

obojętnie przyjął godność 
konsula

władzę sprawował najlepiej
to znaczy nie sprawował jej 

wcale

nie udało się nakłonić go do 
trwałych związków 
miłosnych

z drogą żoną moją Caesonią
więc nie powstała niestety 

linia cesarzy –
centaurów

dlatego Rzym runął

postanowiłem mianować 
go bogiem

lecz dziewiątego dnia 
przed kalendami 
lutowymi

sugestia 
z powieści 
R . Graves’a 
Ja, Klaudiusz

Incitatus  
nie został
konsulem

Żart poety

nieudoku- 
mentowane 
stwierdzenie
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[…] Wreszcie postanowiono 
napaść na niego, gdy będzie 
wychodził w południe 
z igrzysk palatyńskich. 
Wówczas Kasjusz Cherea, 
trybun oddziału preto-
rianów, zażądał dla siebie 
pierwszej roli, ponieważ 
Gajus [Kaligula] miał 
zwyczaj piętnować tego 
starszego już oficera prze-
zwiskiem niedołęgi 
i baby, obrzucając wszel- 
kimi obelgami. 

58 . Cherea z tyłu w kark 
ugodził go śmiertelnie 
mieczem, wołając: „bij”, 
następnie Korneliusz Sabi-
nus, drugi ze spiskowców, 
trybun, z drugiej strony 
przebił mu pierś.

8 . Wierszyki rozpowszech-
nione wnet po jego wstą-
pieniu na tron wskazują, 
że urodził się na zimowych 
leżach legionów: „W obozie 
zrodzony, ojca wojsku 
zdany, już do panowania 
światu przeznaczony”. 
Ja w urzędowych dokumen-
tach znajduję, że urodził 
się w Ancjum.

Cherea Korneliusz 
Sabinus 
i inni głupcy 
przeszkodzili 
tym zbożnym 
zamiarom

spokojnie przyjął 
wiadomość 
o mojej śmierci

 wyrzucono go z pałacu 
i skazano na 
wygnanie

 zniósł ten cios 
z godnością

umarł bezpotomnie
zaszlachtowany przez 

gruboskórnego 
rzeźnika 
z miejscowości 
Ancjum

o pośmiertnych losach 
jego mięsa

milczy Tacyt

Informacja 
z powieści 
R . Gravesa  
Klaudiusz 
i Messalina

Prawdopodobna 
aluzja do miejsca 
urodzenia 
cesarza

Żart poety
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Kontekst historyczno-religijny

Rzekome mianowanie ukochanego konia senatorem, aby – w myśl prawa 
rzymskiego – mógł po trzech latach zostać konsulem (tu zauważmy, że 
poeta idzie nieco dalej niż rzymscy historycy, którzy piszą tylko o chęci 
mianowania, a więc mamy do czynienia z plotką lub oszczerstwem), 
a także pragnienie ogłoszenia go bogiem, należy czytać w rzymskim 
kontekście historyczno-religijnym. Skoro przywołujemy kronikarzy 
Imperium Romanum, to tym samym pytamy, jak wydarzenia historyczne 
i postacie publiczne widzą i oceniają sami Rzymianie, a właściwie elita 
władzy, pochodząca z arystokratycznych domów. Z licznych świadectw 
wiemy, że bolało ich każde ośmieszanie władzy jako takiej, a urzędu 
konsula czy godności senatora w szczególności. Mieli też wyrobione 
zdanie na temat tego, co przystoi pryncepsowi, a co jest niedozwolone. 
Z ich punktu widzenia wysoki prestiż urzędów był nie tylko gwarantem 
społecznej i politycznej struktury, przedmiotem osobistych marzeń 
i dowodem ich statusu, ale także sprawą imperialnej racji stanu – sta-
bilności ogromnego państwa siłą utrzymywanego w całości.

Jak z punktu widzenia interesów imperium i jego górnej warstwy 
wyglądała „hierarchia zbrodni” Kaliguli? Wbrew pozorom morderstwa 
polityczne nie były oceniane jako najistotniejsze. Najważniejszym 
zarzutem pod adresem cesarza jest chęć oficjalnego wprowadzenia 
władzy królewskiej oraz wprowadzenie boskiego kultu cesarza w sa-
mym Rzymie. Ta obawa brała się ze strachu arystokracji rzymskiej, że 
na miejsce republiki zostanie oficjalnie wprowadzona absolutystyczna 
monarchia typu wschodniego28.

Łączyły się z tym lękiem dwie niekonsekwencje. Pierwsza to faktycz-
na zgoda senatu na samodzierżawie. Nie bez kozery Kaligula w wierszu 
Herberta szydzi z tchórzostwa senatorów, podkreślając dla kontrastu 
„prawdziwie stoicką” postawę swego konia (złośliwość tym większa, że 
stoicyzm był najbardziej szanowaną i najbardziej „rzymską” nie tyle 
nawet filozofią, ile postulowaną postawą elit cesarstwa)29. Z drugiej 

28 W tym duchu interpretuje wiersz Joanna Adamowska (J. Adamowska, dz. cyt., 
s. 232 -35), powołując się na współczesny podręcznik do historii powszechnej (J. Wolski, 
Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2007, s. 409–410). 

29 Stoicyzm miał wyjatkową pozycję wśród elit Imperium Romanum. Zjawisko 
to szerzej opisuję w interpretacji wiersza Do Marka Aurelego (SŚ) – szkic przygotowany 
do książki o filozoficznych aspektach liryki Herberta (niedrukowany).
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strony system wprowadzony przez Augusta utrzymywał fikcję prawną, 
której zatwardziali republikanie nie chcieli się wyrzec, mimo że i tak 
niewiele dawała w przypadku absolutystycznych dążeń cezarów. Nie jest 
przypadkiem, że do annałów imperium przeszli jako „dobrzy cesarze” 
tylko ci, którzy pozostawiali część władzy senatowi i jakoś potrafili się 
ułożyć z wielkimi rodami rzymskiej arystokracji.

Kaligula natomiast należał do tych nierozsądnych władców, którzy 
nie tylko, że nie okazywali szacunku republikańskim instytucjom, tra-
dycjom oraz najstarszym familiom, ale wręcz z nich szydzili i specjalnie 
drażnili elity jawnym okazywaniem pogardy. Nie wystarczała mu 
realna wszechwładza – chciał ją jawnie i brutalnie egzekwować w re-
publikańskim środowisku i w ten sposób dokonywał na nim mentalnej 
przemocy. Sprawa ewentualnego mianowania konia konsulem należy 
do tej kategorii zdarzeń. Jest to jednak symboliczny obraz koszmaru 
śnionego przez arystokrację, a nie fakt historyczny. 

Podobnie ma się kwestia tak zwanej „boskości cesarza”. Pouczający 
jest pod tym względem XXII rozdział księgi poświęconej Kaliguli:

Dotychczas można było opowiadać o nim jako o władcy, odtąd muszę mówić 
jako o potworze. Nie dość, że przybrał wielorakie przy domki (nazywano go 

„pobożnym”, „synem obozu”, „ojcem wojsk”, „naj większym i najlepszym Cezarem”), 
lecz gdy raz królowie, którzy przybyli do stolicy złożyć mu hołd, podczas uczty 
u niego sprzeczali się na temat znakomitości swego rodu, on wówczas, słysząc 
to, zawołał po grecku:

 …niech więc jeden rządzi władca, jeden król30

i omal nie włożył natychmiast diademu królewskiego oraz nie zmienił formy 
pryncypatu na ustrój królewski. Dopiero przekonano go uwagą, że przecież jego 
władza przewyższyła świetność książąt i królów. Odtąd zaczął sobie przypisywać 
majestat boski. Rozkazał sprowadzić z Grecji posągi bogów, wyjątkowo sławne ze 
świętości i artystycznego wykona nia, między nimi posąg Jowisza Olimpijskiego. 
Usunąwszy im głowy, osadził wszędzie swoją. Z kolei część Palatynu rozszerzył aż 
do forum, świątynię Kastora i Poluksa zamieniwszy na przedsionek swego pałacu. 
Zasiadając często między braćmi bogami, łaskawie pozwalał odwiedzającym 
oddawać sobie cześć pospołu z nimi. Niektórzy pozdrawiali go jako „Jowisza 
łaciń skiego”. Swemu bóstwu wystawił własną świątynię, wyznaczył kapła nów 
i najbardziej wymyślne ofiary zwierzęce. W świątyni stał jego posąg ze złota, 
wielkości naturalnej i podobny do niego, ubierany codziennie w takie szaty, 
jakie miał właśnie na sobie on sam. Urząd jego arcykapła na stał się kolejno 
przedmiotem usilnych zabiegów i zawrotnych prze targów ze strony wszystkich 
najbogatszych obywateli. Ofiary stanowiły: flamingi, pawie, głuszce, perliczki,  

30 Homer, Iliada, II 204 i n. w tłum. F. Ks. Dmochowskiego.
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pantarki, bażanty, które składano w codziennej ofierze gatunkami. Nocą, ilekroć 
na niebie błyszczała pełnia księżyca, stale zapraszał niebieską boginię do uścisków 
w swym łożu. We dnie toczył poufne rozmowy z Jowiszem Kapitolińskim, to 
szepcąc mu coś do ucha i swego z kolei nadstawiając, to znowu swarząc się głosem 
podniesionym. Oto słyszano, jak mu groził:

Dźwignij mię lub ja ciebie dźwignę!31

Aż wreszcie, jak opowiadał, ubłagał go Jowisz i zaprosił do wspól nego 
zamieszkania, więc przeprowadził most ponad świątynią boskiego Augusta 
i połączył Palatyn z Kapitolem (Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, 
Księga IV, Gajus Kaligula, Rozdział XXII)32.

Zgorszenie Swetoniusza wymaga kilku komentarzy polityczno-reli-
gijnych. Rzymianie panicznie bali się wpływu wielkiego i bogatego 
wschodu, który podbili, ponieważ mieszkańcy tej część cesarstwa byli 
przyzwyczajeni do modelu boskich monarchii. Rzymska arystokracja, 
przez kilkaset lat rządząca republiką, na zmianę ustroju nie była men-
talnie i politycznie gotowa – stąd liczne spiski na życie cezarów. Co 
wcale nie przeszkadza, że w całym imperium, poza Rzymem, oddawano 
cesarzowi cześć boską, a jego posągi stały od Eufratu po Dunaj. Ale 
była to religia państwowa, ideologiczny zwornik cesarstwa, wyraz jed-
ności i godności państwa. Najważniejsze miasta starały się o przywilej 
posiadania świątyni Augusta i Romy, a posągi „boskich cezarów” stały 
wszędzie. Boska cześć oddawana cesarzowi była kwestią urzędową, 
dotyczącą zarówno ludu, jak urzędników. Właśnie na tle ustawienia 
złotego posągu w Świątyni Jahwe wybuchały co pewien czas zamieszki 
w Judei, w tym dwa wielkie powstania, zakończone masakrą Żydów 
i ich rozproszeniem, o czym tak tragicznie opowiada Józef Flawiusz33.

31 Homer, Iliada, XXIII 724; w. 620 w tłum. F. Ks. Dmochowskiego.
32 Wszystkie cytaty za: Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty Cezarów, tłum. 

J. Niemirska-Pliszczyńska, tłum. J. Wolski, Ossolineum 1972.
33 J. Flawiusz, Wojna żydowska, z jęz. grec. tłum. oraz wstępem i komentarzami 

opatrzył J. Radożycki, Warszawa 1991. Skomplikowany problem religii państwowej 
opisują zarówno pozycje skupione na zagadnieniu religijności Rzymian, jak opra-
cowania ogólne: J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, 
Warszawa 1966; Człowiek Rzymu, red. A. Giardina, Warszawa 1997; Ch. Dawson, 
Formowanie się chrześcijaństwa, tłum. J. Marzęcki. Warszawa 1987; tenże, Religia 
i kultura, tłum. J.W. Zielińska, Warszawa 1958; tenże, Religia i powstanie kultury 
zachodniej, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1958; M. Jaczynowska, Religie świata rzym-
skiego, Warszawa 1987; tejże, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 
2006; M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008; Krawczuk, 
Rzym i Jerozolima, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1987; L. Storoni Mazzolani, 
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Niemniej jednak Rzymianie byli bezsprzecznie najbardziej tole-
rancyjnym ludem szanującym cudze bóstwa, a Imperium Romanum 
może być przykładem daleko idącej wolności religijnej, o której nie 
słyszano gdzie indziej (również, później w średniowiecznej i nowożytnej 
Europie). W twórczości Herberta wzmianka na ten temat ukazuje się 
w wierszu Cerunnos (N)34.

Kolejna subtelność ważna dla sytuacji opisanej w wierszu ma cha-
rakter religijny, a właściwie teologiczny. Ofiary składano nie tyle 
osobie fizycznej, ile Geniuszowi tej osoby. Rzymianie, mimo 
synkretyzmu religijnego i zapożyczenia się u Greków, nigdy nie zmienili 
podstawy swych oryginalnych wierzeń, które były sprzeczne z grecką 
mitologią i powstały na innej zasadzie. Podstawą religii rzymskiej była 
wiara w bezcielesne opiekuńcze duchy, które opiekują się człowiekiem 
od narodzenia po śmierć. Było ich wiele, a do najbardziej znanych należą 
Lary (opiekujące się domem), czyli duchy dawnych przodków czuwa-
jących nad rodem i jego pomyślnością35. Każda rodzina posiadała swój 

Rzymskie epitafia, zaklęcia i wróżby, Warszawa 1990; M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje 
Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna. t. I, Warszawa 1992; P. Veyne, 
Imperium grecko-rzymskie, Kęty 2008; T. Zieliński, Cesarstwo rzymskie, Katowice 1995).

34 Religia żydów i chrześcijan była niezrozumiała w politeistycznym środowisku 
i ekskluzywność Boga Jedynego rozumiana była politycznie: jako brak poszanowania 
dla państwa. Powodem prześladowań było zgorszenie (monoteiści nie chcieli składać 
ofiar bogom za pomyślność państwa, a takie bluźnierstwo mogło źle usposobić 
obrażone bóstwa).

35 Podstawą wierzeń Rzymian była wiara w opiekuńcze duchy, których były 
niezliczone zastępy, jako że każda najdrobniejsza rzecz i czynność mogły mieć 
osobnego opiekuna. Pod tym względem szczególnie rozbudowana była wiara w do-
mowe duchy opiekuńcze, które były odpowiedzialne za pierwszy krzyk noworodka, 
naukę jedzenia i picia, spokojny sen i inne czynności lub umiejętności. Z czasem 
najważniejsze z nich, zajmujące się całą wspólnotą miasta-państwa, a następnie 
miasta-imperium, zostały pod wpływem mitologii greckiej spersonifikowane. 
W szczególności wielka trójca: Jowisz, Juno i Minerwa. Jowisz Kapitoliński (Naj-
lepszy, Największy) był źródłem i uosobieniem władzy (łac. imperium), a cała 
trójca uosabiała rzymskie państwo – dlatego centrum każdego nowopowstałego 
miasta posiadało swój Kapitol, a więc ośrodek władzy religijno-państwowej. Póź-
niej rozwinął się też kult Romy (personifikacja Rzymu), a od czasów pierwszych 
cezarów rozpowszechnił się połączony kult Rzymu i Geniusza Cesarza, stąd 
budowane w całym państwie świątynie Romy i Boskiego Augusta. W Rzymie 
bardzo ważnym ośrodkiem kultu państwowego była także świątynia Westy, gdzie 
płonął święty ogień. Bogini była opiekunką domowego ogniska, ale też i całego 
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własny kult opiekuńczych duchów danego miejsca. Takich opiekunów 
miały także wisie, miasta i cały kraj (Lares publici, Lares Urbani, genius 
loci). Larom wznoszono na rozdrożach kapliczki (sacella), które miały 
tyle wejść, ilu było właścicieli leżących obok gruntów, a w miastach 
budowano lararia na skrzyżowaniach ulic (umieszczano tam Lary 
w postaci figurek)36.

Ściśle z ideą duchów opiekuńczych związany jest kult geniusza – 
ducha, który rodzi się wraz z każdym mężczyzną i przez całe życie 
sprawuje nad nim opiekę37. Geniusz przedstawiany był jako młodzieniec 
w todze, z zasłoniętą twarzą, czarą i rogiem obfitości. W dniu narodzin 
(dies natalis) czczono geniusza pana domu. Za czasów Boskiego Augusta, 
w larariach ulicznych Rzymu pojawiły się posążki cesarza, przedsta-
wiające jego Geniusza, a w prowincjach – świątynie Boskiego Augusta 
i Romy, a więc Geniusza cesarza i Rzymu zarazem. Rzymianie byli 
bardzo pobożni, a ich pobożność (pietas) miała charakter urzędowy (stąd 
składanie ofiar Geniuszowi cesarza, co było obowiązkiem oficjalnym 
i gestem patriotycznym – chodziło bowiem o zapewnienie pomyślności 
sobie i współobywatelom).

Ewentualne mianowanie Incitatusa konsulem – a był ten urząd 
szczytem marzeń obywatela i zwieńczeniem politycznej kariery każ-
dego Rzymianina – byłoby kolejnym policzkiem dla rzymskiej elity 
i podkreśleniem nieograniczonej władzy pryncepsa. Kaligula uwielbiał 
tego rodzaju prowokacje i drażnił senat jawnym wykraczaniem poza 
formalne oznaki bycia „pierwszym senatorem”. Dzisiaj historycy nie 
mają pewności, czy rzekoma chęć mianowania Incitatusa konsulem była 
złośliwą plotką, która miała ilustrować chorobę umysłową cesarza, czy 
też ilustracją megalomanii, ekstrawagancji, a może symbolem licznych 
prowokacji pod adresem senatu, nad którymi rozwodzi się Swetoniusz. 
Intencji rzymskiego historyka nie da się już dzisiaj rozstrzygnąć. Nato-
miast w wierszu została ukazana satyra (z punktu widzenia pryncepsa) 
na rządną władzy, tchórzliwą i gadatliwą elitę oraz doprowadzony do 
absurdu popis wszechmocy.

państwa. O religii Rzymian zobacz: M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego,  
Warszawa 1987.

36 Ten zwyczaj przejęli chrześcijanie, stąd krzyże i kapliczki na rozwidleniach 
dróg oraz w narożnikach miejskich kamienic.

37 Kobiety miały jednego zbiorowego geniusza, Junonę.
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Groteskowa relacja Herberta na temat rzekomych przygotowań 
Kaliguli do uratowania Rzymu przez wyhodowanie cesarzy-centaurów 
mieściłaby się w prowokacyjnej konwencji współżycia imperatora 
z senatem, z domieszką bluźnierczych żartów na tematy religijno-mi-
tologiczne, ale doprowadzona została przez poetę do jawnego absurdu. 
I chociaż elity rzymskie w czasach Kaliguli nie traktowały mitologii jako 
opowieści sakralnych, ale jako literackie fabuły, to żart poety służy wyol-
brzymieniu wrażenia, że mamy do czynienia z wariatem i prześmiewcą. 
Inaczej mówiąc, Herbert wzmacnia stereotyp cezara-szaleńca, który 
rozpowszechnili Swetoniusz i Tacyt. Przy okazji wzmianka dotycząca 
prokreacyjnych prób poczęcia potwora dobrze koresponduje z opinią 
na temat prowadzenia się cesarzowej – o jej rozpuście krążyły bowiem 
legendy. Herbert przy tej okazji używa – co znamienne – sformułowania 

„trwałych związków”, które daje do myślenia38.

Wyjście ze starożytnej roli

Mniej ważne dla zrozumienia wiersza wydają się drobne aluzje lub 
nieświadome nawiązania. Tacyt milczy na temat dalszych losów wybitnej 
koniny, co – jak już zostało już powiedziane – jest żartem wskazującym 
na zaginione fragmenty jego dzieła. Nie istnieją także żadne przekazy 
historyczne, które by informowały o miejscu zesłania Incitatusa i jego 
śmierci. Być może adres zameldowania rzeźnika wskazuje na miejsce 
urodzenia cesarza, ale to sfera mniej ważnych domysłów39. W wierszu 

38 Opinia Swetoniusza na temat Caesonii należy – delikatnie mówiąc – do 
mało pochlebnych. Kronikarz uważa, że skoro ani nie była specjalnie ładna, ani nie 
odznaczała się wyjątkowym wdziękiem, musiała trzymać przy sobie władcę rozpustą 
oraz „napojami”. Joanna Adamowska traktuje ten fragment wiersza jako „metaforyczną 
wizję pewnego stylu rządzenia. By zapewnić przetrwanie rzymskiemu imperium jego 
władcy musieliby, według Kaliguli, upodobnić się do słynących z dzikości obyczajów 
i zwierzęcej chuci mitologicznych barbarzyńców” (J. Adamowska, dz. cyt., s. 234.). 

39 Kaligula urodził się w Ancjum, na co dokumenty przedstawił Swetoniusz, 
sprzeciwiając się legendom, jakoby syn Germanika urodził się w Koblencji, w kraju 
Trewerów podczas sławnej kampanii przeciwko Germanom (taką wizję roztoczył 
Pliniusz Secundus Maior). Swetoniusz poświęca tej niejasnej sprawie cały rozdział 
8 swego dzieła, co świadczy jak ważna była ta legenda w ówczesnej propagandzie 
cesarskiej (a dla nas jest bez znaczenia). Zresztą Ancjum było ulubionym miejscem 
wypoczynku i Kaliguli, i Nerona (Dzięki Sienkiewiczowi miejsce to zdobyło pewną 
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znajdujemy ślady informacji zaczerpniętych z biografii Swetoniusza na 
temat oratorskich ambicji cesarza przy jednoczesnej niechęci do stylu 
Seneki, pogardy okazywanej zarówno senatowi, jak ludowi, bezbożności 
połączonej z zabobonnym lękiem, a także gwałtownej śmierci z rąk 
swych obrońców – dowódców osobistej ochrony cesarza.

Zauważmy, że wszystkie wyliczone dotychczas fakty czy plotki za-
czerpnięte z historyków rzymskich utrzymują cezara w ramach realiów 
jego czasów. Kaligula z wiersza Herberta podaje jednak jeszcze inne 
okoliczności, które powodują „wyjście ze starożytnej roli” i czynią go 
postacią współczesną. W tym kontekście ciekawa wydaje się wzmianka 
na temat ewentualnego ukrzyżowania Incitatusa. Biorąc pod uwagę, 
że akt miałby się spełnić w imię „miłości” imperatora – wygląda to na 
szyderstwo pod adresem chrześcijan, a może jest aluzją do powieści 
Ja, Klaudiusz Roberta Gravesa40. Znajdujemy w niej bowiem scenę, 
w której Kaligula opowiada Klaudiuszowi o proroctwie ze Wschodu 
i odnosi je do siebie. Jest w nim mowa o narodzinach bóstwa, które 
po swej śmierci będzie rządzić wszystkimi bogami. Informacja, że ów 
bóg umrze śmiercią haniebną, oraz zdanie: „A słudzy jego będą pić 
krew jego” wskazuje na Jezusa, choć bez wymieniania Jego imienia. 
Tylko „dwudziestowieczny” cesarz mógłby okrutnie zażartować sobie 
z chrześcijan i ukrzyżować konia w celu jego deifikacji. Dla historycz-
nego Kaliguli byłby to koncept raczej niejasny, zresztą chrześcijanie 
byli w owym czasie za mało ważni, aby im poświęcać tak wielką uwagę 
i szydzić z ich religii, poświęcając ukochanego konia.

Powieść znakomitego historyka, jakkolwiek niezwykle przychylna 
cesarzowi Klaudiuszowi, oparta jest na drobiazgowej znajomości realiów 
historycznych, chociaż bez antycesarskiego nastawienia rzymskich kro-
nikarzy. Powieściowe wyjaśnienie „szaleństwa Kaliguli”, który uznał, że 

sławę w polskiej literaturze. W osiemnastym rozdziale Quo vadis Winicjusz opisuje 
w liście do Ligii swoje wrażenia z pięknej nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej, 
jaką jest Ancjum. To tam właśnie Neron miał wpaść na pomysł, aby spalić Rzym, 
co pozwoliłoby mu prześcignąć Homera w opisie płonącego miasta; patrz H. Sien-
kiewicz, Quo vadis, rozdział XXXVIII.). Także w powieściach Roberta Graves’a Ja, 
Klaudiusz oraz Klaudiusz i Messalina miejscowość ta pojawia się bardzo często jako 
miejsce wypoczynku, a nawet schronienia Kaliguli. Herbert mógł liczyć na to, że 
jego czytelnicy skojarzą uzdrowisko opisane w powieści, albo wybrał tę miejscowość 
nieświadomie, pod wpływem lektury Swetoniusza, Gravesa czy Sienkiewicza.

40 R. Graves, Ja, Klaudiusz, dz. cyt., s. 318.
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jest bogiem, ponieważ uwierzył we wschodnie proroctwo, jak najbardziej 
mieści się w realiach ówczesnego Rzymu, aczkolwiek ani Swetoniusz, 
ani inni kronikarze nic na ten temat nie piszą – jest to powieściowa 
inwencja dwudziestowiecznego autora, historyka i powieściopisarza 
zarazem. Ale nawet w powieści Gravesa Kaligula rozumie boskość 
inaczej, to znaczy „po rzymsku”.

Ten element (jeśli zaczerpnięty ze współczesnej powieści), podobnie 
jak wiedza Kaliguli, że Rzym upadł, przenosi postać w czasy późniejsze. 
Jednak mniejsze natężenie języka ideologii, jakim posługuje się bohater 
wiersza, słabiej odsyła do czasów nam współczesnych. Pewność dają 
jedynie objaśnienia, swego rodzaju „didaskalia” do monologu Kaliguli, 
które sugerują, że mamy wiek XX, skoro to Pan Cogito jest czytelni-
kiem starych kronik i podlega złudzeniu, iż słucha zwierzeń cesarza. 
Dodatkową wskazówką, ważną raczej nie dla zwykłych czytelników, 
tylko badaczy, którzy uwzględniają także odmiany tekstu i historię 
powstawania wierszy, jest fakt, że utwór pierwotnie miał charakter 
małej prozy poetyckiej, nosił tytuł Mówi Kaligula i wraz z Boskim 
Klaudiuszem miał należeć do cyklu Wywoływanie duchów. Tekstolo-
giczne ustalenia Ryszarda Krynickiego nie zmieniają jednak kierunku 
interpretacji wiersza41.

Szaleństwa bogów

Dwa wiersze mówiące o „szaleństwie cezarów” eksploatują nie tyle jakiś 
znany obraz z historii starożytnej, ile po prostu kliszę kulturową w jej 
najprostszej postaci. Klisza ta była mocno ugruntowana w świadomości 
tradycyjnego inteligenta sprzed II wojny światowej, a nawet wśród 
inteligencji pracującej PRL, mogła więc ławo spełniać swoje funkcje 

41 „Po wczesnym brulionie tego utworu (zapisanego jeszcze jako proza poetycka 
Mówi Kaligula) w czarnym zeszycie następuje wczesna wersja utworu Boski Klaudiusz. 
Z kolei inny wczesny rękopis Kaliguli nosi tytuł Wywoływanie duchów, a rękopis 
fragmentu Boskiego Klaudiusza odpowiednio tytuł Wywoływanie duchów II. Później 
Wywoływanie duchów, już jako nazwa cyklu, pojawia się jeszcze przy wierszach Ha-
keldama, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy oraz Georg Heym – przygoda prawie 
metafizyczna. Zapewne dlatego te wiersze (z wyjątkiem Boskiego Klaudiusza, który 
znalazł się dopiero w Raporcie z oblężonego Miasta) w tomie Pan Cogito sąsiadują ze 
sobą” – podaje R. Krynicki (przypisy wydawcy UZ, s. 748).
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„wstępu”, „wprowadzenia w temat”, inicjalnego schematu, a właściwie 
czytelniczego uprzedzenia42.

Jak silna jest literacka tradycja przekazująca wizerunek „szalonego” 
cesarza, świadczy uwaga Stanisława Barańczaka, który omawiając 
razem wiersze Boski Klaudiusz i Kaligula, jako punkt wyjścia bierze 
pod uwagę wyłącznie kulturowe stereotypy i na ich podstawie orzeka 
o „obłędzie” cesarza. Stąd – chcąc podtrzymać tezę o konieczności 

„ironii zdrady na samym sobie” – wyciąga wniosek, że skoro autokom-
promitacja nie jest konieczna (bo czytelnik wie, z kim ma do czynienia), 
to w tym konkretnym przypadku „głównym celem ironicznego ataku 
okazuje się w Kaliguli ostateczna natura wszelkiego despotyzmu, który 
sprowadza się między innymi właśnie do wyciągania obłędnie logicz-
nych i konsekwentnych wniosków z fałszywych założeń”43. Wniosek 
oparty jest o interpretację strofoidy, która wychwala „konsula” za 
wyśmienite sprawowanie rządów, co oznacza, że ani nie był senac-
kim gadułą, ani nie czynił użytku z posiadanej władzy (co może być 
atutem z punktu widzenia uciskanych poddanych). Trudno nie wpaść 
w interpretacyjną pułapkę, jeśli złośliwą plotkę Swetoniusza literacko 
eksploatowaną przez Herberta traktuje się poważnie, to znaczy jako 
fakt historyczny.

Prawdziwość czy fałszywość kliszy kulturowej nie ma nic do rzeczy, 
ponieważ liczy się jej wartość funkcjonalna. Wizja świata wyłaniająca 
się z wierszy Herberta nie wydaje się specjalnie oryginalna: historia 
cezarów to historia „szaleństwa bogów” – „caesarenwahnsinn”. Ter-
min ten – wprowadzony w XIX wieku przez niemieckiego lekarza 
dr Wiedermeistera – oznaczał rzekomą „psychiatryczną jednostkę 
chorobową”, która miała objaśniać stan ducha ludzi, którzy samowładnie 
mogli rządzić światem (co niewątpliwie musiało prowadzić do manii 

42 Stąd na przykład uwaga Mariana Stali na temat Klaudiusza, który rzekomo 
ma być jedną z portretowanych postaci opętanych „ideą i nadmiarem władzy”, co 
wydaje się lekką przesadą zarówno wobec historycznego cesarza, jak i postaci z wiersza 
Herberta (por. M. Stala, Rok 1983; głos poety, PH s. 207).

43 S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 
1994, s. 175. Tym samym tropem idzie J. Adamowska, powołując się na autorytet 
Barańczaka, choć z zastrzeżeniem, że może być dowodem na racjonalna postawę, 
to znaczy aspirację do władzy absolutnej (J. Adamowska, dz. cyt., s. 234.). W tym 
sporze opowiadam się przeciwko traktowaniu postępowania cesarza w kategorii 

„obłędu”, tak mocno osadzonego w opinii potocznej.
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wielkości)44. Historię tego nieporozumienia, które trwało niemal dwa 
tysiące lat (w XIX wieku uzyskało tylko „naukowe” wsparcie), opowiada 
Jan Parandowski w szkicu Szaleństwo cezarów, przy okazji demaskując 
złudzenia co do rzymskiej republiki, która – oczywiście – z demokracją 
nie miała nic wspólnego i była oligarchicznym systemem zarządzania 
przez wielkie rody (podobieństwa do polskiej magnaterii z XVII wieku 
nie są zupełnie przypadkowe). Wielki znawca epoki podkreśla, że 
z punktu widzenia niższych stanów cesarstwo było wybawieniem od 
łupiestwa urzędników i nikczemności związanych z wojnami domowymi, 
a dla prowincji było po prostu wybawieniem45. To ostatnie wynika nawet 
z uważnego czytania stronniczych, bo republikańskich, historyków 
rzymskich. W rozdziale XIII Swetoniusz opisuje niekłamaną radość 
ludu z powodu jego wejścia na tron:

Więc gdy wyruszył z Mizenum, choć w żałobnym stroju i w kondukcie pogrze-
bowym za zwłokami Tyberiusza, już wówczas po drodze wznoszono na jego 
cześć ołtarze, składano ofiary ze zwierząt, palono pochodnie. Na jego spot kanie 
wychodziły tłumy pełne radości, nadając mu różne przydomki pomyślność wróżące, 
między innymi nazywając go: swą „gwiazdą”, „chłopaczkiem”, „pieszczotką”, 

„wychowankiem” (Kaligula, rozdział XIII).

W następnym rozdziale niechętny mu historyk przyznaje, że podczas 
ciężkiej choroby młodego cesarza „tłumy koczowały dookoła Palatynu”, 
a niektórzy ślubowali bogom oddać za niego życie (Kaligula, rozdział 
XIV). Przedstawiony przez Swetoniusza obraz zupełnie nie przystaje 
do opisów zawartych u życzliwego mu Józefa Flawiusza (fakt, że ten 
z kolei lubił Kaligulę za tolerancję religijną w stosunku do Żydów).

Dla porównania weźmy obraz innej „bestii na tronie” – mocnego 
konkurenta Kaliguli w konkursie na najbardziej zbrodniczego z ceza-
rów przedstawionych w dziele Swetoniusza. Świadectwo Flawiusza 
Filostratosa jest istotne dla zrozumienia, jak postrzegany był Neron, 
gdyż autor był senatorem i dworzaninem cesarzowej Julii Domny, żony 

44 Fr. Wiedermeister, Der Cäsarenwahnsinn der Julisch-Claudischen Imperatoren-
familie geschildert an den Kaisern Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, 1875. Wcześniej 
francuski historyk Champagny, wprowadził termin „manie imperiale” w dziele Les 
cesars z 1841 roku (informacja na podstawie: J. Parandowski, Szaleństwo cezarów, [w:] 
tegoż, Szkice (seria druga), Warszawa 1968, s. 188).

45 J. Parandowski, Szaleństwo cezarów [w:] tegoż, Szkice (seria druga), Warszawa 
1968, s. 187 – 202.
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Karakalli, cesarza z rodu Sewerów. Poniekąd jest to więc opinia dworska, 
jak można domniemywać. Jak rzymska elita o mentalności helleńskiej, 
postrzegała Nerona? Według Apoloniusza Neron ośmieszał się swoimi 
występami w Grecji, na przykład w Olimpii, a jego zwycięstwa były 
nieważne z helleńskiego punktu widzenia, ponieważ wiadomo było, że 
wyrok zapadł jeszcze przed występem. Poza tym specjalnie na życzenie 
cesarza przeniesiono festiwal na rok następny, odbył się więc w niewła-
ściwym terminie. „Neron jednak nakazał Eulidyjczykom przenieść go 
na rok swego tam przyjazdu, tak by raczej na jego aniżeli Zeusa cześć 
został urządzony”46. To jest argument „helleński”, ale dalej pada uwaga, 
która odzwierciedla niepokój elit imperium bez względu na greckie czy 
rzymskie pochodzenie:

wszyscy biegają nago, a on […] zdziera z siebie szaty Augusta i Juliusza, i przebiera 
się za jakiegoś Amojbeusa czy Terpnosa… Co na to powiesz? Odgrywając zaś 
role Kreona czy Edypa tak się stara i tak się boi błędu – aby przypadkiem nie 
pomylić drzwi, ubioru czy berła – że wypada z własnej roli cesarza Rzymian, 
który ma stanowić prawa, zamiast śpiewać, tudzież szwendać się pod bramami 
miasta, bo przecież właśnie powinien siedzieć w środku, wykonując swą władzę 
nad lądami i morzami!47

W następnych akapitach pada jeszcze więcej zarzutów, które należy 
sprowadzić do jednego: Neron ośmieszał nadzwyczajną władzę pana 
świata daną mu od losu, po prostu „wypadł z roli”. Apoloniusz posuwa 
się w swoim szyderstwie tak daleko, że twierdzi, iż Grecy bardziej 
szanują Kserksesa, który palił ich miasta, niż cesarza, który je opiewa. 
Zauważmy znamienną różnicę. Rzymskie elity miały za złe pryncep-
som tendencje do wprowadzania absolutystycznego modelu boskich 
monarchii Wschodu (o czym była mowa przy okazji Kaliguli). Grek – 
przeciwnie. Nie gorszy go uzurpacja władzy absolutnej, lecz poniżanie 
jej w oczach ludu.

Osobną kwestią jest zamiar przekopania Przesmyku Istmijskiego 
czyli – jak dzisiaj mówimy – Kanału Korynckiego. Ten wielki pro-
jekt, który dzisiaj świadczyłby raczej na korzyść cesarza, wzbudził 
wiele wątpliwości, które wynikały z ówczesnej postawy wobec natury. 
Otóż przejawem hybris, czyli pychy, było poprawianie natury, którą 

46 Flawiusz Filostratos, Żywot Apoloniusza z Tiany, tłum. I. Kania, wstęp 
M. Dzielskiej, Kraków 1997, s. 202.

47 Tamże.
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ukształtowali bogowie. Już Kserkses, którego wspomina przy tej okazji 
Apoloniusz48, naraził się bogom i przegrał, ponieważ najeżdżając Grecję, 
zbudował dla swojej armii most przez Hellespont, a więc połączył dwa 
kontynenty, które natura rozdzieliła (jedna z opowieści, przytoczona 
przez Herodota, dodaje, że zezłoszczony na niespokojność morza kazał 
je nawet wychłostać). W tragedii Ajschylosa Persowie czytamy:

Liny tęgimi, ćwieki mnogimi
długi sprzęgali
most – i po moście Helli przeprawę,
Atamasowej córy przebyli,
dłoni przemocą jarzmo rzuciwszy
morzu na szyję49.

Stefan Srebrny, tłumacz i interpretator zarazem, wyjaśnia w przedmowie, 
czym jest hybris, pojęcie ważne w mentalności i moralności greckiej, 
używane między innymi przez Arystotelesa. Istotą tak rozumianej 
pychy jest przekonanie, że jednostce wszystko wolno (to znaczy nie 
tylko krzywdzić, ale też naigrywać się z tych, którym czyni się krzywdę), 
a także naruszać ustalony przez Zeusa porządek natury. Ajschylos 
czy Apoloniusz z Tiany sądzili, że cieśnina łączy morza, a dzieli lądy 
i dlatego nie należy morzu „narzucać jarzma”. Tego chciał Zeus, więc 
tak zarządził, że morze należy przepłynąć, a nie przejść nad nim suchą 
nogą50.

48 Tamże, s. 203.
49 Ajschylos, Tragedie, przełożył i opracował S. Srebrny, Kraków 2005, s. 104 

(wersy 73 i nast.). Na czym polegał występek Kserksesa, tłumaczy duch Dariusza: 
„Wielkie, święte Helli morze niewolniczych mocą pęt / chciał w znaczonym wstrzymać 
biegu (wersy 763 i nast.).

50 Srebrny przywołuje w tym miejscy jeszcze jeden przypadek zakazu ingerencji, 
opisany przez Herodota. Miasto Knidos, leżące na wąskim półwyspie, zapytało 
Wyrocznię Delficką, czy można przekopać przylądek, zwiększając tym obronność 
miejsca. Uzyskało odpowiedź: „Zeus uczyniłby go wyspą, gdyby chciał” (dz. cyt., 
s. 98 / 99). Ciekawe, że ta helleńska myśl pojawia się w wierszu Herberta Ojcowie 
gwiazdy (SP):

 wieczorem w domu pod lasem bez zwierząt i paproci
 ze ścieżką betonową elektryczną sową
 dzieciom będą czytali bajkę o Dedalu
 miał rację Grek księżyca nie chciał ani gwiazdy
 był tylko ptakiem został w porządku natury
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Na koniec ostatnia uwaga. Nie jest prawdą, że Herbert ujmuje 
historię wyłącznie z pozycji ofiary. Przeciwnie. Wiersze „rzymskie” są 
mocnym przykładem opisu historii z punktu widzenia kata, czego 
ewidentnym dowodem są cesarze-mordercy. Kaligula czy Boski Klau-
diusz przedstawiają problem od strony władzy, a Powrót prokonsula 
czy Pan Cogito o postawie wyprostowanej – od strony obywateli, ale nie 
szeregowych czy bezimiennych, a współsprawców historii.

3. Niepewny Powrót prokonsula

Powrót prokonsula był w czasach PRL-u jednym z najczęściej komento-
wanych i analizowanych wierszy – odczytywany był biograficznie (to 
znaczy w odniesieniu do życiorysu poety) oraz w kontekście postaw 
przyjmowanych wobec komunizmu. Z punktu widzenia poetyki jest to 
spór o lirykę maski i lirykę roli: do jakiej kategorii zaliczyć wiersz? Ten 
rodzaj lektury, uzależnionej od aktualnej sytuacji czytelników, a związany 
z poszukiwaniem znalezienia godnej drogi „przejścia przez Morze 
Czerwone”, należy już do historii literatury. Nie znaczy, że przestał być 
prawdziwy, a tylko że stracił na – podniecającej wyobraźnię – aktualności. 

 a rzeczy które tworzył szły za nim jak zwierzęta
 i jak płaszcz nosił na plecach swe skrzydła i los.

Dystans do twórców bomby atomowej nie jest motywowany potworną mocą zabijania 
nowej broni, jak można by się było spodziewać, ale uzasadniany jest przekraczaniem 
ram natury. I tak powinno według poety pozostać. Tymczasem współczesna nauka 
i technika, przez rozbicie atomu czy lądowanie na Księżycu, „przekracza” naturę. 
Herbert niewątpliwie znał helleński lęk przed poprawianiem w natury, skoro pisze 
o tym w Diariuszu greckim: „Jest rzeczą zdumiewającą, że Grecy, znakomici prze-
cież architekci, nie po dejmowali zakrojonych na wielką skalę robót utylitarnych. 
Herodot pisze ze zgorszeniem, jakby to była zbrodnia świętokradztwa, o planie 
Kserksesa prze bicia kanału w pobliżu góry Athos. Człowiek nie może bezkarnie 
zakłócać po rządku natury ustalonego przez bogów. Żeby uniknąć podróży wokół 
Pelopo nezu zbudowano w okolicy Koryntu diolkos – drogę wykładaną kamieniami, 
po której transportowano statki – system raczej powolny i uciążliwy. Obawa przed 
hybris przesunęła się ze sfery moralnej w sferę techniczną. Zupełnie ina czej niż 
w starożytnym Egipcie i Rzymie” (MD 28 / 9).
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Liryka maski

Stosowany przez interpretatorów klucz biograficzny prowadził do 
dość mizernych rezultatów. Ówczesnego odbioru wiersza nie sposób 
zrozumieć bez ciągłego odnoszenia się do sytuacji politycznej, a także 
do autobiograficznych aluzji obecnych w utworach Herberta. Tak 
sądzi na przykład Julian Kornhauser. Dlatego autor Uśmiechu Sfinksa 
tropi w wierszach wątki osobiste i w ten sposób stara się „pojąć sens 
programu poetyckiego Herberta”, wbrew opinii o konsekwentnym 
stosowaniu przez niego „strategii dystansu”51. Kornhauser interpretuje 
utwór wspólnie z poprzedzającym go wierszem Jonasz oraz następnym, 
to znaczy z Trenem Fortynbrasa, aby ukazać, że kilka tekstów tworzy 

„spójny mikroświat”. Razem – jak sądzi Kornhauser – są one przejawem 
polemiki Herberta z Miłoszem, przy czym jeden z nich omawia dylemat 
pozostania na emigracji. Niestety, uproszczenia krytyka doprowadziły do 
płaskich wniosków, jakoby wiersz miał być uzasadnieniem odrzucenia 
pokusy pozostania na Zachodzie i opisem przewidywanej ceny, jaką 
będzie trzeba za to zapłacić, czyli konieczności „udawania”52.

51 Najmocniej autobiograficzność twórczości Herberta (na przykładzie wierszy) 
podkreśla Julian Kornhauser w Uśmiechu Sfinksa. Negując często przywoływaną 
przez badaczy strategię dystansu autora, podkreśla, że „bez zrozumienia ciągłych 
odniesień do własnego życia, zakamuflowanych najpierw, a potem już bezpośrednich, 
trudno pojąć sens programu poetyckiego Herberta” (J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa. 
O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2001, s. 5 i 6).

52 Do zbioru interpretacji Kornhausera, jako nazbyt dowolnych i nie trzymających 
się tekstu, odniosłem się bardzo krytycznie w innym miejscu (patrz: J. Ruszar, Stróż 
brata swego, dz. cyt., s. 113 – 115). Ponieważ lektura odbywała się niedługo po ujawnieniu 
ostrego konfliktu poetów i zapanowała moda na komentowanie niemal wszystkiego 
w kontekście politycznego sporu między nimi, Kornhauser wyciągnął wniosek, iż 
Powrót prokonsula wraz z „jego drugą częścią”, czyli Trenem Fortynbrasa, jest sporem 
o decyzję pozostania na Zachodzie (prawo do arbitralnego łączenia utworów Herberta 
w jedną całość pozostawiam bez komentarza). Interpretacja Kornhausera (dz. cyt., 
s. 47 – 50) pełna jest nieporozumień i nieścisłości, albo niezamierzonego komizmu, jak 
np. potraktowanie pracy Herberta w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Torfo-
wego jako „układanie się z cesarzem – komunizmem”, co miałoby świadczyć jednak 
o pewnym typie kolaboracji Herberta z systemem (uwaga tym bardziej niesmaczna, że 
napisana przez byłego aktywnego działacza i wyrobnika komunistycznej propagandy). 
Równie zabawna jest opinia na temat sytuacji geopolitycznej: „To są słowa, które 
powstały po roku 1958, w nowej sytuacji politycznej, kiedy istniała jeszcze uzasadniona 
nadzieja na całkowite usunięcie żelaznej kurtyny” [sic! ] (dz. cyt., s. 47). Wprawdzie 
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Faktem jest, że dla wszystkich uczestników ówczesnej gry czytelni-
czej (autora, krytyków, czytelników oraz władzy) zarówno aluzja poli-
tyczna, jak i autobiograficzna były aż nadto czytelne. Zaistniały nawet 
w niektórych odczytaniach, chociaż – ze względu na cenzurę – w równie 
zakamuflowany sposób, na przykład u Jana Błońskiego i Jana Józefa Lip-
skiego, przy czym obaj krytycy nie forsują odczytań biograficznych, lecz 
podkreślają bezwyjściowość sytuacji bohatera w rządzonym despotycznie 
kraju (Błoński uważa, że prokonsul odgrywa „komedię złej wiary”, 
ponieważ dobrze wie, że jeśli wróci, to „zginie lub zostanie łajdakiem”), 
a Lipski podkreśla, że stosowanie paraboli jest poetyckim sposobem doj-
rzałego mówienia o patriotyzmie, doświadczeniach jednostki i narodu53.

Nieco inaczej, choć według tego samego prostego schematu, postę-
puje Bohdan Urbankowski, który – podobnie jak Kornhauser – traktuje 
wiersz jako polemikę z Miłoszem na temat emigracji. Dlaczego dysputa 
miałaby się odbywać dziesięć lat po emigracji Miłosza – nie wiadomo. 
Może jest to kwestia mody na doszukiwanie się sporu między poetami 
we wszelkich możliwych utworach, trendu z okresu tak zwanej transfor-
macji, niezależnego od lewicowych czy prawicowych poglądów kryty-
ków54. Urbankowski – i to jest ciekawszy element interpretacji – wiąże 
wiersz z utworem Tusculum, a Cycerona uważa za prototyp tytułowego 
bohatera. Cyceron był republikaninem, prokonsulem w Cylicji i zginął 
z rąk oprawców (nasłanych przez Marka Antoniusza). Krytyk nie podaje 
innych powodów zestawienia i podobieństw miedzy bohaterami, poza 
mocno wątpliwą uwagą, jakoby Herbert „czasami się utożsamiał” ze 
sławnym retorem i politykiem55.

O wiele bardziej prawdopodobnie wygląda przywołanie w kontekście 
Powrotu prokonsula wiersza bez tytułu, o incipicie *** Na polanie pod 

Kornhauser zastrzega się, że „trudno widzieć w Fortynbrasie Herberta, a w Ham-
lecie Miłosza; nie posuniemy się do aż tak trywialnego utożsamienia”, ale sposób 
lektury łącznie omawianych wierszy nie pozostawia wątpliwości, że tak jest w istocie.

53 Zob. J. Błoński Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, dz. cyt., s. 71; J. J. Lipski 
Między historią a Arkadią wyobraźni [w:] Poznawanie Herberta, s. 191 – 2.

54 B. Urbankowski, Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie 
Herbercie, Radom 2004, s. 334.

55 Tamże, s. 333. Urbankowski na poparcie swojej tezy o „utożsamianiu się” Her-
berta z Cyceronem nie podaje żadnych dowodów, nie przywołuje też ani jednego tekstu, 
w którym ta szczególna relacja miałaby zachodzić. Wiersz Tusculum wydaje się ważny 
w kontekście ucieczki od spraw publicznych i strachu niegodnego filozofa-stoika.
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drzewem czekał Johann Caspar Lavater, który znalazł się w pierwszym 
wydaniu Studium przedmiotu, ale w następnych edycjach został po-
minięty, podobnie jak w wyborach wierszy. Urbankowski kapitalnie 
odczytał oniryczną opowieść jako znany z psychologii sen emigrantów 
o niemożliwości powrotu do ojczyzny. Sens wiersza staje się jasny po 
zapoznaniu się z biografią tytułowego szwajcarskiego patrioty, który – 
skazany na banicję – został zastrzelony w czasie próby powrotu do 
ojczyzny56. Herbert emigrantem nie był i… był jednocześnie. Wiele lat 
spędził na Zachodzie, gdzie – jak sam przyznał w gazetowej wypowie-
dzi – miał po prostu lepsze możliwości pracy, zwłaszcza nieskrępowany 
dostęp do dóbr kultury57. Nie chciał być emigrantem, aby nie stracić 
psychicznej więzi z czytelnikami, a ceną takiej postawy był prozaiczny 
strach związany z każdym powrotę, że nie otrzyma paszportu58.

Pierwszym krytykiem, który dylemat prokonsula potraktował jako 
problem osobisty autora, był Artur Sandauer. Napisał wprost: „Pro-
blem podobny – powrotu do ojczyzny mimo wszystko – stawia jeden 

56 Tamże, s. 345. Biogram podany przez Urbankowskiego nie jest zbyt dokład-
ny. Jak podaje Encyclopedia Britannica, Lavater był poetą, kaznodzieją i jednym 
z pierwszych fizjonomistów (stąd jest chyba najbardziej znany). Skazany na banicję 
w Bazylei z powodu protestu przeciwko francuskiej okupacji Zürichu, powrócił 
i został postrzelony w czasie antyfrancuskiej manifestacji. Zmarł po roku z powodu 
odniesionych ran. Zarówno w teologii, jak i w poezji był przedstawicielem postawy 
antyracjonalistycznej. W medycynie był twórcą koncepcji fizjonomiki, mówiącej 
o odwzorowaniu duszy w rysach twarzy i kształcie czaszki.

57 „Psychicznie nigdy z Polski nie wyjeżdżałem. Nie chciałem być emigrantem, 
bo wiem, jaką cenę płaci się za emigrację. Ale potra fię zrozumieć tych, którzy zo-
stali na emigracji. Moja konstytucja psychiczna, moja biografia przywiązała mnie 
tak bardzo do kraju, że muszę tutaj zostać. Nie mam innego wyjścia. Trudno mi 
powie dzieć, czy potrafię coś dać, współdziałać, ale sama obecność jest przyznaniem 
się. Narodu nie można dzielić na intelektualistów, robotników, chłopów, Żydów, 
Polaków, Rusinów, ale każdy, kto żyje w tym narodzie, jeśli ma powołanie uczest-
niczenia, powinien zgłosić się i zameldować. […] Dlaczego więc wyjeżdżałem na 
Zachód? Czy muszę się wciąż z tego usprawiedliwiać? Uważam, że Polska należy, 
mimo wszyst ko, mimo tego, co się stało, do kultury śródziemnomorskiej. Jestem do 
tej kultury przywiązany i chciałbym z moich podróży przy wieźć nie tylko relacje 
o obrazach, rzeźbach, katedrach, ale także zadokumentować moją, Polaków, więź 
ze źródłami naszej cywili zacji. Tak było od stuleci, od Kochanowskiego czy jeszcze 
dawniej” (Psychicznie nigdy z Polski nie wyjeżdżałem, WYW 248).

58 Ten aspekt wiersza podkreśla w swoim wspomnieniu Zdzisław Najder (zob. 
tenże, Pierwsze wspomnienie [w:] PH 2, s. 72 / 3).
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z mistrzów Herberta, Iwaszkiewicz, jak on czuły na urodę śródziem-
nomorską i – jak on – zdający sobie sprawę, że «wszystko tu nie moje». 
U obu poetów antyteza Śródziemnomorza i ojczyzny uogólnia się 
do antytezy urody i cierpienia”59. Trzeba przyznać, że to najbardziej 
wycieniowana interpretacja ze wszystkich ujęć biograficznych.

Wartość biograficznego tropu

Jeśli przyjąć, że Herbertowi chodzi w wierszu o emigrację intelektuali-
stów, to należałoby rozszerzyć tę kwestię o dylemat polskich emigrantów, 
choćby pisarzy, którzy znajdowali się w chwili zakończenia wojny na 
Zachodzie, a także literatów, uczonych i artystów wyjeżdżających na 
Zachód. Ograniczanie tego tropu do kwestii polemiki Herberta z Miło-
szem (u Kornhausera i Urbankowskiego) lub wyłączne przywoływanie 
Iwaszkiewicza (u Sandauera) jest nieuzasadnionym zawężeniem tematu. 
Wiele lat później ten rodzaj biograficznej lektury został wzmocniony 
opublikowaniem w czasie stanu wojennego wiersza Pan Cogito – powrót 
(ROM), w którym metafory typu „kamienne łono ojczyzny” czy „skarbiec 
wszelkich nieszczęść” nie pozostawiały już żadnych wątpliwości co do 
autorskiej intencji.

Myślę, że trop biograficzny istnieje, ale jako obowiązek wierności 
nie tylko wobec własnej ziemi, tego co „moje” w opozycji do „obcego”, 
ale jako pokoleniowego obowiązku solidarności z wiersza Mona Liza 
(znajdującego się zresztą w tym samym tomie, zatytułowanym Studium 
przedmiotu). Niniejszy szkic nie zajmuje się tak zwaną „linią wierności” 60, 
niezwykle ważną w twórczości Herberta kwestią zobowiązania wobec 
wspólnoty, a w szczególności własnej generacji, więc problem zaznaczmy 
tylko krótką konstatacją z przywoływanego wiersza:

no i jestem 
mieli przyjść wszyscy
jestem sam.

59 A. Sandauer, Głos dzielony na czworo (Rzecz o Zbigniewie Herbercie) [w:] 
tegoż, Zebrane pisma krytyczne, t. 1, Warszawa 1981, s. 442.

60 Termin rozpowszechniony przez Tomasza Burka (zob. tenże, Herbert – linia 
wierności [w:] PH.
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Podobne uzasadnienie znalazło się w często komentowanym fragmen-
cie eseju Duszyczka (LNM). Wydaje się, że dług zaciągnięty o „poetów 
warszawskich” i uczestników AK-owskiego podziemia jest jednym 
z powodów, dla których sprawa ewentualnej emigracji nie wchodziła 
w rachubę. Paralela losów poety i bohaterów wierszy umożliwia 
wprawdzie namysł nad istotą literackiego kostiumu lub jego odrzu-
ceniem w czasach „mówienia wprost”, jak to miało miejsce w stanie 
wojennym, ale klucz biograficzny jest zaledwie wytrychem. Na czym 
bowiem polega istotne podobieństwo sytuacji „współczesnego Jonasza”, 

„dzisiejszego prokonsula” czy „nowożytnego Hamleta i Fortynbrasa” 
(a więc poniekąd także autora) z ich biblijnym lub literackim pier-
wowzorem? Analogia dotyczy wyłącznie spraw fundamentalnych dla 
kondycji ludzkiej i przejawia się w dylematach jednostkowej tożsamości 
albo pragnieniu zachowania własnej godności oraz odpowiedzialności 
za siebie i wspólnotę w momencie zagrożenia bezsensowną śmiercią. 
Specyfika zaś dotyczy okoliczności polityczno-historycznych, na przy-
kład życia w kraju rządzonym despotycznie, kiedy grozi utrata życia 
albo zmarginalizowanie. Nie bez znaczenia są także wątpliwości co 
do obranej taktyki postępowania, stąd opisy rozterek i alternatywnych 
rozwiązań. 

Pytania aksjologiczne należą do najbardziej istotnych, bez względu na 
kostium historyczny, literacki czy mitologiczny, i dlatego zastosowanie 
klucza biograficznego nie jest wystarczające, bo sprowadza utwór do 
noty typu curriculum vitae. Ten typ interpretacji łatwo zawęża analizę do 
politycznych elementów życiorysu poety, wbrew intencjom autora, aby 
odseparować siebie od użytej maski. Stąd wniosek, że jego przydatność 
jest cząstkowa.

Liryka roli

Rozważania dotyczące analogii historycznej dawały większe możliwości 
aksjologicznej analizy wiersza. Do szczególnie interesujących należą 
przemyślenia Jacka Łukasiewicza61. Krytyk uważa, że wiersz należy 
czytać w kontekście historii starożytnego Rzymu okresu Domicja-
na, i zwraca uwagę na zapomniany już dzisiaj kontekst: w 1957 roku 

61 J. Łukasiewicz, Poezja Zbigniewa Herberta, Warszawa 1995, s. 33 – 39.
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ukazały się Dzieła Tacyta w tłumaczeniu Hammera i że „tę właśnie 
edycję czytano aktualnie, antystalinowsko” 62. Podobnie jak Błoński 
czy Adamiec63, Łukasiewicz traktuje wahanie prokonsula jako przejaw 
samookłamywania się i próbę samousprawiedliwienia64.

Stanowczo jednak sprzeciwia się interpretacji „biograficznej”, pisząc: 
„Z pewnością prokonsul nie jest porte-parole poety Herberta. Jest to mo-
nolog dramatyczny, rola oddzielona od autorskiego «ja» szczelną barierą 
ironii”  65. Można tę opinię wzmocnić uwagą banalną w swej oczywistości, 
ale na pewno istotną: poeta nie musiał zastosować konwencji liryki 
roli lub maski i ukrywać się za historyczną czy fikcyjną postacią. Jeśli 
to zrobił, to już samym wyborem formy wskazuje na pewien dystans. 
Że mógł inaczej zrealizować temat, dowodzi wspomniany Pan Cogito – 
powrót (ROM). Także wiersze sąsiadujące z Powrotem prokonsula w tomie 
Studium przedmiotu, jak choćby Szuflada, Nasz strach czy wspomniana 
Mona Liza, zostały napisane w konwencji liryki osobistej i wprost 
odwołują się do biograficznego i pokoleniowego doświadczenia autora. 
Ich zbieżną cechą jest podkreślanie wartości wspólnotowej więzi, która 
bierze się między innymi z pokoleniowego przeżycia. Z drugiej strony 
kategoryczność stwierdzenia Jacka Łukasiewicza jest podważana racjami 
tych krytyków, którzy wskazują na – niewątpliwie istniejące – aluzje 
biograficzne.

62 Tamże, s. 33.
63 M. Adamiec: Pomnik trochę niezupełny. Rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa 

Herberta, Gdańsk 1996. Adamiec nie przykłada zbytniej wagi do rzymskiego pier-
wowzoru, uważając, że prokonsul jest po prostu postacią modelową, bez znaczenia, 
czy żyjącą w czasach Nerona, czy Klaudiusza. Traktuje bohatera jako „charakter” 
i zajmuje się jego psychologią. Cały monolog uważa za próbę samoprzekonania 
i przekonania innych, a może zagłuszenia wątpliwości. Jak większość interpretato-
rów, Adamiec uważa, że na prowincji prokonsul ma prawo czuć się bezpieczny, czy 
też bezpieczniejszy, co – jeśli chodzi o historyczne Imperium Romanum – nie jest 
zgodne z faktami.

64 Niektórzy interpretatorzy uważają wręcz, że prokonsul nigdzie się nie wybiera, 
a tylko sam siebie mami – samooszustwo polegałoby więc na wiecznym odkładaniu 
decyzji, która nigdy nie nastąpi, ponieważ „wcale nie ma zamiaru dokądkolwiek 
wracać”  (J. Rodak, „Powrót prokonsula” – próba nowego odczytania [w:] „We mnie jest 
płomień który myśli” – glosy do Herberta, red. M. Bernacki, Bielsko-Biała 2009, s. 152. 
Autor tej opinii powołuje się na Annę Węgrzyniak).

65 J. Łukasiewicz, Poezja Zbigniewa Herberta, dz. cyt., s. 39.
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Przedstawiając sytuację prokonsula w historycznym kontekście cza-
sów Domicjana, krytyk nie poprzestaje na wskazywaniu paralel między 
despotyzmem cezarów a sytuacją inteligenta w czasach komunizmu 
(stalinizmu), a tym bardziej nie ogranicza się do przedstawiania szans 
na zachowanie resztek godności. Z oceny sytuacji wynika, że „strat 
jest więcej niż zysków”, ale przemożna nostalgia za krajem pewnie 
w końcu przeważy. Dlaczego? Ponieważ chodzi o usunięcie dojmującego 
poczucia braku zakorzenienia. I ten aspekt dylematu prokonsula Jacek 
Łukasiewicz twórczo rozwija:

Pytanie jednak: na czym polegać może zakorzenienie w królestwie tyrana? 
Zakorzenienie w Mieście rządzonym przez zbrodnię, nienazwaną po imieniu – 
także przez prokonsula? Czy w ogóle zakorzenienie jest możliwe, jeśli nie 
identyfikujemy się z istniejącym porządkiem, w duszy nie traktujemy go jako swego 
własnego, gdy stosujemy – jak pisał w Zniewolonym umyśle Miłosz – „ketman”, 
to znaczy publiczne wyrzeczenie się poglądów po to, by zmylić przeciwnika 
i zachować dystans wobec zła. Czy i w takim wypadku można uważać się za  
zakorzenionego?66

Na to pytanie, aktualne nawet dzisiaj, krytyk nie odpowiada, pozosta-
wiając je otwartym.

Wszystkie wymienione interpretacje Powrotu prokonsula należą do 
lektury badaczy, którzy doskonale pamiętają czasy komunizmu, a ich 
lektura miała miejsce w czasach PRL-u lub zaraz po jego upadku. Na-
wet stosunkowo nowe odczytanie Tomasa Venclovy, mimo że zostało 
opublikowane w 2009 roku, też w gruncie rzeczy należy do tej kategorii, 
autor bowiem tłumaczył wiersz Herberta na język litewski i rosyjski 
we wczesnych latach siedemdziesiątych. Venclova traktuje wiersz 
jako parabolę czasów wszelkiej despotii, z oczywistymi aluzjami do 
XX wieku, choć bez utożsamiania bohatera z autorem, mimo że „mowa 
o wyborach i postawach, mających znaczenie dla jego wieku i nawet dla 
jego własnego życiorysu”67. Rzecz charakterystyczna, w najnowszym 
ze znanych mi odczytań, jakim jest lektura Venclovy, autor nie chce 
czytać wiersza jako łatwej i jednoznacznej opowieści historycznej czy 
psychologicznej, lecz upomina się o urodę samego wiersza.

66 Tamże, s. 37 / 8.
67 T. Venclova, Nasz czas migocze, prześwieca przez historię [w:] Poeci czytają 

Herberta, Kraków 2009, s. 115.
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Kwestia zakorzenienia

Problem emocjonalnego związku z krajem i „swojskości” jest – jak się 
wydaje – najbardziej trwałym zagadnieniem, jakie wiersz porusza, choć 
niezupełnie wprost. Jak można być zakorzenionym we własnym kraju 
i własnej kulturze, jeśli zachodzą w nich procesy, na które w żadnym 
wypadku nie można wyrazić swej akceptacji? Totalitaryzm czy inne 
zbrodnicze systemy na szczęście nie dominują już w historii Europy 
i Polski, ale nie znaczy to, że problem stopnia utożsamiania się z nie-
akceptowanym stanem rzeczy zniknie z listy dylematów obywateli. 
Odpowiedź na pytanie o zakorzenienie, choć bezpośrednio nieobecna 
w Powrocie prokonsula, pojawia się przecież wielokrotnie w innych 
utworach poety, także w wierszu Pan Cogito – powrót (ROM). To nie 

„nostalgia” jest przemożną siłą, która każe porte-parole poety wracać do 
Polski, ale najsilniejsza więź: wspólne cierpienie. To ono zakorzenia. 
Pan Cogito wraca

żeby dać odpowiedź
na podszepty strachu
na szczęście niemożliwe
na uderzenie znienacka
na podstępne pytanie,

a żaden z wymienionych powodów nie jest wyjątkowym czy wyłącz-
nym doświadczeniem bohatera wiersza albo samego poety. Przeciwnie. 
Uzasadnienie jest jednocześnie jak najbardziej osobiste i zarazem wspól-
notowe. Pan Cogito jest Everymanem – każdym Polakiem (a szerzej: 
każdym mieszkańcem totalitarnej części świata). Jak „każdy”, posiada 
ranę, której nie do się „powierzyć / chemicznym wywabiaczom”. Nie 
może więc czuć się u siebie w krajach „lepszego świata”, w których nikt 
jego cierpienia nie zrozumie:

podchodzą 
macają palcami 
kręcą głową.

„Kto weźmie ranę” – pytał autor w zakończeniu wiersza bez tytułu 
(*** jest świeża) z tomu Napis – „jest świeża / jakby dzisiejsza”. Od-
powiedzi nie było, ale też nie była oczekiwana, ponieważ jawiła się 
jako aż nazbyt oczywista: nikt nie „weźmie” bolesnego doświadczenia, 



240 Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta

ponieważ cudze cierpienie jest niepoznawalne, nieprzekazywalne. 
Pewnego zrozumienia można oczekiwać jedynie od współtowarzyszy 
niedoli (w przypadku Herberta najbardziej uprzywilejowaną grupą są 
oczywiście członkowie wojennego pokolenia, o czym przekonują esej 
Duszyczka, wiersz Mona Liza, ale też tekst przygotowany na wieczór 
autorski w roku śmierci poety).

Tak jak przy okazji interpretacji innych wierszy Herberta, także 
i w tym wypadku dociekano, w którym miejscu poeta ukrył tajny znak, 
by utwór miał prawo być odczytywany na płaszczyźnie współczesnej. 
W Powrocie prokonsula sygnałem, że postać bohatera niekoniecznie 
mieści się w kategoriach rzymskiej starożytności, jest zdanie: „nie mogę 
żyć wśród winnic wszystko tu nie moje”. To stwierdzenie, brzmiące 
nieprawdopodobnie w ustach Rzymianina – sugerujące, że krajobraz 
winnic jest mu mentalnie obcy – wystarczająco wyraźnie wskazywało 
na zastosowanie kostiumu historycznego i czyniło aluzję do sytuacji 
aktualnej. To dlatego Marek Adamiec traktuje utwór jako studium 
strachu i samookłamywania się, bez wnikania w ewentualne paralele 
z rzymską historią68.

Do innych sygnałów, że chodzić może o brak zakorzenienia na 
Zachodzie, zaliczano także fragment:

drzewa są bez korzeni domy bez fundamentów
deszcz szklany kwiaty pachną woskiem.

Ponieważ do czasu opublikowania korespondencji z Czajkowskimi 69, 
a więc do roku 2000, nieznany był wiersz bez tytułu *** słowiki na 
Wyspie Świętego Ludwika (KZ s. 53; data wysłania: 24.04.1964), nie było 
możliwe porównanie, które nie pozostawia żadnych wątpliwości co do 
intencji poety i niezwykłej przenikliwości Jacka Łukasiewicza, kiedy 
krytyk podkreślał kwestię zakorzenienia:

słowiki na Wyspie Świętego Ludwika zaczynają w połowie marca 
zawsze przedwcześnie drą chmurne powietrze 
czym jest ten głos 

68 M. Adamiec: Pomnik trochę niezupełny. Rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa 
Herberta, dz. cyt., s. 79 – 80.

69 Pierwsze wydanie: Herbert i „Kochane Zwierzątka”. Listy zebrała i komentarzem 
opatrzyła Magdalena Czajkowska, Warszawa 2000, następne (siglum: KZ) – Herbert 
i „Kochane Zwierzątka”. Listy zebrała i komentarzem opatrzyła Magdalena Czajkowska, 
Warszawa 2006.
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między śpiącym kretem a nierealnym skrzydłem 
to co się dzieje jest oderwane od ziemi a nie ulata 
słowiki w połowie marca jak krucjata dzieci 
pochód po parapetach pod suchą gałęzią słońca 
to co się dzieje jest bez znaczenia i rachuby 
nie ma ani korzeni ani korony nawet wiatr 
jest bez pamięci bez żadnej przyszłości [podkreślenie moje – JMR] 
z zapachem zerwanym szybom i schodom ruiny 
kalwaria głosów w jałowym powietrzu 
potykają się dokąd idą klatki
słowiki na wyspie słowiki w połowie marca.

W tym kontekście Powrót prokonsula jest także wierszem o samotności 
i o tęsknocie wywołanej podobieństwem ze znaną sobie rzeczywisto-
ścią; także o możliwym skojarzeniu, jakie daje nam natura 70. Słowiki 
na Wyspie Świętego Ludwika śpiewają tak samo jak w Polsce, tylko 
jakie ma znaczenie „to samo”, jeśli nie jest „tym samym”, ponieważ 
z perspektywy osobistej historii jest obce? Tylko pamięć nadaje 
sens  – pamięć, czyli wspólna rana. Natura, nawet ta sama, co 
w kraju, nie jest wystarczająco bliska i ważna, ponieważ pozbawiona 
została ludzkiego kontekstu, który jest najważniejszy. Dodajmy, że 
jest to kontekst śmierci i zniszczenia. Słowiki są jak „krucjata dzieci” 71, 
a więc skazane na zagładę (a przecież nic im w Paryżu nie grozi!), więc 
skąd ta „kalwaria głosów”? I skąd wizja klatek? Pejzaż jest dość kosz-
marny, jak na powitanie wiosny. To nie wybuch radości i optymizmu, 
współgrajacych z budzącą się do życia przyrodą, ale jesienna elegijność 
i smutek. Kto weźmie ranę?

jest  świeża 
jakby dzisiejsza
bezwstydnie duża.

Obsesja samotności, obcości, wykorzenienia – ta sama, co w pisanym 
w 1960 roku Powrocie prokonsula, wysłanym Miłoszowi do Kalifornii 

70 Michał Głowiński nazwałby taką intertekstualność autarkiczną, bo odwo-
łującą się do własnego tekstu autora.

71 W 1960 roku Jerzy Andrzejewski opublikował powieść Bramy raju, której 
fabuła rozgrywa się w czasie krucjaty dziecięcej z 1212 roku. Święty Ludwik zaś 
był jednym ze sławniejszych krzyżowców i przywódcą VI i VII wyprawy krzy- 
żowej.



242 Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta

już z Warszawy (8.06.1960), jeszcze pod krótszym tytułem Powrót   72. 
W liście tym Herbert usprawiedliwia się przyjacielowi, że nie przeczytał 
i nie skomentował jego Rodzinnej Europy, ponieważ skonfiskowano 
mu ją na granicy („A więc spotkanie wypadło raczej policyjnie niż 
sentymentalnie z matką ziemią rodzinną”, ZHCZM s. 18). To też poniekąd 
komentarz do wiersza.

Rozważania na temat bliskich lub dalekich sercu elementów pej-
zażu prowadzi wprost do sceny z III Księgi Pana Tadeusza, w której 
światowcy, jak Hrabia i Telimena oraz wiejski prostaczek – młody 
szlachciura, nie mogą się porozumieć co do wzoru piękna. Mowa jest 
w tym epizodzie o bogactwie chmur ojczystych, co jest dowodem na 
estetyczną przewagę nad niebieską jednolitością południowego nieba, 
ale także o naturalnym pięknie północnych drzew, które przewyższają 
urodą sztuczną południową florę:

Widziałem w botanicznym wileńskim ogrodzie
Owe sławione drzewa rosnące na wschodzie 
I na południu, w owej pięknej włoskiej ziemi; 
Któreż równać się może z drzewami naszemi? 
Czy aloes z długimi jak konduktor pałki? 
Czy cytryna karlica z złocistymi gałki, 
Z liściem lakierowanym, krótka i pękata,
Jako kobieta mała, brzydka, lecz bogata? 
Czy zachwalony cyprys, długi, cienki, chudy!
Co zdaje się być drzewem nie smutku, lecz nudy?

72 Wersja dla Miłosza (ZHCZM, s. 21) różni się nieznacznie w trzech miejscach, 
ale nie merytorycznie (późniejsze poprawki mają charakter usprawnienia rytmu 
i zwartości wiersza, np. Herbert rezygnuje ze zwrotu, że łańcuch nosi na szyi). 
Nawet pierwotna (najstarsza ze znanych wersji, bez daty, WZ, s. 716 – 717) dowodzi 
niezmienionego zamysły poetyckiego. Wszystkie poprawki dotyczą szlifowania 
formy, głównie rytmu wiersza. Wyjątek stanowi zamiana: „cesarz zresztą lubi 
odwagę cywilną / do pewnych granic do granic racji stanu” na: „cesarz zresztą lubi 
odwagę cywilną / do pewnych granic do pewnych rozsądnych granic”, co brzmi 
i lepiej, i bardziej zjadliwie (stara wersja jeszcze wysłana do Miłosza). Pierwot-
ne zakończenie było labilne – poeta nie mógł się zdecydować, czy powtórzyć 
jeden z inicjalnych wersów, czy nie (Miłoszowi wysłał już krótszą, mocniejszą  
wersję):

 Postanowiłem wrócić na dwór cesarza
 [jeszcze raz spróbuję czy można tam żyć]
 mam naprawdę nadzieję że jakoś to się ułoży.
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Romantyczny zapał i zachwyt „prostaka”, który jednak „umiał czuć 
wdzięk przyrodzenia” spotykają się z ostrą repliką bywalca wychowanego 
na klasycystycznym smaku i guście:

Przyjacielu! rzekł Hrabia, piękne przyrodzenie
Jest formą, tłem, materią, a duszą natchnienie, 
Które na wyobraźni unosi się skrzydłach, 
Poleruje się gustem, wspiera na prawidłach. 
Nie dość jest przyrodzenia, nie dosyć zapału, 
Sztukmistrz musi ulecieć w sfery ideału! 
Nie wszystko, co jest piękne, wymalować da się!
Dowiesz się o tym wszystkim z książek w swoim czasie73.

Wbrew pobłażliwej uwadze pana Hrabiego prowincjonalny szlach-
cic już wkrótce miał poznać Zachód i Południe, jego florę, a także 
gorycz emigracyjnego życia. Mickiewicz zaś – sto trzydzieści lat 
przed Herbertem – miał czytać w Polskiej Bibliotece na Wyspie 
św. Ludwika przytoczony poemat, w tym cytowane tu fragmenty. 
Trudno sobie wyobrazić, by autor Powrotu prokonsula nie był świadom 
powinowactwa swej argumentacji z emocjonalnym wywodem młodego  
szlachcica.

Lektura intertekstualna

W dzisiejszym odczytaniu historycznoliterackim można postawić 
silniejszy akcent na element intertekstualny. Już Jacek Łukasiewicz 
zwrócił uwagę na pewne podobieństwa między sytuacją hipotetycznego 
prokonsula rzymskiego z wiersza Herberta, a biografią Żywot Agry-
koli pióra Tacyta, z czego wysnuł wniosek, że to właśnie ten rzymski 
patrycjusz był prototypem bohatera wiersza polskiego poety. Poniższe 
zestawienie tekstów potwierdza to spostrzeżenie.

73 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz [w:] tegoż, Dzieła, t. 3, Warszawa 1998, ks. 3, 
w. 580 – 589 i 606 – 611.



Zbigniew Herbert,
Powrót prokonsula

Postanowiłem wrócić na dwór cesarza

jeszcze raz spróbuję czy można tam żyć

mógłbym pozostać tutaj w odległej prowincji
pod pełnymi słodyczy liśćmi sykomoru

i łagodnymi rządami chorowitych nepotów
gdy wrócę nie mam zamiaru zasługiwać się 
będę bił brawo odmierzoną porcją 
uśmiechał się na uncje marszczył brwi dyskretnie 
nie dadzą mi za to złotego łańcucha 
ten żelazny wystarczy

postanowiłem wrócić jutro lub pojutrze
nie mogę żyć wśród winnic wszystko tu nie moje 
drzewa są bez korzeni domy bez fundamentów deszcz szklany
kwiaty pachną woskiem
o puste niebo kołacze suchy obłok
więc wrócę pojutrze w każdym razie wrócę
trzeba będzie na nowo ułożyć się z twarzą 
z dolną wargą aby umiała powściągnąć pogardę 
z oczami aby były idealnie puste 
i z nieszczęsnymi podbródkiem zającem mej twarzy 
który drży gdy wchodzi dowódca gwardii
jednego jestem pewien wina z nim pić nie będę 
kiedy zbliży swój kubek spuszczę oczy 
i będę udawał że z zębów wyciągam resztki jedzenia 
cesarz zresztą lubi odwagę cywilną 
do pewnych granic do pewnych rozsądnych granic 
to w gruncie rzeczy człowiek tak jak wszyscy 
i już bardzo zmęczony sztuczkami z trucizną 
nie może pić do syta nieustanne szachy 
ten lewy kielich dla Druzjusza w prawym umoczyć wargi 
potem pić tylko wodę nie spuszczać oka z Tacyta 
wyjść do ogrodu i wrócić gdy już wyniosą ciało
Postanowiłem wrócić na dwór cesarza 
mam naprawdę nadzieję że jakoś to się ułoży



Publius Cornelius tacitus, Żywot Juliusza Agrykoli
(w nawiasach strona wg. wydania cyfrowego; kapitalikami uwagi JMR)

GŁÓWNY MOTYW POWROTU

Poznał dobrze czasy Neronowe, w których bezczynność świadczyła o mądrości (s. 5)

OPIS AFRYKI, EGIPTU LUB SYRII (SĄDZĄC PO WYSTĘPOWANIU FIGOWCA)
Jako kwestor otrzymał losem prowincję Azję pod prokonsulem Sylwiuszem Tycjanusem (s. 5)

OPIS ZACHODNIEJ EUROPY XX wieku
Już nadszedł rok, w którym miał wylosować prokonsulat Afryki i Azji, a ponieważ 
niedawno stracono Cywikę, więc ani Agrykoli nie brakło przestrogi, ani Domicjanowi 
wzoru. Pewne osoby, wtajemniczone w myśli cesarza, odwiedziły Agrykolę, aby od siebie 
go zapytać, czy pójdzie na prowincję. Naprzód chwalili oni dość niejasno jego spokój 
i odpoczynek, potem ofiarowali mu swe usługi w uzasadnieniu odmowy, wreszcie, już 
bez obsłonek radząc, a zarazem strasząc, zawlekli go przed Domicjana. Ten, uzbrojony 
w obłudę, przybrał dumną postawę, wysłuchał próśb i usprawiedliwień, a wyraziwszy 
swą zgodę, pozwolił sobie złożyć dziękczynienie i nie odczuł wstydu wobec ohydy swego 
dobrodziejstwa. Nie dał jednak Agrykoli honorarium, jakie zwyczajnie ofiarowywano 
byłemu prokonsulowi i jakie pewnym osobom sam przyznał, czy to dotknięty, że go o to 
nie prosił, czy też wskutek skrupułów, aby się nie wydało, że swój zakaz okupił (s. 30).
MOTYW POWROTU (REFREN)
OPIS KRAJOBRAZU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO

MOTYW POWROTU (REFREN)
charakter Domicjana który był pochopny do gniewu i tym bardziej nieubłagany, im skrytszy, 
łagodziły przecież umiarkowanie i rozsądek Agrykoli, ponieważ nie szukał on sławy ani 
nie wyzywał przeznaczenia uporem i czczą chwalbą swej wolnomyślności. Niech wiedzą 
ci, których zwyczajem jest podziwiać to, co wzbronione, że nawet pod złymi cesarzami 
mogą zaistnieć wielcy mężowie, a uległość i opanowanie, jeśli z aktywnością i energią idą 
w parze, do takich szczytów sławy się wznoszą, do jakich bardzo wielu pnąc się stromą 
drogą, lecz bez żadnego dla państwa pożytku ostentacyjną śmiercią zasłynęło (s. 30).
Koniec jego życia, żałosny dla nas, smutny dla przyjaciół, nie był obojętny nawet dla 
postronnych i nieznanych mu osób. […] Współczucie powiększała jeszcze uporczywa 
pogłoska, że sprzątnięto go trucizną. Ja nie śmiałbym twierdzić, żeśmy coś o tym pewnego    
wiedzieli (s. 31).

MOTYW POWROTU (REFREN)
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Zależności intertekstualne są wyraźne i nie wymagają szczegółowych 
wyjaśnień czy uzasadnień, ale nie mają charakteru jawnej inkluzji – są 
raczej aluzją. Właściwie wszystkie elementy świata przedstawionego 
w wierszu Herberta zgadzają się ze światem realnym, to znaczy histo-
rycznym, i pozostają w kręgu pojęć i sytuacji Rzymianina z epoki Do-
micjana, przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę strachu i zakłamania na 
dworze. Także wzmianka na temat figowca, występującego w Północnej 
Afryce, Egipcie i Syrii, oraz opis południowych prowincji imperium 
korespondują z informacjami, że Agrykoli miała przypaść w udziale 
jedna z tych prowincji (a także że w swojej wcześniejszej karierze 
urzędniczej tam przebywał). Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
wymieniony w Żywocie konsul Azji, Cywika74, należał do świeżych ofiar 
zbrodniczego cesarza. Nawet drobne szczegóły w rodzaju otrzymania 

„żelaznego łańcucha” i psychicznej rezygnacji ze złotego, nieznacznie 
wskazują na rzymskie zwyczaje odznaczania zasłużonych w boju (torques).

W całym wierszu historyczność sytuacji jest nieco rozmyta, stąd pew-
ne niejasności co do „czasów Domicjana”, na co zwraca uwagę Venclova, 
porównując strategię Herberta z precyzyjnymi na ogół odniesieniami 
w poezji Kawafisa. Dotyczy to także kwestii wspomnianego „żelaznego 
łańcucha”, który tylko przypomina torques. Niedokładność polega na 
tym, że ten przejęty od Gallów zwyczajowy naszyjnik w armii rzymskiej 
nadawano raczej niższym dowódcom, a na dodatek kuty był ze srebra 
lub złota, ale to drobiazg „antykwaryczny”, jakby powiedział Fryderyk 
Nietzsche. Venclova przypuszcza, że Herbertowi chodziło o delikatną 
aluzję do więziennego łańcucha75, przez co uzyskał dwuznaczność 
przedmiotu mogącego być jednocześnie symbolem kary lub nagrody. 
Wydaje się, że zachodzi wręcz wieloznaczność, skoro prokonsul, nawet 
przebywając w dalekiej prowincji, ciągle znajduje się „na uwięzi”. Można 
więc przyjąć, że dopuszczalnych interpretacji i skojarzeń jest więcej.

A jakie są istotne różnice? Pierwsza należy do kwestii formalnych: 
bohater dopiero podejmuje decyzję, a więc wszystkie ewentualne wy-
darzenia, sytuacje i dworskie intrygi należą do przewidywanej przez 

74 Caius Vettulenus Civica Cerealis, konsul sprzed r. 77 n.e., legat Mezji 
Dolnej w r. 82 n.e.; jako prokonsul Azji koło 88 r. n.e. został zabity przez Domicjana. 
Domicjan zgładził wielu senatorów, wśród nich kilku byłych konsulów, ale Cywikę 
kazał zamordować w czasie sprawowania prokonsulatu w Azji (Swetoniusz, Żywot 
Domicjana, rozdz. X).

75 T. Venclova, dz. cyt., s. 116.
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niego przyszłości i mają się dopiero wydarzyć (co podkreśla uporczywy 
„refren”, mający go upewnić o konieczności podjęcia decyzji o powrocie). 
Tymczasem Agrykola z biografii Tacyta doświadczył już życia na dworze 
zazdrosnego Domicjana, to znaczy już wpadł w pułapkę bez wyjścia – 
nie ma więc ani możliwości wyboru, ani podstawy do rozważań typu „za 
i przeciw”. Po drugie Agrykola wrócił z zimnej Brytanii, a aspirował do 
objęcia urzędu w którejś z południowych prowincji, tymczasem bohater 
wiersza jakoby miał wracać z południa – bardziej więc przypomina 
wspomnianego Cywikę niż Agrykolę, albo siebie z czasów wcześniej-
szych, kiedy był zaledwie kwestorem w Syrii (a więc zastępcą prokonsula, 
kimś w rodzaju intendenta armii). Wszystkie te różnice mają jednak 
drugorzędny charakter i ciągle mieszczą się w realiach epoki, którymi 
posługuje się poeta, by stworzyć przekonywujący kostium historyczny.

Żywot jako model postawy

Agrykola posłużył jako model pewnej postawy. Wszystkie drobne 
odstępstwa od jego biogramu nie mają znaczenia wobec najistotniej-
szego podobieństwa: próby przekonania czytelnika, że korna postawa 
nie hańbi i że można zachować godność w obliczu tyrańskiej władzy, 
nawet jeżeli nie przyjmuje się postawy buntownika. I Tacyt, i Herbert 
dokładają wysiłku, aby uratować opinię niezbyt bohaterskiemu boha-
terowi. Agrykola z biografii Tacyta jest postacią tragiczną, a jego życie 
przykładem zmarnowania talentów przez głupią, despotyczną i zawistną 
władzę. I na nic wysiłki biografa, aby ukazać bohatera w glorii chwały, 
bo przecież jest to opis życiowej klęski. Agrykola jest uosobieniem 
umiaru i skromności, jego zachowanie ma też cechy przezornej taktyki. 
Już pisząc o początkach kariery młodego senatora, biograf podkreśla 
ostrożność swego bohatera w stosunku do stojących wyżej, ponieważ 
roztropnie nie podkreśla on swych zasług sumiennego młodzieńca – 
tak jest w przypadku pierwszej służby w Brytanii pod kierunkiem 
doświadczonego wodza, Swetoniusza Paulinusa76, tak jest i później.

76 „Jakoż Agrykola nie hołdował wybrykom, zwyczajem tych młodych ludzi, 
którzy służbę wojskową obracają na rozpustę, ani nie zużytkował gnuśnie swego 
stanowiska niedoświadczonego trybuna na rozrywki i urlopy; poznawał prowincję, 
dawał poznać się wojsku, uczył się od doświadczonych, szedł w ślady najlepszych, 
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Po powrocie z pierwszego pobytu w Brytanii przezornie usunął się 
z życia publicznego, ponieważ posiadał popartą już doświadczeniem 
wiedzę o niebezpieczeństwach cesarskiego dworu. Jak celnie ujmuje 
to Tacyt – „poznał dobrze czasy Neronowe, w których bezczynność 
świadczyła o mądrości” (Żywot…, s. 5). Również z zadania poskromienia 
zbuntowanego legionu wywiązał się sumiennie, nie podkreśla jednak, 
że to jego zasługa, i „dzięki swemu nader rzadkiemu umiarkowaniu 
wolał, aby się wydawało, iż znalazł żołnierzy karnych, niż że ich takimi 
uczynił” (Żywot…, s. 6).

Podczas następnego pobytu w Brytanii, pod kierunkiem kolejnych 
konsulów, znów pracował sumiennie, starając się nie wywyższać nad 
swoich przelożonych. I tak Petyliusz Cerialis zlecał mu coraz większe 
i bardziej odpowiedzialne zadania wojenne, ponieważ miał do niego 
zaufanie. Oto ideał młodego Rzymianina z wyższych sfer, znającego 
mores: posłuszeństwo i karność w działaniu, respekt wobec starszych 
i zwierzchników, sumienność w wykonywaniu obowiązków, a przy 
tym skromność w obejściu77. Dlatego też kariera młodego arystokraty 
rozwijała się bez przeszkód (przynajmniej w czasach, gdy doceniano 
zalety kandydatów na urzędy) i cesarz Wespazjan uczynił Agrykolę 
patrycjuszem, a nawet dał mu w zarząd prowincję Akwitanię – świetny 
początek dalszej kariery urzędniczej, której zwieńczeniem mógł być 
konsulat. Z tego zadania również wywiązał się znakomicie, nic więc 
dziwnego, że w niespokojnych czasach został namiestnikiem Brytanii.

Jego kilkuletnie rządy to pasmo sukcesów militarnych i administra-
cyjnych. Znając doskonale wyspę – przybył tu już po raz trzeci! – nie 
tylko zaskoczył buntowników szybkimi, a niespodziewanymi manew-
rami, ale także powstrzymał gwałty i zdzierstwo rzymskich urzędników, 
zdawał bowiem sobie sprawę, że postawa chciwych najeźdźców jest 

do niczego nie rwał się dla popisu, od niczego nie wymawiał się z bojaźni, a równo-
cześnie postępował sobie ostrożnie i energicznie. Istotnie, nigdy Brytania nie była tak 
niespokojna, ani też w bardziej niepewnej sytuacji: wybici weterani, spalone kolonie, 
wojska zaskoczone; wtedy walczono o życie, potem o zwycięstwo” (P.C. Tacitus, 
Żywot Juliusza Agrykoli, www.zrodla.historyczne.prv.pl, s. 4 / 5).

77 „Często na próbę oddawał mu dowództwo nad częścią wojska, niekiedy, po 
pomyślnym wyniku, nad większymi siłami. Lecz Agrykola nigdy nie chełpił się swymi 
czynami, aby własny rozgłos powiększyć; tylko kierownikowi i wodzowi, jako jego 
pomocnik, powodzenie przypisywał. Tak przez zaletę posłuszeństwa i skromność 
swych raportów pozbył się zawiści, lecz nie pozbawił się sławy” (Żywot…, dz. cyt., s. 7).
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przyczyną uzasadnionych powstań i buntów. Biograf szczegółowo 
opowiada, jak namiestnik wyspy cywilizuje barbarzyńców, starając się 
nakłonić ich do nauki łaciny, rzymskiego stylu życia i zasmakowania 
w rzymskich rozrywkach. Przy okazji Tacyt bez osłonek opisuje me-
tody kolonizacji podbitych ziem, w szczególności zasady „dziel i rządź” 
oraz korumpowanie elit barbarzyńskich plemion, które pozbawiane 
przywództwa, stawały się niezdolne do stawiania oporu. Takimi me-
todami oraz świetnym zwycięstwem pod Mons Graupius, gdzie przy 
małych stratach własnych paległo 9 tysięcy powstańców, utrwalił 
władzę nad prowincją. Herbert w Lekcji łaciny sporo miejsca poświęca 
rządom Agrykoli, które przyczyniły się do realnego wcielenia prowincji 
w rzymską cywilizację.

To właśnie te wojskowe i administracyjne sukcesy były przyczyną 
niełaski Domicjana. Od czasów Augusta zarzucono zwyczaj organi-
zowania tryumfów dla zwycięskich wodzów. Tylko wojny z udziałem 
cesarzy kończono tak uroczyście, jak za czasów republiki, a tryumf 
należał do władcy, ponieważ wraz z pryncypatem narodził się symbol 
cesarza – jedynego gwaranta militarnej przewagi Rzymu nad światem 78. 
Domicjan miał poważne powody do zazdrości nie tylko dlatego, że 
Agrykola odniósł wspaniale zwycięstwo, ale także z tego powodu, że 
sam propagandowymi sztuczkami musiał upiększać swoje rzekome 
przewagi w Germanii. Stąd – jak pisze Tacyt – „ten przebieg wydarzeń, 
jakkolwiek Agrykola żadnymi przechwałkami w swych raportach się nie 
wywyższał, przyjął Domicjan swoim zwyczajem z radością na obliczu 
i niepokojem w sercu” (Żywot…, s. 28). Agrykola został odznaczony zna-
kami tryumfalnymi oraz posągiem z wawrzynem, ale – mimo słownych 
zapowiedzi – żadnej ważnej funkcji już nie otrzymał i żył w niełasce na 
dworze cezara wśród nierobów, pochlebców i zdradzieckich intrygantów. 
Jeśli wierzyć Tacytowi, paradoks sytuacji polegał na tym, że Rzymianie 
przeżywali sporo kłopotów na krańcach imperium i doświadczali wielu 
klęsk militarnych, zwłaszcza nad Dunajem i Renem. Stąd oczekiwanie 
wśród rzymskich elit, by energicznego prokonsula wysłać na którąś 

78 Odbycie tryumfu było najwyższym zaszczytem, jaki czekał zwycięskiego 
wodza w czasach republiki, i było obwarowane szczegółowymi warunkami. W czasach 
cezarów przywilej został zarezerwowany dla rodziny panującej. Przemiany zaszczytu 
odbywania tryumfu w czasach pryncypatu szczegółowo opisuje Katarzyna Balbuza 
(K. Balbuza, Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki 
cesarstwa, Poznań 2005).
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z zagrożonych granic cesarstwa, a jednocześnie machinacje samego 
cesarza, aby mu w takim awansie przeszkodzić.

Jeden z tekstów zamieszczonych w tabeli przedstawia intrygę dwor-
ską, która uniemożliwia Agrykoli służenie ojczyźnie, oraz ukazuje 
jawne zagrożenie życia – wzmianka na temat Cywiki jest wystarczająco 
wymowna. Cały rozdział dziesiąty Żywotu Domicjana przypomina 
kamień nagrobny zbiorowej mogiły, a autor sporo miejsca poświęca 
opisowi błahych powodów, dla których ponieśli śmierć senatorowie, 
którzy narazili się cesarzowi dowcipnym albo krytycznym słowem, 
a nawet grymasem twarzy79. Tym bardziej wymowny jest fragment 
Żywotu wskazujący na taktykę Agrykoli, który starał się nie prowo-
kować krwiożerczego władcy. Tacyt z wyraźną aprobatą przedstawia 
powściągliwe postępowanie swojego teścia i stawia go za wzór mniej 
kornym senatorom.

Porozumienie za pomocą tematu

W przypadku Powrotu prokonsula Herbert nie inkorporuje tekstu Tacyta. 
Mamy do czynienia z aluzją, a nie inkluzją. Porozumienie między 
autorem a czytelnikiem dokonuje się za pomocą tematu „powrót urzęd-
nika na dwór krwawego dyktatora”. Jest to aluzja obliczona na czytelnika 
wykształconego i – na pewno – historycznie uwarunkowanego, jeśli 

79 Dziwne byłoby, gdyby Herbert czytający Swetoniusza, nie zauważał paraleli 
między czasami Domicjana a stalinowskim okresem w historii Polski, ponieważ 
analogie są aż nadto wyraźne: „Zamordował Salustiusza Lukulla, legata Brytanii, 
za to, że włócznie nowego kształtu pozwolił sobie nazwać lukullusowymi. Zamor-
dował Juniusza Kuśtyka za to, że wydał pochwalne poematy na cześć Petusa Trazei 
i Helwidiusza Pryska oraz nazwał ich najświętszymi mężami. Z tego oskarżenia 
skorzystał Domicjan, aby wygnać ze stolicy i z Italii wszystkich filozofów. Helwi-
diusza-syna skazał na śmierć za to, że w scenicznym epilogu pod postacią Parysa 
i Enony przedstawił złośliwie rozwód Domicjana z żoną. Zamordował Flawiusza 
Sabina, jednego ze swych braci stryjecznych, za to, że owego Flawiusza woźny 
wywoływacz przez pomyłkę wymienił publicznie jako cesarza, a nie jako konsula 
nowo obranego właśnie w tym dniu na komicjach. Lecz jeszcze sroższy stał się po 
zwycięstwie w wojnie domowej. Większość przeciwników politycznych zadręczył 
śledztwem nowego rodzaju, tropiąc najbardziej ukrytych spiskowców. Oto wypalał 
im ogniem organy płciowe, niektórym obcinał ręce” (Swetoniusz, Domicjan, rozdz. X).
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weźmiemy pod uwagę sugestię Jacka Łukasiewicza80. Różnica między 
dzisiejszym odbiorcą, a tym z lat 60. polega na tym, że temat był aż 
nadto aktualny dla czytelników, którzy doświadczyli stalinizmu. Istotne 
odstępstwa wynikają z faktu przeniesienia tematu z czasów starożytnych 
we współczesność XX wieku. Nie bez powodu doszukiwano się przecież 
niespójności historycznego kostiumu, który był założonym i istotnym 
elementem poetyckiej strategii. W oczy rzuca się przede wszystkim 
odrzucenie winnic jako naturalnego krajobrazu przez mieszkańca 
śródziemnomorskiego kraju. Do tego samego gatunku należy obcość 
„pustego nieba” oraz „suchy obłok” – charakterystyczne cechy całego 
krajobrazu śródziemnomorskiego81. To na podstawie tej niekoherencji 
utożsamiano prokonsula z poetą, Rzym z PRL-em, a powrót z prowincji 
z decyzją o odrzuceniu pokusy emigracji. Ale należałoby dodać jeszcze 

„łagodne rządy chorowitych nepotów”, które raczej określają demo-
kracje Zachodu XX wieku, skoro w państwie cezarów to prokonsul był 
namiestnikiem cesarza, a więc nie podlegał żadnej innej władzy, lecz 
sam był – lokalnie – najwyższą władzą.

Fakt ten wskazuje na jeszcze jeden aspekt sytuacji: fikcyjność wy-
boru prokonsula, która na ogół uchodziła uwadze interpretatorów 
zajmujących się ewentualnymi skutkami jego decyzji, rozważających 
psychologiczne aspekty dylematu bohatera. Przecież „historyczny” 
prokonsul cały czas znajduje się w pułapce, jaką jest całe imperium, 
a nie tylko dwór cesarza! Po pierwsze jego pobyt poza Italią zależy 
od decyzji imperatora, a nie jest decyzją zainteresowanego. Prokonsul 
może być w każdej chwili odwołany. Po drugie wspomniany Cywika 
został zamordowany w swojej prowincji w czasie pełnienia funkcji; jego 
powrót do stolicy nie był konieczny. Nie mówimy zatem o opozycji 
wolność – niewola, lecz o stopniowalności dystansu i ewentualnym 
nierzucaniu się w oczy. Tak więc już sama możliwość podejmowania 
decyzji należy do sztafażu dwudziestowiecznej sytuacji, a nie realiów 
starożytnej epoki.

Czemu służy odwołanie do postaci odmalowanej przez Tacyta? 
Wzmocnieniu jego racji czy też nadziei. Mówiąc językiem Stanisława 

80 Dlatego przyjmuję, że obecnie intertekstualność jest jawna raczej tylko dla 
czytelnika zawodowego i ma charakter fakultatywny.

81 Łukasiewicz traktuje te określenia nie jako opis krajobrazu, lecz metafory 
wskazujące na wykorzenienie bohatera. Wydaje się, że nie jest to konieczne.
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Balbusa, „dialog intertekstualny polega tu na szukaniu w kulturze prze-
szłości postawy utwierdzającej aktualne stanowisko poety” 82. Czy jest to 
stanowisko Herberta, czy tylko strategia argumentacji Prokonsula – to 
już kwestia do rozstrzygnięcia. Na pewno Prokonsul wzorowany na 
Juliuszu Agrykoli ma większą siłę perswazji i nie może być odbierany 
wyłącznie jako cynik, który oszukuje samego siebie. Tym samym 
konflikt etyczny został lepiej przedstawiony, a racje bardziej wyważone. 
Z estetycznego punktu widzenia – wiersz daje także większą satysfakcję 
czytelnikowi, któremu nie obca jest klasyczna literatura. O ile w Boskim 
Klaudiuszu wiersz oddziaływał przez przerysowanie i karykaturę, o tyle 
tym razem mamy do czynienia z tonowaniem jednoznaczności.

Intertekstualność może nie ograniczać się do poziomu faktów, ale 
nawiązywać także do domniemanych intencji autorskich oraz stylu wy-
powiedzi. W interpretacjach wiersza polskiego poety, także z powodów 
mentalnych (nazwijmy je umownie „romantycznymi” lub „godnościo-
wymi”), uległa postawa prokonsula niekoniecznie spotyka się z takim 
aplauzem, jaki Tacyt chciałby wzbudzić pod adresem Juliusza Agrykoli. 
Biograf uważa bowiem swego bohatera za wzór doskonały i nakłania 
do naśladownictwa. Tymczasem interpretatorzy dwudziestowiecznej 
wersji starożytnego bohatera zgodnie odczytują postawę prokonsula 
jako zakłamaną i podejrzewają go o samoułudę, a nawet hipokryzję. 
Więcej, wieszczą jego moralną przegraną. Ta psychologiczna metoda 
interpretacji wiersza nie jest pozbawiona podstaw.

Odczytywanie Powrotu prokonsula jako hipertekstu Żywotu Agrykoli 
formalnie skłania do wzmocnienia interpretacji pozytywnej, jeśli weźmie 
się pod uwagę intencję Tacyta, który wbrew sławnej zasadzie sine ira et 
studio (nota bene właśnie w tej pracy wygłoszonej) jest jak najbardziej 
stronniczy. Trudno nie zauważyć, że autor nazbyt pochlebnie 
ocenia korną postawę swego teścia senatora i wyraźnie myli 
się w argumentacji co do możliwości propaństwowych działań 
obywateli w warunkach samodzierżawia. Przecież napisana 
przez niego biografia i przedstawione fakty są wyraźnym 
dowodem na tezę przeciwną: w warunkach despotyzmu nie 
można być pożytecznym obywatelem. Wszystko, co Agrykola 
zdziałał w swoim życiu publicznym, miało miejsce, zanim popadł 

82 S. Balbus, Między stylami, dz. cyt., s. 322.
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w niełaskę, a jego kariera rozwijała się w czasie rządów poprzedników 
Domicjana. Co innego fakty, a co innego intencje biografa.

Tacyt, chcąc usprawiedliwić, a wręcz pochwalić korną postawę 
swego teścia, gloryfikuje strategię uległości poniża bardziej dumnych 
i niezłomnych, a może tylko mniej ostrożnych senatorów. Wzmoc-
nieniem argumentacji uzasadniającej potulną postawę jest u Tacyta 
opis zastraszania senatu, który przywodzi na myśl duszną atmosferę 
stalinizmu. Pisząc o czasach tuż po śmierci Agrykoli, o czasach, których 
jego teść „szczęśliwie nie dożył”, Tacyt pisze nie tylko o poniżającym 
udziale senatorów w zbrodniach imperatora, ale czyni rozróżnienie, które 
polskiemu czytelnikowi uzmysławiały różnice między hitlerowskim 
a sowieckim modelem totalitaryzmu:

Nie widział Agrykola oblężonej kurii, otoczonego zbrojnymi ludźmi senatu, 
w jednej i tej samej rzezi pomordowanych tylu konsularnych mężów, wygnanych 
i tułających się tylu najdostojniejszych niewiast. […] Lecz potem nasze ręce zawlokły 
Helwidiusza do więzienia; nas widok Maurykusa i Rustykusa oblał rumieńcem 
wstydu, nas niewinną swą krwią Senecjon obryzgał. Neron przecież odwracał oczy 
i wprawdzie nakazywał zbrodnie, lecz na nie nie patrzał; tymczasem głównym 
udziałem niedoli za Domicjana było go widzieć i być przez niego widzianym, 
kiedy to spisywano nasze westchnienia…  (Żywot…, s. 32).

Oto opis jednej z tortur stalinizmu: konieczności „entuzjastycznego” 
uczestnictwa w zbrodni pod czujnym okiem władzy. Do przemo-
cy fizycznej dochodziła przemoc mentalna  – gwałt na ciele 
uzupełniano gwałtem na duszy. Mowa oczywiście o ludziach 
zastraszonych, a nie osobnikach pozbawionych skrupułów, którzy 
znaleźli okazję do robienia kariery. Po raz kolejny mamy prawo sądzić, 
że starożytność rzymska, a ściślej: epoka okrutnych cezarów, funkcjo-
nowała w odczuciu Herberta i w pisanych przez niego tekstach jako 
metafora totalitarnej dyktatury.

Godność ludzi i godność stylu

Intertekstualna metoda czytania wiersza, która bierze pod uwagę zarów-
no międzytekstowe podobieństwa, jak i różnice, a także wyciąga z obu 
sytuacji wnioski, wskazywałaby – jak sądzę – na wytłumienie sugestii, że 
Prokonsul (z wiersza) musi ponieść klęskę moralną, jak sądzili Błoński 
i Adamiec. Wiersz wyraźnie sugeruje, że dwudziestowieczny bohater 
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gotowy jest na pewien symboliczny opór i nieznaczne podkreślenie swej 
niezależności, choć nie przesądza, czy w stopniu wystarczającym. Pod 
tym względem mielibyśmy do czynienia z moralnym wzmocnieniem 
postawy Agrykoli. Ale czy to jedyna różnica? I czy tylko na poziomie 
faktów należałoby szukać związków z hipotekstem?

Zanim odpowiem na to pytanie, drobne zastrzeżenie. Nie twier-
dzę, że intertekstualne czytanie wiersza powinno zmienić przemożne 
odczucie czytelnika, iż prokonsul jest być może hipokrytą, a tylko, że 
Herbert celowo i na równych prawach oddaje głos także tym, którzy 
chcą wierzyć w swoją niewinność. Rozszerzenie spectrum argumentacji 
służy komplikacji przedstawionego świata, tak aby nie przypominał po-
litycznego plakatu lub etycznej powiastki. Na tym między innymi polega 
różnica w strategii poety, jeśli porównamy Powrót prokonsula z wierszami 
o „szalonych cesarzach”. Wydaje się, że krytyczne nastawienie polskich 
odbiorców uzasadnia sam Herbert, niekoniecznie wiersz, w którym 
intencja autorska przesłonięta jest w miarę równoważącymi się argu-
mentami. Brak dydaktycznej zapamiętałości poczytywano mu zresztą 
za zasługę. Inne wiersze, zwłaszcza patetyczne obrazy upadku rzymskiej 
republiki i wyniosła postać Katona z wiersza Pan Cogito o postawie 
wyprostowanej (PC), nie pozostawiają wątpliwości co do sympatii autora.

Czytanie Powrotu prokonsula jednocześnie z dziełem Tacyta prowadzi 
do dwóch przeciwstawnych wniosków. Z jednej strony uzasadnia posta-
wę przetrwania, przywołując ważny autorytet starożytnego autora. Ale 
z drugiej – rozszerza tematykę z „dylematu emigracji” na „zachowanie 
się elit w obliczu despotii” i podejmuje sprawę współodpowiedzial-
ności intelektualistów za zbrodnie. Charakterystyczne, że Jacek 
Łukasiewicz w swoją interpretacji w 1995 roku cytuje wyimek z Żywotu 
Agrykoli wydawaloby się niezwiązany z żadnym konkretnym fragmentem 
wiersza. Fragment ów jest ekspiacją Tacyta, który bez ogródek potępia 
postawę patrycjuszy (w tym własną, skoro używa sformułowania „my”), 
opisując udział senatorów w zbrodniach Domicjana. Tak więc Łuka-
siewicz delikatnie daje do zrozumienia, że wiersz mówi także o kwestii 

„hańby domowej”. Nie jest przecież przypadkiem, że Prokonsul z wiersza 
Herberta jest postacią symbolizującą osoby publiczne i przedstawia 
dylematy intelektualistów, a nie prostych ludzi83.

83 Jeśli Łukasiewicz nie odwołuje się do tej kwestii wprost, a ledwie ją zaznacza, 
złożyć to należy na karb cenzury. Nie tej komunistycznej, ale autocenzury wymuszonej 
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Istnieje jeszcze jedna zbieżność między Tacytem a Herbertem, 
a właściwie dług u starożytnego pisarza: styl. Nie jest to podobieństwo 
mimowolne, skoro autor wiersza Dlaczego klasycy wprost przywołuje 
rzeczową postawę Tukidydesa, a można przyjąć, że grecki historyk 
i zarazem świadek wydarzeń nie funkcjonuje w obrazie starożytności na 
zasadzie niebywałego wyjątku. Przeciwnie. Jak powiada poeta w odau-
torskim komentarzu, „Kiedy naszych ojców i dziadków pytano o wartości 
wieczne, myśl ich nieodmiennie sterowała ku starożytności. Godność 
ludzka, powaga, obiektywizm promieniowały z pism klasyków” 84. To 
właśnie Tacytowe sine ira et studio jest rodzajem stylu, a może także 
i smaku, „w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia” (Potęga smaku, 
ROM), co oznacza, że strategia pisarska, tak jak sposób postępowania, 
posiada pewien wymiar etyczny.

Nie ulega wątpliwości, że z powodów mentalnych najważniejszym 
historykiem rzymskim był dla Herberta Tacyt. Obu autorów łączyła 
pasja wnikania w istotę wydarzeń, umiejętność skrótowego, a celnego 
odmalowywania sytuacji oraz ostre zestawienie politycznych barw. 
Oczywiście byłoby przesadą porównywanie stylu obu autorów, ponie-
waż dzielą ich nie tylko epoka i gatunek literacki, ale także wrażliwość. 
Mimo to na pewno i o Tacycie, i o Herbercie można powiedzieć, że 
byli mistrzami zwięzłego, metaforycznego opisu, który służył trafnym 
charakteryzacjom postaci i precyzji opisywanych wydarzeń. Rów-
nież rzekoma bezstronność i rzeczowość relacji (bardziej postulowa-
na niż praktykowana), łączy obu autorów i mamy prawo nazwać ją 
architekstualnością.

Jak przekonuje Herbert w Lekcji łaciny, także sama łacina sprzeciwia 
się krętactwu (o czym była mowa w rozdziale Kolumna i powój). Her-
bertowska oszczędność słowa i formalna asceza zostały bardzo szybko 
doczytane jako reakcja na zakłamanie i ideologiczne manipulacje oraz 

zwycięstwem środowisk lewicy, która nigdy nie darowała Herbertowi wypowiedzi 
z wywiadu Jacka Trznadla. Wrocławski krytyk i długoletni przyjaciel poety widać nie 
chciał dolewać oliwy do ognia w czasach, kiedy umierający poeta zmagał się z atakiem 
na swoją postawę „oszołoma i zawistnika”, osobnika „kreującego się” na „jedynego 
sprawiedliwego”. To wtedy właśnie panowała moda na przedstawianie depresji poety 
jako dowodu, że „Herbert zwariował” i jest „niepoczytalny”. Dezawuowano poetę 
moralnie jako człowieka „nie tak niewinnego w czasach stalinowskich”, a nawet 
rzekomego współpracownika SB.

84 Z. Herbert: Opisać rzeczywistość, „Rzeczpospolita”, 22 – 23.05.2004 (Plus-Minus).
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pragnienie ocalenia czystej mowy. Krzysztof Dybciak, pisząc o źródłach 
prostoty i rzeczowości, odczytuje aksjologiczną siłę z formalnych cech 
stylu:

Poezja prosta i rzeczowa to przecież poezja, która wyzbywa się wielu niepotrzeb-
nych składników, ogranicza zasób reguł swego języka i drastycznie zmniejsza 
słownik. Taka poezja – zdaniem Herberta – zdolna jest stawić czoła dojmującym 
wyzwaniom epoki: lękowi i okrucieństwu. Zagrażająca człowiekowi przemoc 
precyzyjnie opisana, ukazana jako rzecz pośród rzeczy, traci swą tajemniczą, 
a przez to demoniczną i z gruntu irracjonalną siłę oddziaływania. Obiektywizm 
i beznamiętność monologu lirycznego są sygnałem oporu podmiotu, demonstrują 
jego opanowanie i wyzwolenie spod władzy strachu85.

Oto Herbertowy patent na przywrócenie rzetelnej komunikacji. Czy coś 
z niego wynika dla oceny stanu ducha Prokonsula? Czy styl świadczy 
na korzyść bohatera? Czy rodzaj mowy może wskazywać na coś, co 
kiedyś nazywano „autorską intencją”? Czy – pytając naiwnie – możemy 
przypuścić, że Herbert odczuwa jakąś słabość wobec swego bohatera? 
Wbrew lekturowej tradycji musimy przyznać, że tak, choć jest to 
przypuszczenie bardzo ryzykowne.

Jeśli możemy dopuścić istnienie szczerych intencji prokonsula, 
a nawet nadzieje na zwycięstwo, to dlatego, że jasno rozeznaje swą 
beznadziejną sytuację, nie ucieka w ideologiczne wykręty, nie szuka 
uzasadnień i usprawiedliwień dla podłości i nie kryje przed sobą samym 
swego strachu. Poza tym, na poziomie formalnym, to znaczy organizacji 
tekstu, bohater nie wpada w typową dla Herbertowych złoczyńców 
logoreę samousprawiedliwienia. Wiersz jest stosunkowo krótki jak na 
obszerny temat, w którym mieszczą się analiza stanu ducha zmuszające-
go do powrotu, rozeznanie szans i zagrożeń, argumentacja „za i przeciw” 
oraz opis zasad panujących na dworze cesarza. Klaudiusz, Kaligula, ale 
także Prokrustes i inne postacie wypowiadające swe monologi, na ogół 
mówią dłużej i nie dzielą się swymi wątpliwościami, lecz prezentują 

85 K. Dybciak, W oszukiwaniu istoty utraconych wartości [w:] Gry i katastrofy, 
Warszawa 1980, s. 149. Podobnie, choć nie identycznie, powie Jerzy Kwiatkowski: 

„Prostota wypowiedzi, prostota języka, to nie tylko sprawa komunikatywności, to 
także sprawa moralności. Stylizacja na języki urzędowe, skonwencjonalizowane – 
wprowadza zwykle u Herberta mechanizmy ironii. Tak dzieje się ze stylem radiowego 
sprawozdawcy, z wysokodygnitarskim wtajemniczeniem w Powrocie prokonsula: 
cesarz zresztą lubi odwagę cywilną / do pewnych granic do pewnych rozsądnych 
granic” (tenże, Imiona prostoty [w:] PH s. 40 – 41).
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daleko idącą pewność swego stanowiska. Zdradza ich także wylewna 
wymowność – jest to więc rzecz stylu, to znaczy kwestia smaku.

Nie jest przypadkiem, że w jednym z najsławniejszych wierszy stanu 
wojennego, Potędze smaku (ROM), Herbert przeciwko prostackiej argu-
mentacji stalinizmu przywołuje Cycerona – symbol nie tylko wolności 
republiki, ale także pięknej mowy 86:

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana 
(Marek Tulliusz obracał się w grobie) 
łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy

dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniu 
składnia pozbawiona urody koniunktiwu

Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie.

Ten fragment wiersza został przyjęty jako pewien objaw arystokratyzmu, 
a może nawet wyzywającej wyniosłości poety, który okazuje pogardę 
marksistowskim prostakom, ale w kontekście uwielbienia dla rzeczo-
wości pisarzy starożytnych wydaje się raczej przywoływać formalne 
zalety mowy służącej porozumieniu, a nie manipulacji, wyrażaniu 
siebie, a nie hołdowaniu oszustwu. Na obronę Prokonsula przywołać 
więc można jego język i niepokrętną samoświadomość. Wydaje się, że 
bohater prezentuje swą prawdziwą twarz, a nie maskę.

W przeciwieństwie do jednowymiarowych, karykaturalnych postaci 
Kaliguli czy Klaudiusza, sprowadzonych do alegorii tyranów (bardziej 
nawet dwudziestowiecznych niż starożytnych), Prokonsul jest postacią 
pełną, niejednoznaczną i bardziej ludzką. Bohater w swej wieloznaczno-
ści nie daje się uchwycić w prostej alegorii lecz pozostaje reprezentantem 
ludzi uwikłanych w tragiczną sytuację. Odpowiedzi na pytanie: „czy to 
wystarczy” nie da się łatwo udzielić i jest mocno wątpliwe, aby dało się 
jednoznacznie rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z architekstual-
nością. Jan Błoński zawyrokował, że Prokonsul po powrocie „zostanie 
łajdakiem lub zginie”. To całkiem prawdopodobne, zwłaszcza jeśli 
przeniesiemy bohatera w czasy stalinowskie, bo już „za Gomułki”, czyli 
w okresie publikacji wiersza, jego szanse na przeżycie były stukrotnie 

86 Marcus Tullius Cicero został zamordowany na polecenie Marka Antoniusza, 
który zemścił się za Filipiki, co także jest znaczącym kontekstem kulturowym wiersza.
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większe. Może nawet udałoby mu się zachować twarz? A poza tym – jak 
słusznie zauważył Stanisław Barańczak – w poezji Herberta „między 
pojęciem ocalenia moralnego a fizycznym przetrwaniem nie tylko nie 
ma zbieżności, ale w większości sytuacji jest wręcz sprzeczność” 87.

Wiersz traktuje o braku wolności i o tym, co z tego niedostatku 
wynika dla jednostki, która przestała być obywatelem, a została pod-
danym. Jak wiemy, nie chodzi o sytuację sprzed dwóch tysięcy lat, lecz 
o problemy człowieka XX wieku. W polskiej literaturze temat wolności 
został „skolonizowany” przez literaturę romantyczną. Dlatego, choć 
nie jest to pewne, można przypuścić, że w Powrocie prokonsula brzmi 
dalekie echo Do przyjaciół Moskali:

Poznacie mię po głosie; pókim był w okuciach,
Pełzając milczkiem jak wąż, łudziłem despotę,
Lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciach
I dla was miałem zawsze gołębia prostotę.

Ten kulturowy kontekst niczego – niestety – nie wyjaśnia, a tylko 
bardziej komplikuje.

4. Jak Katon Młodszy, patrz Żywoty

Cywilny ekwiwalent żołnierza

W intertekstualnym czytaniu wiersza Pan Cogito o postawie wyprosto-
wanej należy wziąć pod uwagę „sytuację starożytną” i odnieść się do 
Żywotów sławnych mężów Plutarcha, a z drugiej strony zająć się także 
niezwykle ważnymi w twórczości Herberta motywami: oblężonego 
miasta oraz widma komunizmu. Bez tych dwóch ważnych topoi nie-
zrozumiały jest powód, dla którego postawa wyprostowana miałaby być 
aż tak ważna. Wiersz nie był często interpretowany. Przeważają o nim 
jedynie wzmianki przy okazji analiz Przesłania Pana Cogito 88.

87 S. Barańczak, Uciekinier z utopii, s. 207.
88 Interpretacja tego utworu autorstwa Jacka Brzozowskiego naznaczona jest 

ogólną koncepcją jego szkicu: mamy do czynienia z obszernym omówieniem całego 
tomu Pan Cogito łącznie, stąd styl lektury. Brzozowski czyta wiersz Pan Cogito 
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Czytając starożytnych kronikarzy, od razu zauważamy, że innym 
człowiekiem jest Juliusz Agrykola, a innym Katon Młodszy zwa-
ny Utyceńskim, tak jak taktyka przeżycia prokonsula znajduje się 
na antypodach postawy wyprostowanej sławnego obrońcy republiki. 
Prawdę rzekłszy, różni ich także doświadczenie rodzinne i pokolenio-
we. Historyczny Katon wyrósł w arystokratycznej rodzinie – jednej 

o postawie wyprostowanej jako utwór opisujący ostatnie ważne doświadczenie wykre-
owanej przez poetę postaci i zwieńczenie jego „edukacji życiowej”. Traktując tom jako 
ścisłą jedność, łódzki krytyk dochodzi do wniosku, że zakończenie go na opowieści 
o śmierci Katona w Utyce oznaczałoby, że „poemat o Panu Cogito” „byłby poematem 
mądrym”. Ale okazuje się, że to ostatni akord przed Przesłaniem, a to zmienia stan 
rzeczy. Wraz z ostatnim wierszem tom staje się „poematem budującym”. Pan Cogito 
w swej wędrówce przez świat odkrywa prawdę o cierpieniu, bezdomności, obcości, 
samotności, bezradności poezji, która „nie próbuje, jak niegdyś, mierzyć się ze świa-
tem”, chorej cywilizacji, która od zarania jest zbrodnicza, fałszywości racjonalizmu, 
a przede wszystkim poznaje piekło historii. Naznaczony taką mądrością bohater nie 
ma już złudzeń i pozostaje mu „niewiele, to znaczy „wybór pozycji / w której chce 
umrzeć” oraz „wybór ostatniego słowa”. We współczesnej Utyce – mieście symbo-
licznym, które jest obrazem zmarniałego świata – dokonuje się istotna transformacja 
tej postaci. Pan Cogito już nie myśli ani nie wątpi (bo te etapy rozwoju ma już za 
sobą), tylko działa, podejmuje akty woli: „W tym momencie jest najpełniejszą osobą, 
najpełniej jak to możliwe człowiekiem. Wola, uwarunkowana całym dotychczaso-
wym doświadczeniem bohatera, każe mu przyjąć postawę wyprostowaną; stanąć 
przeciwko losowi, przeciwko zmarniałemu światu. Znika przyrodzone kalectwo, 
Pan Cogito nie kuleje, stoi prosto. Osiągnął równowagę i prawdziwie, i najpełniej 
jest. Znakiem tej pełni, duchowej pełni, dojrzałości i godności, są oczy Pana Cogito. 
Z twarzy – ostatni fragment wiersza jest arcydziełem samym w sobie – zachowały 
się tylko one. Ale to wystarcza, są bowiem zwierciadłem duszy. Nie można było 
krócej i zarazem więcej powiedzieć, jak, zachowując oczy, jednocześnie pozbawić 
Pana Cogito głowy, narzędzia myślenia. Ta poetycka dekapitacja ma pierwowzór 
w samobójczym geście Katona. Jest także symbolicznym oznaczeniem tego, że płaci 
się za myślenie. Ale bodaj nade wszystko jest dobitnym, poetyckim stwierdzeniem, 
że istota i pełnia człowieczeństwa nie ogranicza się do „myślę”, do Cogito. Oczywiście 

„myślę” to jest warunek bycia człowiekiem. Ale przychodzi czas, przychodzi chwila, 
kiedy o pełni człowieczeństwa przestaje decydować głowa, a do głosu dochodzi wola, 
odzywa się serce. I to właśnie przydarzyło się Panu Cogito: stracił głowę, posłuchał 
serca – i „zachował twarz”, ocalił w sobie człowieka, duszę, życie duszy. Stanął 
naprzeciwko losu jako człowiek w pełni duchowy” (J. Brzozowski, Pan Cogito [w:] 
Dlaczego Herbert, Łódź 2004, s. 265 – 66). Kilkustronicowe uwagi na temat wiersza 
publikuje też węgierski poeta Gáspár Nagy (G. Nagy, Uwagi na marginesie Pana 
Cogito. Pan Cogito o postawie wyprostowanej [w:] Strażnik pamięci w czasach amnezji. 
Węgrzy o Herbercie, wybór C.Gy. Kiss, tłum. J. Snopek, Warszawa 2008, s. 129).
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z najdostojniejszych – i w żywej tradycji republiki, której końca nie chciał 
doczekać, a Agrykola był patrycjuszem zaledwie w trzecim pokoleniu, 
dla którego republika była już tylko czcigodną, choć pociągającą, marą. 
Bohatera Powrotu prokonsula z tomu Studium przedmiotu (1961) dzielą 
moralne lata świetlne od republikańskiego symbolu z wiersza Pan 
Cogito o postawie wyprostowanej, który znalazł się w tomie Pan Cogito 
(1974). Wydaje się także, że dwaj Rzymianie – jakkolwiek dziwnie nie 
brzmiałoby to stwierdzenie – pochodzą z innej epoki literackiej, 
jakby po zimnym i racjonalnie rozważnym klasycyzmie nastały czasy 
gorącego, romantycznego gestu. A przecież obaj bohaterowie poezji 
Herberta wywodzą się z tej samej starożytnej historiografii i zostali 
przywołani przez tego samego poetę.

Intratekstualność jako metoda pracy Herberta pozostała ta sama, co 
w przypadku wierszy Kaligula (PC), a następnie Boski Klaudiusz (ROM): 
tekst starożytnego autora został użyty do przywołania postaci, dzięki 
której autor bez dłuższych wstępów mógł przedstawić dylematy współ-
czesne, bo wieczne: wierności i zdrady, odwagi i tchórzostwa, dobra i zła. 
Ściślej mówiąc, z dwóch możliwych strategii – przedstawienia pełnej 
biografii i wybrania istotnego, znaczącego momentu – poeta wybiera 
ten drugi rodzaj gry intertekstualnej i przywołuje ostatnie dni Katona.

Istota charakteru Kaliguli tkwi w prowokacji wobec senatu i okazanej 
mu pogardzie, co ma dowodzić jego wszechpotęgi jako pana świata. 
Gest Katona ma dowodzić wolności filozofa stoika i odwagi obywatela 
republikanina. Wiersz o Kaliguli powstał na podstawie jednego zaledwie 
akapitu z dzieła Swetoniusza. Postawa wyprostowana, jako propozycja 
etyki osobistej i społecznej, została wysnuta z lektury Plutarcha, ściślej, 
z kilku ostatnich rozdziałów Żywotu Katona. Porównując oba teksty, 
znajdujemy w nich nieprzypadkowe zależności.
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Zbigniew Herbert,
Pan Cogito o postawie 
wyprostowanej

1

W Utyce
obywatele
nie chcą się bronić

w mieście wybuchła epidemia
instynktu samozachowawczego

świątynię wolności
zamieniono na pchli targ

senat obraduje nad tym
jak nie być senatem

obywatele
nie chcą się bronić
uczęszczają na przyspieszone kursy
padania na kolana

biernie czekają na wroga
piszą wiernopoddańcze mowy
zakopują złoto

szyją nowe sztandary
niewinnie białe
uczą dzieci kłamać

otworzyli bramy
przez które wchodzi teraz
kolumna piasku

poza tym jak zwykle
handel i kopulacja

Plutarch z Cheronei, 
Katon Młodszy (Utyceński)
(z zaznaczeniem numerów rozdziałów)

[część pierwsza]

58 . Po trzech dniach przybył do Utyki 
późnym wieczorem jakiś człowiek z wie-
ścią, że stoczono wielką bitwę pod Tapsos, 
wszystko zupełnie stracone, Cezar panuje 
nad obozami, Scypion i Juba, i niewielu 
innych, ratowali się ucieczką, reszta sił 
zbrojnych rozbita.

59 . Wśród tych zdarzeń miasto, jak się te-
go można było spodziewać nocą i w czasie 
wojny, omal nie traciło zmysłów. Ledwie 
się w murach dało zatrzymać ludność. 
Wystąpił wtedy Katon i przeciwstawiając 
się wszystkim przerażonym i rozpa-
czającym, uspokajał ich w tym strachu, 
przytrzymując i pocieszając poszczególne 
osoby, ich przerażenie i zamieszanie, 
jakoby nie tak straszne było to, co się stało, 
lecz w słowach zostało wyolbrzymione. 
I tak uciszył ten zamęt.
Z brzaskiem dnia zwołał do świątyni 
Zeusa trzystu ludzi swej rady, Rzymian, 
ale w Afryce działających w kupiectwie 
i finansach, a także członków rzymskiego 
senatu wraz z ich synami. Jeszcze się 
schodzili, gdy sam wystąpił, bez hałasu 
i w pełnym spokoju, jakby nic nowego nie 
zaszło, i trzymając w rękach zwój czytał 
spis wojennych urządzeń, broni, zapasów 
zboża, łuków, okrętów.

64 . W danej chwili zatem wysłuchał tych 
trzystu i uspokoiwszy ludzi senatorskich 
sam jeden przybył do tamtych, a ci dzię-
kując mu prosili, by korzystał z ich usług 
i miał do nich zaufanie: nawet jeśli sami 
nie są Katonami i nie osiągają wielkości 
jego ducha, proszą, by miał wzgląd na ich 
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2

Pan Cogito
chciałby stanąć
na wysokości sytuacji

to znaczy
spojrzeć losowi
prosto w oczy

jak Katon Młodszy
patrz Żywoty

nie ma jednak
miecza
ani okazji
żeby wysłać rodzinę za morze

czeka zatem jak inni
chodzi po bezsennym pokoju

wbrew radom stoików
chciałby mieć ciało z diamentu
i skrzydła

patrzy przez okno
jak słońce Republiki
ma się ku zachodowi

pozostało mu niewiele
właściwie tylko

słabość. Postanowili bowiem wysłać ludzi 
do Cezara z prośbą o łaskę, ale najbardziej 
i przede wszystkim dla niego pierwszego. 
Jeśli go o nią nie uproszą, to i tej, którą 
by im samym przyznał, nie przyjmą, lecz 
do ostatniego tchu walczyć będą w jego 
obronie.
Katon pochwalił ich za tę życzliwość i po-
wiedział, że dla własnego ocalenia winni 
czym prędzej wysłać ludzi do Cezara, 
a o niego nie muszą go prosić.

[część druga]

64 . Tu się pokazało najwyraźniej umiło-
wanie i podziw dla cnót Katona jednakowo 
u wszystkich znajdujących się w Utyce, jak 
to w jego działaniu nie było nic zawodnego, 
nic kłamliwego. Człowiek, który już 
dawno był przygotowany na konieczność 
rezygnacji z życia, zadawał sobie ogromny 
trud, troszczył się i martwił o innych, jak 
by im przywrócić bezpieczeństwo, nim sam 
z życia odejdzie. Nie było bowiem czymś 
niewidocznym jego ciążenie ku śmierci, 
choć nic o tym nie mówił.

65 . Zamknął wszystkie bramy, prócz jednej, 
wiodącej nad morze, przydzielił okręty 
swoim ludziom, dopilnował porządku 
kładąc kres przemocy, porządkując zamie-
szanie, pilnując ładu, a pozostającym bez 
środków do życia dając je na drogę.

65 . Potem znów poszedł nad morze, 
przyglądał się wsiadającym na okręty, 
żegnał się wśród uścisków z przyjaciółmi 
i znajomymi, których nakłonił do drogi. 
Syna nie nakłaniał do zajęcia miejsca 
na okręcie. Nie sądził, by należało go 
odsuwać, skoro trzymał się ojca.
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66. Skończywszy to zajęcie z Lucjuszem 
polecił mu jeszcze na odchodnym swego 
syna i przyjaciół, odprowadził go do 
okrętu, pożegnał podając rękę i wrócił do 
domu. W domu zebrał syna i przyjaciół 
i dużo z nimi rozmawiał, a chłopcu radził 
nie imać się polityki: „Bo działać w sposób 
godny Katona istniejące warunki już nie 
pozwalają, a działać inaczej to hańba!”
67 . Po kąpieli zasiadł do stołu w licznym 
towarzystwie: zasiadł, jak to zwykł robić po 
owej bitwie. Bo nie kładł się, poza snem. 
Razem z nim byli tam wszyscy przyjaciele, 
a także przełożeni Utyki. Po posiłku przy 
winie dużo w miłym nastroju mówiono 
o naukach, obracając się w kręgu coraz to 
innych filozofów, aż dyskusja zeszła na tak 
zwane paradoksy stoickie, w tych i ten, 
że „tylko człowiek cnotliwy jest wolny, 
a wszyscy źli są niewolnikami”. […]

68. Po zakończeniu tej biesiady przechadzał 
się, jak zwykle po jedzeniu, z przyjaciółmi, 
dowódcom straży dawał odpowiednie 
polecenia, po czym wrócił do domu. Tu 
syna i każdego z przyjaciół bardziej niż 
dawniej serdecznie uściskał, co znowu 
wzbudziło podejrzenie co do jego planów. 
Wyszedł od nich, położył się i wziął do 
ręki jeden z dialogów Platona, ten o duszy. 
Przeszedłszy większą część zwoju spojrzał 
w górę: stwierdził, że nad głową nie wisi 
jego miecz. Zabrał go sługa, gdy Katon 
jeszcze ucztował. Przywołał sługę pytając, 
kto zabrał miecz. Chłopiec milczał. A on 
znowu czytał zwój. Po chwili znów tonem 
spokojnym, jakby o nic ważnego nie 
chodziło, zapytał, gdzie miecz, i kazał go 
przynieść. A przeczytawszy zwój do końca 
znów wezwał któregoś ze sług i już głosem 
ostrzejszym zażądał broni.

70. […] Broń odłożył i znowu zabrał się do 
czytania owego zwoju. Podobno przeczytał 

wybór pozycji
w której chce umrzeć
wybór gestu
wybór ostatniego słowa

dlatego nie kładzie się
do łóżka
aby uniknąć
uduszenia we śnie

chciałby do końca
stać na wysokości sytuacji

los patrzy mu w oczy
w miejsce gdzie była
jego głowa
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go dwa razy. Potem zasnął snem głębokim, 
że na zewnątrz to zauważono. Około 
północy wezwał wyzwoleńca Kleantesa, 
lekarza, i Butasa, z którego usług najwięcej 
korzystał w działalności politycznej. Tego 
wysłał nad morze, by spojrzał, czy wszyscy 
odpłynęli szczęśliwie, i złożył mu raport. 
[…] Wkrótce wrócił Butas meldując, że 
wszyscy odpłynęli, tylko Krassus pozostał 
zatrzymany jakąś sprawą do załatwienia; ale 
i ten wsiądzie niebawem na okręt. Na razie 
jest silny wiatr i morze burzliwe. Słysząc 
to Katon westchnął w trosce o płynących. 
I znowu wysłał Butasa nad morze, czy przy-
padkiem ktoś nie zawrócił i nie potrzebuje 
jakiejś pomocy, i żeby go o tym zawiadomił. 
I oto już koguty zapiały, i znowu trochę 
się zdrzemnął. Wrócił Butas donosząc, 
że w portach zupełny spokój. Katon kazał 
mu zamknąć drzwi i sam usiadł na sofie, 
jakby chciał przez resztę nocy jeszcze 
odpocząć. Butas wyszedł, a wtedy on dobył 
sztyletu i zadał sobie cios pod piersią, ale 
za słaby, bo tą chorą ręką. Nie od razu więc 
stracił przytomność i walcząc ze śmiercią 
spadł z sofy, a przy tym narobił hałasu 
zrzuciwszy leżącą obok jakąś tabliczkę 
mierniczą, tak że służba zauważywszy to – 
w krzyk! Natychmiast nadbiegł tam syn, 
i przyjaciele, i zobaczyli powalanego krwią 
i dużą część wnętrzności na zewnątrz. Ale 
jeszcze żył i patrzał. Wszyscy okropnie się 
przerazili, przybył lekarz i próbował, wobec 
nie uszkodzonych wnętrzności, przywrócić 
je na miejsce i ranę zaszyć. Kiedy jednak 
Katon oprzytomniał i podniósł się, lekarza 
odtrącił, rękami swymi wnętrzności wydo-
był, ranę rozdarł i tak skonał.
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Intratekstualność i problem narratora

AUTOREM ARCHETEKSTU jest grecki pisarz historyczny i moralista, 
Plutarch z Cheronei (50 – 125 n.e.), którego Żywoty równoległe zestawiały 
biografie greckich i rzymskich bohaterów. Że tak jest w istocie, informuje 
sam autor, przywołując tytuł dzieła Plutarcha. Z pary: Pfocion – Cato 
Minor tekst Żywotu Fokiona się nie zachował. Wiemy, że był to strateg 
ateński (402 – 318 p.n.e.) z okresu, kiedy Hellada dostała się pod wpływy 
Macedonii. Po klęsce pod Cheroneą (sam dowodził wtedy flotą) został 
naczelnym wodzem i wynegocjował niezbyt uciążliwe warunki pokoju. 
Sprzyjał Aleksandrowi Wielkiemu. Po jego śmierci, w czasie wojny 
diadochów, Fokion został skazany na wypicie cykuty przez stronnictwo 
demokratyczne, które zdobyło władzę. Fokion, podobnie jak Katon, był 
symbolem prawości i uczciwości – dlatego obaj znaleźli się w parze 
żywotów „równoległych”. Fokion to uczeń Platona. Marcus Porcius 
Cato Uticensis (95 – 46 p.n.e.) był stoikiem. Jako jeden z przywódców 
zwolenników republiki, gdzie dowodził obroną Utyki, zginął śmiercią 
samobójczą w Afryce, po klęsce pod Tapsos (Tapsus). 

ARCYWAŻNY HIPOTEKST. Istnieje niezliczona liczba tekstów literackich 
i nieliterackich, w których objawia się postać Katona Utyceńskiego. 
Bohaterski obrońca republiki występuje jako wzór tak często, że przy-
toczenie najważniejszych przykładów rozsadziłoby ramy każdego szkicu. 
Dlatego przywołajmy tylko jeden obraz, jeden hipotekst, za to 
mocno zakorzeniony w polskiej kulturze, bo wychowały się na 
nim pokolenia Polaków. Przypomnijmy pierwsze sceny z Pana Tade-
usza. Młody Tadeusz, powracający „ze szkół”, odnajduje w rodzinnym 
domu znajomy zestaw symbolicznych obrazów, które kształtują jego 
patriotyczną postawę i wyobrażenie o obywatelskich powinnościach:

Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej, z oczyma
Podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma; 
Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, 
Że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów  
Albo sam na nim padnie. Dalej w polsk iej szacie 
Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie, 
W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona, 
A przed nim leży Fedon i żywot Katona.[wyróżnienie moje – JMR] 
Dalej Jasiński, młodzian piękny i posępny, 
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Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny, 
Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali,
Siekąc wrogów, a Praga już się wkoło pali.

(A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. I, w. 57 – 68)89

„Traktat o duszy” i Żywot Katona – oto symboliczna kwintesencja edu-
kacji człowieka i obywatela, który – kiedy trzeba – zostaje żołnierzem. 
Ale przytoczony fragment z Pana Tadeusza należy tylko do głębokiego 
kulturowego tła – tak oczywistego i tak fundamentalnego, że aż trud-
nego do zauważenia. Dziełem podstawowym, a więc archetekstem, do 
którego odsyła wiersz Herberta, jest niewątpliwie biografia napisana 
przez Plutarcha.

REMINISCENCJE STYLISTYCZNE I AUTARKIA. Istotnym rodzajem 
intertekstualności jest także pokrewieństwo gatunkowe, choć realizo-
wane w ramach epiki i liryki. Oba dzieła niewątpliwie należą do pism 
o charakterze filozoficzno-pouczającym. Zarówno dzieło Plutarcha, 
jak wiersz Herberta noszą znamiona literatury dydaktycznej i można 
sądzić, że oba utwory „pretendują do ważności uniwersalnej jako sfor-
mułowania problemów, pytań i ocen odnoszących się do modelowych 
sytuacji ludzkich” 90. Na marginesie warto zauważyć, że Herbert lubił 
typowe „gatunki wyspecjalizowane w przekazywaniu treści morali-
stycznych”91, jak bajka, charakter czy przypowieść, a także przesłanie, 
któremu nadał swoiste – bo doniosłe – znaczenie wykraczające poza 
tradycję prowansalskich trubadurów  92.

Dla lektury wiersza ważne jest jego sąsiedztwo oraz miejsce w tomiku, 
lecz tradycja wspólnego czytania ostatnich dwóch wierszy tomu Pan 
Cogito wynika nie tylko z powodu formalnej przyległości, ale przede 
wszystkim z racji poruszania tych samych tematów i identycznych 
ocen ludzkich postaw. Nie ulega bowiem wątpliwości, że proponowana 

„postawa wyprostowana” wiąże tematycznie oba utwory i jest mocnym 

89 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 
1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem [w:] tegoż, Dzieła, t. IV, Warszawa 1995, s. 13.

90 Fragment definicji Moralistyczne utwory (Słownik terminów literackich pod. 
red. J. Sławińskiego, Ossolineum 1976). 

91 Tamże.
92 Tenże Słownik terminów literackich definiuje przesłanie jedynie w ramach tra-

dycji prowansalskiej pod hasłem Envoi. O romantycznych antenatach Herbertowego 
przesłania będzie mowa w dalszej części szkicu.
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podsumowaniem całego zbioru o Panu Cogito. W tradycji łącznej 
lektury nie bez znaczenia był także fakt wspólnego pojawienia się obu 
wierszy na pierwszej stronie „Tygodnika Powszechnego”, co stało się 
dużym wydarzeniem literackim93.

Zależności między pierwszą częścią wiersza a sytuacją opisaną w dy-
daktycznej biografii Katona polegają na wyłowieniu elementów sytuacji 
zaistniałej w Utyce i skrótowej ich demonstracji w wierszu. Ważna 
jest forma wypowiedzi: nie jest to epicki opis o szerokim oddechu, ale 
mocne unaocznienie konkretnych postaw, skrótowe ukazanie typowych 
zachowań. Gramatycznie rzecz ujmując, są to zwięzłe zdania, najczę-
ściej nierozwinięte, jakby przeznaczone do telegraficznego przekazu. 
Zamiana relacji na demonstrację zaowocowała dynamizacją 
wypowiedzi. Prezentacja wydarzeń, z pozoru faktograficzna, sucha 
i beznamiętna, jest jednak szyderczym autokomentarzem, a przykłady 
zachowań mieszkańców Utyki mają wyraźnie groteskowy charakter.

Mimo formalnej powściągliwości emocjonalnej, bo uczucia nie zo-
stały zakomunikowane wprost, a tylko narzucają się jako konsekwencja 
tchórzliwego zachowania, wiersz jest pełen pogardy. Przyczynia się do 
tego język wiersza, w którym pomieszano wyrażenia wysokie i niskie, 
wzniosłe i plugawe, poważne i groteskowe. Przy czym to, co w hierarchii 
wysokie (senat, świątynia wolności czy godność obywatela), zostaje 
upokorzone przez zachowania mieszkańców.

Niewątpliwie trafne wydają się wzmianki Aleksandra Fiuta94 oraz 
Stanisława Barańczaka, którzy przy tej okazji wskazują na fakt, że „zanim 
jeszcze nastąpi faktyczne poddanie się wrogowi, dokonuje się wpierw 
samozniewolenie duchowe obrońców, ich moralna kapitulacja”  95. Wiersz 
przedstawia ciekawe zjawisko: kapitulacja, wbrew zwyczajowemu 
rozumieniu słowa, które mówi o zaprzestaniu działań lub 
rezygnacji z celów, jest w wierszu czynnością aktywną, a nie 
pasywną, jak mielibyśmy prawo przypuszczać. Zniewolenie nie jest 
narzucone przez żądania lub działania zwycięzców, ale przez sam strach, 
który ponagla do kreatywnych działań i wysiłków, wyprzedzających 
ewentualne oczekiwania triumfatora.

93 Pierwodruk: „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 4, s. 1.
94 A. Fiut, Dwa spojrzenia na Antyk: Kawafis i Herbert, [w:] PH 2, s. 289.
95 S. Barańczak, Cnota, nadzieja, ironia [w:] Tablica z Macondo. Osiemnaście prób 

wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn 1990, s. 119.
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Druga część wiersza językowo znacząco odbiega od pierwszej 
i jest stylistycznie jednorodna. Brak w niej pogardy i groteski, a lekko 
ironiczny dystans narratora wobec bohatera nie mąci podniosłego tonu, 
miejscami przechodzącego w umiarkowany patos.

Wydaje się, że wiersz nie bez kozery został podzielony na dwa 
segmenty, zaznaczone numerycznie, a każdy z nich zajmuje się innym 
aspektem położenia, w którym znalazł się bohater. Pierwsza część, 
będąca tłem osobistej sytuacji Pana Cogito / Katona / Każdego, opisuje 
sytuację wspólnoty i powinna być rozumiana w kontekście ważnego 
w poezji Herberta motywu, jakim jest zagrożone polis. Część druga to 
przedstawienie realnych możliwości i wyboru jednostki, a w zasadzie – 
niemożności działania i braku wyboru, jak chciałby Per-Arne Bodin 96. 
Omówmy te części oddzielnie, ale wcześniej zapytajmy: kim jest narrator 
Żywota Katona, a kto mówi w wierszu?

KIM JEST NARRATOR? Żywoty równoległe napisane zostały przez mora-
listę jako budujące opowieści i nie miały charakteru ściśle historycznego, 
stąd daleko posunięta idealizacja postaci. Plutarch, jako zwolennik 
platonizmu i stoicyzmu, ostro atakował epikureizm, który zaprzeczał 
istnieniu nieśmiertelnej duszy, opatrzności boskiej oraz samoistnej 
wartości cnoty (dzielności, męstwa, areté). Sam wierzył w Logos (Ro-
zum) – jedno, wieczne i niezmienne bóstwo, które porządkuje świat. 
Nie jest więc przypadkiem, że ostatnią lekturą Katona jest dialog 
Platona „ten o duszy” – jak pisze Plutarch (chodzi, oczywiście, o dialog  
Fedon). 

Kim jest narrator w wierszu Herberta? Tytuł utworu wskazywałby 
na Pana Cogito, który wypowiada się „na zadany temat”, ale to pozory. 
O ile w pierwszej części – aczkolwiek sytuacja jest niejednoznaczna – 
można jeszcze dopuścić, że narracja jest prowadzona przez niego 
osobiście, o tyle w drugiej, kiedy mowa o przyjętej postawie, a może 
tylko normatywnym pragnieniu uobecnienia sobą antycznego wzoru, 
bohater się nie wypowiada. Tę dwudziestowieczną psychomachię opisuje 
zewnętrzny narrator, być może tożsamy z prezenterem z pierwszego 
segmentu. Biorąc pod uwagę jednolitość stylistyczną całości, wypada 
przyjąć, że narrator jest tą samą osobą, która demonstruje przebieg 

96 Per-Arne Bodin, Barbarzyńca i lustro [w:] PH 2, s. 378.
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zdarzeń, nakreślając najpierw tło (topos oblężonego miasta), a na-
stępnie postawę jednostki wobec widma komunizmu (rzeczywistości 
wampirycznej).

Topos widmowej rzeczywistości

STAROŻYTNOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ. Nie wszystkie epizody w wier-
szu mieszczą się w realiach epoki, a język utworu często zdradza 
współczesnego komentatora-narratora. Na przykład określenia typu: 
„epidemia”, „instynkt samozachowawczy”, „pchli targ”, „kurs”, który 
dotyczy umiejętności „padania na kolana” oraz „niewinność” bieli nowo 
uszytych sztandarów – należą do terminów współczesnych, być może 
nawet z silniejszą aluzją do Ameryki, gdzie wiersz został napisany, niż 
do Europy97.  Według węgierskiego poety, eseisty i tłumacza wierszy 
Herberta, György’ego Gömöriego, Utyka jest synonimem współczesnego 
Zachodu z. końca XX wieku, a przede wszystkim Stanów Zjednoczo-
nych. Autor nie podaje uzasadnienia dla tej tezy, ale można przyjąć, 
że pewne podobieństwa nazw, jak Senat (ważna w USA wyższa izba 
parlamentu), oraz wzorowanie amerykańskiej republiki na rzymskiej 
tradycji politycznej uzasadniają tego rodzaju przypuszczenie. Nie bez 
znaczenia jest też miejsce powstania wierszy z tomu Pan Cogito, których 
większość poeta napisał w Kalifornii.

Mniej przekonuje porównanie z Kawafisem. Gömöri sądzi, że „wiersz 
ten stanowi w pewnym sensie wariację na temat znanego utworu Ka-
wafisa Czekając na barbarzyńców, wariację z perspektywy wychowanego 
na klasykach, ale zachowującego swą wartość Europejczyka, który nie 
może przyjąć drwiącej sentencji poety greckiego: „«I co teraz będzie 
z nami bez barbarzyńców? / Oni oznaczali jakieś rozwiązanie»” 98. To 
raczej pozorne podobieństwo. Różnica jest zasadnicza i dotyczy po-
kładanych nadziei. Trzeba się zgodzić z Aleksandrem Fiutem, który 
zwraca uwagę na fakt, że w wierszu Kawafisa daje się wyczuć nie tylko 
poczucie bezradności, ale

97 G. Gömöri, Zbigniew Herbert – Polak i Europejczyk [w:] Strażnik pamięci 
w czasach amnezji. Węgrzy o Herbercie, dz. cyt., s. 93.

98  Tamże, s. 93.
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nadzieja na – nawet gorszą – zmianę. Wyraz świadomości, że cywilizacja, do 
której się należy, wyczerpała swoje możliwości, utknęła w bezruchu. Troska 
o losy ojczyzny o krok tylko graniczy z wygodnym alibi dla błogiej bierności. 
Dlatego lęk przed nadchodzącą przyszłością (barbarzyńcy pozostają realnym 
zagrożeniem) miesza się z poczuciem dwuznacznej moralnie ulgi, że wreszcie – los 
czy przypadek – odwrócił kartę historii99.

Istnieje jeszcze jedna istotna różnica między Kawafisem a Herbertem, 
dotycząca zresztą ogólniejszej postawy wobec historii. O ile dla Kawafisa 
historia to naturalny wzrost i upadek, o tyle Herbert z wyrokami historii 
pogodzić się nie może i traktuje ją jako permanentną, choć niezasłużoną 
karę, nie sprowokowaną katastrofę, rodzaj moralnego skandalu w po-
rządku świata. Kawafis, przez zgodę na dzieje jako przygodę człowieka, 
poniekąd odbiera historii jej grozę. Herbert – przeciwnie: w jego twór-
czości historia jest matką grozy. Łączenie w jednym obrazie rekwizytów 
dawnych i nowych oraz mieszanie pojęć sprzed stuleci ze słownictwem 
z XX wieku służą podkreśleniu niezmienności ludzkich postaw i cha-
rakterów, swoistego zatarcia historyczności wyborów, a może nawet 
likwidacji historii w jakiejś poetyckiej diachronii, w moralistycznym 
czasie, w którym „zawsze jest tu i teraz”. Historia jako dzieje – podlega 
czasowi. Historia jako zbiór postaw moralnych – czasowi się opiera.

WAMPIRYCZNA RZECZYWISTOŚĆ KOMUNIZMU. Warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną różnicę w oglądzie historii – ontologiczną. W wierszu 
Pan Cogito o postawie wyprostowanej, jak w wielu innych utworach Her-
berta, kiedy jakąś rzeczywistość przyrównuje się do komunizmu, pojawia 
się problem sposobu istnienia. Dawne dzieje, choćby nie wiadomo jak 
okrutne i straszne, posiadają „mocny byt” – są rzeczywiste, dotykalne, 
prawdziwe i dlatego – sprawdzalne. Kiedy jednak mowa o komunizmie, 
sytuacja się zmienia, bo komunizm jest historycznym wampirem, który 
zmienia świat w widmo świata100.

99 A. Fiut, Dwa spojrzenia na antyk: Kawafis i Herbert, dz. cyt., s. 289.
100 Kwestia upiorności totalitaryzmu (i wszelkich utopii) oraz przemiany 

rzeczywistości w widma, w antycywilizację, jaką jest komunizm, była wielokrotnie 
podejmowana przez poetę, ale nie jest przedmiotem niniejszej analizy. Wspomniana 
została marginesowo, jako poniekąd związana z kwestią wyjątkowego wyczucia na 
cywilizacyjny wymiar ludzkiego świata i niechęć do „pięknoduchostwa” w literaturze, 
co ma zastosowanie także w analizie biorącej pod uwagę paradygmatyczne traktowanie 
cywilizacji rzymskiej w Herbertowym świecie przedstawionym. O ontologicznych 
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Nie tylko w Bajce o gwoździu (ENO) czy w Przepaści Pana Cogito (PC) 
Herbert odmawia komunizmowi realnego istnienia i ontologicznej 
wyrazistości. Dzieje się tak w każdym innym utworze, w którym 
porusza temat komunistycznej jawy będącej jakby koszmarnym snem, 
zmorą, widmem – synonimami nicości lub przynajmniej niepełnego, 
kalekiego albo pokracznego istnienia101. Szczególnie wiele jest takich 
utworów w zbiorze Raport z oblężonego Miasta. Nierzeczywisty jest 
świat w wierszu Posłaniec:

Posłaniec na którego czekano rozpaczliwie długo
upragniony zwiastun zwycięstwa lub zagłady

podstawach totalitarnych antycywilizacji mówi Herbert w sposób najbardziej uogól-
niony, już bez przykładów, a z odwołaniem się do kategorii filozoficznych, w rozmowie 
z Renatą Gorczyńską: „Karl Popper odkrywa elemen ty totalitaryzmu w Państwie 
Platona, właśnie oparte na tej fałszy wej psychologii, na oddzieleniu duszy od ciała” 
(Sztuka empatii. Rozmawia Renata Gorczyńska, WYW 172). W innym wywiadzie 
podobnie reaguje na PRL-owską rzeczywistość: „Myślę, że czułbym się szczęśliwszy 
na miejscu mojej siostry, która leczy dzieci chore na meningitis, lub jako adwokat, 
czyli człowiek działający bezpośrednio. Albo zootechnik… / Pan żartuje… / Wcale nie. 
Siedzę teraz w Oborach i piszę szkic o freskach w Knossos. A za plecami jest ośrodek 
rolniczy, w którym krowy chorują na gruźlicę i chore cielaki zabija w oborze drwal. 
Więc słu cham tego płaczu krów i piszę szkic o freskach w Knossos. Rzeczy wistość 
kaszle, zawodzi, skrzeczy” ( Jeśli masz drogi dwie. Rozmawia Krystyna Nastulanka, 
WYW 48 / 9). Degradacja rzeczywistości w świecie Herberta związana jest z ogólną 
niechęcią do „pięknoduchostwa” rozumianego jako przesadne doszukiwanie się 

„ducha” i niedoceniania, czy też pomijania, spraw materialnych: „Lubię rzeczy, od-
czuwam wobec nich prawie zmysłowy pociąg. Bywa, że idę ulicą i widzę na wystawie 
u antykwariusza sztylet w ozdobnej pochwie. Wchodzę, udaję kupującego, oglądam, 
ba dam – wszystko po to, by poczuć zimny dotyk ostrza, doświad czyć ciężaru. Skąd to 
się wzięło? Kiedy byłem chłopcem, wyglądałem przez okno na ulicę. Widziałem prze-
chodzących lu dzi, mur i zachodzące słońce i wyobrażałem sobie, że jestem tymi ludźmi 
na ulicy, a nawet murem z cegieł, nagrzewanym przez pro mienie. Nasze życie upływa 
wśród rzeczy – trzeba się z nimi sprzymierzyć. Zwalczam kurz, żywioł wrogi rzeczom, 
boli mnie nieoprawiona książka, luźna kartka. Krzesło z ułamaną nogą wy daje mi 
się tak samo chrome jak człowiek” (Poeta sensu. Rozmawia Marek Oramus, WYW 108). 
Antologia podobnych wypowiedzi odautorskich oraz cytatów z dzieł byłaby ogromna.

101 Także w wypowiedziach odautorskich: „Miałem kolegę, który siedział ze 
mną w jednej ławce i wyraźnie komunizował. Dzięki niemu przeczytałem Manifest 
ko munistyczny, tekst ładny literacko. Jest tam zdanie prorocze: „Wid mo komunizmu 
krąży po Europie”. Trafnie powiedziane – widmo. Bo to jest ustrój nierzeczywisty, 
ustrój widmowy, i dlatego tak trud ny do zwalczenia. Ja mu odmówiłem ontologicznego 
statusu” (Z. Herbert, Wypluć z siebie wszystko. Rozmawiał J. Trznadel, WYW, s. 123).
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ociągał się z przybyciem – tragedia była bez dna
[…]
Na koniec przybył ów goniec w masce z krwi błota lamentu 
wydawał niezrozumiałe okrzyki pokazywał ręką na Wschód 
to było gorsze niż śmierć bo ani litości ni trwogi
a każdy w ostatniej chwili pragnie oczyszczenia.

Tragedia nie może się ziścić, ponieważ tragiczność jest możliwa wy-
łącznie w świecie prawdziwym – to znaczy realnym fizycznie lub 
literacko – a nie w rzeczywistości widmowej, która unicestwia nawet 
zrozumiałość komunikatów i możliwość porozumienia. Z ludzkiego 
punktu widzenia najbardziej zatrważająca jest niejasność w kwestii liczby 
ofiar, jak ma to miejsce w wierszu Pan Cogito o potrzebie ścisłości (ROM): 

po bezkresach historii 
krąży widmo 
widmo nieokreśloności
[…]
niewiedza o zaginionych 
podważa realność świata

wtrąca w piekło pozorów 
diabelską sieć dialektyki 
głoszącej że nie ma różnicy
między substancją a widmem.

Komunizm – jak wampir – wysysa przestrzeń i czas, by wszystko 
zamienić w fantom, podróbkę świata, nierzeczywistość. Aby zbudować 
przekonujący obraz, autor bawi się aluzjami do Manifestu komunistyczne-
go oraz problemami współczesnej fizyki dotyczącymi ustalenia położenia 
elektronu względem jądra atomu (chodzi o zasadę nieoznaczoności 
Heisenberga w fizyce kwantowej102). Jak została zbudowana metafora 

102 Zasada nieoznaczoności Heisenberga powiada, że w badaniach mikroświata 
nie jest możliwe jednoczesne zbadanie dwóch wielkości z dowolnie wybraną dokład-
nością, i nie zależy to od jakości aparatury. Ograniczenie naturalne powoduje, że 
nie można np. zbadać jednocześnie pędu i położenia cząstki elementarnej. Rzecz 
interesuje tylko specjalistów, ale biorąc pod uwagę, że fizyka, także fizyka kwantowa, 
opiera się na pomiarach, bez których nie ma eksperymentu, teoria nieoznaczoności 
jest potężnym paradoksem: im więcej wiemy o położeniu, tym mniej o pędzie cząstki 
elementarnej: mamy więc do czynienia z fundamentalną niepoznawalnością 
f izycznego świata.
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komunizmu? Na sławne zdanie „Widmo krąży po Europie, widmo 
komunizmu”, które w zamierzeniu autorów Manifestu miało być nadzieją 
dla świata, Herbert nakłada ustalenia współczesnej fizyki kwantowej, 
mówiące o fundamentalnej niepoznawalności świata, i uzyskuje efekt 
w postaci oskarżenia o budowanie pozorów. Zniesienie dystynkcji 
między tym, co jest, a pozorem bytu odbywa się na różne sposoby, na 
przykład przez manipulowanie czasem. Tak jest w Porzuconym (ROM), 
gdzie nierealność jest skutkiem unicestwienia czasu. To dlatego bohater 
może powiedzieć:

pozostałem w mieście
które nie jest miastem
[…]
Zażywam 
wielkich wczasów
poza czasem

Poeta usiłuje wysłowić dziwne przeżycie, jakim jest brak, „byt ujemny”, 
a także dziwaczny stan – czas poza czasem, trwanie pozbawione zegarów. 
Zawieszenie czasu jest tak daleko idące, że odbiera nawet „przeczucie 
śmierci”.

ŁZY RZECZY, CZYLI KRZYWDA MATERII. Dopóki mówimy o ludzkiej 
psyche, zawsze możemy przypuszczać, że komunizm możliwy jest tylko 
jako neuroza. Tymczasem w przypadku rzeczy dochodzi do dziwnej 
absencji materii, jak w Bajce o gwoździu (ENO):

na pozór wszystko jak na całym świecie

tylko na pozór bo nasze królestwo 
nie jest tworem przyrody ani tworem ludzkim 
niby trwałe wzniesione na kościach mamutów 
w istocie słabe jakby zatrzymane 
między czynem a myślą bytem a niebytem

upada liść i kamień to co jest realne
lecz widma żyją długo uparcie na przekór
wschodom zachodom słońca obrotom ciał niebieskich
na pohańbioną ziemię padają łzy rzeczy.
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Zło w postaci ubytku istnienia nie dotyczy więc wyłącznie sfery ludzkiej 
egzystencji, ale także materialnego świata. Krzywda dzieje się nawet 
rzeczom i przyrodzie, a więc całemu kosmosowi: i kulturze, i naturze. 
Na tej ontologicznej płaszczyźnie istnieje związek między Utyką 
a komunistyczną rzeczywistością, a co za tym idzie – także sytuacją 
bohatera, który musi zmierzyć się z nicością, jak „nowoczesny” św. Jerzy 
czy „współczesny” Katon. Dawni bohaterowie, gdyby znaleźli się w nowej 
sytuacji, jak Pan Cogito, musieliby sprostać nie lada wyzwaniu: poradzić 
sobie w sytuacji walki z widmem. Nowemu Katonowi niewidzialny 
los „patrzy w oczy”, chociaż bohater posiada zaledwie miejsce „gdzie 
była / jego głowa”. Sytuacja jak najbardziej nierzeczywista, oniryczna, 
jak z sennego koszmaru. Pan Cogito chciałby „uniknąć / uduszenia we 
śnie”, i właśnie „dlatego nie kładzie się / do łóżka”. Ale i na odwrót: Pan 
Cogito nie widzi też wroga, bo – jak w wierszu Potwór Pana Cogito 
(ROM) – obecności przeciwnika dowodzi wyłącznie brak:

przez mgłę
widać tylko
migotanie nicości
potwór Pana Cogito
pozbawiony jest wymiarów
trudno go opisać
wymyka się definicjom
jest jak ogromna depresja
rozciągnięta nad krajem
[…]
przez mgłę
widać tylko
ogromny pysk nicości.

Jedyną realnością, jedynym dowodem na istnienie potwora są jego 
ofiary – tylko im przysługuje istnienie. To one stanowią namacalny 
ślad jego wampirycznej obecności. Pan Cogito – jak się domyślamy, na 
próżno – chce stanąć do „nierównej walki”,

zanim nadejdzie
powalenie bezwładem 
zwyczajna śmierć bez glorii
uduszenie bezkształtem.
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Ontologiczna niejasność jest tak wielka, że same ofiary nie są w stanie 
zorientować się, czy zostały skazane na śmierć, czy nie i czy jeszcze żyją. 
Zresztą nawet kara jest nieokreślona. Skazańcy czekają na dziwaczny 
wyrok i tylko udają egzystencję jak w Procesie (ROM). Niewiedza na temat 
dalszej przyszłości ograniczona jest jedynie pewnością, że nie będzie 
to ani „śmierć od sznura”, ani „łaska lochu” (tradycyjne kary w czasach 
zwyczajnych krwawych dyktatur), ale coś nieokreślonego, znajdującego 
się „poza granicami czasu, zmysłów i rozsądku”.

Wszystkie te wiersze łączy topos wampirycznej rzeczywi-
stości, która jest tym bardziej straszliwa, że choć niewidoczna, 
wysysa istnienie z prawdziwego bytu. Dlatego wtedy, kiedy jakieś 
konkretne wydarzenie historyczne staje się metaforą komunizmu, od 
razu pojawiaja się obrazy i metafory zagrożenia nicością. Dlatego do 
historycznej Utyki „wchodzi kolumna piasku”  – symbol nie 
tylko moralnej, ale także ontologicznej nicości, a nie tylko 
politycznej zdrady. Tomasz Wójcik, który zanalizował opozycyjną 
parę wielkich metafor kamienia i piasku, powiada, że

piasek stanowi konsekwentnie metaforę najszerzej pojętego zła – zagrożenie dobra, 
zagłady słusznych i wysokich wartości. Fundamentalna dla światopoglądu poezji 
Herberta idea wierności – „linia wierności”, jak nazywa ją w wierszu Wróżenie 
(SŚ) – jest tak naprawdę nieustannie zagrożona, „bezradna”

jak rzeka pustyni
poczęta w piasku i ginąca w piasku,

a piaszczysty „kopiec obojętności” ciągle się odnawia. Metaforę jednego z naj-
poważniejszych uchybień moralnych – zdrady – stanowi obraz „kolumny piasku” 
(Pan Cogito o postawie wyprostowanej)103.

Wszystkie obrazy i metafory obracają się wokół jednego, podstawowego 
zagadnienia: zło komunizmu jest złem braku, pustki nieistnienia, nicości. 
Jest to otchłań niebytu, ontologiczna luka we wszechświecie, przestrzeń 
pozbawiona wymiarów i czasu.

103 T. Wójcik, Piasek i kamień. Metafizyka Zbigniewa Herberta [w:] Wyraz 
wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2006, s. 132 – 3. 
Zgadzając się całkowicie z tym rozpoznaniem, chciałbym jedynie podkreślić, że 
dobro w twórczości Herberta (tak jak u Platona i Henryka Elzenberga), jest kategorią 
nie tylko etyczną, ale metafizyczną, co zresztą autor szkicu uwzględnia.
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Coś podobnego przytrafiło się historycznej i metaforycznej Utyce. 
Dlatego mamy prawo sądzić, że ostatni bastion rzymskiej republiki nie 
jest ani symbolem zachowania się społeczeństwa Stanów Zjednoczonych 
w obliczu sowieckiej potęgi, ani Polską lub innym zniewolonym przez 
komunizm krajem, ale metaforą zagrożenia wolności, czy to przez 
barbarzyńców, czy to ze strony samodzierżawia. Pamiętać jednak należy, 
że w opinii poety totalitaryzm wprowadza nową jakość ontologiczną.

Topos oblężonego miasta

Topos tak silnie obecny w twórczości autora Raportu z oblężonego miasta 
został wnikliwie opisany  104. Wypada jedynie dodać kilka uwag szcze-
gółowych, ponieważ w tym konkretnym wierszu mamy do czynienia 
z odrębnym zjawiskiem. Utyka nie jest – jak to często bywa w pisarstwie 
Herberta – jakąś „niewydarzoną wersją bohaterskiego mitu”, apokryfem 
ukazującym jego zakłamanie. Nie jest też współczesnym miastem, które 
nie dorasta do wielkości starożytnego wzorca, choć i do takich zabiegów 
przyzwyczaił nas poeta. Tradycja antyczna, obecna w pierwszej części 
wiersza, w zasadzie nie zostaje podważona czy obnażona, a współ-
czesność nie została zdemaskowana ukazaniem ludzkiej małości lub 
podłości – jak to się zdarza na przykład w Królu mrówek.

MORALNY WYMIAR TWIERDZY. Okazuje się, że w Herbertowym świecie 
istnieją dwa archetypy miast oblężonych105. Model bardziej znany karmi 
się mitem Troi (archetekstem) oraz hipotekstami ze zmityzowanej hi-
storii Polski, którą opisał Sienkiewicz w Trylogii. Ostatnimi wcieleniami 
tak rozumianego Miasta – pars pro toto Polski – są semper fidelis Lwów, 
powstańcza Warszawa i Polska stanu wojennego106. Na czym – zdaniem 
Kwiatkowskiego – polega wielkość Sienkiewiczowskiego archetypu 

104 J. Kwiatkowski, Polski archetyp oblężenia. Historia – Sienkiewicz – Mrożek – 
Herbert [w:] Magia poezji. O poetach polskich XX wieku, Kraków 1995.

105 Tomasz Burek wymienia nawet trzy: Miasto (pisane z dużej litery, bo sym-
bolizuje wspólnotę, polis, państwo, Polskę), Necropolis – cmentarz (m.in. utracony 
Lwów i spalona Warszawa oraz Troja jako archetyp), miasto profanację (antyteza 
pierwszego; w tym Utyka) oraz miasto ocalone – „niesione” przez Pana Cogito (tenże, 
Herbert – linia wierności, PH 180 – 182).

106 Tak sądzi J. Kwiatkowski, Polski archetyp oblężenia, dz. cyt.



Słońce republiki ma się ku zachodowi 277

oblężenia i co stanowi jego siłę? Otóż owa wielkość zasadza się nie 
wyłącznie na wspomnieniu Troi, ale na aurze moralnego uwzniośle-
nia, „gdyż oblegane są tu nie tylko twierdze, lecz także podstawowe 
wartości moralne, i te wychodzą z oblężenia zwycięsko, niezależnie od 
losu ich nosicieli, niezależnie od losu obleganych twierdz” 107. „Hektor 
Kamieniecki” może wysadzić się w powietrze, jeśli „kupcy bławatni” 
lub zdrada biskupa wymogą poddanie twierdzy, ale wartości zostaną 
zachowane, bo potwierdzone śmiercią bohatera. Czyż Błoński nie tak 
opisywał sposób Herberta na ocalenie aksjologii?

Do znakomitego rozpoznania Jerzego Kwiatkowskiego dodać jednak 
musimy dwa arcyważne dopowiedzenia. Pierwsze dotyczy uniwersalno-
ści polskiego archetypu, który ze względu na swe moralne akcenty oraz 
tradycje walki „za naszą i waszą wolność” nie ma nacjonalistycznego 
charakteru. Herbertowe Miasto nie jest zawsze i wyłącznie Polską – 
miewa powszechne rysy i już w Przesłaniu Pana Cogito staje się każdym 
polis narażonym na najazd barbarzyńców. Dlatego do ogólnej kategorii 
defensor patriae należą – wymienieni i niewymienieni wprost w tym 
wierszu – wszyscy obrońcy „królestwa bez kresu i miasta popiołów”, jacy 
istnieli od zarania ludzkiej cywilizacji. Poza Gilgameszem, Hektorem 
i Rolandem, których obecność została wypowiedziana explicite, łatwo 
wyczytać nawiązanie ofiary Chrystusa, wyprowadzenia Izraela przez 
Mojżesza czy wyprawy Argonautów.

ROMANTYCZNY PARADYGMAT. Drugie dopowiedzenie związane jest 
z nieusuwalnym paradygmatem romantycznym, na który zwrócił uwagę 
Dariusz Pawelec:

Klasyczne zabiegi retoryczne służą w wierszu Herberta wywoływaniu adresata 
o słuchu bardzo romantycznym. „Wstań i idź” – to wszakże apel rewolucyjny. 
To zawołanie właściwe poezji tyrtejskiej, obecne w wierszach wzywających do 
boju, także jako: „powstań”, a w odniesieniu do ojczyzny również – „powstań 
z martwych”. Przesła nie Pana Cogito aktualizuje więc historycznoliteracki szereg 
gatunkowy „pobudki” wywodzącej się od, znów niestety głośnego, „hejnału”. 
Jest to szereg prowadzący od XVII-wiecznych „pobudek do cnoty”, „po budek 
na wojnę” czy „pobudek ludzi rycerskich”, do XIX-wiecznych pobudek narodo-
wowyzwoleńczych. Dobrze widać taką „pobudkową” funkcję słowa „wstań” na 
przykład we fragmencie Lilli Wenedy:

107 Tamże, s. 397.
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Słuchajcież wy! gdy ognie zaczną buchać,
Jeżeli harfy jęk przyleci z dala –
Bedziecież wy, jak morska czekać fala,
Aż ściennie pieśń i krew oziębnie znowu,
[…]
Już czas wam wstać!
Już czas wam wstać i bić, i truć oręże!

Zgodnie z „pobudką” zatem „wstań i idź / dopóki krew obra ca w piersi twoją 
ciemną gwiazdę”. Niemniej jednak to nie poezja Słowackiego, lecz Mickiewicza 
stanowi – jak się wydaje – główny – romantyczny intertekst dla interesującego 
nas wiersza. „Pobud ka” Herberta, w aspekcie historycznoliterackim, zwrócona 
jest do bohatera lirycznego wiersza Do matki Polki. Przypomnijmy wiesz czone 
mu przeznaczenie:

Syn twój wyzwany do boju bez chwały
I do męczeństwa… bez zmartwychpowstania.

Mickiewiczowski bohater wyobrażony zostaje w utworze Herberta w roli ad-
resata, choć przez wspólne z autorem Do mat ki Polki obrazowanie przebija się 
pewien wysiłek polemiczny. Na Mickiewicza: „Bo on nie pójdzie, jak dawni 
rycerze” Herbert od powiada jeszcze dość zdecydowanie: „Idź dokąd poszli 
tamci”. Ale na wskazówkę „Tam się nauczy pod ziemię kryć z gniewem” reaguje 
już zdaniem dwuznacznym: „a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze”. 
Jednak iluzje etosu rycerskiego i marzeń o otwartym boju, które konserwują się 
dzięki Mickiewiczowskiemu heroizmo wi spiskowca, już w całkiem podobnej, 
ironiczo-tragicznej wizji, utrwalają się też w Herbertowskiej partyzantce dnia 
codziennego. Zamiast godnego przeciwnika – sfora „szpiclów katów tchórzy”, 
za miast uniesień „epickiego” pola walki – „zabójstwo na śmietniku”. To wizja 
z Przesłania Pana Cogito, która w wersji Mickiewicza wy glądała następująco:

Wyzwanie przyśle mu szpieg nieznajomy,
Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny; 
A placem boju będzie dół kryjomy,
A wyrok o nim wyda wróg potężny.

Czytelna aktualizacja wątków romantycznych podkreśla niepokojący ton utworu 
Herberta, zwraca uwagę na wyrazistość eks presji, na retoryczność wreszcie108.

Romantyczny paradygmat przynosi jeszcze jeden trop ważny w ro-
zumieniu wiersza, przy czym od razu trzeba zastrzec, że tego rodzaju 
lektura wiązała się z przeżyciem „karnawału Solidarności” oraz stanem 

108 D. Pawelec, „Bądź wierny Idź” [w:] Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości 
Zbigniewa Herberta, dz. cyt., s. 89 / 90.
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wojennym. Nastąpiła wtedy zmiana optyki oraz wątków realizowanych 
w Raporcie z oblężonego Miasta. Późniejszy tom rzuca inne światło na 
zbiór poprzedni. O ile Utyka w latach 70. mogła być odczytywana jako 
oskarżenie pod adresem współobywateli, to zryw lat 80. podnosił na 
duchu i przeczył zarzutowi obywatelskiej bierności. Herbert był w tym 
czasie „chorążym rewolucji” i „patriotyczna lektura” jego wierszy była 
stanowiskiem naturalnym. To, co łączyło Herbertową Utykę z polskim 
archetypem, to akcent na opór duchowy, a nie militarny. Zgoda na tyranię 
w Polsce była więc powodem nośności tego symbolu obywatelskiej 
sromoty. Utyka była więc przestrogą przed hańbą. W Utyce – w porów-
naniu z Raportem… – po śmierci Katona nie ma komu „nieść” Miasta 

„po drogach wygnania”. A taki jest nakaz, który z polskiego archetypu 
oblężenia, zawartego w Trylogii Sienkiewicza, wyprowadził Herbert. Czyż 
nie dlatego ocalał Pan Cogito, aby (jak w Raporcie z oblężonego Miasta)

jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania
on będzie Miasto?

Takie zobowiązanie jednoznacznie wynika z Przesłania Pana Cogito, 
który przecież ocalał, aby dać świadectwo, aby „być” Miastem109. Wy-
daje się, że o ile w momencie publikacji tomu Pan Cogito nie było to 
możliwe, o tyle ukazanie się Raportu z oblężonego Miasta zbiegło się 
z niebywałym zrywem patriotycznym. W tle majaczył jeszcze jeden 
archetyp – polskich Termopil. Zjadliwe pytanie z Grobu Agamemnona 
znalazło godną odpowiedź w stanie wojennym, bo postawa większości 
społeczeństwa nie uzasadniała sarkazmu Słowackiego:

Na Termopilach ja się nie odważę
Osadzić konia w wąwozowym szlaku.
Bo tam być muszą tak patrzące twarze,
Że serce skruszy wstyd – w każdym Polaku.
Ja tam nie będę stał przed Grecyj duchem –
Nie – pierwéj skonam: niż tam iść – z łańcuchem.

Na Termopilach – jaką bym zdał sprawę?
Gdyby stanęli męże nad mogiłą?

109 Dlatego Jerzy Kwiatkowski nazywa Przesłanie „testamentem” Pana Cogito, 
gdyż „w poprzednim wierszu został zabity” (J. Kwiatkowski, Niezrównany Pan Cogito 
[w:] tenże, Felietony poetyckie, Kraków 1982, s. 100 – 105).
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I pokazawszy mi swe piersi krwawe
Potem spytali wręcz: – Wiele was było? –
Zapomnij, że jest długi wieków przedział. –
Gdyby spytali tak, – cóż bym powiedział? 110

Herbert mocno przeżył powojenną zdradę tych Polaków, którzy prze-
szli na stronę sowieckiego okupanta i wzięli udział w zniewalaniu 
współobywateli. Równie silnie doświadczył zrywu „polskiego Sierpnia” 
i przynajmniej nie zawiódł się w swojej nadziei, że naród raz otworzyw-
szy klatkę, już do niej nie wróci. W wywiadzie, którego wtedy udzielił 
po powrocie do Polski, dał wyraz swojej nadziei i wiary w ludzką 
solidarność Polaków:

Im dłużej żyję, tym mniej znam mój własny naród. W momentach takiego kryzysu 
zupełnego, mego kryzysu wewnętrznego i ogólnego, w Polsce nagle następuje 
coś zupełnie – zdawałoby się – nieprzewidzianego, co daje mi wiarę, że jednak 
ten naród jest zdolny przetrwać różne burze historii. A ponieważ pamiętam 
doświadczenia i totalitarne, i hitlerowskie, i okupacyjne, i stalinowskie, mam 
wciąż jakieś takie wibrujące uczucie, że nie jest to naród, który trzeba kochać 
‘żałobną miło ścią’, jak mówił Conrad, ale można go kochać po prostu takim, ja ki 
on jest. Oczywiście, ostatnie wydarzenia przeżywałem na Zachodzie. […] Co 
jest zastanawiające i co jest godne największe go podziwu i wielkiego szacunku, 
o którym trudno mówić i myśleć bez wzruszenia wielkiego, to solidarność. Uważam, 
że poczucie solidarności zostało zamanifestowane przez zupełnie różne kręgi 
społeczne, no i jest to pewna informacja także dla rządzących (Płynie się zawsze 
do źródeł, pod prąd, z prądem płyną śmiecie. Rozmawia Adam Michnik, WYW, s. 75).

W tym sensie dla Herberta spełnił się sen Słowackiego:

Niech ku północy z cichéj się mogiły
Podniesie naród i ludy przelęknie,
Że taki wielki posąg – z jednéj bryły,
A tak hartowny, że w gromach nie pęknie,
Ale z piorunów ma ręce i wieniec;
Gardzący śmiercią wzrok – życia rumieniec 111.

Poniekąd ziszczone marzenie o solidarności narodowej, przełamującej 
grupową czy też klasową nieufność i egoizm, oszołomiło poetę, ale jest 
to element, który w wierszach poety pojawi się dopiero po powstaniu 

„Solidarności”.

110 J. Słowacki, Grób Agamemnona [w:] Dzieła, t. IV, Wrocław 1952, s. 77.
111 J. Słowacki, Grób Agamemnona [w:] dz. cyt., s. 78.
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UTYKA ARCHETYPEM ZDRADY I TCHÓRZOSTWA. Toposy i archetypy 
bywały w wierszach Herberta wielokrotnie ukazywane w wersji zdegra-
dowanej, a przywołania wielkiej tradycji w kontekście współczesności 
bywały źródłem „typowej Herbertowskiej ironii”. Dzięki temu, że mowa 
o Utyce, a więc tym razem nie o idealnym wzorze do naśladowania – 
antyczna wersja toposu w wystarczającym stopniu wypełniła potrzebę 
opisu upadku, poczucia zdrady i poniżenia. Nie istniała potrzeba de-
gradowania mitu, skoro w Herbertowym ujęciu Utyka jest symbo-
lem tchórzliwego miasta zdrady, a także samotności jedynego 
obrońcy, który – w przeciwieństwie do szlachetnego Hektora – nie ma 
z kim zorganizować obrony112. Rola kronikarza – niezbyt eksponowana 
w porównaniu z Raportem z oblężonego miasta – została wykorzystana 
nie do przedstawienia bohaterstwa obrońców, ale ich duchowej mizerii. 
Styl zwięzły, faktograficzny i unikający emocji ma niezwykłą siłę per-
swazji. Krótkie zdania dziejopisa są jak trzaśnięcia bicza. W utworze 
wyczuwa się nie tyle ironię, ile wielkie szyderstwo i wzgardę. Wieksze 
natężenie wstrętu w twórczości Herberta pojawia się tylko w Hańbie 
domowej, a następnie w wypowiedziach publicystycznych przeciwko 
postkomunistom po roku 1989.

112 Gwoli ścisłości historycznej trzeba wyjaśnić, że tego rodzaju ujęcie jest lite-
rackim mitem, a prawda historyczna jest bardziej skomplikowana. Właściwie istniały 
dwie grupy mieszkańców Utyki i Plutarch, opisując ten moment dziejów miasta, nie 
mógł pominąć tego drażliwego tematu (Herbert – przeciwnie; nie informuje o kon-
flikcie, aby nie zaciemniać obrazu i nie rozpraszać energii lirycznej). Główną część 
populacji miasta stanowili dawni mieszkańcy Punicji, a więc Kartaginy – niegdysiej-
szej konkurentki Rzymu, sto lat wcześniej startej na proch. Zachowywali lojalność 
wobec nowych władców (raczej ze strachu, bo byli to kupcy, a nie żołnierze), ale nie 
można mieć im za zle, że starali się o neutralność wobec – nie swojej – wojny domowej. 
Plutarch nie kryje, że ze względów strategicznych republikanie chcieli ich wszystkich 
profilaktycznie wymordować, aby nie przeszli na stronę Cezara. Tylko zdecydowany 
sprzeciw Katona zapobiegł masakrze potencjalnych „zdrajców”. Kiedy więc w wierszu 
mowa jest o „obywatelach”, którzy nie chcą się bronić, albo o „senacie”, który „nie 
chce być senatem” i obraduje nad sposobem samounicestwienia, to mówimy o tych 
republikanach, którzy przybyli wraz z Katonem do północnej Afryki, aby zetrzeć się 
z wojskami wiernymi Cezarowi, oraz o nielicznych obywatelach rzymskich, którzy 
prowadzili na miejscu interesy. Skutkiem klęski pod Tapsos większość przybyszy 
odpłynęła na statkach z nadzieją na dalszą walkę lub by uratować głowę. Garstka 
miejscowych wolała ułożyć się ze stroną zwycięską.
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Żołnierz w Utyce i współczesny cywil

INKLUZJA POJĘCIA. Dlaczego Katon zawładnął wyobraźnią zarówno 
romantycznych Polaków, jak i Herberta? Odpowiedź wydaje się prosta: 
podobnie jak starożytny bohater miał on do czynienia z historyczną 
sytuacją bez wyjścia i odpowiedział na ten stan rzeczy czynem po-
twierdzającym wartości, których bronił. W ten sposób unieważnił 
historię na rzecz etyki. Herbert czytał Senekę, którego wspomina 
w kilku wierszach, więc zapewne także i apologię Katona:

Takie widowisko jest godne, aby na nie spojrzał Bóg, z natężoną uwagą, zajęty 
machiną świata, taka dwójka szermierzy jest godna samego Boga: człowiek 
dzielny, któ ry mocuje się ze złym losem, zwłaszcza jeśl i ponadto on 
pierwszy mu rzucił wyzwanie: zaprawdę, nie widzę na ziemi nic piękniejsze go, 
na co mógłby patrzeć sam Jowisz, gdyby raczył zwrócić swoją uwagę, niż postać 
Katona, który już po wielokrotnej klęsce zwo lenników swej partii stoi mimo 
wszystko  wyprostowany na gruzach Rzeczypospolitej [wyróżnienia 
moje – JMR]: „Chociaż świat cały się zegnie – powiada – pod władzą jednego 
tyrana, chociaż jego legiony osaczą lądy, a flota – morza, chociaż żołnierze Cezara 
obsadzą bramy miasta, to jednak Katon znajdzie dla siebie wyjście. Jednym tylko 
ramieniem potra fi otworzyć sobie szeroką drogę do wolności. Ten miecz, który 
mi mo wojny domowej pozostał czysty i niesplamiony winą, dokona wreszcie 
pożytecznego i szlachetnego dzieła: wolności, której nie zdołał przywrócić 
ojczyźnie, użyczy Katonowi. Przystąp, mój du chu, do wykonania od dawna 
zamierzonego czynu. Wyrwij się wreszcie z kręgu spraw ludzkich: Petrejusz i Juba 
stoczyli już poje dynek i leżą zabici, jeden ręką drugiego. Wspaniała i bohaterska 
to zmowa śmierci, tylko że nie odpowiadająca mojej wielkości. Rów ną hańbą 
jest dla Katona – prosić kogoś o śmierć, jak i o życie” 113.

Katon jest nie tylko wzorem etycznym i politykiem, ale także 
żołnierzem. Lecz jego dwudziestowieczny następca jest przecież 
cywilem! To zasadnicza różnica. Jaką postawę ma przyjąć nie uzbrojony 
obywatel? Dopiero w drugiej części utworu odnajdujemy znaną z innych 
utworów Herberta ironię, wynikająca z nieprzystawalności idei do 
rzeczywistości, marzeń do możliwości, pragnień do realizacji, czasów 
wielkich do czasów marnych. Jak być Katonem w czasach marnych? 
Pan Cogito, figura przecież sympatyczna i szlachetna, w porównaniu 
z klasycznym wzorcem honoru i niezłomności okazuje się skrojony na 

113 L.A. Seneka, O opatrzności [w:] L. Joachimowicz, Seneka, Warszawa 2004, 
s. 173.
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współczesną (to znaczy gorszą), miarę. Mimo tak mizernego wyposaże-
nia wychodzi z próby zwycięsko, choć już niekoniecznie z porównania. 
Pan Cogito jako cywil zachowuje duchową niezależność i stawia 
opór. Po raz kolejny Herbert przez rzymski antyk idzie do Polski.

IRONIA I OCALANIE WARTOŚCI. W rozpoznaniu wczesnych wierszy 
Herberta, powstałych jeszcze przed publikacją tomu Pan Cogito (1974), 
Jan Błoński w 1970 roku bardzo precyzyjnie objaśnił działanie i cel 
Herbertowskiej ironii, a ściślej: tej jej odmiany, która kompromitując 
bohaterów wierszy, ocala wartości, którym służą, albo do których próbują 
dorosnąć. Aby „zneutralizować nieprzystawalność norm do rzeczywi-
stości, ideałów do doświadczenia, tradycji do aktualności” – powiada 
Błoński – ironia zwrócić się musi przeciwko bohaterowi lirycznemu:

On to właśnie stanie się komiczny, lecz komizmem szczególnym. Śmieszność 
uzyska moc odkupującą; bohater liryczny poświęci niejako swą godność czy 
powagę, aby mogły zatryumfować (albo przynajmniej ocaleć) wartości. Pokazując 
jak strasznie do nich nie dorasta, ukaże – jak zakochany pajac – wielkość swego 
przywiązania i, na ostatek, trwałość ideału, któremu tak niedołężnie służy114.

Strategia poetycka Herberta należy do bardzo śmiałych i ryzykownych, 
a jednak zwycięskich. Jan Błoński wysunął swój wniosek z lektury takich 
wierszy, jak: Pięciu (HPG), Ostatnia prośba (SP), albo Głos (SP), w ktorych 
zdetronizowane sumienie niczego już nie podpowiada, a więc wydaje 
się zbędnym, pokracznym daimonionem – odpustową wersją współcze-
snego sumienia. Jednak opis mechanizmu, w którym Herbert „poniża 
nosiciela wartości, aby wywyższyć wartość”, a jest to „zemsta ideału na 
zjadaczach chleba”115, nie wystarcza do zrozumienia walki i zwycięstwa 
Pana Cogito. Bo chociaż wyposażony w „błazeńską twarz”, bohater ten 
osiąga trudną wielkość i prezentuje siłę bezsilnych116.

Co może Pan Cogito w sytuacji granicznej? Nie osobistej, jaką jest 
śmierć, choroba czy inne nieszczęście, ale społecznej, politycznej, dotykają-
cej całą wspólnotę? Nawet sławny Katon, symbol nieprzejednanej obrony 
republiki, emblemat odwagi i personifikacja niezłomności – kim jest, gdy 

114 J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, dz. cyt., s. 57 / 8.
115 Tamże, s. 63.
116 Siła bezsilnych – tytuł eseju Vaclava Havla, a następnie wyboru jego esejów 

z lat 1969 – 2009.
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wciela się w niego niedoskonały człowiek XX wieku – Każdy / Pan Cogito? 
Pan Cogito, umniejszając siebie przez podkreślanie swej ułomności, jedno-
cześnie przyrównuje się do wielkich bohaterów przeszłości, a to paradok-
salnie wywyższa i zobowiązuje, bo nawet niemożność sprostania ideałom 
podkreśla wartość wzoru. Ale tym razem nie chodzi o prostą repetycję 
obywatelskiego mitu w marnych czasach, albo zawstydzenie kalekiej 
współczesności, ale o odnalezienie ekwiwalentu w nowej sytuacji 
historycznej. Poeta znalazł ją w koncepcji „postawy wyprostowanej”.

CYWILNY EKWIWALENT ŻOŁNIERZA. W omawianym wierszu ogniskuje 
się wiele aspektów Herbertowskiej aksjologii i kilka tematów, które 
uporczywie pojawiają się w jego poezji. Imperatyw zachowania godności 
w niegodnych czasach to chyba najważniejszy wątek, podkreślany do-
datkowo sąsiedztwem z następującym zaraz po nim Przesłaniem Pana 
Cogito. Niewątpliwy cel dydaktyczny powodował, że „wiersz o postawie 
wyprostowanej” traktowany był jako rodzaj etycznego wstępu do wy-
znania wiary, za które uchodziło Przesłanie. Łączenie obu wierszy jest 
o tyle uzasadnione, że następny utwór szczegółowo objaśnia, czym jest 
postawa wyprostowana i jak się przejawia, a poza tym w Przesłaniu 
czytamy fragment jawnie korespondujący z poprzednim wierszem. 
Mowa w nim i o postawie, i o przeżyciu „współczesnego Katona”:

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo.

W psychomachii, jaką jest próbą sprostania losowi, duch Pana Co-
gito zwycięża pokusy samoułudy dotyczącej fizycznej i psychicznej 
odporności (stąd drobne złośliwości pod adresem stoików, znane też 
z innych wierszy autora Pan Cogito a perła), szans Republiki (pisanej 
wielką literą) i nadzieję na możliwość skutecznego manewru. „Jedynym 
w miarę pewnym skutkiem cnotliwego życia jest dzisiaj dla jednostki 
porażka. Porażka we wszystkich możliwych postaciach, od fizycznej 
zagłady do ośmieszenia” – powiada Stanisław Barańczak, pisząc o Prze-
słaniu Pana Cogito117. Co więc daje mu taką moc? Wydaje się, że brak 

117 S. Barańczak, Cnota, nadzieja, ironia [w:] PH 2, s. 396.
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złudzeń i męska zgoda na los. To one dają współczesnemu Katonowi 
siłę do utrzymania postawy wyprostowanej. Porażka więc ogranicza 
się do sfery fizycznej. Dotyczy dziejów, ale nie dotyka świata ducha.

Katon w Utyce dzieli los milionów ludzi, którzy bezsilnie patrzyli 
lub patrzą na walec historii, który zbliża się, aby ich zgnieść, a jako wódz 
jest jednym z tysięcy dowódców, którym dane było ponieść decydującą 
klęskę ze świadomością, że „to już koniec” jego świata: Finis Poloniae! – 
jak według legendy miał krzyknąć pod Maciejowicami Kościuszko118. 
Nic więc dziwnego, że polski poeta, który dwukrotnie, bo jako chłopiec 
(w 1939 roku), a następnie jako młody człowiek (w 1945 roku) doświad-
czył uczucia niemocy i bezradności wobec niespotykanej potęgi wroga, 
szukał odpowiedzi na pytanie o granice oporu i możliwy margines 
zachowania wolności. Przy czym wzór musiał być skrojony na miarę 
zwykłego człowieka i cywila, skoro on właśnie ma przeżyć, a

giną ci 
którzy kochają bardziej piękne słowa niż tłuste zapachy 
ale jest ich na szczęście niewielu.

Ta większość też musi mieć jakąś wizję godnego istnienia, które wy-
kracza poza biologiczną warstwę przetrwania, jak się to dzieje w zacy-
towanym wierszu Substancja (HPG). Z doświadczenia czytelniczego lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wiadomo, że ten zamysł autora 
został spełniony. Pan Cogito o postawie wyprostowanej był czytany 
(wraz z innymi utworami Herberta) jako polityczno-etyczny manifest 
i wskazanie możliwości godnego życia w niegodnych warunkach119. Nie 
była to propozycja dla wybitnej jednostki, która z definicji dysponuje 

118 Ostatnie słowa Naczelnika po przegranej bitwie są wprawdzie wymysłem 
pruskiej propagandy, ale ta szeroko kolportowana plotka stała się obowiązującą 
wersją wydarzeń.

119 Wiersz był czytany w czasach komunizmu jako jeden z „patriotycznych” 
utworów, a autor uchodził za poetyckiego patrona i chorążego rewolucji (zaledwie rok 
po ukazaniu się tomu powstała zorganizowana opozycja demokratyczna, a w sześć lat 
później powstała „Solidarność”). Interpretacja wiersza zastygła w swej patriotycznej, 
antytotalitarnej pozie i tak funkcjonuje do dziś, przede wszystkim w szkolnej lekturze. 
Oznacza to „uhistorycznienie” i utworu, i wiersza, a więc przeniesienie ze współcze-
sności do muzealnej gablotki jako egzemplum z czasów walki z totalitaryzmem. Czy 
doczeka się wskrzeszenia? Można wątpić. Jest rzeczą bardzo mało prawdopodobną, 
aby idea „postawy wyprostowanej” mogła rozpalić serca i sumienia pracowników 
korporacji, urzędników lub siły roboczej zatrudnionej na wyższych uczelniach. Co 
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większymi możliwościami i jest zdolna do bardziej spektakularnych 
gestów, ale dla Każdego. Wbrew imieniu bohatera cyklu, którego 
istotę często interpretowano w duchu „racjonalistycznym” jako 

„Pana Myślę”, nie rozum był narzędziem oporu, ale odwaga, 
charakter, ukształtowane sumienie – cywilna wersja rzymskiej 
cnoty wojskowej. Ciekawe dopowiedzenie zamieszcza w swej inter-
pretacji Gáspár Nagy, węgierski poeta, który „postawę wyprostowaną” 
wywodzi od „szlachetnych Rzymian” i sądzi, że „gest ten jawi się jako 
wyzywający. Irytuje zarówno najeźdźców, jak pobitych”120.

INKLUZJA FILOZOFII ELZENBERGA. Odłóżmy na chwilę starożytnego 
historyka-moralistę Plutarcha i porównajmy „program Pana Cogito” 
z poglądami filozofa-moralisty z XX wieku, który na dodatek był 
nauczycielem młodego Herberta. O wielkim wpływie, jaki na poezję 
Herberta wywarł Henryk Elzenberg, pisano często i ogólnie, rzadko 
wskazując na tekstowe powinowactwa wierszy „nieudanego ucznia” 
z poglądami „Mistrza Henryka”. Mistrz i uczeń byli bardzo zaprzyjaź-
nieni, o czym świadczy bogata korespondencja oraz wypowiedzi samego 
poety, ale z oczywistych powodów paralelizm intelektualnych rozwiązań 
dokładniej można sprawdzić na podstawie zależności publikowanych 
tekstów. Do najciekawszych porównań doprowadził Mirosław Tyl, 
który przeanalizował wpływ Elzenberga na kształtowanie się poglą-
dów Herberta na naród i historię, a także wagę stanów mistycznych121. 

do klasy robotniczej, to przeszła do wspomnień wraz ze swym mitem przodującej 
siły społecznej. Wydaje się, że wiersz stracił adresata tak samo jak Przesłanie.

120 G. Nagy, Uwagi na marginesie Pana Cogito. Pan Cogito o postawie wyprosto-
wanej, dz. cyt., s. 129.

121 Istnieją dwa, ale nie całkowicie identyczne artykuły autora na ten temat, 
zob. M. Tyl, Elzenberg i Herbert, [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje 
twórczości Zbigniewa Herberta, dz. cyt. s. 102 – 138 oraz http://literat.ug.edu.pl/her-
bert/Elzenberg%20i%20Herbert.pdf. W tej ostatniej wersji autor uwzględnia także 
Przemiany Liwiusza, a nie tylko wiersze Substancja i Rozważania o problemie narodu. 
Mirosław Tyl jest także autorem rozprawy poświęconej filozofii Elzenberga, która 
również ukierunkowuje czytanie niektórych wierszy Herberta, choć nie czyni tego 
wprost (M. Tyl, Pesymizm, konserwatyzm, wartości. O filozofii Henryka Elzenberga, 
Katowice 2001). Rozpoznania tego właśnie autora zostały w niniejszych rozważaniach 
wzięte pod uwagę jako najbardziej odpowiadające moim poglądom na związki między 
filozofią Elzenberga a poezją Herberta, choć literatura przedmiotu jest już całkiem 
spora. Mimo że parantele te były znane nawet wczesnym krytykom twórczości poety, 
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Zwróćmy jednak uwagę, że właśnie w koncepcji „postawy wyprostowanej” 
(a więc w jednej z najważniejszych propozycji poety), odzwierciedla się 
idea „mężnego zachowania się wobec bytu” 122. Wiersz powstał już po 
opublikowaniu w 1963 roku filozoficznego dziennika zatytulowanego 
Kłopoty z istnieniem123. Oto najbardziej wyraźne związki intertekstualne, 
nieuwzględniające – co zrozumiale – generalnej zbieżności postawy 
Herberta i Elzenberga, o której wiemy z całokształtu dokonań obu 
autorów.

niewątpliwie pierwszą, bardziej obszerną analizą tych związków jest tekst Leszka 
Kleszcza Nietzsche – Elzenberg – Herbert [w:] Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, red. 
W. Kunicki i K. Polechoński, Poznań 2002, s. 249 – 269; przedruk [w:] Pojęcia kiełkujące 
z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Wy-
dawnictwo Platan, Kraków 2010, s. 353 – 378. Jest to spojrzenie „łączne” na wzajemne 
relacje filozofów i poety, reprezentowane w wielu innych podejściach badawczych, 
zwłaszcza Małgorzaty Mikołajczak, co miało odbicie w dyskusji podczas sympozjum 

„Urodziny Pana Cogito” zorganizowanego z okazji 80. urodzin Zbigniewa Herberta 
(por. Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, 
red. W. Ligęza, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, s. 384 – 441). W tym 
pokonferencyjnym tomie znalazły się także szkice Tomasza Garbola, Etyka bez uza-
sadnień? oraz J. M. Ruszara Chrzest ziemi (Herbert, presokratycy i Nietzsche), w którym 
rozpatrywano filozoficzne związki twórczości i postawy poety z wymienionymi myśli-
cielami. Wątki te były później kontynuowane przez M. Mikołajczak (tejże, Pomiędzy 
końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta, Wrocław 2007), oraz 
Tomasza Garbola (tegoż, Chrzest ziemi. „Sacrum” w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 
2006). J.M. Ruszar zorganizował sesję poświęconą filozofii w twórczości Herberta 
i zredagował tom szkiców poświęconych tej kwestii (Pojęcia kiełkujące z rzeczy, dz. cyt). 
Publikacja zawiera osobny dział zatytułowany Elzenberg i Herbert, w którym – poza 
wspomnianym artykułem L. Kleszcza (przedruk) oraz M. Tyla – znajdujemy jeszcze 
szkic Karola Hryniewicza Główne rysy etyki perfekcjonistycznej Henryka Elzenberga. 
Wspominając najbliższe mojej postawie rozumienie związków Herberta z myślą 
nietzscheańską oraz poglądami Elzenberga, pragnę podkreślić, że ważnym ele-
mentem postawy w badaniach nad związkami twórczości Herberta z filozofią jest 
zrozumienie dla pewnego eklektyzmu filozoficznego poety, którego mniej obchodziły 
konkretne odpowiedzi na pytania filozoficzne, dawane przez poszczególnych filozo-
fów, a bardziej samo stawianie „pytań pierwszych” (w tej sprawie wypowiadam się 
w artykule Herbert – twórca i filozof  [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy, dz. cyt., s. 13 – 48).

122 Propozycja „postawy wyprostowanej” nie ogranicza się – oczywiście – do tego 
jednego wiersza i znajduje swoje uzupełnienie przede wszystkim w Przesłaniu Pana 
Cogito, ale obecna jest w wielu innych utworach dopełniających postać Pana Cogito.

123 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994.



Zbigniew Herbert, Pan Cogito o postawie wyprostowanej  (cz. 2)

Pan Cogito
chciałby stanąć
na wysokości sytuacji

to znaczy
spojrzeć losowi
prosto w oczy

jak Katon Młodszy
patrz Żywoty

nie ma jednak
miecza
ani okazji
żeby wysłać rodzinę za morze

wbrew radom stoików
chciałby mieć ciało z diamentu
i skrzydła

czeka zatem jak inni
chodzi po bezsennym pokoju

wbrew radom stoików
chciałby mieć ciało z diamentu
i skrzydła

patrzy przez okno
jak słońce Republiki
ma się ku zachodowi

pozostało mu niewiele
właściwie tylko
wybór pozycji
w której chce umrzeć
wybór gestu
wybór ostatniego słowa

dlatego nie kładzie się
do łóżka
aby uniknąć
uduszenia we śnie

chciałby do końca
stać na wysokości sytuacji

los patrzy mu w oczy
w miejsce gdzie była
jego głowa



Henryk Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu
[w nawiasach data zapisku]

Tragizm jako etyka, treść życia, przezwyciężenie pesymizmu. Wyłania się 
z pesymizmu, a jednocześnie go usuwa. [21.01.1910]

Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu. Wartość nie pożąda 
istnienia. [23.08.1921]

Typową formą siły moralnej jest odwaga; jej typowym przeciwieństwem strachli-
wość. Istota duchowa w człowieku strachu nie zna; strach jest cechą istoty żyjącej, 
biologicznej, cechą „ciała” i tego, co z ciała. To, co we mnie się boi, to trzewia. 
[28.06.1910]

Nie wolno zamazywać swej myśli, by jej odjąć ostrze pesymistyczne. Źle jest 
rozkoszować się pesymizmem, czy to światopoglądowym, czy to życiowym. Ale 
trzeba myśleć odważnie: spojrzeć w oczy rzeczywistości i nie cofać się, gdy to 
spojrzenie odsłoni nam widoki przerażające. Rozważać na chłodno możliwość, 
że za rok Niemcy będą w Warszawie; albo – od strony światopoglądowej – że 
myśl jest niczym i że światem rządzi absurd i bezsens. Nie bać się pomyśleć rzeczy 
okropnej i umieć ją rozpatrzyć jako możliwość śród możliwości, spokojnie; a jeśli 
prawdopodobieństwo za nią przemawia, powiedzieć to sobie otwarcie. [20.02.1934]

Wojna za progiem. Wojna nadciąga, nadciąga, wybuchnie lada dzień, bez zapo-
wiedzi. Trzeba się przygotować psychicznie. […] Dla ludzi, którzy postawili na 
kartę myśli, na kartę sztuki, twórczości, może to być koniec – dosłownie. Wtedy 
pozostanie już tylko utrzymywać się w równowadze i harcie, i czujnym intelek-
tem ogarniać to wspaniałe w swoim rodzaju widowisko walących się światów. 
[28.02.1938]

Beznadziejność, która w mowie potocznej stała się synonimem rozpaczy, nie jest 
nim ze swej natury; brak nadziei, niespodziewanie się znikąd i po niczym niczego, 
nie jest powodem, by się oddawać smutkowi, a cóż dopiero rozpaczy. „Bezna-
dziejność” to znaczy po prostu, że niczego po swoim działaniu ani dla siebie, 
ani dla świata nie oczekuję: sens, treść i wartość świata są całe w tym oto czynie, 
wyrażającym mą duszę taką, jaka jest w tej oto chwili. Jeżeli już jakieś pojęcie 
szczególnie bliskie, to cóż? Chyba „męstwo”: męstwo całej naszej postawy wobec 
istnienia. [15.01.1923]  

„System”, który chciałbym zbudować, to nie bynajmniej system twierdzeń. 
To pewien przemyślany stosunek do życia (pewna „postawa”); a „zbudować”, 
bo chciałbym mu nadać logikę wewnętrzną i spójność. Attitude raisonnée, ale 
nie rationnelle: racjonalna nie w podstawach swych (intuicyjnych!), ale w swej 
wewnętrznej strukturze. [22.01.1923]
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Postawa wyprostowana

WARTOŚCI PERFEKCYJNE. Kluczem do zrozumienia „postawy wy-
prostowanej” jest idea wartości perfekcyjnych124, to znaczy takich, 
które wychodzą poza utylitarność (czyli wartość ważną dla kogoś 
lub czegoś ze względu na jakąś konkretną potrzebę) i domagają się 
urzeczywistnienia, czyli służą jako uzasadnienie powinności. Elzen-
berg czyni to rozróżnienie za Seneką, który odróżniał ważne dla jego 
sposobu myślenia pretium od dignitas, a więc wartości, które mają 
swoją cenę, od takich, którym przysługuje godność (Listy moralne 
do Lucyliusza, LXXI, 33). Właśnie dignitas (szlachetność, szacowność) 
charakteryzuje człowieka, ponieważ – jak powiada Epiktet – „Życie jest 
rzeczą obojętną. Jaki jednak z niego czynimy użytek, rzeczą obojętną  
nie jest” 125.

Wpływ, o którym tu mowa, nie ma charakteru filozoficznej recepcji: kontynuacji, 
polemiki, analizy pogłębiającej rozpoznanie jakiegoś zagadnienia lub dopełniającej 
opis takiego czy innego zjawiska. Oddziaływanie, które wchodzi tu w grę, jest 
innego rodzaju. Skłania do szukania go przede wszystkim w postawie, jaką 
obaj – Elzenberg i Herbert – zajmują wobec rzeczywistości. Wpływ filozofii na 
literaturę jest czymś naturalnym, ale ktoś, kto zechce ów wpływ badać, musi 
pamiętać, że zazwyczaj dokonuje się on przez przekład filozoficznych idei lub 
struktur teoretycznych na zupełnie inny język. Skutkuje to nadaniem im nowego 
kształtu, modyfikacją pierwotnego sensu126.

Co więc przejął Herbert od swego nauczyciela? Taki sposób filozofowa-
nia, który nie polega na pisaniu traktatów i budowaniu intelektualnych 
konstrukcji, ale na powrocie do starożytnego ideału mędrca, który 
zgodnie łączył myśl i życie, i który wypracował aktywną postawę etyczną 
odporną na nieszczęścia losu. Niesłychanie istotnym elementem tej 
postawy jest rozróżnienie między rozpaczą a beznadziejnością, które 

124 H. Elzenberg, Pojęcie wartości perfekcyjnej [w:] tenże, Wartość i człowiek. 
Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 2005. Literatura na ten temat jest niezwykle 
obszerna, wspomne więc tylko pracę Mirosława Tyla, Pesymizm, konserwatyzm, 
wartości. O filozofii Henryka Elzenberga, Katowice 2001.

125 Epiktet, Diatryby. Encheiridion, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1961, s. 120.
126 M. Tyl, Elzenberg i Herbert [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje 

twórczości Zbigniewa Herberta, dz. cyt., s. 380. 
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pojawia się w wielu innych wierszach i bywa interpretowane jako 
„przejaw Herbertowskiej rozpaczy” 127.

Przy całkowitym pesymizmie historycznym, a może nawet ko-
smicznym, w świecie herbertowskiej aksjologii (tak jak to się dzieje 
w pismach jego mistrza) beznadziejność sytuacji fizycznej, biologicznej 
i historycznej nie powinna prowadzić do desperacji. W takiej postawie 
poety przejawia się spór z egzystencjalizmem. Zawsze możliwa jest 
ludzka dignitas, to znaczy szlachetność, szacowność. Inna rzecz, że 
skutkiem etycznego perfekcjonizmu jest osamotnienie. Nie jest przy-
padkiem, że zarówno Katon Plutarcha, jak Pan Cogito Herberta są 
postaciami samotnymi, ponieważ „kto pracuje nad ukształtowaniem 
siebie, ten jest sam” – pisze Elzenberg – i dodaje na zakończenie tego 
zdania: „to reguła stała”128. W tym konkretnym przypadku poeta od-
wołał się do starożytnego autora i posłużył się stereotypem moralisty, 
aby – nieco zmiękczając rzymski archetyp nieugiętej postawy – zapro-
ponować godny model zachowania w czasach, które temu wyjątkowo 
nie sprzyjały.

ODWAGA – FORMA SIŁY MORALNEJ. Czy ten rodzaj postawy ma szansę 
na sukces czy jest skazany jedynie – jak sugeruje Stanisław Barańczak – 
na klęskę? Ciekawe światło na konstrukcję postawy Pana Cogito może 
rzucić wspomniany już esej Elzenberga Brutus czyli przekleństwo cnoty. 
Filozof, analizując postać Brutusa w tragedii Szekspira, sugeruje, że 
przegrana bohatera jest skutkiem niedostatku instynktu. Brutusem 
przemożnie kieruje rozum. Jego wierność ideałom i moralna dzielność 
są szlachetnością nazbyt cerebralną, wykoncypowaną i zimną: „cnota 
Brutusa, jako czynem rządząca moralność, zniszczyła w nim dynamizm 
i żywioł. […] Kto się zbytnio doskonali moralnie, ten zabija w sobie 
żywioł i przez to przegrywa swoje walki życiowe” 129. Praca nad sobą 
nie powinna niszczyć instynktów, intuicji, emocji. Podobne zalecenie 
czytamy w Przesłaniu Pana Cogito. Z jednej strony poeta podkreśla 

127 Tak chcieliby czytać Herberta m.in. Andrzej Franaszek i Piotr Śliwiński. 
Z wymienionymi autorami spieram się w tej sprawie w podrozdziale Spór o dzie-
dzictwo we wstępie do książki Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa 
Herberta, dz. cyt., s. 23 – 29.

128 H. Elzenberg, Brutus czyli przekleństwo cnoty [w:] tenże, Próby kontaktu, 
Kraków 1966, s. 186 – 7.

129 Tamże, s. 188.
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nieracjonalność uzasadnienia wyboru proponowanej postawy, ponieważ 
rozum nie jest wystarczającą władzą dla podejmowania etycznych 
decyzji:

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy.

Odwaga jest „formą siły moralnej” – jak pisał Elzenberg. Do tak mocno 
wyartykułowanej irracjonalności, która też należy do istoty człowieczeń-
stwa, Herbert dokłada postulat emocjonalnego odrzucenia i potępienia 
podłych zachowań. Jest to postawa, którą potępiliby wszyscy stoicy, ale 
zaleca Elzenberg:

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych 

niech nie opuszcza cię twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzuca grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie.

Zwłaszcza brak przebaczenia dla morderców i ich pomocników wzbudził 
wątpliwości, które uzasadniano chrześcijańską etyką (jakby chrześcijań-
stwo pozwalało wybaczać w cudzym imieniu, zwłaszcza w imieniu ofiar). 
Tymczasem jest to charakterystyczny rys etyki Elzenberga, niezwykle 
„życiowej”, która dopuszcza nawet nienawiść jako – w ograniczonym 
stopniu – pozytywną dyspozycję moralną130.

PAN COGITO I HENRYK ELZENBERG. Ale jako uzupełnienie tak twardych 
rysów charakteru przychodzą uczucia przyjazne, a niezbędne komuś, 
kto miłuje dobro i piękno – dwie podstawowe wartości perfekcyjne. 
Poeta przestrzega przed „racjonalną furią” 131 i pychą uczciwości:

130 H. Elzenberg, Nienawiść jako zagadnienie moralne (cz. I) i Nienawiść jako 
zagadnienie moralne (cz. II: Wartość nienawiści) [w:] tenże, Pisma etyczne, oprac. 
L. Hostyński, Lublin 2001, s. 263 – 270.

131 Por. Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy (PC).
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strzeż się jednak dumy niepotrzebnej 
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz 
powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było lepszych 

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne 
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy 
światło na murze splendor nieba 
one nie potrzebują twojego ciepłego oddechu 
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy.

W tomie Pan Cogito oraz w innych wierszach, w których występuje ta 
postać, sportretowany został bohater, którego stosunek do świata rzeczy 
i ludzi jest ciepły i czuły, uważny, pełen zrozumienia i empatii – wbrew 
określeniu Dariusza Pawelca, który go nazwał „alegoryczną niemalże 
chodzącą Etyką” 132 – a także wybaczający niedoskonałość i ułomność, 
nawet moralną (jedynie aktywne zło, jak zdrada i zabójstwo, wyjęte 
zostało spod tego prawa).  Prawdę rzekłszy, Pan Cogito bardziej niż 
Katona przypomina Mistrza Henryka, zwłaszcza z portretu Do Henryka 
Elzenberga w stulecie Jego urodzin (R). Skoro sama cnota nie wystarcza, 
aby realizować czyny moralnie wartościowe – cóż jest czynnikiem 
uzupełniającym, a koniecznym? Niezbędne jest umiłowanie dobra – 
powiada filozof – ale i ono powinno zostać dopełnione

czysto osobistą, irracjonalną predylekcją, dzięki której jedną odmianę dobra 
przedkładamy nad drugą. By stać się motywem skutecznym, predylekcja ta musi 
być mocna i zdecydowana – tym bardziej, że przez nią musimy nadrobić brak 
uzasadnienia racjonalnego. Nie będzie zaś zdecydowana bez silnego motoru 
uczuciowego, tego, co skrótowo i w przybliżeniu określiliśmy jako namiętność; 
tego czynu właśnie brak Brutusowi” 133.

132 D. Pawelec, „Bądź wierny Idź” [w:] Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości 
Zbigniewa Herberta, dz. cyt., s. 79. Wiersz obrósł wieloma interpretacjami całościo-
wymi i cząstkowymi, ale w tym miejscu głównym przedmiotem zainteresowania jest 
Pan Cogito o postawie wyprostowanej, stąd brak szczegółowych odniesień i dyskusji 
z omówieniami sławnego Przesłania.

133 H. Elzenberg, Brutus czyli przekleństwo cnoty [w:] tenże, Próby kontaktu, 
Kraków 1966, s. 192. Stosunek Herberta do stoicyzmu, filozofii Elzenberga, a także 
egzystencjalizmu omawiam w innym szkicu na kanwie wiersza Do Marka Aurelego 
(ŚŚ). Jest to dalsza polemika z tezami A. Franaszka, P. Śliwińskiego i P. Czaplińskiego 
w kwestii tak zwanego „egzystencjalizmu” poety (w przygotowaniu).
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Czytając to wyjaśnienie, nie wolno zapominać, że w wizji tego filozofa 
(a mamy powody, aby sądzić, że w świecie Herberta także) dobro i piękno, 
jeśli nie są tożsame jako kalokagatia, to w każdym razie wiąże je więź 
najściślejsza. Etyka nie jest możliwa bez estetyki, a dobro bez piękna. 
I kto nie zauważa cudowności świata, który jest „piękny i bardzo różny” 
ani nie da się uwieść „na zawsze i bez wybaczenia” (Modlitwa Pana 
Cogito – podróżnika, ROM), ten nie może być naprawdę człowiekiem 
dobrym. 

Oto opis konstytutywnych cech osobowości Pana Cogito jako perso-
ny moralnej. Tragiczna wizja stojącego naprzeciw swego losu człowieka, 
pesymistyczna wizja dziejów oraz zauroczenie pięknem świata – tak, 
jak to nakreślił Henryk Elzenberg – są w zasadniczych rysach zgodne 
z portretem bohatera i światem wykreowanym w utworach Zbigniewa 
Herberta. Obraz obecny jest w wielu wierszach poety i nie ogranicza 
się do wiersza zatytułowanego Pan Cogito o postawie wyprostowanej.

5. Przemiany Liwiusza i przemiany paradygmatu

Stosunek Herberta do cywilizacji rzymskiej jest ambiwalentny. Jeszcze 
w wierszu Curatia Dionisia (1963 / 64) nie widać niechęci Herberta 
do rzymskiej machiny militarnej, jak to ma miejsce w późniejszych 
Przemianach Liwiusza (ENO). Żołnierze Trzeciej Legii, w tym oficer, 
są przede wszystkim ludźmi i, podobnie jak w Lekcji łaciny (częściowo 
pisanej mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy po podróży po 
Anglii i Szkocji jesienią 1963 roku 134), są osobami godnymi współ-
czucia. Opis organizacji armii rzymskiej, uzbrojenia, sposobów walki, 
wielkich umiejętności logistycznych i innych zalet wskazywałby raczej 
na to, że młody Herbert przeżywa cywilizację rzymską na krańcu 
imperium niczym jego dziadek i pradziadek z wiersza Przemiany  
Liwiusza (ENO):

Czytając dzieje Miasta ulegali złudzeniu
że są Rzymianami lub potomkami Rzymian
ci synowie podbitych sami ujarzmieni.

134 Por. kartki z podróży i komentarze M. Czajkowskiej, KZ, s. 13 – 17.
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W eseju daje się zauważyć podziw dla wojskowej cywilizacji rzymskiej, 
a opis zwyczajów, stylu życia żołnierzy i ich dowódców jest pełen 
zrozumienie dla ludzkiego  trudu legionistów. Idąc w ślady swojego 
filozoficznego mistrza, Henryka Elzenberga, Herbert zdaje sobie sprawę 
z dwutorowości dziejów, która polega na tym, że cywilizacja związana 
jest jednocześnie z największymi wzlotami ducha i zbrodniami jej 
budowniczych135. Nie ma też wątpliwości, że o przetrwaniu kultury 
decyduje siła, która za nią stoi. Jak pisał Elzenberg: „…niczym jest twój 
duch, póki nie obwarowałeś go siłą. Poezja, miłość, sztuka, marzenie – 
wszystko to, zawsze i wszędzie, kwitnie tylko pod osłoną żelaza”  136.

W eseju Lekcja łaciny Herbert bez złudzeń notuje, iż obrońcy cywi-
lizacji są dość prymitywnymi osiłkami, co przecież nie przeszkadza mu 
w empatii, która wywołuje u niego melancholię wobec ich krótkiego 
życia (Lekcja łaciny, LNM 186 – 194). Przykładem jest reakcja poety na 
inskrypcję nagrobną: „Cecyliusz Avitus urodzony w Emerita Augusta, 
zastępca centuriona w XX legionie Valeria Victrix, służył w armii lat 15, 
żył 34 lata” Lekcja łaciny, LNM 193). „O melancholio!” – westchnienie 
autora jest jednoznacznym komentarzem. To zupełnie różna postawa 
od wyrażonej w czterdzieści lat później:

Dopiero mój ojciec i ja za nim
czytaliśmy Liwiusza przeciw Liwiuszowi
pilnie badając to co jest pod freskiem.

Co się wydarzyło w ciągu tych lat? Zmienił się kontekst – nie staro-
żytnego Rzymu, oczywiście, ale sytuacji społecznej, w jakiej zanurzony 
był autor. W Lekcji łaciny zachwyt nad rzymską składnią był częścią 
tęsknoty za źródłami kultury europejskiej, rzymskim prawem i ładem 
łacińskiej Europy. Wzorzec rzymski funkcjonował w kontekście za-
garnięcia Polski przez totalitarny system bolszewickiej Rosji. Tak więc 
opozycja: cywilizacja – barbarzyństwo w realiach lat sześćdziesiątych 
oznaczała przeciwstawienie łacińskiej tradycji sowieckiemu, nowocze-
snemu barbarzyństwu, a Rzym był symbolem klasycznego prawa wobec 
sowieckiego bezprawia.

135 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem (5 XII 1941), s. 282. Kwestia dwutorowości 
myślenia Elzenberga jest istotnym elementem analizy Przesłania Pana Cogito w pracy 
J. Adamowskiej (tejże, dz. cyt., 251 – 60).

136 H. Elzenberg, tamże, (3 III 1931), s. 195.
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Tymczasem w przytoczonym wierszu, powstałym w latach osiem-
dziesiątych, następuje zmiana paradygmatu: obecnie rzymskie podboje 
symbolizują sowiecką ekspansję. Herbert akcentuje inny punkt widzenia, 
ukazuje inną twarz Rzymu. Nie znaczy to, że zmienia swój stosunek 
do łacińskiego źródła kultury, a tylko zwraca się ku innym – bardziej 
przydatnym – toposom. W jakim celu – o tym będzie jeszcze szcze-
gółowo mowa w czasie interpretowania wiersza. Tu zaznaczmy, że 
odwrócenie sytuacji symbolicznej służy ukazaniu nadziei na zagładę 
imperium. Oczekiwanie to wynika z historycznej reguły, która powiada, 
że imperia po prostu nie są wieczne. Dlatego wiersz kończy się zdaniem 
wyrażającym wiarę: „i runie imperium”.

Aluzje do osób i zdarzeń

Zanim przejdziemy do interpretacji wiersza i wyeksplikowania jego 
głównego sensu, zwróćmy uwagę na te fragmenty dzieła Liwiusza, 
które posłużyły Herbertowi za materiał fabularny utworu.

Zbigniew Herbert, 
Przemiany Liwiusza 
(osoby, nazwy ludów 
i nazwy geograficzne)

Gajusz Mucjusz „Scewola”

– legendarny bohater 
z okresu walki 
z Etruskami, 
który przysiągł, 
że wkradnie się 
do obozu wroga 
i zabije króla

tytus Liwiusz, 
Dzieje Rzymu od założenia miasta
(nr księgi i rozdziału)

Ks . II, 12 . Mucjusz bał się zapytać, który 
z dwóch jest królem, by nieznajomością 
osoby królewskiej sam się nie zdradził, kim 
jest; zaufał więc ślepemu losowi i – zabił 
pisarza zamiast króla. Następnie starał 
się ujść, utorowawszy sobie skrwawionym 
sztyletem drogę poprzez przerażony tłum, 
ale na krzyk zbiegli się trabanci królewscy, 
pochwycili go i cofnęli z powrotem. 
Postawiono go przed trybunał króla: 
ale nawet wtedy, w tak niebezpiecznym 
położeniu, było w jego postaci więcej 
groźby niż obawy. Odezwał się w te słowa: 
„Jestem obywatelem rzymskim, zwą mnie 
Gajuszem Mucjuszem. Jako wróg, chciałem 
zabić wroga, i umrę z tą samą odwagą, 
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Hannibal
i
Publiusz Korneliusz Scypion
Afrykański Starszy

– dwaj wielcy wodzowie
z okresu 
II wojny punickiej 
(między Kartaginą 
i Rzymem)

z jaką chciałem cię zabić. Cechą Rzymiani-
na jest i działać mężnie, i cierpieć mężnie. 
Nie ja jeden nosiłem się z tym zamiarem 
względem ciebie; stoi za mną długi szereg 
ludzi, ubiegających się o ten sam zaszczyt. 
Przeto jeżeli masz ochotę, przygotuj się 
na taką walkę, że co godzinę będziesz 
toczył bój o własne życie i miał zbrojnego 
wroga w przedsionku pałacu królewskiego. 
Taką to wojnę wydajemy ci my, młodzież 
rzymska”. […] Król zawrzał gniewem, 
przerażało go niebezpieczeństwo – miotał 
groźby, że każe go ogniem spalić, jeżeli na-
tychmiast nie wyjawi, o jakich to groźnych 
zasadzkach mówi mu tak dwuznacznie, ale 
Mucjusz odparł: „Patrz na to i poznaj, jak 
niewiele cenią sobie własne ciało ci, którzy 
widzą przed sobą wielką sławę” – i włożył 
prawą rękę w ogień, rozpalony na ofiarę. 
A gdy ją tak palił, jakby pozbawiony czucia, 
król zaskoczony tym widokiem, zbiegł 
żywo z swego tronu, kazał młodzieńca 
odsunąć od ołtarza i odezwał się w te 
słowa: „Odejdź, skoroś poważył się na czyn 
bardziej nieprzyjacielski względem siebie 
samego niż względem mnie. Sławiłbym cię 
za twe bohaterstwo, gdyby to twoje męstwo 
było w służbie mojej ojczyzny. Teraz na 
mocy prawa wojennego puszczam cię  
wolno i zupełnie bez szkody”. 

Ks . XXX, 20 . Słów poselstwa słuchał 
Hannibal, podobno zgrzytając zębami 
i jęcząc, i ledwie powstrzymując łzy. A gdy 
mu wyłożono polecenia, powiedział: „Już 
nie w sposób zawiły, ale jawnie odwołują 
mnie stąd ci, którzy od dawna chcieli 
mnie ściągnąć z powrotem przez odmowę 
przysłania mi dodatkowych sił i pieniędzy. 
Pokonał więc Hannibala nie naród rzym-
ski, tylekroć pobity i przepędzony, lecz 
senat kartagiński przez zawistne stawianie 
mu przeszkód. I nie tak Publiusz Scypion 
będzie się cieszył i chełpił tym hańbiącym 
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moim powrotem, jak Hannon, który  
nasz dom, nie mogąc inaczej, obalił, 
grzebiąc w gruzach Kartaginę”.  
[…] Opo wiadają, że rzadko kto ska - 
zany na wygnanie, opuszczając ojczyznę,
uchodził z niej z taką zgryzotą, z jaką 
Hannibal ustępował z kraju
przeciwnika. Raz po raz oglądał się  
na wybrzeża Italii, oskarżał bogów
i ludzi, i na własną głowę rzucał prze-
kleństwa, że nie poprowadził na
Rzym żołnierza skrwawionego jeszcze  
po zwycięstwie pod Kannami: „Scypion  
odważył się iść pod Kartaginę, a jako 
konsul nie raczył nawet zobaczyć wroga 
w Italii. On zaś po pobiciu stu tysięcy  
zbrojnych ludzi nad Jeziorem Trazy-
meńskim i pod Kannami zmarniał pod 
Kasylinum, pod Kumami i Nolą.

45 . Przywróciwszy pokój na lądzie  
i morzu, Scypion wsadził wojsko na
okręty i przewiózł je do Lilibeum na 
Sycylii. Stąd wielką część żołnierzy
wysłał do Rzymu drogą morską, a sam 
poszedł przez cieszącą się pokojem
nie mniej niż zwycięstwem Italię.  
I nie tylko miasta wychodziły tłumnie
na jego spotkanie dla okazania mu czci, 
ale i tłumy wieśniaków oblegały
drogi. Tak przybywszy pod Rzym,  
wkroczył do miasta w najwspanialszym
w świecie triumfie. […] Co do przydomka 
„Afrykański” – nie wiem na pewno, czy 
rozpowszechniła go najpierw popular-
ność Scypiona wśród żołnierzy, czy też 
życzliwość ludu […]. W każdym razie był 
Scypion pierwszym wodzem, który został 
zaszczycony przydomkiem wziętym od 
pokonanego narodu.

Ks . XXX, 8 . Mieszkańcy Lokrów po 
odstąpieniu od Rzymu byli przez Kartagiń-
czyków traktowani z taką bezwzględnością 

Tarent, Metapont i Lokry – 
miasta tzw. Wielkiej Grecji. 
Podbite przez Rzymian – 
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i srogością, że drobne krzywdy mogliby 
znieść nie tylko spokojnie, ale nawet 
nieomal chętnie. Jednakże w zbrodniczej 
działalności Pleminiusz, doprawdy, tak bar-
dzo prześcignął dowódcę załogi punickiej 
Hamilkara, a żołnierze załogi rzymskiej 
załogę punicką, że miało się wrażenie, iż 
rywalizują z sobą nie bronią, lecz występ-
kami. Niczego w ogóle, co u biednego 
wywołuje zawiść wobec bogactwa możniej-
szych, nie oszczędzili mieszkańcom miasta 
wódz czy żołnierze. Dopuszczono się 
niesłychanych zniewag wobec nich samych, 
ich dzieci, ich żon. A chciwość ich nie 
powstrzymała się nawet od grabienia 
rzeczy świętych.

Ks . XXXI, 7 . O ileż bardziej kwitnącą  
Italię i o ileż mniej naruszone nasze  
mienie zaatakował Pyrrus, przy zdrowych 
i nie przemęczonych naszych wodzach, 
przy tylu pełnych wojskach, które potem 
pochłonęła wojna punicka, a jednak 
wstrząsnął nami i jako zwycięzca podszedł 
prawie pod mury Rzymu! Odpadli od nas 
nie tylko Tarentyni i to wybrzeże Italii, 
które się nazywa Wielką Grecją – ci  
zresztą mogliby pójść za nim jako królem 
wspólnego z nimi języka i pochodzenia – 
ale również Lukania, Bruttium i Samnium! 
Myślicie więc, że to wszystko z chwilą, 
gdyby Filip przeprawił się do Italii, 
siedziałoby spokojnie albo dochowało nam 
wierności? Ładnie dochowały nam jej te 
ludy potem w wojnie punickiej! Nigdy  
nie będzie tak, by nie odpadały od nas, 
chyba że nie będą miały do kogo się 
przyłączyć. Gdyby wam było ciężko 
przeprawiać się do Afryki, to byście dziś 
jeszcze mieli w Italii Hannibala i Kartagiń-
czyków jako wrogów wojennych. Niechże 
zatem raczej Macedonia niż Italia ma 
u siebie wojnę! Niech broń i ogień niszczą 
raczej miasta i wsie wroga!

buntowały się. Liwiusz
wymienia je przy okazji wojen 
z Pyrrusem oraz inwazji
Hannibala na Italię 
(z reguły przeszły na stronę 
Kartaginy, starając się odzyskać 
niezależność).

Hirpinowie, Apulowie, 
Lukanowie, Uzentyńczycy – 
ludy południowej Italii, które 
aż do czasów Sulli starały się 
odzyskać niepodległość.
Liwiusz wymienia je m.in. 
z okazji spodziewanej wojny 
z Filipem Macedońskim
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Gajusz Mucjusz, zwany od swego czynu „Scewolą” („Mańkutem”), to 
ikona rzymskiej dzielności z okresu walki o wyzwolenie się spod władzy 
Etrusków, bo – wbrew Herbertowi, który uważał ich za ofiary – lud 
ten przez kilkaset lat panował nad Rzymianami. Hannibal i Scypion 
Afrykański to wielcy wodzowie z czasów II wojny punickiej, która 
przesądziła o zwycięstwie Rzymian w walce z Kartaginą i dominacji 
w zachodniej części Morza Śródziemnego (zwycięstwo Hannibala nad 
Jeziorem Trazymeńskim wydawało się końcem Republiki i dopiero 
powierzenie dowództwa Scypionowi uratowało Rzym). Wszystkie te 
postacie – legendarne lub historyczne – mieszczą się w podstawowej 
wiedzy kulturalnego Europejczyka i wraz z przysłowiami (np. „Han-
nibal ante portas!”) przeszły w sferę stereotypu, który należy uznać za 
hipotekst. Znajomość tekstów Liwiusza nie jest więc konieczna i jedynie 
nazwy miejscowości jak Tarent, Metapont, a przede wszystkim Lokry –  
należy uznać za intertekstualność sensu stricto, ponieważ wypadki w tym 
mieście z czasów wojny z Pyrrusem, z okresu inwazji Hannibala na 
Italię, a potem wojny z Filipem, uzupełniają obraz o ówczesną makabrę 
pokonanych. Dodajmy, że są to gry z wykształconym lub zawodowym 
czytelnikiem.

Dzieło Liwiusza nacechowane jest daleko idącą stronniczością, którą 
dziś nazwalibyśmy szowinizmem. Historyk nie waha się na przykład 
przedstawiać w złym świetle Hannibala, który był sprawcą kilku-
dziesięciu klęsk wojsk rzymskich i uległ tylko Scypionowi pod Zamą 
(202 p.n.e.), co zakończyło konflikt. Liwiusz spotwarza przeciwnika, 
pisząc: „Cechowało go nieludzkie okrucieństwo i wiarołomność więcej 
niż punicka; nic nie było dla niego rzetelnie, nic święte, ani bogobojność, 
ani przysięga, ani wiara”  137, gdy tymczasem na przykład Polibiusz wyraża 
się o wielkim wodzu z ogromnym szacunkiem 138.

137 Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu, XXI, 4.
138 „Przez szesnaście lat prowadził wojnę przeciwko Rzymianom w Italii bez 

przerwy i w całym tym okresie nigdy nie zwolnił swojej armii ze służby z polu. 
Zarazem utrzymywał te liczne tłumy pod kontrolą, a wolny od niechęci wobec niego 
lub wobec kogokolwiek innego. W dodatku było tak, mimo że zatrudniał oddziały, 
które należały nie tylko do obcych krajów, ale także do różnych ras. Prowadził ze 
sobą Afrykanów, Hiszpanów, Celtów, Liguryjczyków, Italów i Greków, ludzi, którzy 
naturalnie nie mieli ze sobą nic wspólnego, jeśli chodzi o prawo, zwyczaje, język 
czy w jakikolwiek inny sposób. Co więcej – dzięki umiejętnościom przywódczym 
potrafił narzucić swój autorytet pojedynczym głosem i własną wolą nawet ludziom 
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Herbert zauważa stronniczość Liwiusza, a w jego dziele wyczytuje 
uzasadnianie podbojów. Nic więc dziwnego, że akurat tego historyka 
traktuje jako prekursora imperialnej ideologii wszelkiej ekspansji. 
Ciekawe, że jako moment przełomu w postrzeganiu idei hegemonii 
poeta podaje koniec monarchii Habsburgów  139. 

Wiersz o uwodzeniu Klio nawiązuje do istnienia cesarstwa i poczucia 
dumy z przynależności do niego. Jacek Rozmus podkreśla, że jest to 
ostatni moment w historii Europy, kiedy w przestrzeni publicznej 
i prywatnej antyk był wszechobecny jako styl architektoniczny (w szcze-
gólności dotyczy to gmachów publicznych), wyraźna i ważna propozycja 
gustu artystycznego (m.in. w rzeźbie, czego artystycznym wyrazem są 
wyśmiewane przez Herberta gipsowe posągi w ogrodach140), a także 
model humanistycznego wykształcenia. Czasy „dziadka i pradziadka” 
poety odeszły w przeszłość wraz z liberalnym państwem XIX wieku.

Poza ewentualną miłością do la belle epoque, jaką u Herberta wykrywa 
Jacek Rozmus, wydaje się, że poeta dlatego zaczyna Przemiany Liwiusza 
od uroczego obrazka z przełomu wieków, iż wtedy dawano odpowiedź 
na kwestię roztrząsaną później w Czarodziejskiej górze. W powie-
sci Tomasza Manna Naphta zarzuca Settembriniemu (racjonaliście 

tak całkiem różnego pochodzenia. Osiągnął to w stale zmieniających się warunkach, 
często korzystając z pomyślnych wiatrów fortuny, ale również wtedy, gdy wiatr 
zmienił kierunek na przeciwny” (Polibiusz, Dzieje, tłum. S. Hammer, Wrocław 1957, 
rozdz. 9.22 – 26; cyt. za: www.zrodla.historyczne.pl).

139 Nie można zignorować poglądu, że bohaterowie Herberta są „depozytariu-
szami” kryzysu wartości, którym kres położyła I wojna światowa, jak sądzi Jacek 
Rozmus, który podkreśla, że właśnie wtedy antyk stracił swe uprzywilejowane miejsce 
w kulturze europejskiej. Jest rzeczą aż nadto oczywistą, że poeta musiał borykać się 
ze światem, którego estetyczne i etyczne przewartościowania przyniósł przełom 
XIX i XX wieku, a nie tylko zwycięski totalitaryzm połowy wieku XX. W Przemianach 
Liwiusza ów przełom zaistniał poczciwie i w gruncie rzeczy niepoważnie, ponieważ 
został przedstawiony na intelektualnym i mentalnym poziomie dojrzewającego 
młodzieńca, gimnazjalisty, literackiego „dziadka” poety. Stąd pobłażliwy uśmiech 
i humoreska, które nie zwiastują jeszcze grozy. W przywołanej epoce antyk jest ciągle 
zbiorem żywych wskazówek etycznych i jednym z funkcjonujących źródeł sztuki, 
a więc zachowuje estetyczną prawodawczość. Ten etap rozwoju sztuki i europejskiej 
cywilizacji skończył się wraz z końcem la belle epoque (por. J. Rozmus, Zbigniew 
Herbert w ogrodzie sztuk. Szkice literackie, Kraków 2007, s. 5 – 9).

140 Nazywając je „liszajami ogrodów” (Ozdobne a prawdziwe, N).
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i humaniście starego typu) brak zrozumienia dla nowej epoki, która 
nie tyle nadchodzi, ile już nadeszła:

Na porządku dziennym stoi właśnie to zagadnienie, które on chciałby traktować 
jako załatwione: czy mianowicie śródziemnomorska, klasyczna, humanistyczna 
tradycja jest sprawą całej ludzkości i przeto w ludzkiej skali jest wieczna – czy też 
raczej była formą duchową i właściwością jednej epoki, mieszczańsko-liberalnej, 
i razem z nią się skończy141.

Na pytanie postawione w roku urodzin Zbigniewa Herberta historia 
odpowiedziała, zanim je postawiono. Kiedy w 1924 roku wyszla Cza-
rodziejska góra, sprawa była przesądzona. Przełom wieków to okres nie 
tylko powstawania nowoczesnych ideologii (socjalizmu, nacjonalizmu), 
których skrajne odłamy doprowadzą do ich totalitarnych wersji (ko-
munizmu i faszyzmu), ale także czas załamania się całego liberalno-

-burżuazyjnego modelu kultury, a nie tylko jej ideologii.
W Przemianach następuje też istotne wycofanie się Herberta z wcze-

śniejszej oceny samego języka Rzymian. Wbrew wierze wyrażonej 
w Lekcji łaciny, że szlachetna składnia chroni przed ideologicznym 
nadużyciem języka – tym razem poeta przyznaje, że tak nie jest. Wpraw-
dzie wcześniej powoływał się na ikonę historycznej bezstronności 
(Tacyta), a teraz mówi o Liwiuszu, jednak sprzeczności sądów nie 
daje się usunąć: także łacina może być językiem ideologii, czyli kłam-
stwa, szczucia, ukrywania ludobójstwa, przemocy i grabieży. Nie ma 
wątpliwości, że poeta zdaje sobie sprawę z anachroniczności zarzutu 
o rasizm i szowinizm, jaki można postawić Liwiuszowi (tak jest raczej 
w wierszu Szymborskiej, o czym poniżej), ale nie ma wątpliwości, że 
ukazuje „ontologiczną wyższość kata”, to znaczy silniejszego, jak przy 
innej okazji określiła to zjawisko Janina Abramowska142.

Początek i koniec imperium

Mimo powołania się na Liwiusza dzieło ojca rzymskiej historiografii 
nie jest hipotekstem dla wiersza, przywołuje bowiem tylko nazwy 

141 T. Mann, Czarodziejska góra, tłum. J. Kramsztyk, Warszawa 1956, t. II, s. 237. 
Na związek wiersza z powieścią T. Manna wskazuje J. Rozmus w cytowanym dziele.

142 J. Abramowska, Wiersze z aniołami, PH 2, s. 179 – 80.
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i zdarzenia – znane także z innych źródeł – a nie konkretnie partie tekstu 
antycznego historyka. Owszem, ideologia imperialna oraz „szowinizm” 
autora są czymś, z czym poeta polemizuje i stanowczo odrzuca, ale to 
raczej krytyka postawy historyka, a nie nawiązanie do określonego 
fragmentu tekstu. Intertekstualne odniesienie dotyczy raczej wiersza 
Wisławy Szymborskiej Głosy z tomu Wszelki wypadek, wobec którego 
wiersz Herberta jest „dalszym ciągiem”143. Sygnały intertekstualne 
wysyłane przez autora na pewno nie mają charakteru metatekstowego. 
Są zbyt słabe by mieć pewność, że w zamyśle autorskim dialog poetycki 
miał być dostrzeżony przez czytającą publiczność. Mogla być to tylko 

„prywatna przyjemność”, ale uwzględniając czytelnika idealnego czy 
też zawodowego możemy przyjąć, że rozmowa wychodzi poza krąg 
prywatności. W każdym razie czytelnik zawodowy musi ten związek 
wierszy zauważyć i wziąć pod uwagę.

143 Manewr literacki znany z Trenu Fortynbrasa, choć nie tak oczywisty.

Koniec imperium
Zbigniew Herbert
Przemiany Liwusza (fragmenty)

[…]
Czytając dzieje Miasta ulegali złudzeniu
że są Rzymianami lub potomkami 

Rzymian
ci synowie podbitych sami ujarzmieni
zapewne miał w tym udział łacinnik
w randze radcy dworu
kolekcja cnót antycznych pod wytartym 

tużurkiem
więc za Liwiuszem wpajał w uczniów 

pogardę dla motłochu
bunt ludu – res tam foeda – budził w nich 

odrazę
natomiast wszystkie podboje wydawały 

się słuszne
znaczyły po prostu zwycięstwo tego  

co lepsze silniejsze

Początek imperium
Wisława szymborska
Głosy

Ledwie ruszysz nogą, zaraz jak spod ziemi
Aboryginowie, Marku Emiliuszu.

W sam środek Rutułów już ci grzęźnie 
pięta.

W Sabinów, Latynów wpadasz po kolana.
Już po pas, po szyję, już po dziurki w nosie
Ekwów masz i Wolsków, Lucjuszu 

Fabiuszu.

Do uprzykrzenia pełno tych małych 
narodów,

do przesytu i mdłości, Kwintusie 
Decjuszu.

Jedno miasto, drugie, sto siedemdziesiąte.
Upór Fidenatów. Zła wola Felisków.
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ślepota Ecetran. Chwiejność Antemnatów.
Obraźliwa niechęć Labikan, Pelignów.
Oto co nas, łagodnych, zmusza do 

surowości
za każdym nowym wzgórzem,  

Gajuszu Kleliuszu.

Gdybyż nie zawadzali, ale zawadzają
Aurunkowie, Marsowie, Spuriuszu 

Manliuszu.

Tarkwinowie stąd zowąd, Etruskowie 
zewsząd.

Wolsyńczycy ponadto. Na domiar 
Wejenci.

Ponad sens Aulerkowie. Item Sappianaci
ponad ludzką cierpliwość,  

Sekstusie Oppiuszu.

Narody małe rozumieją mało.
Otacza nas tępota coraz szerszym 

kręgiem.
Naganne obyczaje. Zacofane prawa.
Nieskuteczni bogowie, Tytusie Wiliuszu.

Kopce Herników. Roje Murrycynów.
Owadzia mnogość Westynów, Samnitów.
Im dalej, tym ich więcej, Serwiuszu 

Foliuszu.

Godne ubolewania są małe narody.
Ich lekkomyślność wymaga nadzoru
za każdą nową rzeką, Aulusie Juniuszu.

Czuję się zagrożony wszelkim 
horyzontem.

Tak bym ujął te kwestie, Hostiuszu 
Meliuszu.

Na to ja, Hostiusz Meliusz,  
Appiuszu Papiuszu,

powiadam tobie: Naprzód.  
Gdzieś wreszcie jest koniec 
świata.

dlatego bolała ich klęska 
nad Jeziorem Trazymeńskim

dumą napawały przewagi Scypiona
śmierć Hannibala przyjęli z niekłamaną 

ulgą
łatwo zbyt łatwo dali się prowadzić
przez szańce zdań ubocznych
zawiłe konstrukcje którymi rządzi 

imiesłów
wezbrane rzeki wymowy
pułapki składni
– do bitwy
o nie swoją sprawę

Dopiero mój ojciec i ja za nim
czytaliśmy Liwiusza przeciw 

Liwiuszowi
pilnie badając to co jest pod freskiem
dlatego nie budził w nas echa  

teatralny gest Scewoli
krzyk centurionów tryumfalne pochody
a skłonni byliśmy wzruszać się klęską
Samnitów Gallów czy Etrusków
liczyliśmy mnogie imiona ludów  

startych przez Rzymian na 
proch

pochowanych bez chwały które dla 
Liwiusza

niegodne były nawet zmarszczki stylu
owych Hirpinów Apulów Lukanów 

Uzentyńczyków
a także mieszkańców Tarentu 

Metapontu Lokri
Mój ojciec wiedział dobrze i ja także 

wiem
że któregoś dnia na dalekich krańcach
bez znaków niebieskich
w Panonii Sarajewie czy też 

w Trebizondzie
w mieście nad zimnym morzem
lub w dolinie Panszir
wybuchnie lokalny pożar

i runie imperium
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Wydaje się, że Szymborska częściowo wykorzystuje pierwszych sześć 
rozdziałów Ab urbe condita Liwiusza144, w których czytamy o przy-
łączaniu siłą kolejnych plemion italskich, czyli o pierwszym etapie 
ekspansji terytorialnej młodej republiki rzymskiej.  Koncept polega 
na tym, że poetka wymienia ponad dwadzieścia nazw ludów, z któ-
rych zaledwie kilka może rozpoznać człowiek wykształcony. Dotyczy 
to zwłaszcza plemion latyńskich przyłączonych na początku (na 
przykład Sabinów, Latynów, Ekwów czy Wolsków, z którymi zwią-
zane są legendy i opowieści Liwiusza) lub wielkich konkurentów do 
władzy nad Italią, jak Etruskowie czy Samnici. Pozostałe plemiona 
praktycznie zniknęły z kart historii, a ich nazwy są do tego stopnia 
nierozpoznawalne, że czytelnik (jeśli nie jest filologiem klasycznym 
lub historykiem starożytności) nie jest pewien, czy nie są to aby nazwy 
zmyślone, zwłaszcza że wiersz napisany został jako rozmowa fikcyjnych 
postaci, noszących umowne rzymskie imiona. Niejasność ta paradok-
salnie podkreśla grozę sytuacji: bo skoro zniknięcie z historii może 
być aż tak całkowite, to niebezpieczeństwo nabiera przerażających  
rozmiarów.

Przesłanie wiersza Szymborskiej jest dość proste: ukazuje impe-
rialną ideologię uzasadniającą podboje, prezentując różne odmiany 
wyższości i tak zwanej konieczności dziejowej. Na szczególną uwagę 
zasługuje u agresorów „poczucie okrążenia” lub „zagrożenia” (jako na 
objaw nieświadomego cynizmu wypowiadających się postaci) oraz 
propagandowe odczłowieczenie podbijanych ludów. Zabieg przypo-
mina raczej propagandę totalitaryzmów XX wieku niż argumentację 
naszych kulturalnych przodków (zwłaszcza przyrównanie do insektów 
jest tu charakterystyczne, bo przywodzi na myśl zarówno nazistowskie 
określenia na Żydów, jak i bolszewickie wyzwiska pod adresem wro-
gów klasowych). Wiersz ilustruje także popularne wśród historyków 
przekonanie, że ekspansja rodzi ekspansję, to znaczy, że imperia nie 
bardzo mogą zatrzymać się w podboju, ponieważ taki jest „mechanizm 
i logika” wzrostu imperiów – gdy się zatrzymają, to giną.

Dialog odbywa się na płaszczyźnie tematu i poetyki. Szymborska 
stosuje typowy chwyt Herberta, to znaczy mówi o współczesności 
przy pomocy historycznego obrazu, ale z wyraźną wskazówką, że 

144 Tak sądzi Stabryła (zob. http://www.stabryla.pl/ebook/recepcja_kultu-
ry_antycznej/).
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nie o dawne dzieje chodzi – inaczej mówiąc: przejmuje tematykę 
a po części poetykę autora Powrotu prokonsula. Ten z kolei „odpo-
wiada dalszym ciągiem” rozważań nad istotą rzymskiej ekspansji i jej 
rozumienia (jest to dalszy ciąg imputowany, oczywiście). Noblistka 
od razu, samą już formą sprawia, że imperializm zostaje obnażony 
i skompromitowany; posługuje się zresztą metodą „zdrady na samym 
sobie”, która jest znakiem firmowym autora Trenu Fortynbrasa. W od-
powiedzi otrzymujemy wypowiedź osobistą, odwołującą się do paktu  
autobiograficznego. 

Herbert i Szymborska odwołują się do Ab urbe condita, przy czym – 
jak już wspomniałem – poetka czerpie przykłady z pierwszych ksiąg 
Liwiusza, a poeta powołuje się na dalsze. Autor Przemian Liwiusza 
podejmuje jakby „dalszy ciąg” imperialnej ideologii z wiersza Szym-
borskiej i ukazuje „życie po życiu” rzymskiego uzasadnienia ekspansji. 
Ideologia się bowiem usamodzielniła i służy innym – znacznie póź-
niejszym – potęgom. Druga połowa wiersza nawiązuje do upadku 
monarchii Habsburgów (pośrednio pozostałych cesarzy: niemieckiego 
i rosyjskiego), a także przepowiada rozpad sowieckiego mocarstwa, 
spadkobiercy rosyjskiego samodzierżawia. To proroctwo możliwe jest 
dzięki „historycznemu prawu”, które powiada, że wszystkie imperia 
upadają, czego pierwszym dowodem jest zniknięcie rzymskiego 
cesarstwa.

Wspólnym elementem łączącym oba teksty są „ludy starte na proch” 
(w porównaniu z Szymborską Herbert wymienia tylko dziesięć ple-
mion i miast, a więc zaledwie połowę przytoczonych przez Noblistkę), 
z których powtarzają się tylko Etruskowie i Samnici, a więc główni 
oponenci rzymskiej władzy na półwyspie Apenińskim w początkach 
walki o panowanie w Italii. Różnica polega też na tym, że historyczne 
ludy i wydarzenia, do których czyni aluzję Herbert, dotyczą raczej nie 
początków rozwoju republiki, ale kampanii Hannibala (Rozdziały 
XXI – XXVII dzieła Liwiusza), a więc z czasów, kiedy Rzym nie walczy 
już wyłącznie o hegemonię w Italii, lecz o władanie nad ówczesnym 
światem śródziemnomorskim. 

Oba wiersze łączy zarówno zastosowana strategia poetycka, jak 
i temat.
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Topos Trzeciego Rzymu i nadzieje Polaków końca XX wieku

Wiersz Herberta kończy się optymistycznie i można powiedzieć, że 
został napisany „ku pokrzepieniu serc”:

Mój ojciec wiedział dobrze i ja także wiem
że któregoś dnia na dalekich krańcach
bez znaków niebieskich
w Panonii Sarajewie czy też w Trebizondzie
w mieście nad zimnym morzem
lub w dolinie Panszir
wybuchnie lokalny pożar

i runie imperium.

Typowe dla Herberta „synchroniczne” ujęcie historii powoduje, że 
wyruszenie Gotów z Panonii na Zachodnie Cesarstwo, oderwanie się 
Trebizondy od Cesarstwa Wschodniego145 oraz zamach w Sarajewie wy-
mienione zostają razem, jako złowieszcze zapowiedzi upadku imperiów. 
Owo nagromadzenie przykładów ma być „dowodem”, a przynajmniej 
uzasadnioną nadzieją. Wspomnienie wydarzeń z XX wieku (na przykład 
zabicia Arcyksięcia Ferdynanda przez serbskiego nacjonalistę, przypo-
minające o upadku cesarstwa austro-węgierskiego), jest jednocześnie 
pierwszym sygnałem wydobywania wiersza ze starożytnego kostiumu 
i wyjściem poza świat przedstawiony przez rzymskiego historyka. Aluzja 
do wydarzeń z lat osiemdziesiątych – a więc powstania „Solidarności” po 
wielkim strajku sierpniowym rozpoczętym w Stoczni Gdańskiej (w mie-
ście nad zimnym morzem)146 oraz bohaterskiej obrony Afgańczyków 

145 Na parę tygodni przed zajęciem Konstantynopola, wygnaniem prawowitych 
władców i założeniem łacińskiego królestwa, Aleksios Komnenos zajął przy pomocy 
gruzińskiej pomocy miasto Trebizondę wraz z prowincją Chaldią i oderwał od 
Wschodniego Cesarstwa. Ten fakt oraz atak łacinników z IV krucjaty ostatecznie 
podkopał siły cesarstwa, które ostatecznie uległo Turkom w 1453 roku. Traktowanie 
tej secesji jako przyczyny upadku Bizancjum jest nieuzasadnione, bo zajęcie Konstan-
tynopola przez krzyżowców miało większe znaczenie militarne i polityczne. Podobnie 
sam zamach w Sarajewie nie spowodował bezpośrednio upadku Austro-Węgier, lecz 
późniejsze działania wojenne. Stąd wniosek, że Herbertowi chodzi o sygnał ostrze-
gawczy i symboliczną wymowę wydarzeń, które traktuje jako złowrogie zwiastuny 
końca, a nie o ich rzeczywistą wagę polityczną czy militarną.

146 Miasto nad zimnym morzem, w którym wybucha bunt w sowieckim impe-
rium, to oczywiście Gdańsk w 1980 roku, choć jeśli uwzględnić upadek Trzeciego 
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pod dowództwem mężnego Masuda w dolinie Panszir 147 – przenosi 
sytuację wiersza w czasy najnowsze, żywo obchodzące ówczesnych 
Polaków. Jednocześnie zmienia poetycką rolę Rzymian w twórczości 
Herberta – tym razem funkcjonują oni jako najeźdźcy i gnębiciele, 
których ma spotkać zasłużona kara.

W tym kontekście upadek Rzymu ma być historycznym uzasad-
nieniem nadziei Polaków na wolność, ponieważ upadnie też sekularna 
wersja Trzeciego Rzymu czyli Związek Sowiecki. Sytuacja całkiem jak 
z Krasińskiego, który nienawidzi starożytnego Rzymu, ponieważ jest on 
dla niego symbolem pychy, bezwzględnego podboju i samodzierżawia 
gnębiącego jego ojczyznę:

Marzyłem wśród ruin. Świat starożytny, u stóp mych powalony przed 
krzyżem drewnianym, milczenie grobów ponad nim, burze naszego stulecia, 
wspomnienia mej ujarzmionej ojczyzny, wszystko mieszało się w mym mózgu. 
Pocieszałem się, patrząc na Rzym leżący wśród gliny i błota; gdyż w dzieciń-
stwie poprzysiągłem zemstę innemu Rzymowi i depcząc pierwszy, sądziłem, 
że kiedyś deptać będę drugi.

Nocą, idąc z Kolizeum do grobu Cecylii, brałem w ręce z uśmiechem ironii 
złomy porfiru, jaspisu: ciskając je o kamienie cieszyłem się, że pryskają 
w tysiąc odruzgów. „Tak będzie kiedyś z dumą Północy”, wołałem; a echo 
sarkofagów, powtarzając ostatnie słowa, przeciągało je dźwiękiem ponurym, 
iż śniłem, że jestem już na grobie tyranów 148.

Zbolały „poeta ruin” przeżywa psychiczne męki, ponieważ z przyczyn 
rodzinnych nie mógł wziąć udziału w powstaniu listopadowym, a teraz 
nie wolno mu jawnie okazywać swej nienawiści do zaborcy. Dlatego 
zachowuje się w sposób, który dzisiaj nazwalibyśmy wandalizmem. Mó-
wimy o latach trzydziestych XIX wieku. Nienawiść wobec symbolicznego 
wroga ujawnia się w kontekście rozważań historiozoficznych. Analogia: 
Polacy – podbite przez Rzymian ludy oraz Rzym – Trzeci Rzym (jak 
nazywano Moskwę, spadkobierczynię Konstantynopola w dziejach 
prawosławia) ma ukazać nienawiść do ciemiężcy (jak w Irydionie) oraz 

Rzymu, to jest jeszcze Petersburg z roku 1917 (ale nie o rewolucje Herbertowi chodzi).
147 Masud – bohaterski i zwycięski dowódca, który okupował wyobraźnię 

Polaków lat osiemdziesiątych – był kimś w rodzaju współczesnego Hektora, który 
przez 10 lat nie oddał sowietom bronionego przez siebie kawałka Afganistanu.

148 Z. Krasiński, Wspomnienia Rzymu, dz. cyt., s. 190.
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nadzieję na nieubłagane wyroki historii, które – wcześniej czy później – 
zrujnują krwawą potęgę 149. 

Sto pięćdziesiąt lat później podobnie funkcjonuje sowiecka Moskwa 
w poezji i esejach Rymkiewicza w związku z tłumaczeniem wierszy 
Osipa Mandelsztama, czego szczególnym wyrazem jest cykl Tristia 150. 
Występuje tam paralela: wygnany ze stolicy Imperium Romanum 
Owidiusz i Mandelsztam, „niewolnik Trzeciego Rzymu” oraz prze-
ciwstawienie: Republika – Cesarstwo. Tylko Republika – pisana wielką 
literą, adresat westchnień („Słodka jesteś, o Republiko”) – rozumiana 
jest jako kolebka kultury i symbol cywilizacyjnej świetności, prawa, 
porządku i doskonalej ludzkiej organizacji151. Mniej więcej w tym 
samym czasie topos Moskwy – Trzeciego Rzymu lub wrogiego Rzymu 
Północy, pojawił się także u Herberta. Jest to część romantycznego 
paradygmatu. Jednym z pierwszych, którzy u kresu komunizmu uznali 
romantyzm za główną tradycję polskiej literatury XX wieku, był Tomasz 
Burek, który stwierdził, że

największego wyłomu w awangardowym sposobie ujmowania i rozumienia 
kultury w XIX wieku dokonała refleksja nad pojęciem nowoczesności: wszystko 
bowiem, co istotnie nowe w naszej epoce, odnajdowało swój rodowód, swoje 
inspiracje, swoje ukryte źródła w „staroświeckim” XIX wieku152.

Czym jest tak rozumiany romantyzm? Nieustannym poszukiwaniem 
oparcia w tradycji, która jest jednocześnie pożądana i podważana. 
Romantyczną rozterkę, odnosząca się także do Herberta, Stanisław 
Barańczak zdiagnozował jako wykorzenienie. To historyczno-egzysten-
cjalne piętno współczesnej kondycji ludzkiej zostało opisane poprzez 
figurę podróżnika, wędrowca i banity, ale przede wszystkim „uciekiniera 
z utopii”. Zauważmy, że postmodernistyczni badacze literatury roman-
tycznej właśnie tak opisują romantycznych Słowackiego, na przykład 
Kordiana153. Również koncepcja „Herbertowskiej ironii”, stworzona 

149 Por. M. Janion, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962, s.171.
150 Por. A. Poprawa, O „Tristiach” Jarosława Marka Rymkiewicza, „Meander” 

1992, nr 7 /  8.
151 U Rymkiewicza trochę niekonsekwentnie porównywanej do ula, ale to 

z potrzeby metafory żyjącego w Arkadii poety- pszczoły.
152 T. Burek, Genialny wiek XIX [w:] tegoż, Dalej aktualne, Warszawa 1973, s. 12.
153 Por. M. Siwiec, Słowacki i nowoczesność [w:] Romantyzm i nowoczesność, red. 

M. Kuziak, Kraków 2009.
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przez Barańczaka, zbieżna jest z tak zwaną „ironią romantyczną”, a więc 
wynikającą z poczucia pęknięcia bytu, egzystencjalnej niepewności, 
a przede wszystkim nieprzystawalności świata realnego do świata ideału. 
Ten ostatni element został wzięty z koncepcji Friedricha Schlegla, albo 
jest dalekim jej echem154.

Tego rodzaju lektura Herberta i innych poetów lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych, kiedy to nawet spór o „klasycyzm” był po części 
także sporem o romantyczną spuściznę, była niemal powszechna. Nie 
była to wyłącznie idea opozycyjna, lecz raczej kwestia wyczucia na-
strojów społecznych i literackich, o czym świadczy wystąpienie głośnej 
marksistowskiej uczonej Marii Janion, która w 1976 roku na łamach 

„Polityki” objawiła, że „paradygmat romantyzmu to podstawowy para-
dygmat czasów nowożytnych”, a w dwadzieścia lat później odwołała 
jego obowiązywanie155. Pomijając publicystyczne wystąpienia, zauważmy, 
że bez względu na afiliacje awangardowe czy klasycyzujące przez cały 
wiek XX tradycja romantyczna, rozumiana jako zestaw pytań i możliwych 
odpowiedzi przede wszystkim dotyczących bytu narodowego, była tra-
dycją „główną” i stanowiła „kod porozumienia” między Polakami – tak 
przynajmniej sądzi Danuta Patkaniowska156 i wielu innych157.

W opisie pierwszego zetknięcia się Herberta z Wiecznym Miastem 
(Lekcja łaciny, LNM) romantyczna melancholia przeplata się z próbą 
racjonalnego ogarnięcia istoty wielkości tej cywilizacji. Intuicja prowadzi 
do tezy, że należy owej wielkosci szukać na krańcach cesarstwa, co jest 
pretekstem do erudycyjnego opisu dziejów podboju Brytanii jako pars 
pro toto rozwoju Imperium Romanum. Ale koncepcja ta jest jednocześnie 

154 Koncepcja ironii, tak jak ją przedstawia sam Barańczak, została zapożyczona 
od Muecke’a. Ale zawartość tego pojęcia sięga czasów Schlegla (por. W. Szturc, Ironia 
romantyczna, pojęcie, granice i poetyka, Warszawa 1992; także hasło Ironia romantyczna 
[w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Ossolineum 1976).

155 M. Janion, Romantyczna nowożytność, „Polityka” 1974, nr 4; przedruk w: tejże, 
Prace wybrane, t. I: Gorączka romantyczna, Kraków 2000, s. 6. Dwadzieścia lat później 
teza ta została uzupełniona przez autorkę o intuicję, że właśnie ów paradygmat 
się kończy (M. Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] tejże, Czy będziesz wiedział co 
przeżyłeś?, Warszawa 1996.

156 D. Patkaniowska, Romantyzm w literaturze polskiej XX wieku [hasło w:] 
Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Ossolineum 1992, s. 957.

157 Podobnie piszą autorzy pracy Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, 
red. M. Łukaszuk i D. Seweryn, Lublin 2008. Związków romantyzmu z nowoczesno-
ścią szukają autorzy książki Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuzniak, Kraków 2009. 
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wybiegiem umożliwiającym ucieczkę od niewygodnych tematów: 
okrucieństwa okresu cezarów, czy też wcześniejszej, republikańskiej 
agresji na sąsiednie kraje. Tam, na krańcach oikumene, w porównaniu 
z jeszcze bardziej prymitywną i okrutną barbarią Rzymianie byli jednak 
krzewicielami i obrońcami doskonalszej cywilizacji, wyższej koncepcji 
człowieka – humanitas, a ich wyższość gwarantowana jest przez virtus 
oraz rzymskie prawo. Jakiego Rzymu szuka w Rzymie Herbert? Cno-
tliwej republiki, kolebki „spiżowego” języka i prawa, a także „dobrych 
cesarzy”! Tym różni się jego wizja od przedstawień romantyków.

Ale są też istotne podobieństwa, jeśli wziąć pod uwagę ocenę samej 
starożytności. Zarówno młody Mickiewicz, jak Herbert widzą rozwój 
cywilizacji śródziemnomorskiej tradycyjnie, to znaczy jako podbój 
wyższej kultury greckiej przez drapieżnych, bezwzględnych i okrutnych 
rzymskich żołdaków, których ucywilizować ma dopiero hellenizm. Taki 
obraz wpisuje się w historiozofię, która przyjmuje, że istotą dziejów 
jest walka wolności z tyranią i zasadniczo są tylko dwie możliwości 
polityczne, realizowane w różnych formach: wolność dla wszystkich 
lub wolność dla jednego. Takie postawienie sprawy przez Joachima 
Lelewela, na wykłady którego uczęszczał Mickiewicz, zgodne było 
z wielowiekową polską miłością do republiki.





Zakończenie

Rzym, romantyzm, kolonializm





Czym jest historia Rzymu dla Herberta i jak funkcjonuje paradygmat 
rzymskiej cywilizacji w twórczości autora Lekcji łaciny? W esejach 
poświęconych źródłom europejskiej kultury cywilizacja rzymska funk-
cjonuje jako wzór, a właściwie paradygmat cywilizacji w ogóle, jako 
kontrast do pojęcia „barbaria” – bez względu na to, czy mamy do 
czynienia z barbarzyństwem z czasów starożytności, czy totalitaryzma-
mi XX wieku. W wierszach rzecz jest nieco bardziej skomplikowana, 
ponieważ okres panowania „szalonych cezarów” został wykorzystany 
jako model opisu sytuacji człowieka pozbawionego wolności, funkcjo-
nującego w totalitarnej tyranii. Rzymska historia stanowi też poetycki 

„argument” w dyskusji na temat szans Polski na odzyskanie politycznej 
niepodległości. Wszystkie te sposoby tematyzowania starożytności 
łacińskiej mają swych prekursorów w literaturze polskiej XIX wieku, 
co wynika z podobieństwa sytuacji historycznej, w jakiej znajdowali 
się Polacy.

Nie jest możliwe zrozumienie stosunku Herberta do starożytnego 
Rzymu i do łacińskiej cywilizacji bez odniesienia się do tła, jakim jest 
wielka twórczość polskiego romantyzmu, która funkcjonuje na zasadzie 
głównej tradycji, z którą trzeba się zmierzyć i wobec której artysta musi 
się określić. Świadczą o tym nie tylko paralele poetyckie, o których była 
mowa przy okazji „Mickiewiczowskiego stylu” opisu Forum Romanum, 
choć to rzecz nie tylko z zakresu stylistyki, ale i ideologii artystycznej, 
ale również pewna zbieżność toposów, wartości i ocen przeszłości. Przy 
czym nie tylko zgodność, ale także wyraziste odstępstwa i różnice należy 
uznać za bardzo znaczące elementy stosunku do tradycji. Czym jest 
Rzym dla polskich pisarzy XIX wieku, a czym dla Herberta? Na czym 
polega podobieństwo obrazu, a jakie widać różnice?
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1. Ziemia umarłych,  
święty gród i starożytna zgnilizna 

Mimo wielkich romantycznych wzorów Byrona i Lamartine’a, dla których 
podróż do Italii oznaczała odwiedziny „ziemi umarłych”, krainy grobów 
i ruin158, Rzym polskich romantyków był nie tylko „opuszczoną matką 
umarłych potęg” z „roztrzaskanymi tronami i świątyniami” lub „Niobe 
narodów”, jak chciałby lord Byron159. Na ogół polscy poeci romantyczni 
zauważali w Rzymie także – a może nawet przede wszystkim – żywą 
stolicę chrześcijańskiego świata, a do starożytności mieli ambiwalentny 
stosunek, mimo czci dla wielkiej cywilizacji i melancholii, jaką wzbudzały 
resztki dawnej świetności potężnego państwa. Irydion czy Quidam, zemsta 
na panach świata, czy też oskarżenie o poniżenie człowieka – tak czy 
inaczej, Rzym cezarów był dla polskich romantyków raczej objawem 
zgnilizny niż krzepy, zwłaszcza w kontekście odrodzeńczej wiary Kościoła.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że mowa jest o stosunku do dwóch 
następujących po sobie epok – starożytnej i chrześcijańskiej – a nie 

158 M. Brehmer, Włochy w literaturze francuskiej okresu romantycznego, Kraków 
1930, s. 7, cyt. za: O. Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu 
romantyzmu (1800 – 1850), dz. cyt., s. 258. Pracy Olgi Płaszczewskiej zawdzięczam 
wiele wskazówek i informacji na temat pobytu polskich i zachodnich romantyków 
we Włoszech.

159 Są to określenia Włoch z IV pieśni Childe Harold’s Pilgrimage, które zaważyły 
na romantycznym postrzeganiu tego kraju:

LXXVIII.
O Rome! my country! city of the soul! / The orphans of the heart must turn to 

thee, / Lone mother of dead empires! and contro / In their shut breasts their petty 
misery. / What are our woes and sufferance?  Come and see / The cypress, hear the 
owl, and plod your way / O’er steps of broken thrones and temples, Ye! / Whose 
agonies are evils of a day – / A world is at our feet as fragile as our clay.

LXXIX.
The Niobe of nations! there she stands, / Childless and crownless, in her voiceless 

woe; / An empty urn within her withered hands, / Whose holy dust was scattered long 
ago; / The Scipios’ tomb contains no ashes now; / The very sepulchres lie tenantless / Of 
their heroic dwellers:  dost thou flow, / Old Tiber! through a marble wilderness? / Rise, 
with thy yellow waves, and mantle her distress!

[http://www.gutenberg.org/cache/epub/5131/pg5131.txt]. Zwłaszcza początek 
strofy wskazuje na silny wpływ dzieła Gibbona na umysłowość, wrażliwość oraz wizję 
historii, jaką przyjął Byron. Olga Płaszczewska zwraca uwagę, że italianizm osiąga
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o samym chrześcijaństwie i kolejnych etapach jego losów, bo to sprawa 
o wiele bardziej skomplikowana ze względu na krytykę ówczesnego 
papiestwa oraz mentalności kleru. Wielu romantyków (w tym Mic-
kiewicz, Słowacki, a nawet ultrakatolicki Krasiński), widziało duchowy 
i moralny upadek katolicyzmu i szukało nadziei w odrodzeniu religij-
ności, nierzadko sugerując, że Polacy (lub – szerzej – słowiańszczyzna) 
i ich żywa wiara mogą w tym dziele odegrać jakąś doniosłą, a na pewno 
pozytywną, rolę. Obecne wtedy nadzieje na odrodzenie chrześcijaństwa 
w duchu ewangelicznym, społecznym lub mistycznym, albo związane 
z nadziejami mesjanizmu polskiego – nie należą do naszych rozważań160. 

 apogeum w roku 1825, tzn. w momencie opublikowania Korynny Madame de Staël, 
Voyage en Italie Chateaubrianda i Wędrówek Childe Harolda Byrona (por. O. Płasz-
czewska, dz. cyt., s. 258 – 9).

160 Przykładem są utwory Słowackiego dotyczące kryzysu chrześcijaństwa 
(np. Wiesz Panie, iżem zbiegał świat szeroki [w:] J. Słowacki, Dzieła, t. I, s.132), gdzie 
pojawiają się gwałtowne oskarżenia pod adresem papiestwa, które reprezentują 
dawną pogańską pychę i żądzę władzy:

   Roma!
Nie jesteś ty już panią i królową,
Boś jest jak szatan cielesny łakoma,
A niższa sercem od ludów i głową. 

Podobnie w Beniowskim (gdzie odnajdziemy polemikę z naiwną wizją Józefa Bohdana 
Zaleskiego zawartą w wierszu Przechadzka poza Rzymem) znajduje się opis upadku 
włoskiego kleru oglądanego na tle dawnej świetności Grakchów (J. Słowacki, Be-
niowski, zakończenie pieśni VIII, [w:] tenże, Dzieła, t. I, s.182 – 186):

O biedny Rzymie, jak ty w Słowianina
Pieśni wyglądasz niemyślący, karny…
[…] [Ksiądz]
Sam jak hyjena jest albo wilk szary,
Na żar połozy więźnia [i] wypyta;
Do domu na kształt dymu albo pary
Wciśnie się, zyzem tygrysim powita,
Pieczenie zawsze nadybie gorącą,
Spowiada panią… uwodzi służącą…

A dalej – podobnie jak u Krasińskiego w Legendzie – Słowacki przedstawia wizję rozpa-
du kopuły Bazyliki św. Piotra oraz przeczucie odrodzenia chrześcijaństwa na Północy. 
Oczywiście wielką rolę Polsce i Polakom przeznacza w swoich koncepcjach Mickie-
wicz, który sądzi, że w stosunku do rozwoju dziejów i zbawienia narodów będzie ona 
analogiczna do roli Chrystusa. Nic więc dziwnego, że do córki Maryni pisze: „Polska 
powołana zastąpić Rzym chrześcijański…” (A. Mickiewicz, Do Marii Mickiewiczówny, 
Paryż, 19 grudnia 1851, [w:] tenże, Dzieła, t. XVII, s. 153). Krasiński widzi – nieco 
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Chrześcijaństwo jako prawy spadkobierca potęgi, a Kościół jako Nowy 
Rzym – oto pozytywne spojrzenie na upadek Cesarstwa. Postawę taką 
można przypisać nie tylko Krasińskiemu i Norwidowi, zadeklarowa-
nym katolikom, którzy w czasie rozruchów antypapieskich pobiegli 
na Kwirynał z bronią w ręku bronić papieża161, ale także Słowackiemu 
i Mickiewiczowi, których metempsychiczne inklinacje komplikowały 
relację z ortodoksją. To jest istotna różnica między Byronem a jego 
polskimi uczniami. W sercu anglikańskiego lorda obecność papieża nie 
wywoływała jakiś nadzwyczaj pozytywnych uczuć, a i sam katolicyzm 
nie był mu może miły. Mickiewicz natomiast uważa błogosławieństwo 
papieża za „najwspanialszą na ziemi ceremonię” 162, a Rzym „kocha 
jak drugą ojczyznę” i dlatego smutno mu będzie wyjeżdżać, o czym 
informuje brata 163, a w innym miejscu żałuje, że przyjaciel nie może 
z nim podzielać wspaniałości dawnej cywilizacji:

O starożytnym Rzymie chybabym pisał wierszami. Dlaczego tu nie jesteś razem 
ze mną decyfrować napisy czytelne na trunie, w której leżą kości Scypiona, 
i przechadzać między tysiącami inskrypcji, tak pięknych i czytelnych, jak 
gdyby wczora wyrzezane były, i widzieć na obeliskach napisy Augusta i na łuku 
tryumfalnym Tytusa świecznik jerozolimski […] 164.

Również Norwid sądzi, że jest to „święty, mistyczny Gród, pobłogosła-
wiony na dewocję, na przytułek zbolałym i wypoczynek spracowanym. 

w duchu heglowskim – Rzym w ciągłym dialektycznym rozwoju (przez katastrofy 
dziejowe): od materii, przez religię, do jakiejś wyższej, choć nie sprecyzowanej formy 
ducha, jak w liście do J. Reeve’a, kiedy narzeka na upadek katolicyzmu: „po okresie 
panowania czerpiącego swą moc z materii i z ducha, z pierwszej pozostaną Rzymowi 
już tylko ruiny, a z drugiego – zgrzybiała teologia” (Z. Krasiński, List z Florencji 
do Reeve’a, 3 czerwca 1835, [w:] tenże, Dzieła literackie, t. III, Warszawa 1973, s. 593). 

161 Zdarzenie miało miejsce w nocy z 29 na 30 kwietnia 1848 roku.
162 A. Mickiewicz, List do Franciszka Malewskiego, Rzym, 27 czerwca 1830 [w:] 

tenże, Dzieła, tom XV, s. 49.
163 A. Mickiewicz, List do Franciszka Mickiewicza, Rzym, 4 kwietnia 1831 [w:] 

tenże, Dzieła, tom XV, s. 95.
164 A. Mickiewicz, List do Józefa Jeżowskiego, Rzym, koniec lutego 1830 [w:] 

tenże, Dzieła, t. XV, s. 24. Zachwyt nieprzebranym bogactwem muzeów rzymskich 
(w szczególności przytłacza go natłok arcydzieł w Muzeum Watykańskim, ówcześnie 
Muzeum Pio-Clementino) wyraża np. w Liście do Franciszka Malewskiego, Rzym, 
koniec listopada – początek grudnia 1829 [w:] tenże, Dzieła, t. XIV, s. 614.
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W Rzymie to rozpamiętywać przeszłość i pisać dzieje, pamiętniki żywota 
narodów, przy górującej wiecznie myśli, co świeci stamtąd ludzkości”165.

Z wielkiej trójki pierwszego pokolenia romantyków Mickiewicz 
jest największym miłośnikiem starożytności, mimo jego młodzień-
czego poematu, w którym porównanie Rzymian do wilków należy do 
najłagodniejszych. Jest zresztą z zawodu filologiem klasycznym, więc 
odczytywanie łacińskich napisów musi sprawiać mu nie lada satys-
fakcję. Ciekawe, że nawet tryumf Tytusa nad Jerozolimą nie wzbudza 
w nim jakiejś niechęci, a tylko zaciekawienie płaskorzeźbami – tak jest 
zachwycony świetnymi pamiątkami przeszłości166. 

Wiemy, że Mickiewicz był zauroczony samym Miastem i jego 
ruinami, aż do obsesji i psychicznego przytłoczenia, czy też dominacji 
uniemożliwiającej twórczość poetycką w tzw. „rzymskim okresie”. Piszą 
o tym niemal wszyscy biografowie, powołując się zarówno na listy 
i wypowiedzi samego poety, jak i na informacje współczesnych. Przełom 
duchowy związany był jednak nie tylko z tradycją starożytną, choć łatwo 
wyobrazić sobie radość filologa klasycznego, który odczytuje inskrypcje 
na pomnikach, budynkach, łukach tryumfalnych i grobowcach, o czym 
była mowa w cytowanym liście do Józefa Jeżowskiego, lecz współistniał 
z przebudzeniem religijnym i to ono było bardziej istotne dla dalszego 
kierunku rozwoju twórczości Mickiewicza niż republikańskie tradycje 
(zresztą te ostatnie znane mu były z literatury, a nie z zachowanych 
architektonicznych zabytków, bo zabytki Rzymu pochodzą niemal 
wyłącznie z okresu cezarów).

Mickiewicz swój obraz starożytnego świata zawarł w utworze 
z okresu wileńsko-kowieńskiego Do Joachima Lelewela. Po krótkim 

165 C. Norwid, List do Józefa Bohdana Zaleskiego, [w:] tenże, Pisma wszystkie, 
t. VIII, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Go-
mulicki, Warszawa 1971, s. 475. Włochy są niezwykle ważnym miejscem, do którego 
Norwid ciągle tęskni, nie tylko ze względu na klimat i ludzi, ale przede wszystkim 
dlatego, że jest to dla niego przestrzeń symboliczna, jako kolebka kultury i centrum 
chrześcijaństwa. Występują też w wielu utworach, w szczególności Rzym i Wenecja. 
Norwid napisał także tekst publicystyczny pt. Zarysy z Rzymu do krakowskiego 

„Czasu” w 1848. Ukazuje w nim symboliczno-kulturowe znaczenie Miasta w wy-
mienionym podwójnym sensie, zob. tenże, Pisma wszystkie, t. VII, dz. cyt., s. 11 – 16.

166 W innym miejscu pisze: „Ze wszystkich miast zagranicznych Rzym jeden 
mógłby mnie na zawsze zatrzymać, bo samo miasto bez ludzi na wiele lat dostarcza 
przedmiot zabawy i nauki” (A. Mickiewicz, Do Ignacego Domeyki, Rzym, 23 czerwca 
1830 [w:] tenże, Dzieła, t. XV, s. 45).
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streszczeniu chwały oręża greckiego (zwycięstwo nad Azjatami czyli 
wojskami Kserksesa, a następnie rozszerzenie granic hellenizmu przez 
Aleksandra Wielkiego; wersy 107 – 128), poeta w kilku zdaniach pogar-
dliwie charakteryzuje Rzymian, którzy podbili grecką oikumene:

Tak swobodnie sennego zabrali w łańcuchy
Wilcze Romula plemię, italskie pastuchy;
Kłótliwi i przez własne wyuczeni zwady,
Jak gwałtem lub chytrością wyniszczać sąsiady,
Ustawni napastnicy, we chwilach pokoju
Ramiona do nowego krzepili rozboju;
Albo darli się z sobą, wtenczas tylko w zgodzie,
Kiedy społem o cudzej przemyślali szkodzie. 

   (Do Joachima Lelewela, wersy 129 – 136)167.

Zauważmy, że opis w poetyce oświeceniowego pamfletu dotyczy czasów 
republikańskich i dopiero kończący ten fragment historii powszechnej 
dwuwers podsumowuje – a właściwie osądza w błyskawicznym skrócie – 
pięćsetletnie dzieje cesarstwa:

Rzym pastwi się nad światem, a tyran nad Rzymem,
Świat rzymski obumarłym staje się olbrzymem.

   (Do Joachima Lelewela, wersy 139 – 140).

Nie jest to ocena zgodna z dzisiejszą wiedzą na temat dziejów cesarstwa, 
ale na pewno jasno wyraża republikańskie nastawienie autora. Krasiński 
z kolei jest wśród polskich romantyków najbardziej radykalnym kry-
tykiem starożytnego imperium – on po prostu nienawidzi rzymskiej 
potęgi i tak pisze do swego przyjaciela, Reeve’a, wyjaśniając mu moralny 
zamysł, którego wyrazem ma być Irydion:  

Teraz z chaosu Rzymian, barbarzyńców i pierwszych chrześcijan wydobyłem myśl, 
na której tak bardzo mi zależało; a myśl tę uosobiłem w człowieku pochodzenia 
greckiego, co w epoce potęgi i zepsucia cezarów pragnie wywrzeć zemstę na 
owym Rzymie, który oszukał Ateny i zgniótł Korynt168

167 Wszystkie cytaty za: A. Mickiewicz, Do Joachima Lelewela. Z okoliczności 
rozpoczęcia kursu historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim, dnia 9 stycznia 1822 r. 
[w:] tenże, Dzieła, t. 1 s. 145 i n.

168 Z. Krasiński, List z Florencji do Reeve’a, 3 czerwca 1835 [w:] tenże, Dzieła 
literackie, t. III, dz. cyt., s. 593.
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List jest niezwykle podobny do pierwszych słów dramatu, pisanego 
tuż po powstaniu listopadowym (1832 – 36), w którym zawarte jest 
jednoznaczne potępienie epoki:

Już się ma pod koniec starożytnemu światu – wszystko, co w nim żyło, psuje się, 
rozprzęga i szaleje – bogi i ludzie szaleją. 

A jako Jowisz, pan na niebie, tak Rzym, pan na ziemi, kona i szaleje. – Fatum 
jedno spokojne, niewzruszone, rozum nieubłagany świata, patrzy z wysoka na 
wiry ziemi i nieba169.

Na szczególną uwagę zasługuje wymienienie przez trzeciego wieszcza 
zrównanie z ziemią Koryntu i potraktowanie tego zdarzenia jako 
symbolu stosunku starożytności rzymskiej do greckiej. Jest to istotny 
argument w ocenie moralnej Rzymian.

2. Rzym jako pozytywny model

Herbert też pamięta doszczętne zburzenie Koryntu, które spowodowało, 
że nie jest w stanie przeżyć wielkości miasta, którego po prostu nie ma! 
Po starożytnym greckim Koryncie pozostało zaledwie wspomnienie – 
opisy Pauzaniasza, resztki kolumn świątyni Apollina oraz odkopane 
po wiekach fundamenty:

Wyczytuję w przewodniku, że miasto zostało zburzone przez Rzymian w roku 
146 przed Chr. Mummiusz dobrze wykonał swoją robotę. Od razu po czułem się 
nieswojo, gdy tylko wkroczyłem do miasta. Przywołałem jednak mdlejącego ducha 
do porządku. Trzeba odegnać to pierwsze wrażenie wobec ruin tak kompletnych, 
że nie budzą ani grozy, ani nawet współczucia. Zagłę bimy się w nieocenionego 
Pauzaniasza – pocieszałem się – i wyprowadzimy miasto z pyłu nieistnienia, 
kamień po kamieniu.

Siedem doryckich kolumn zburzonej świątyni Apolla. Uczepiłem się ich 
wzrokiem – aby nie dać się przygwoździć do równiny – przywarłem do tych 
kamieni stojących jeszcze pionowo, w pozycji ludzkiej, dumnej, wertykalnej. Ale 
jest to lira niema. Nie idzie od niej żaden dźwięk, żadne echo. […]

169 Pierwsze zdania Wstępu do Irydiona, Z. Krasiński, Dzieła literackie, t. I, 
Warszawa 1973, s. 563. Osobną kwestią jest tu heglowska wizja dziejów Krasińskiego, 
który traktuje zwycięstwo chrześcijaństwa jako kolejny etap rozwoju Historii-rozumu.
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Włóczę się po Agorze korynckiej, która niegdyś tętniła życiem. Ani śladu 
posągów, które opisuje Pauzaniasz. Nie ma ani siedzącego Hermesa z baranem 
na kolanach, ani Palemona na delfinie, ani Posejdona, ani Afrodyty. Nie jest 
to brak symboli, brak znaków, ale nieobecność absolutna. […] Ulicą Lechajon, 
wykładaną dobrymi rzymskimi płytami, uciekałem z Ko ryntu jak szczur” (Diariusz 
grecki, MD 27 – 28).

To melancholijne wyznanie opowiadające o klęsce wyobraźni nie było 
przeznaczone do publikacji – jest to fragment prywatnych zapisków 
poety, które miały stanowić dopiero materiał do literackiej obróbki 
i z czasem przemienić się w wiersz lub fragment eseju. Zwłaszcza 
stwierdzenie, że pustka po starożytnym mieście jest tak wielka, iż 
uniemożliwia wzbudzenie współczucia – brzmi niezwykle dramatycznie 
w zapiskach człowieka, którego nie bez przyczyny okrzyknięto „po-
etą współczucia”. Gdyby Herbert miał ochotę na refleksję dotyczącą 
niszczycielskich skutków najazdów rzymskich – znalazłby w tym 
miejscu doskonałą okazję do napiętnowania nagiej siły, zastosowanej 
przez (republikańskich!) Rzymian wobec stojących wyżej kulturalnie 
Greków. Pisze o tym w innym miejscu, szydząc z braku kulturalnej 
kompetencji wodza:

Wilczy apetyt nowych władców świata nie szedł bynajmniej w parze ze znawstwem 
i często spotykamy się z uderzająca ignorancją Rzymian. Konsul Mummiusz, 
który zdobył i ograbił Korynt, grozi ludziom odpowiedzialnym za transport do 
Rzymu przedmiotów sztuki greckiej, że jeśli je uszkodzą, zmusi ich – jakby to 
było możliwe – do odtworzenia arcydzieł (Akropol, LNM 110).

Ale na bardziej stanowczą krytykę Rzymu przyjdzie czas w twórczości 
Herberta dopiero po stanie wojennym w Polsce, kiedy państwo cezarów 
będzie przydatną metaforą sowieckiego imperium, jak to się dzieje 
w Przemianach Liwiusza (ROM). Na razie, w latach sześćdziesiątych – 
kiedy powstają eseje dotyczące rzymskiej cywilizacji, zarówno te z tomu 
Barbarzyńca w ogrodzie, jak włączone do Labiryntu nad morzem, a także 
wspomniane notatki z podróży po Grecji – Rzym istnieje przede 
wszystkim jako pozytywny model cywilizacji, chociaż poeta zdaje 
sobie sprawę z ciemnych stron rzymskiej historii, a tym bardziej z hi-
storycznych niedostatków życia ludzi sprzed wieków. Zainteresowanie 
kulturą materialną dawnych wieków odnosi się, oczywiście, także do 
Rzymu. W wywiadzie dla Zbigniewa Taranienki poeta powie wprost, 
czego szuka i na jaki kontakt liczy, zajmując się dziejami człowieka:
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I to, co jest pasjonujące, to pró ba rekonstrukcji żyjącego przed nami człowieka. 
To znaczy: jak bym już był bardzo stary i mądrzejszy, niż teraz jestem, chciałbym 
napisać historię życia, nie królów, wojen, a nawet nie o tym tylko, co ludzie jedli, 
ale co śnili, jakie mieli strachy. Jakby to było, żeby znaleźć się w Rzymie albo 
w Atenach, które miały koszmarne wa runki sanitarne. Pasjonują mnie na przykład 
informacje, że nie używało się prześcieradeł, a tylko słało na łóżku zdjęty swój 
płaszcz; stosunek do pieniądza, do kobiet, do dzieci, do zwierząt… Poprzez 
wnikanie w dawne kultury zdobywa się poczucie blisko ści z ludźmi, empatię 
do rzeczy, które nas niby nie obchodzą (Za nami przepaść historii. Rozmawia 
Zbigniew Taranienko, WYW 38 – 39).

Ale ta empatia, o której jeszcze będzie mowa, to poszukiwanie bliskości 
z pradawnym przodkiem należą do postaw niezupełnie bezinteresow-
nych – przeciwnie, posiadają ważny element edukacyjny: są wzorem. 
W dalszym ciągu cytowanej rozmowy poeta powie: „Próbuję czegoś, 
co nazwałbym wycieczką aktywnej wyobraźni w poszukiwaniu struk-
tury, porządku, którego nie zastąpi in wentarz rzeczywistości” (Za 
nami przepaść historii, WYW 46). Tak więc poszukiwanie sensu, a nie 
katalogowanie wydarzeń jest istotą postawy, którą Herbert uważa za 
kulturowo twórczą i pożyteczną. Ów odkryty sens może być pomocny 
w obronie przed „karłowaceniem duchowym człowieka” (tamże, WYW 41). 
Jak można się przeciwstawić tej tendencji? Przez przypomnienie 
wielkości oraz twórczą repetycję, o której pisze Barbara Sienkiewicz:

sztuka, która do komunikowania sensów wykorzystuje – na prawach swego rodzaju 
języka – gotowe figury, myśli i wyrażenia: symbole, obrazy, mity, utrwalone sądy 
i mniemania, nierzadko motywy i ujęcia wzięte ze sztuk wizualnych, a zatem – 
w pewnym sensie kulturowe „powszechniki”. Wykorzystuje, to nie znaczy 
wszakże – powiela. Patronuje jej raczej intencja twórczego jej wykorzystania, 
swoistego odnowienia170.

Herbert w Rzymie (choć nie tylko tam, oczywiście) szuka wyłącznie 
starożytnej cnoty, a chrześcijaństwo po prostu pomija. Świadczy o tym 
nie tylko Lekcja łaciny, ale także wypowiedzi odautorskie, zwłaszcza 
w wywiadach: 

Interesował mnie zawsze świat starożytnych Greków, Rzymian, świat kultury 
śródziemnomorskiej. Uważam, że każde pokolenie pod groźbą zawiśnięcia 

170 B. Sienkiewicz, Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta, 
Poznań 1999, s. 21.
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w próżni musi zdobyć się na dialog z przeszłością, na wyszukanie związków 
i pokrewieństw z tym, co było. Jest błędem sądzić, że wszystko, co było, jest 
mar twe i bezużyteczne. Trzeba wykopać z bogatej i różnorodnej tra dycji ludzkości 
potrzebne nam także dzisiaj wzory odwagi, męstwa, tolerancji, obrony słabszych, 
poczucia sprawiedliwości (Zbigniew Herbert. Rozmawia Zuzanna Jastrzębska, 
WYW 51).

Rzymska dzielność (virtus) – oto idea, której szuka wśród ruin Wiecz-
nego Miasta oraz w bliższych i dalszych prowincjach. W przeciwień-
stwie do rzymskiej przygody Mickiewicza w esejach i wierszach Her-
berta nie znajdujemy śladów przemiany religijnej czy nawet żywszego 
poruszenia wiary. Przeciwnie – na jego Rzym składają się wyłącznie 
przedchrześcijańskie ruiny i cywilizacja starożytna oraz późniejsze 
dzieła sztuki, których ekfrazy możemy znaleźć w różnych utworach, 
jak np. w Królu Mrówek. Można odnieść wrażenie, że Herbert ostenta-
cyjnie ignoruje obecność religii w Świętym Mieście, nie wspominając 
nawet, że jest to stolica papiestwa i najważniejszego wyznania, które 
współtworzyło Europę rozumianą jako projekt kulturalny i cywiliza-
cyjny. A przecież esej Lekcja łaciny zajmuje się sensu stricto kwestią 
żywotności rzymskiej tradycji w Europie, tradycji  – bądź 
co bądź  – przekazanej późniejszym wiekom przez Kościół 
katolicki. Nawet opowiadając dzieje rzymskiej Brytanii, eseista musi 
przyznać, że słabo zromanizowana wyspa pod przewodem chrześci-
jańskich mnichów próbowała się bronić przed naporem barbarzyńców. 
Jest to jednak wzmianka niezbyt istotna dla wymowy eseju, właściwie 
marginalna, i w żadnym wypadku nie naruszająca istoty poszukiwania 
w Rzymie przedchrześcijańskiej virtus. Różnica między poetami jest 
więc wyraźna.

3. Cywilizacja i kolonializm

Dla wielu romantyków moralna opozycja między zepsutym światem 
pogańskim a ładem chrześcijańskim spowodowała, że melancholia 
bijąca z ruin Wiecznego Miasta wcale nie musiała być równoznaczna 
z podziwem dla państwa cezarów. Przeciwnie. Przykładem jest Quidam 
Norwida, w którym szyderczej krytyce poddany jest okres panowa-
nia cesarza Hadriana – tego samego, którego Herbert podziwiał za 
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cywilizowanie Brytanii i zbudowanie sławnego muru. Kiedy Herbert 
podziwia Mur Hadriana, Norwid krytykuje wolę cesarza-budowniczego, 
która dla tysięcy poddanych oznaczała katorżniczą pracę:

Adryjan cesarz wymyślił rzecz nową:
Każdy wiek inną wyrazić budową.
Będzie to jakby historii zwierciadło,
Będzie to jakby sztuki abecadło,
Ogromne dzieło i praca niemała!
Narodów różnych niewolnik zajęty – 
Wiek się zadziwi, przemysłowi chwała!
 – W prowincje nawet rozchodzą okręty:
To z robotnikiem, to z ciętym marmurem.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Rzym jeden Rzymem, a świat – jego murem171. 

Łatwo zauważyć rys wspólny podejścia Herberta i postawy Norwida, 
dla którego „wędrówka w głąb czasu, do źródeł cywilizacji europejskiej, 
służyła analizie współczesności i jej zjawisk”, jak pisze Krzysztof Trybuś 
analizując ten poemat172. Opowieść o Rzymie Herberta z Lekcji łaciny 
i innych utworów oraz Norwida z Quidam – mimo oczywistych róż-
nic – mają zasadniczą cechę wspólną: podobny kierunek poszukiwań. 
Obu autorom chodzi o przekaz, który by udźwignął rozważania na 
temat mechanizmów rządzących rozwojem cywilizacji i przedstawiał 
ich kryzys bez odwoływania się do ideologicznych utopii i ucieczki 
w przyszłość. Dla Herberta formą tą jest esej – dla Norwida współ-
czesny epos, jakim miał być wspomniany poemat. Krzysztof Trybuś 
tak objaśnia zamysł Norwida:

chodziło o taką koncepcję eposu, która formułowałaby diagnozę zjawisk kryzy-
sowych w dziejach cywilizacji. Ponadto – i jest to ważny wyróżnik tej koncepcji – 
miała ona rozwiązywać tajemnicę losu ludzkości bez uciekania się do projekcji 
w przyszłość, bez – tak znamiennej dla tendencji millenarystycznych – finalnej 
perspektywy dziejów173. 

171 C.K. Norwid, Quidam [w:] tenże, Pisma wszystkie, dz. cyt., t. III, s. 98.
172 K. Trybuś, Epopeja w twórczości Cypriana Norwida, Wrocław 1993, s. 61 

(przywołując pogląd Ireny Sławińskiej, zob. I. Sławińska, Reżyserska ręka Norwida, 
Kraków 1971, s. 280 – 281).

173 K. Trybuś, Epopeja w twórczości Cypriana Norwida, dz. cyt., s. 69.
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Jest to inne podejście niż pozostałych romantyków (zwłaszcza Kra-
sińskiego), dla których Rzym i jego dzieje pełniły rolę historycznego 
przykładu, paraboli lub symbolicznego obrazu, a nie wzorca czy też 
punktu odniesienia do oceny współczesnej cywilizacji. Niechęć roman-
tyków potęgowana jest także przez brak akceptacji dla jedynowładztwa 
(zwłaszcza rosyjskiego), a w przypadku poetów nastawionych bardziej 
rewolucyjnie Rzym republikański był mitycznym wzorcem wzmacnia-
jącym poparcie mieszczańskich ruchów antyfeudalnych z XIX wieku.

Postawa Norwida i współczucie Herberta dla „wielkich przegranych 
w historii” nie pozostają bez związku z doświadczeniem imperializmu 
i kolonializmu. Gdyby nie fakt, ze współczesne kierunki badawcze, 
w tym namysł nad kolonializmem, zostały zdominowane przez mark-
sistów, polskie doświadczenia zawarte w literaturze mogłyby stać się 
doskonałym materiałem do badań. Ideologizacja tej dziedziny powoduje 
jednak, że – jak pisze Clare Cavanagh174 – postkolonialna Polska jest 

„białą plamą” na mapie teorii (trochę się to ostatnio zmieniło, głównie 
dzięki szkicom i książkom Dariusza Skórczewskiego)175. Przyczyną jest 

174 Clare Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej 
teorii, tłum. T. Kunz (http://ibl.waw.pl/pl/strona-glowna/postkolonialna-polska?gi-
=66&page=0&strona=182), dostęp 12.06.2013.

175 Do najważniejszych książek mówiących o literaturze polskiej i rosyjskiej 
z punktu widzenia perspektywy postkolonialnej należą Ewy M. Thompson, Tru-
badurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000 oraz Dariusza 
Skórczewskiego, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 2013. 
Ten ostatni autor od 2007 roku publikuje teksty zachęcające do badań tego typu 
oraz przedstawia konkretne analizy, np: D. Skórczewski, Dlaczego Polska powinna 
upomnieć się o swoją postkolonialność, „ZNAK” nr 628, wrzesień 2007; tenże, Kilka myśli 
o romantyzmie i Słowackim z postkolonializmem w tle [w:] Słupskie Prace Filologiczne, 
Seria Filologia Polska 8, 2010 [za:] http://slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/ 8/
skorczewski.pdf; tenże, Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria post-
kolonialna wobec „innej Europy”, „PORÓWNANIA” 6, 2009, vol. VI, tenże, Melancholia 
dyskursu kresoznawczego, „PORÓWNANIA” 11, 2012, vol. IX [za:] www.staff.amu.edu.
pl/~comparis/attachments/article/235/. Kilka prac z nurtu badań postkolonialnych 
opublikowaly „Teksty Drugie”, m.in.: C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała 
plama na mapie współczesnej teorii, „Teksty Drugie” 2003, nr 2 – 3; D. Skórczewski, 
Postkolonialna Polska – projekt (nie)możliwy, „Teksty Drugie” 2006, nr 1 / 2; B. Bakuła, 
Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), 
„Teksty Drugie” 2006, nr 6; G. Borkowska, Polskie doświadczenie kolonialne, „Teksty 
Drugie” 2007, nr 4; W. Bolecki, Myśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nie 
napisanych, „Teksty Drugie” 2007, nr 4. Z innych publikacji wyróżnic należy: Postko-
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polityczna poprawność, która zabrania umiejscawiania Rosji i Związku 
Sowieckiego w szeregu państw kolonialnych, prowadzących imperialna 
politykę, a wielu zwolenników tego kierunku badawczego ma na celu 
atak na zachodnie demokracje (w szczególności Stany Zjednoczone). 

Polscy pisarze i poeci mieli możliwość poznania kolonizacji naj-
pierw w dziewiętnastowiecznym, a następnie w najnowszym, dwu-
dziestowiecznym wydaniu. Ciekawe, że autorka przypomina nie tylko 
Umysł zniewolony Miłosza czy wiersze i eseje Herberta, ale także dwa 
ciekawe do porównania z Lekcją łaciny fragmenty: pierwszy pochodzi 
z Jądra ciemności Conrada, a drugi z opowiadania U nas w Auschwitzu 
Borowskiego.

Conrad bardzo delikatnie przypomina „ciemne” czasy celtyckiej 
Brytanii i jej nie mniej okrutne „cywilizowanie”. Obraz jest dwuznaczny, 
ale nie pozostawia wątpliwości co do natury dzikiej wyspy i przemocy 
najeźdźców: 

A i to miejsce – mówi Marlow, stojąc na dziobie jola krążowniczego pływającego 
po Tamizie – było jednym z ciemnych zakątków ziemi. Mam na myśli bardzo 
dawne czasy, kiedy Rzymianie przybyli tu po raz pierwszy, tysiąc dziewięćset 
lat temu – wczoraj… […]  wczoraj była tu ciemność. Wystawcie sobie uczucia 
dowódcy pięknej – jak to się nazywało? – tryremy na Morzu Śródziemnym, 
dowódcy odkomenderowanego nagle na północ: przebiega Galię w pośpiechu […]. 
Wyobraźcie go sobie tam: istny koniec świata […]. Ławice piasku, bagna, lasy, 
dzicy ludzie, nic prawie do jedzenia odpowiedniego dla cywilizowanego człowieka, 
a do picia nic prócz wody w Tamizie. Falerneńskiego wina ani śladu; wysiadać 
na brzeg nie można. Tu i tam obóz wojskowy zagubiony w dziczy jak igła 
w stogu siana – zimno, mgła, burze, choroby, wygnanie i śmierć […]. A może 
takiemu dowódcy dodawała ducha nadzieja, że dostanie się z czasem do floty 
w Rawennie…176.

Marlow, który nie ma wątpliwości, że zabór ziemi „nie jest rzeczą 
piękną”, komentuje opisaną przez siebie scenę, przywołując ówczesne 
pojęcie „misji cywilizacyjnej” (jak się okazuje, nie tak nowej, bo znanej 
od czasów Liwiusza, jak złośliwie podkreśla Szymborska): „Odkupia 

lonializm, Postsekularyzm – numer specjalny „Interlinii” nr 1 (6) 2013. Z publicystyki 
ważną pozycją jest Ewy M. Thompson, Sarmatyzm i postkolonializm. O naturze 
polskich resentymentów, http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article46218/ Sar-
matyzm_i_postkolonializm.html, z dnia 18.11.2006.

176 J. Conrad, Jądro ciemności [w:] tenże, Dzieła, t. 6: Młodość i inne opowiadania, 
red. Z. Najder, Warszawa 1972, s. 63.
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go tylko idea”. Conrad przeżywa podobne rozterki jak Herbert. Kiedy 
mowa o Rzymianach – a więc o imperiach stojących wyżej cywiliza-
cyjnie – jest w stanie przyjąć, że per saldo krzywdy być może zostaną 
wyrównane przez dobrodziejstwa cywilizacji. W taki sposób Herbert 
patrzy na podbój Galii i Brytanii w esejach Arles (BO) oraz Lekcja łaciny 
(LNM). Ale jednocześnie nie ma wątpliwości, że podbój jest rzezią, 
wybuchem okrucieństwa i grabieży – co skrupulatnie odnotowuje 
w eseju. Czyni to z tym większym przekonaniem, że jest jednym z tych, 
którzy na własnej skórze przekonali się, że nawet wysoka kultura 
najeźdźców nie stanowi przeszkody dla ludobójstwa. Przecież jednym 
z powodów mentalnego szoku w czasie II wojny światowej był fakt, ze 
zezwierzęcenie stało się udziałem najbardziej cywilizowanego narodu 
europejskiego (barbarzyństwu „azjatyckich” bolszewików nikt się nie 
dziwił). Podobnie pisze Tadeusz Borowski:

Teraz dopiero poznałem cenę starożytności. Jaką potworną zbrodnią są piramidy 
egipskie, świątynie i greckie posągi! Ile krwi musiało spłynąć na rzymskie 
drogi, wały graniczne i budowle miasta! Ta starożytność, która była olbrzymim 
koncentracyjnym obozem, gdzie niewolnikowi wypalano znak własności na 
czole i krzyżowano za ucieczkę. Ta starożytność, która była wielką zmową ludzi 
wolnych przeciw niewolnikom! 

Pamiętasz, jak lubiłem Platona. Dziś wiem, że kłamał. Bo w rzeczach 
ziemskich nie odbija się ideał, ale leży ciężka, krwawa praca człowieka. To myśmy 
budowali piramidy, rwali marmur na świątynie i kamienie na drogi imperialne, 
to myśmy wiosłowali na galerach i ciągnęli sochy, a oni pisali dialogi i dramaty, 
usprawiedliwiali ojczyznami swoje intrygi, walczyli o granice i demokracje. Myśmy 
byli brudni i umierali naprawdę. Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby177.

Równie bezlitośnie odziera z pięknej ideologii kulturalnej wyższości 
Szymborska w cytowanym wierszu Głosy (WW). Herbert w stosunku 
do dokonań cywilizacyjnych Rzymian był bardziej wyrozumiały. Zbyt 
wysoko sobie cenił ich wkład w budowę Europy. Nie znaczy to, że 
zamykał oczy jak „klasyk” z jego wiersza pod tym tytułem (Klasyk, HPG):

Wielkie drewniane ucho zatkane watą i nudziarstwami Cycerona. Wspaniały styli-
sta – mówią wszyscy. Nikt już dzisiaj takich długich zdań nie pisze. I co za erudycja. 
W kamieniu nawet umie czytać. Tylko nigdy nie domyśli się, że żyłki marmu-
ru w termach Dioklecjana to są pęknięte naczynia krwionośne niewolników 
z kamieniołomów.

177 T. Borowski, U nas w Auschwitzu [w:] tenże, Wybór opowiadań, Warszawa 
2000, s. 97.
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„Nie ma takiego świadectwa cywilizacji, które nie byłoby równocześnie 
świadectwem barbarzyństwa” – jak nie wiem czy trafnie – zauważył 
Walter Benjamin, którego przywołuje Clare Cavanagh178. Ale pesymizm 
historyczny Herberta został ukształtowany  przez myśl Elzenber-
ga, który raczej oddziela te dwie sfery. Charakterystyczne pod tym 
względem są zapiski filozofa z czasów okupacji, kiedy Elzenberg starał 
się odpowiedzieć na pytanie, czym II wojna światowa jest dla niego 
i do jakich zmian duchowych doprowadziła. Uznał wtedy, że jedynie 
kultura rozjaśnia zbrodnicze dzieje, a przeszłość ma charakter dwuto-
rowy i rozdzielny, jest historią zbrodni i dziejami ducha, przy czym te 
dwa odrębne nurty tworzone są przez osobne „gatunki ontologiczne”, 
bardziej sobie obce niż w zoologii jaszczury i amonity179.

Czy nowe teorie i metody badawcze – na przykład kolonialne i post-
kolonialne – wniosą coś nowego do herbertologii? Jest to możliwe, jeśli 
nie będzie to zastosowanie ideologiczne, polegające na przemilczaniu 
faktu, że również Rosja, a następnie Związek Sowiecki były potęgami 
imperialnymi. Musi się też wziąć pod uwagę specyfikę sowieckiego 
imperializmu (przed takim niebezpieczeństwem przestrzega Clare 
Cavanagh w cytowanym artykule), a przede wszystkim „widmowość” 
komunizmu, będącą rezultatem nihilizmu. Ewentualne postkolonialne 
ujęcia i interpretacje twórczości Zbigniewa Herberta mogą przynieść 
ciekawe efekty, a wydaje się, że jednym z elementów symbolicznego 
przedstawienia tej problematyki jest także temat „rzymski”.

178 Clare Cavanagh, Postkolonialna Polska, dz. cyt.
179 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem (5 XII 1941), s. 282.
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Opiekę merytoryczną nad Warsztatami 
Herbertowskimi 

sprawuje Rada Naukowa, w skład której wchodzą:

prof. dr hab. stanisław Balbus – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki – Instytut Badań Literackich PAN
prof. dr hab. andrea Ceccherelli – Università di Bologna
prof. dr hab. anna Czabanowska-Wróbel – Uniwersytet Jagielloński 
prof. dr hab. Przemysław Czapliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. jolanta Dudek – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. adam Dziadek – Uniwersytet Śląski 
prof. dr hab. aleksander Fiut – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-sojak – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
prof. dr hab. jan andrzej Kłoczowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Ligęza – Uniwersytet Jagielloński 
prof. dr hab. andrzej mencwel – Uniwersytet Warszawski 
prof. dr hab. Zdzisław najder – Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera 
prof. dr hab. arent van nieukerken – Uniwersytet w Amsterdamie 
prof. dr hab. jacek Petelenz-Łukasiewicz – Uniwersytet Wrocławski 
prof. dr hab. Karol tarnowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Ewa Wiegandt – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. andrzej Zieniewicz – Uniwersytet Warszawski 
prof. dr hab. tadeusz Żuchowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
prof. UG dr hab. marek adamiec – Uniwersytet Gdański 
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. UZ dr hab. małgorzata mikołajczak – Uniwersytet Zielonogórski 
prof. UŚ dr hab. Danuta opacka-Walasek – Uniwersytet Śląski 
prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec – Uniwersytet Śląski
prof. UG dr hab. Dariusz sikorski – Uniwersytet Gdański
prof. UAM dr hab. agata stankowska-Kozera – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. UKSW dr hab. Zbigniew stawrowski – dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera
prof. UZ dr hab. Bogdan trocha – Uniwersytet Zielonogórski 
dr hab. Ewa Badyda – Uniwersytet Gdański
dr hab. tomasz Garbol – Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Dorota Kozicka – Uniwersytet Jagielloński



dr hab. Radosław sioma – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. marta smolińska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. tomasz tomasik – Pomorska Akademia Pedagogiczna
dr hab. mirosław tyl – Uniwersytet Śląski
dr hab. joanna Zach – Uniwersytet Jagielloński
dr joanna adamowska – Uniwersytet Wrocławski
dr mateusz antoniuk – Uniwersytet Jagielloński
dr alina Biała – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 
dr tomasz Cieślak-sokołowski – Uniwersytet Jagielloński
dr Karol Hryniewicz – Uniwersytet Warszawski
dr agnieszka Kramkowska-Dąbrowska – Instytut Badań Literackich PAN
dr anna mazurkiewicz-szczyszek – Firma Edytorsko-Edukacyjna Ampersandowie
dr magdalena Śniedziewska 
dr agnieszka tomasik – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr adam Workowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Dagmara Zawistowska-toczek – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Warsztatów Herbertowskich
dr józef maria Ruszar – Akademia Ignatianum w Krakowie



Seria wydawnicza Biblioteka Pana Cogito

•	 Ruszar J.M., Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa 
Herber ta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

•	 Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, 
red. W. Ligęza, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

•	 Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa  
Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

•	 Wyraz wyłuskany z piersi, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006:

 część 1: Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców. Materiały z Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Paris- 

-Sorbonne  ( jesień 2004), red. D. Knysz-Tomaszewska, B. Gautier;
 część 2: „Pamięć i tożsamość”. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach 

(wiosna 2005), red. M. Zieliński, J.M. Ruszar.

•	 Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały 
z Warsztatów Herbertowskich w Oborach ( jesień 2005), cz. 1 i 2, red. J.M. Ruszar,  
D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

•	 Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów Herber-
towskich w Oborach (wiosna 2006), red. J.M. Ruszar, D. Koman, Wydawnictwo 
Gaudium, Lublin 2006.

•	 Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta  
(album rysunków poety oraz reprodukcji dzieł malarskich, które były inspiracją 
dla wierszy i esejów), red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

•	 Zawistowska-Toczek D., Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa 
Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

•	 Mazurkiewicz-Szczyszek A., W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości 
Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.



•	 Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta,  
red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

•	 Antoniuk M., Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa 
Herberta (do 1957 roku), Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

•	 Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010.

•	 Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011.

•	 Szczukiecka	G.,	Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja  
Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka 
Rym kiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

•	 Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, 
red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

•	 Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. G. Halkiewicz-Sojak, R. Sioma, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 
Toruń – Kraków 2012.

•	 Mikołajczak M., „Światy z marzenia”. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa 
Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Zielona  Góra– Kraków 2013.

•	 Śniedziewska M., Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec 
świata i problemach jego reprezentacji (rozprawa i album), Wydawnictwo 
JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2013.

•	 Hryniewicz K., Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta 
i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk,  
Kraków 2014.

•	 Ruszar	J.M.,	Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa 
Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014.



W przygotowaniu:

•	 Herbert.	Interpretacje	wierszy	z	Warsztatów	Herbertowskich	w	90.	rocznicę	urodzin	
Poety, red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2015.

•	 Patrzeć	aż	do	zawrotu	głowy.	Zbigniew	Herbert	wobec	europejskiego	dziedzictwa	
(szkice i album), red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk,  
Kraków 2015.
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