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Józef Maria Ruszar

Akademia Ignatianum

Złudna podróż na krawędzi nicości
Historyczne i kulturowe konteksty peregrynacji 

ZbigniewaHerberta

Doświadczenie trudności tej podróży wydawało mi się 
konieczne dla zrozumienia niektórych fragmentów Odysei. 

(Próba opisania krajobrazu greckiego, LNM 80)

Nie tylko eseje, ale także wiele wierszy Herberta karmi się bystrą ob-
serwacją, głębokim przeżyciem lub doświadczeniem nabytym w trakcie 
jego licznych podróży, które nazywał „pielgrzymkami do świętych miejsc 
kultury” (Pana Montaigne’a podróż do Italii, WG 39 – 43), a czasami wypra-
wami, ale nigdy nie były to „wycieczki”, co poeta z naciskiem podkreślał 
w udzielanych wywiadach (WYW 42). Herbert przedstawił nawet własną 
koncepcję czy raczej żartobliwą „teorię” zachowania się podczas podróży, 
zwaną z francuska „flanowaniem”, to znaczy zwyczajnym wałęsaniem 
się bez celu albo też łazikowaniem dla samej przyjemności chłonięcia 
niezobowiązujących lub przypadkowych wrażeń. Nie zapominajmy 
jednak, że było to już „po fajrancie”, kiedy strudzony badaniem in situ, 
zapracowany „apostoł w podróży służbowej” (Widokówka od Adama 
Zagajewskiego, R), zaprzestał szkicowania architektonicznych detali lub 
zakończył spisywanie notatek poświęconych kolorystyce obrazów i uznał, 
że ma prawo do odpoczynku. Dlatego:

Zeszyt i szkicownik idą do kieszeni i zaczyna się najprzyjemniejsza część 
programu – flanowanie, to znaczy: 
włóczenie się bez planu, według perspektyw, a nie przewodników,
oglądanie egzotycznych warsztatów i sklepów: ślusarza, biura podróży, 
zakładu pogrzebowego,
gapienie się,
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podnoszenie kamyków,
wyrzucanie kamyków,
picie wina w możliwie najciemniejszych kątach: Chez Jean, Petit Vatel,
zadawanie się z ludźmi,
uśmiechanie się do dziewcząt,
przytykanie twarzy do murów w celu łowienia zapachów,
zadawanie konwencjonalnych pytań tylko po to, aby sprawdzić, czy życzliwość 
ludzka nie wyschła,
przyglądanie się ludziom ironicznie, ale z miłością,
asystowanie przy grze w kości,
wstępowanie do antykwariatów z zapytaniem, ile kosztuje grające hebanowe 
pudełko i czy można posłuchać, jak gra; potem wychodzenie bez hebanowego 
pudełka,
studiowanie menu wytwornych restauracji, które zwykle wywieszone są na 
zewnątrz i pogrążanie się w lubieżnych rozważaniach: homar czy ostrygi na 
początek, kończy się na odwiedzeniu „patronki” zakładu Au Bon Coin; jest 
miła, cierpi na serce i częstuje trunkiem zwanym Ricard, o obrzydliwym 
anyżkowym smaku, który przełknąć można tylko z szacunku dla upodobań 
krajowców,
dokładne czytanie programu festynu z nagrodami, jakie można wygrać 
w Tomboli dla żołnierzy,
a także wszystkich innych ogłoszeń, zwłaszcza pisanych ręcznie (Wspomnienie 
z Valois, BO 211 – 212).

Ale to rzadki przypadek, jak w cytowanej sytuacji, wieńczącej kwerendę 
poszukiwanego obrazu Sassetty w Valois, albo po kilkudniowym solen-
nym badaniu sieneńskiego malarstwa, po którym eseista pozwala sobie 
na nocne podziwianie muszlowatego rynku bajkowo -średniowiecznego 
miasta i z lubością gapi się w niebo, by chłonąć czarną głębię kosmosu 
w świetle pełni księżyca (Siena, BO 72, 94)1. Standardowa procedura po-
stępowania jest inna i zawiera etap czysto intelektualny oraz zmysłowy, 
co zostało opisane expressis verbis we wstępie do Barbarzyńcy w ogrodzie:

1 „Nad piazza del Campo – luna plena. Kształty tężeją. Między niebem a ziemią 
napięta struna. Taka chwila daje dojmujące uczucie zastygłej wieczności. Umilkną 
głosy. Powietrze zamieni się w szkło. Zostaniemy tak wszyscy utrwaleni: ja pod-
noszący szklankę wina do ust, dziewczyna w oknie poprawiająca włosy, staruszek 
sprzedający pod latarnią pocztówki, a także plac z ratuszem i Siena. Ziemia będzie 
krążyć ze mną, nieważnym eksponatem kosmicznego muzeum figur woskowych, 
którego nikt nie ogląda” (Siena, BO 72).



Złudna podróż na krawędzi nicości 19

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 (Od autora, BO 5).

W jednym z wywiadów poeta przyzna, że miał wiele szczęścia w życiu, 
gdyż mógł podróżować i zwiedzić wiele – jak na tamte czasy – krajów. 
Podkreślał przy tym, że celu owych wyjazdów nie stanowiło „bierne 
uleganie urokom” (WYW 51), ale aktywne poznawanie ludzi i krajobrazów, 
a także dzieł sztuki znanych z lektury. Nie było to łatwe z wielu względów. 
W tym miejscu należy podkreślić, że mamy do czynienia z zasadniczą 
różnicą epok, a nieznane konteksty kulturowe i historyczne mogą dopro-
wadzić do sporych nieporozumień. Herbert podróżuje w innej erze tech-
nicznej, finansowej i politycznej. Zacznijmy od tej ostatniej, chociaż eko-
nomiczne aspekty sytuacji mocno były powiązane z ideologią i polityką. 

Bariery polityczne

Poeta był obywatelem komunistycznego państwa, co już samo w sobie 
bolało niekomunistę. Nie chodzi tylko o posiadanie paszportu, którego 
otrzymanie wiązało się z nieprzyjemnymi zabiegami, strachem, że „nie 
dadzą”2, oraz z rozmową z ubekami – tego rodzaju obrzydliwe sytuacje 
opisywał w listach do przyjaciół: Czesława Miłosza oraz Magdaleny 

2 Charakterystyczne są uwagi w listach do Czajkowskich, do których często 
pisywał z zagranicy, a więc poza zasięgiem cenzury: „Siedzę w Warszawie i próbuję 
załatwić wyjazd do Austrii. […] Mam teraz sporo zaproszeń, m.in. do Szwecji, gdzie 
w jesieni wychodzi mój tomik. Naiwni Skandynawowie napisali nawet dokładną 
godzinę przyjęcia. Pomyślą, że jestem chory umysłowo, że się nie zjawię. Trudno to 
wszystko wytłumaczyć” (lipiec 1965, KZ 86). „Po wielu ciężkich cierpieniach, zdaje się, 
że rodzi się mój paszport, tak że być może z końcem października będę we Wiedniu. 
Zaraz napiszę i może jeszcze przedtem” (29 IX 1965, KZ 87). Będąc w Berlinie pisze: 

„W Paryżu trochę odpocznę. Będę starał się przedłużyć mój paszport. Pomódlcie 
się do św. Antoniego” (Berlin, 6 VI 1966, KZ 99). „W przyszłym miesiącu batalia 
o przedłużenie paszportu” (Paryż, 4 VII 1966, KZ 101). „Przygotowuję referat do 
Brukseli na 100 rocznicę Baudelaire’a. Potem jadę na Targi Książki do Frankfurtu, 
będę też coś tam czytał, i do Hamburga, uff. Do tego sprawa przedłużenia mego 
paszportu niezałatwiona, co wstrzymuje otrzymanie wiz” (Paryż, 25 IX 1967, KZ 126). 

„Od czterech dni jesteśmy w Berlinie. Stoczyłem ciężkie boje o paszport i tym razem 
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i Zbigniewa Czajkowskich3. Ale czasami kłopotliwe obywatelstwo było 
powodem trudności z dostaniem wizy, na przykład do Grecji, wstrząsanej 
niepokojami politycznymi, wywoływanymi przez komunistów. Wiemy 
z listów do „Kochanych Zwierzątek” (czyli Czajkowskich), że Herbert 

udało się. Jadę do Ameryki chyba 3 VI” (Berlin, 27 IV 1968, KZ 134). „W zimie kończy 
się mój paszport i jeśli każą wrócić, zbuntuję się” (Berlin, 6 IX 1969, KZ 154).

3 Wykorzystując przyjazd poety do Polski, SB starało się nakłonić Herberta 
do współpracy, szantażując go możliwością pozbawienia paszportu. Przyjaciołom 
w Londynie najpierw opisał obrzydliwą sytuację: „Miesiąc (przeszło) temu wróciłem 
z Polski, gdzie wyjechałem na rekonesans, ale o mały włos, a byłbym z tego reko-
nesansu nie wrócił. Jeszcze raz – Bogu dzięki i św. Tomaszowi Judzie, patronowi 
spraw beznadziejnych – udało mi się. W najbliższej przyszłości nie będę prowokował 
bogów. Sporą część mojego krótkiego pobytu w Ludowej spędziłem na rozmowach 
z łapsami (informacja tylko dla Was!). Spodziewałem się trochę tego, ale nie wie-
działem, że będzie tak intensywnie i zaciekle. W rezultacie nikogo nie wydałem, sam 
siebie wykręciłem sianem, i kiedy zapowiadało się na serię seansów, odłączyłem się 
od nieprzyjaciela. Ale wróciłem z dość nadszarpniętymi nerwami i teraz muszę się 
kurować. Zadaję sobie teraz poważne pytanie, czy ta moja nieodwzajemniona miłość 
do ojczyzny może być dalej kontynuowana, bo już cierpliwości brak i perspektywy 
dość ponure” (Berlin, 21 V 1969, KZ 150). W liście do Czesława Miłosza znajdujemy 
sprawozdanie z rozmowy na jego temat: „Nie spodziewałem się także, że dosięgnie 
mnie ręka panów w czarnych garniturkach. Zatelefonowali do mnie w drugi dzień 
po przyjeździe [dopisek u dołu strony: «kiedy siedziałem przy chorej matce»] (była 
Wielkanoc i liczyłem na to, że «oni» także jedzą kiełbasę i piją). Potem były regularne 
«rozmowy» codzienne i wielogodzinne nie w urzędzie broń Boże, ale w hotelu «Me-
tropol» na wysokim piętrze z oknem otwartym na podwórze. Mógłbym wyjść tym 
oknem i więcej nie wrócić a przyjaciele powiedzieliby że się upiłem, że zawsze miałem 
tendencje do nihilizmu no i buch. Jakoś to wytrzymałem, a kiedy zorientowałem się 
że zaczyna się Kafka zwiałem i nie stawiłem się na przesłuchanie. Wiem oczywiście 
że władza nie lubi gdy się ją wyprowadza w pole i że nie dadzą mi już spokoju. Ze-
tknąłem się przeto z ludźmi Moczara – jest to formacja chłopsko -nacjonalistyczna 
a zatem przerażająca. Interesowali się wieloma rzeczami między innymi prądami 
trockistowskimi na Zachodzie, ale głównie emigracją, którą najchętniej zwabiliby 
do kotła. Wypytywali także o Ciebie, czy byś nie wrócił, a ja im streszczałem Doli‑
nę Issy i analizowałem Twoją poezję udając że ich interesujesz jako najlepszy żyjący 
poeta polski. Grałem głupca ale bez przyjemności. Stwierdziłem z przerażeniem 
że się odzwyczaiłem, że nie bardzo potrafię spacerować z gównem na głowie, i że 
jestem tchórzem, bo boję się o resztę życia. Odchorowałem to (bezsenność, depresja), 
ale teraz już jest dobrze i pracuję” (Berlin, 18 VI 1969, ZHCM 104 – 105). Historia inwi-
gilowania poety, zakładania podsłuchów, cenzura korespondencji, próby szantażu 
i werbunku oraz tak zwana polityka paszportowa zostały opisane przez pracownika
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niemal koczował w greckiej ambasadzie i do końca nie był pewien, czy 
z nimi pojedzie na wspólne wakacje4. Innym paradoksem jest to, że cho-
ciaż dzięki swym słuchowiskom radiowym Herbert znany był w całych 
Zachodnich Niemczech i w Austrii, długo starał się o niemiecką wizę 
do „ojczyzny Adenauera”5. A do Hiszpanii generała Franco po prostu 
go nie wpuszczono i zobaczyć wspaniałe zbiory madryckich muzeów 

Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Grzegorza Majchrzaka (patrz: tenże, Sprawa 
kryptonim „Herb”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Zbigniewa Herberta w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, 
nr 8 – 9, s. 42 – 52; także: http://www.polska1918 -89.pl/pdf/sprawa -kryptonim -herb,5232.
pdf [dostęp: 31.01.2018]). Pełną dokumentację tych spotkań – wytworzoną w całości, 
o czym warto pamiętać, przez SB – można znaleźć w: M. Ptasińska -Wójcik, G. Maj-
chrzak, Kryptonim „Bem”. Sprawa operacyjnego rozpracowania Zbigniewa Herberta 
w latach 1967 – 1970, „Zeszyty Historyczne” 2005, nr 153, s. 5 – 60. Za artykuł sugeru-
jący, jakoby rozmowy Herberta z tajną policją były w istocie donosami, jego autor 
otrzymał tytuł dziennikarskiej Hieny Roku (zob. J. Urbański, Donos Pana Cogito, 

„Wprost” 2006, nr 33 – 34). Wcześniej Herbert w podobny sposób został obrzucony 
błotem przez dwie dziennikarki „Gazety Wyborczej”, Joanną Szczęsną i Annę Bikont 
w rozmowie z Herlingiem -Grudzińskim (J. Szczęsna, A. Bikont, Tak, taki jestem. 
Wywiad z Gustawem Herlingiem ‑Grudzińskim, „Gazeta Wyborcza”, 29.04 – 1.05.2000; 
przedruk [w:] tychże, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006).

4 Z raportów do Czajkowskich, z którymi Herbert miał spędzić greckie wakacje, 
wyłania się dramatyczny obraz: „Podanie o wizę grecką złożyłem i zaopatrzyłem 
we wszystkie możliwe papierki. Szansa jest, ale niewielka. Będę stawał na głowie – 
może to pomoże” (27 VII 1964, KZ 59). „Ostatnio mało zwiedzam, bo na pół etatu 
pracuję w konsulacie greckim, bywam tam codziennie przed południem. Mam już 
własną sporą teczkę z papierem, poparciem, odwołaniem, etc. Depesza, przynaglenie 
i nic. W przyszłym tygodniu zastrzelę ambasadora” (Pocztówka bez daty z Rzymu, 
KZ 62). „Dzisiaj godzinę temu otrzymałem wizę grecką, ale żeby radość nie była 
pełna, jest to wiza na 5 dni, poczem mam złożyć podanie o przedłużenie. Innej rady 
nie było i jestem tym wszystkim zmordowany jak kot w studni” (31 VIII 1964, KZ 62).

5 Listowne sprawozdania z batalii o niemiecką wizę w 1959 roku: „Mam dwa 
zaproszenia. Do Niemiec Zachodnich, dokąd zaprasza mnie mój tłumacz, dr Kunst-
mann. W Hamburgu idzie moja sztuczka, a 3 rozgłośnie niemieckie ([…] Wideń) 
nadawały moje słuchowisko. Nazbierało się trochę pieniędzy, które umożliwią mi 
spędzenie paru tygodni pod skrzydłami Adenauera w nieustępliwej walce o nasze 
granice na Odrze i Nysie” (Paryż, 10 V 1959, KR 99). „Niestety z mojej wyprawy do 
Niemiec nici, bo nie dostałem od Adenaueroszczaka wizy mimo oficjalnych zaproszeń 
(Seminarium Slawistyczne w Würzburgu i Radio Hamburg). Tamże w zimie po raz 
3 -ci pójdzie mój Drugi pokój i prawdopodobnie Jaskinia [filozofów]” (Neapol, 12 VII 1959, 
KR 104). Na koniec: „Ale wizy zły Adenauer nie daje” (Paryż, 5 XI 1959, KR 112 – 113).
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schorowany poeta mógł dopiero pod koniec życia, na wózku inwalidzkim. 
Zresztą nawet do Anglii czy Francji, powtórnie, nie było łatwo się wy-
brać, gdyż na wizę czekało się od dwóch do trzech miesięcy (KZ 89, 98).

Kto pamięta zaorane pola na granicach, druty kolczaste i wieże straż-
nicze uzbrojone w karabiny maszynowe, ten wie, że nie było przesady 
w pierwszych wersach wiersza Mona Liza (SP):

przez siedem gór granicznych 
kolczaste druty rzek
i rozstrzelane lasy
i powieszone mosty
szedłem –
przez wodospady schodów
wiry morskich skrzydeł
i barokowe niebo
całe w bąblach aniołów
 – do ciebie
Jeruzalem w ramach

Były więc to pielgrzymki i ewangelijnej aluzji do odwiedzania świątyni 
nie należy traktować jako hiperboli. Jeśli opis porównamy z dzisiej-
szą sytuacją, kiedy paszport każdemu się należy i przechowuje się go 
w domu, a granice w Europie nie istnieją, to możemy zrozumieć wiersz 
jako barokową metaforę. Nic bardziej mylnego. Wiele innych sytuacji 
z podróży Herberta jest dzisiaj niezrozumiałych, a przynajmniej nie 
istnieje wspólnota doświadczenia poety z przygniatającą liczbą czy-
telników – „późnych wnuków”. Dawna bariera polityczna, odczuwana 
przez poetę i jemu rówieśnych, zamieniła się w barierę czytelniczą.

A że były to czasy więzienia całych narodów w potrzasku granic tak 
zwanego bloku wschodniego, stąd właśnie poczucie misji i zapał do dzie-
lenia się przeżyciami i zdobytą wiedzą. Szczęściarz pragnął dzielić się 
swoim szczęściem. Dzisiaj – w dobie otwartych granic i masowej turysty-
ki – nie jest możliwe zrozumienie, czym dla inteligentów w PRL były eseje 
Herberta. Ich celem było przełamanie blokady uniemożliwiającej kontakt 
ze źródłami kultury europejskiej. Zamysł był zrozumiały dla czytelników 
zmuszonych do pozostania w kraju, ale też został wyłuszczony explicite:

Dlaczego więc wyjeżdżałem na Zachód? Czy muszę się wciąż z tego usprawie-
dliwiać? Uważam, że Polska należy, mimo wszystko, mimo tego, co się stało, 
do kultury śródziemnomorskiej. Jestem do tej kultury przywiązany i chciałbym 
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z moich podróży przywieźć nie tylko relacje o obrazach, rzeźbach, katedrach, 
ale także zadokumentować moją, Polaków, więź ze źródłami naszej cywilizacji. 
Tak było od stuleci, od Kochanowskiego czy jeszcze dawniej. To jest moja 
świadoma opcja (WYW 248).

Postawa „apostoła w podróży służbowej” straciła obecnie rację bytu 
w sensie politycznym. Jeśli chodzi o sens kulturowy, sprawa nie jest 
jasna. Pozostaje pytanie, czy mit kultury śródziemnomorskiej, który 
jaśniał na horyzoncie polskiej kultury przez lat tysiąc, może być jeszcze 
żywy w sytuacji, kiedy świadomie został odrzucony przez wpływowe 
środowiska intelektualne Europy, a także część postępowych elit w samej 
Polsce. Wbrew osobistemu doświadczeniu poety zagrożenie przyszło 
z innej strony, choć nie brakuje wypowiedzi Herberta dowodzących, 
że nie tyle sowieckie czołgi, co nihilizm uważał za największe niebez-
pieczeństwo dla ciągłości europejskiej tradycji. 

Bariery finansowe

Herbert nie mógł dysponować „polskimi pieniędzmi”, gdyż ówczesne 
środki płatnicze tylko z nazwy były pieniędzmi, a w rzeczywistości speł-
niały funkcję niewymienialnych bonów towarowych do wewnętrznego 
użytku komunistycznego państwa6. Obecnie złotówka jest powiązana 
z innymi walutami w świecie, i w zależności od aktualnego kursu pobyt 
za granicą jest tańszy lub droższy. Tymczasem w PRL przelicznik dolara 
osiągnął mityczne wartości. Dobrze jest też pamiętać, że posiadanie 

6 Herbert, posiadający solidne wykształcenie ekonomiczne, boryka się z takimi 
problemami w swoich esejach, kiedy stara się przekazać swoim czytelnikom realną 
wartość drachmy ateńskiej z czasów Peryklesa lub pisząc o potędze florena, która 
doprowadziła do upadku Sieny. W PRL nie było realnych pieniędzy (w tym sensie, 
w jakim pieniądz był rozumiany przez świat wolnorynkowej gospodarki), a tylko 
rodzaj wewnątrzkrajowych bonów towarowych. Ówczesny złoty nie był też przeli-
czalny na ówczesne waluty obce według zasad wolnorynkowych, gdyż jego relacja 
zależała od państwowego decydenta oraz czarnego rynku. Dzieje pieniądza w komu-
nizmie, a właściwie próbę wyeliminowania go w historii komunizmu, począwszy od 
eksperymentu bolszewików w 1917 roku, przez Chiny Mao Zedonga, po Kambodżę 
lat 70., skrótowo opisuje René Sédillot (patrz: tenże, Moralna i niemoralna historia 
pieniądza, tłum. K. Szeżyńska -Maćkowiak, Warszawa 2002, s. 343 – 350).
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obcych walut bywało w różnych okresach PRL albo nielegalne (na przy-
kład w czasach stalinowskich za posiadanie dolarów groziło oskarżenie 
o szpiegostwo i wymierzano za to drakońskie kary więzienia), albo było 
procederem wprawdzie tolerowanym, lecz zepchniętym do szarej stre-
fy. Wszechobecny dziś szyld „kantor” nie istniał, ale za to każdy znał 
słowo „cinkciarz”, oznaczające nielegalnego handlarza walutą. Ponie-
waż proceder ten był pod kontrolą milicji, a trudniący się nielegalnym 
handlem na ogół jej współpracownikami, bezpieczniej było kupować 
u znajomych – i tak właśnie postępują rodzice Herberta przed jego 
pierwszą wyprawą na Zachód 7.

Zasadniczo w podróże zagraniczne wyjeżdżać mogli wybrani, w tym 
pisarze, a na ten cel oficjalnie przyznawano im skąpe środki, to znaczy 
prawo do wywozu określonej sumy – na przykład na pierwszą podróż 
zagraniczną (oficjalnie mającą trwać trzy miesiące), Herbert otrzymał 
z Ministerstwa Kultury sto dolarów 8. Było rzeczą oczywistą, że resztę 
musiał zakupić na czarnym rynku, a skoro udało mu się przeżyć za 
granicą dwa lata, to był zmuszony jakoś zarabiać (na temat finansowej 
strategii poety wypowiadam się w artykule zamieszczonym w niniej-
szej publikacji). 

Krótkie wyjazdy Polaków często związane były z handlem rzadkimi 
na Zachodzie dobrami, co pozwalało na przetrwanie paru dodatko-
wych dni podróży. Nierzadko Polacy jadący na Zachód obładowani 
byli konserwami, suchą kiełbasą (zwłaszcza kabanosami!), nie mówiąc 
już o innych niepsujących się wiktuałach, umożliwiających zmniejszenie 
wydatków na żywność. Ówcześni polscy pisarze mogli uczestniczyć 
w międzynarodowych zjazdach – zwłaszcza za oceanem – jedynie za 

7 „Znajomy mój miał 5 tys[ięcy] franków, żądał 500 zł, dawaliśmy 350 – nie 
chciał. Ojciec uważał, że za dużo i nie kupiliśmy” – pisze Maria Herbert do Syna 
(Sopot, 22 X 1957, KR 63).

8 Ponieważ dzisiaj sto dolarów wystarcza co najwyżej na dwa dni pobytu w Eu-
rolandzie, czytelnik może odnieść niesłuszne wrażenie, że ministerstwo było skąpe. 
Z listu Tadeusza Żebrowskiego, szwagra Herberta, dowiadujemy się, że w Ameryce 

„dolar stoi fatalnie – najtańszy obiad 1 dolar, najtańszy hotel 2 dolary” (KR 72). Można 
więc przypuszczać, że na nędzne utrzymanie podczas pierwszego wyjazdu Herberta 
na Zachód wystarczyło na przykład pięć dolarów dziennie, czyli że za stypendium 
ministra można było przeżyć aż trzy tygodnie. Jest to oczywiście wartość bardzo 
mocno przybliżona.
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pieniądze gospodarzy, a często wiązało się to także z poniżającymi 
sytuacjami, jak handel drobnymi towarami lub przynajmniej rewan-
żowaniem się „polskimi prezentami”. Herbert wspomina o tym pro-
cederze mimochodem i żartobliwie, pisząc do Julii Hartwig i Artura 
Międzyrzeckiego w drodze do Nowego Jorku:

W tej chwili znajduję się w samolocie w drodze do Nowego Jorku. Na dole 
coś niebieskiego. Pytałem stewardessę, co to takiego, powiedziała, że „ołszen” 
pewnie Atlantycki, ale ja już teraz niczemu nie wierzę, bo Amerykanie to kupcy, 
a jak poczują rolnika znad Wisły, to chcą go ograbić. Więc sprawdzam co chwilę 
woreczek na piersiach i parę wianków suszonych grzybów, które w Buffalo są na 
cenę złota. Tak mówił [nazwisko nieczytelne] Przyboś i Stępień.

Oj mili, moi mili. Jadę grosza trochę uciułać. Nowojorska Centrala Poetów 
organizuje taki cyrk, więc będę łykał ogień, sztangą liryki narodowej nad głową 
potrząsał, a jak trzeba, to na konie siędę i krwi utoczę. Alić krew, którą toczyć 
bym chciał – daleko (20 VI 1968, ZHJHAM 53).

Wzmianka o suszonych grzybach, tradycyjnie zawożonych na han-
del lub prezenty do Stanów, jest raczej tylko żartem, gdyż po dwóch 
latach pobytu w Europie Zachodniej Herbert raczej nie mógł mieć 
już zapasów tego cennego towaru. Natomiast wspomnienie nazwisk 
dwóch współpasażerów sugeruje, że poeta referował handlowe rozmowy 
kolegów, a poza tym całą scenę aranżuje w konwencji sprawozdania 
z podróży za chlebem. Dodajmy, że Herbert podczas swojego pierw-
szego wyjazdu do Ameryki raczej niewiele zaoszczędził, ponieważ – jak 
zwykle – podróżował, zwiedzał muzea i biblioteki9, a po drugie – też 
tradycyjnie – nakupił książek, które „małymi paczkami trzeba słać do 
Europy” (ZHJHAM 58).

Dziś każdy jako tako zarabiający człowiek może sobie pozwolić na 
wycieczki, które dla poety były ogromnie kosztowne. Na podróże i pobyt 
na Zachodzie przeznaczał tantiemy z przekładów, a także dorywczych 

9 Stąd wzmianka na temat projektowanego szkicu o jednorożcu. W przypisach 
czytamy, że „Herbert pracował nad szkicem o przechowywanej w Musée de Cluny 
w Paryżu XV -wiecznej tkaninie Dama z jednorożcem” (ZHJHAM 214). Wzmianka 
w liście pisanym z Nowego Jorku wskazywałaby także na zainteresowanie poety 
tkaninami przechowywanymi w The Cloisters Museum (oddział nowojorskiego 
Metropolitan Museum of Art na górnym Manhattanie), gdzie znajduje się seria 
siedmiu tkanin przedstawiających polowanie i schwytanie Jednorożca – The Hunt 
of the Unicorn (Bruksela, około 1500 roku).
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prac redaktorskich i translatorskich. Na szczęście otrzymał wszystkie 
możliwe nagrody literackie Europy i Ameryki (z wyjątkiem Nobla), 
a także przyznawano mu zachodnie stypendia. Herbert opowiada 
o przerażeniu jego izraelskich przyjaciół, kiedy niemal całą nagrodę 
miasta Jerozolimy (a była to znaczna suma) wydał na podróż po Ziemi 
Świętej. Nie oszczędzał na spokojne życie, tylko inwestował w siebie, 
w swoje wrażenia, w pasję poznawania świata i w książki. Jako materiał 
literacki, procentowały wierszami i esejami. Właściwie tylko wyjazd do 
USA służył inwestycjom krajowym (gdzie na kalifornijskim uniwersyte-
cie stanowym pracował jako visiting professor), to znaczy zgromadzone 
środki zostały przeznaczone na zakup mieszkania. Mógłby przywieźć 
więcej pieniędzy, ale – mimo rad Artura Międzyrzeckiego – na profe-
sorskiej posadzie wytrzymał tylko rok (ZHJHAM 71)10.

Bariery techniczne

Herbert i dziś bywa przewodnikiem dla tych, którzy poszukują okazji 
do wejścia „w sedno spraw historii i cywilizacji europejskiej” (WYW 14), 
z pominięciem zasad masowej turystyki opartej na poszukiwaniu łatwej 
przyjemności i niezobowiązujących wrażeń. Zresztą, chociaż przemysł 
turystyczny w latach 60. i 70. nie był tak rozwinięty jak dzisiaj, pod 
jednym względem sytuacja się nie zmieniła, bo – jak zgryźliwie pisze 
poeta – „oferty biur turystycznych były banalne i bez fantazji. Rozkłady 
jazdy agencji autobusowych pozbawione smaku jak obiady w restaura-
cjach dworcowych” (Delta, MNW 12). 

Dodajmy, że autokarowe wycieczki oznaczały „wynajęcie się prze-
wodnikom”, a Herberta „bogowie uchronili od wycieczek”, co się zda-
rza, jeśli ktoś „ma za mało pieniędzy lub za dużo charakteru” (Siena, 
BO 61). Niemniej Herbert nieposiadający ani samochodu, ani prawa 
jazdy skazany był na podróże „rozklekotanymi autobusami” zarówno 

10 Herbert prowadził zajęcia (od 21 października 1970 roku do 15 czerwca 1971 ro-
ku) ze współczesnej poezji europejskiej i dramatu na uniwersytecie stanowym (School 
of Letters and Science California State Collage w Los Angeles). Wykłady te omawia 
Maciej Tabor w szkicu Tradycja poezji europejskiej w wykładach Zbigniewa Herberta 
w California State College [w:] Dialog i spór. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. J.M. Ruszar, Lublin 2006.
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we Francji (Wspomnienie z Valois, BO 212), jak na Krecie (Labirynt nad 
morzem, LNM 54). Nie były to kursy pospieszne czy dalekobieżne, lecz 
lokalne i – sądząc z przygody w Szkocji – miewały dłuższe posto-
je, umożliwiające zwiedzanie. Może jednak nie aż tak dokładne, jak 
Herbert miał w zwyczaju, skoro w drodze do Ripon autobus odjechał 
z jego walizką i tylko pościg sportowym automobilem, zorganizowany 
przez sympatycznego „ryżego Anglika”, uratował dobytek poety, choć 
jednocześnie naraził go na śmierć w samochodowej katastrofie. Barwnie 
o tym zdarzeniu opowiada Magdalena Czajkowska11.

Dzisiaj w krajach śródziemnomorskich turysta spotyka przede 
wszystkim osoby pracujące w przemyśle turystycznym. Pamiętajmy 
jednak, że pierwsze podróże do Italii, Grecji czy na Kretę poeta odbywał 
w latach 60. Mniejszy ruch podróżujących powodował, że kilkadziesiąt 
lat temu nawet w tych europejskich rajach turystycznych można było 
wędrować w symbiotycznej bliskości z pospolitymi tubylcami. Charak-
terystyczna jest pod tym względem wyprawa na Kretę:

Tezeusz – statek, który ma mnie przewieźć na Kretę, nie przypłynął jeszcze do portu 
w Pireusie i nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy to się stanie. Pospolite rozkłady jazdy 
nie obowiązują w ojczyźnie mitów, w kraju, gdzie zegary odmierzają tysiąclecia. 
Pozostaje mi wieśniacza cierpliwość lub wędrówka po portowych tawernach. 
[…] Po sześciu godzinach oczekiwania Tezeusz przybija do nadbrzeża. Ciasno 
zgnieciony w tłumie, mając pod nogami beczącą kozę, a nad głową ogromne 
tłumoki, wtaczam się na pokład. Przez piękne Morze Egejskie płynę tym statkiem 
roztrzęsionym, pełnym hałasu, brudu, nieznośnych zapachów i wspaniałego życia. 
Wczesnym rankiem wychodzę na górny pokład naszego statku. Na deskach, 
poplamionych dziegciem i oliwą, ciała mężczyzn i kobiet porozrzucane w nieładzie, 
jakby jakaś uczta skończyła się rzezią. Jestem sam pośród sennych oddechów. 
Chcę zobaczyć, jak Kreta wyłania się z morza (Labirynt nad morzem, LNM 7 – 8).

11 „[Ryży Anglik] z flegmatycznym spokojem kazał sobie pokazać na mapie trasę 
autobusu. Zbyszek obliczając zwiększającą się odległość pomiędzy nim, a autobusem, 
nerwowo kołował palcem po mapie. Trwało to długo, aż w końcu Anglik pokiwał 
głową i zwinął mapę. Zbyszek odetchnął – nareszcie ruszają. Ale Anglik wciąż nie 
był gotowy. Powoli zaczął nakładać skórzane rękawiczki. Zbyszek zamknął oczy, 
spisując już walizkę na straty (a było w niej wszystko, co miał). Anglik wreszcie 
włączył silnik. Ryk motoru, kłęby spalin, szarpniecie głową do tylu – ruszyli; i tyl-
ko żywopłoty przy bocznych drogach migały, zanim, jak twierdził Zbyszek, zlały 
się w jedno pasmo. Zbyszek zamknął oczy i już nie chciał ani walizki, ani swoich 
rzeczy, ani dalszej podróży” (KZ 16 – 17).
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Dzisiaj przewoźnik dba o komfort zwiedzających; zresztą i tubylcy po-
dróżują w o wiele lepszych warunkach. A ponieważ większość turystów 
przylatuje na wyspę samolotami, nie ma możliwości zaplanowania sobie 
przeżycia widoku, jaki bywał udziałem bohaterów Iliady czy Odysei. 
Oni poznawali Kretę z poziomu morza, a nie nieba. Herbert opisał to 
doświadczenie w wierszu Wyspa (N):

Jest nagła wyspa Rzeźba morza kołyska
groby między eterem i solą
dymy jej ścieżek oplatają skały
i podniesienie głosów nad szum i milczenie

Do Grecji Herbert wybrał się przede wszystkim na spotkanie z kraj-
obrazem, gdyż – jak sam pisał – wielkie europejskie muzea zawierają 
wystarczająco wiele arcydzieł, aby wyrobić sobie wyobrażenie o greckiej 
sztuce. Natomiast „duszna noc na pokładzie statku płynącego klasycz-
nym szlakiem z Brundizjum12 do Pireusu pełna była pytań o kolor nieba, 
morza i gór” (Opisanie krajobrazu greckiego, LNM 59). 

Wygoda dzisiejszych podróży oraz rozwój turystycznego przemy-
słu, a także powszechne posiadanie samochodów zasadniczo zmieniły 
sposoby zwiedzania zabytków, zwłaszcza istniejących poza wielkimi 
miastami. Dostęp do Madonny brzemiennej Piera della Francesca 
w małej mieścinie Monterchi jest łatwiejszy i trudniejszy zarazem. 
Łatwiejszy, ponieważ można wybrać się samochodem, nie tracąc wielu 
godzin na zawodną komunikację publiczną czy szukając cmentarnego 
ogrodnika, aby otworzył zamkniętą na kłódkę kaplicę. Dziś wspania-
ły fresk – wycięty ze ściany – pokazuje się w godzinach urzędowania 
lokalnego muzeum, w antyseptycznych warunkach galeryjnej ciszy, 
w świetle reflektorów. Koszt wygody: jedyne pięć euro. Traci się jednak 
na intymności przebywania w towarzystwie arcydzieła objawiającego 
się w naturalnym otoczeniu. I nie wolno pojawić się w czasie sjesty.

Dawniej zabytki były dostępne na wyciągnięcie ręki i dlatego nazwi-
sko Byrona można napotkać na niejednej greckiej kolumnie. Z listów 
i esejów dowiadujemy się, że w Paestum Herbert włóczył się między 

12 Brindisi. Herbert używa spolszczonej nazwy łacińskiej głównego portu 
łączącego starożytny Rzym z prowincjami wschodnimi. To tędy, idąc via Appia, 
przybywali urzędnicy, kupcy i apostołowie.
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kolumnami doryckich świątyń, obwąchując je, by poznać zapach kamie-
nia13, a na zdjęciach z Koryntu Magdalena Czajkowska pozuje z mężem 
i poetą na ułamanej podstawie kolumny należącej do Partenonu (zdjęcie 
w KZ 87). Jest to dowód, że bezpośredni kontakt z zabytkami był nie-
słychanie ułatwiony. Nawet sławne obrazy – jak Mona Liza – oglądano 
z bliska, a teraz można je podziwiać tylko zza pancernej szyby. Zmniej-
szyło się natomiast ryzyko podróżowania i na przykład na wysepkę Holy 
Iona można obecnie dopłynąć bezpiecznym promem, nie narażając 
życia podczas burzliwej jesiennej pogody, kiedy z trudem znajduje się 
miejscowego rybaka, który odważy się wprowadzić łódź na cieśninę14.

Z listów, a czasem z esejów, wyłania się Europa niezadeptana jeszcze 
przez miliony turystów. Czasami czytamy o samotnym podziwianiu 
czegoś – dziś to niemal niemożliwe. Poza tym Herbert w dalsze trasy 
wybierał się zazwyczaj pociągiem, bo tanich linii lotniczych jeszcze nie 
wymyślono, więc podziwiał szybko zmieniające się krajobrazy:

Rovigo nie odznaczało się niczym szczególnym było
arcydziełem przeciętności proste ulice nieładne domy 
tylko przed albo za miastem (zależnie od ruchu pociągu)
wyrastała nagle z równiny góra – przecięta czerwonym kamieniołomem
podobna do świątecznej szynki obłożonej jarmużem
poza tym nic co by bawiło smuciło zastanawiało oko 

(Rovigo, R)

Stary kamieniołom w Coli Euganei, obecnie niemal zarośnięty sa-
mosiejką, pojawia się teraz częściej jako banalny widok z autostrady, 
bo do Italii najtaniej i najwygodniej jeździ się samochodem. I mamy 
mniej czasu. Gdzie nam do Bildungsreise Goethego czy Byrona albo 

13 „Więc widzę je teraz po raz pierwszy w życiu, naocznie, realnie. Będę mógł za  
chwilę pójść tam, przybliżyć twarz do kamieni, zbadać ich zapach, przesunąć ręką 
po rowkach kolumny” (U Dorów, BO 25 – 26).

14 „[…] gospodyni, u której mieszkałem, wydzwaniała w ciemną noc rybaków, 
którzy zechcieliby popłynąć ze mną. Zimny, wilgotny, siwy ranek. Stoję w pobliżu jetty, 
która jest po prostu betonową ścieżką wchodzącą w morze. Ocean jest wzburzony, wy-
sokie fale rozbijają się na skałach urwistego brzegu. Nagle z mgły wyłania się mała łód-
ka rybacka płynąca w moim kierunku. Było to jak podanie ręki marzeniu” (Holy Iona, 
czyli Kartka z podróży, MD 19). Wdzięczność do „Miss Helen z mglistej wysepki Mull na 
Hebrydach” została przypomniana także w Modlitwie Pana Cogito – podróżnika (ROM).
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nieśpiesznej włóczęgi pana Montaigne’a, któremu tak zazdrościł Her-
bert15. Niemniej i on doświadczał zmian pór roku: „Pojechałem tam 
wczesną wiosną. Dolina Wezery wstawała właśnie w swojej świeżej, 
niedokończonej zieleni. Fragmenty pejzażu widziane z okna autobusu 
przypominały płótna Bissiére’a. Siatka czułej zieleni” (Lascaux, BO 7).

Na ogół też doświadczamy większego komfortu niż poeta, chyba że 
na własne życzenie złożymy daninę krwi pchłom z Albergo „Tre Doncel-
le”. Zapewne są to praprawnuczki sieneńskich pcheł, które gryzły jeszcze 
Herberta… Nie mają litości, nawet dla Polaków, chociaż na frontowej ścia-
nie hoteliku wisi pamiątkowa tablica z informacją, że spał tu wielki poeta. 

Metafora życia

Topos podróży – metafory życia – jest stary jak literatura, o czym 
przypomina wiele wierszy Herberta, ale najwyraźniej Modlitwa Pana 
Cogito – podróżnika (ROM) oraz Podróż (ENO)16: 

Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa
wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku
żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi
i abyś całą skórą zmierzył się ze światem

Herbert – mimo dystansu do samego siebie, ironii wobec zgiełku świa-
ta i ogromnego poczucia humoru – traktował rzeczywistość i swoją 
twórczość z niezwykłą powagą, jako „zapasy ze światem”. Poznawcza 
pasja – nie tylko intelektualna i zmysłowa, ale także moralna (ludzki 
świat jest bowiem zawsze światem aksjologicznie nacechowanym) – wio-
dła go do „wielkiego pojednania” i „paktu wymuszonego po walce”, jak 
czytamy w zakończeniu cytowanego wiersza. Stoicka zgoda na własną 

15 Pana Montaigne’a podróż do Italii (WG 39 – 43).
16 Wiersze były wielokrotnie interpretowane, między innymi zob.: A. Fiut, Dwa 

spojrzenia na antyk: Kawafis i Herbert, „Kwartalnik Artystyczny” 1996, nr 3, s. 36 – 49; 
A. van Nieukerken, Motyw podróży w kilku utworach Herberta, Audena i Kawafisa: 
Podróż jako wygnanie lub duchowe poszukiwanie (Quest) [w:] tegoż, Ironiczny koncep‑
tyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, 
Kraków 1998, s. 220; M. Bernacki, O „Podróży” Zbigniewa Herberta, „Polonistyka” 
2004, nr 6, s. 42 – 45. Ten ostatni przedstawił nową interpretację w niniejszej publikacji.
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przygodność i przemijalność nie była jednak pozbawiona melancholii, 
bo bez podróży (rozumianej metaforycznie i dosłownie) Pan Cogito 

„wieczność  / będzie miał gorzką”, a przynajmniej takie przypuszczenie 
zawiera wiersz Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito (ROM). Dlaczego? 
Dalsze wersy sugerują, że skończy się czas walki, zmagań, intensywnych 
przeżyć, a za to będzie miał:

pod dostatkiem czasu
jak chory na płuca
jak cesarz na wygnaniu

Wizja siebie jako bezrobotnego musiała budzić przerażenie i sprzeciw 
w człowieku, który swoje przeznaczenie widział na kształt jednej z naj-
sławniejszych podróży naszej kultury. Czyż Odyseja nie mówi o powro-
cie do miejsca urodzenia, a więc poniekąd do siebie, do źródła, kiedy 
człowiek jest syty wrażeń i doświadczeń, bo „wiele wędrował, widział 
miasta, ludzi / tak wielu i ducha ich poznał”17. Przywiązanie do własne-
go kraju, Polski należącej do śródziemnomorskiej cywilizacji, ale także 
do swojej małej ojczyzny, do której – co wiedział – nigdy nie miał już 
wrócić, powodowało poczucie wydziedziczenia. Odys tragiczny, który 
wie, że nigdy do Itaki nie dopłynie? Przecież o tym mówi wiersz W mie‑
ście (EB), rozpoczynający się od wersu: „W mieście kresowym do którego 
nie wrócę”. Wędrówka może, a nawet musi zostać podjęta nawet wtedy, 
kiedy cel jest nieosiągalny, a zyskiem będzie tylko poznanie prawdy:

Wtedy ojczyzna wyda ci się mała
kołyska łódka przywiązana do gałęzi włosem matki
kiedy wspomnisz jej imię nikt z tych przy ognisku
nie będzie wiedział za jaką leży górą
jakie rodzi drzewa
kiedy tak iście mało trzeba jej czułości
powtarzaj przed zaśnięciem śmieszne dźwięki mowy
że – czy – się
uśmiechaj się przed zaśnięciem do ślepej ikony
do łopuchów potoku do steczki do łęgów
przeminął dom
jest obłok ponad światem 

(Podróż, ENO)

17 Homer, Odyseja, tłum. J. Parandowski, Warszawa 1959, s. 29.
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Jak w wielu innych wierszach Herberta ojczyzna czy dom nie są ważne, 
dlatego że lepsze albo sławniejsze od innych, ale dlatego że są moje i mój 
osobisty stosunek czyni je bezcennymi. Kruchemu istnieniu należy się 
odrobina czułości właśnie dlatego, że jest poddane twardemu prawu 
przemijania. To melancholijne westchnienie oddycha stoickim spokojem 
i pogodzeniem, rzadkim w twórczości poety – wyznawcy historycznego 
katastrofizmu18. Nie jest przypadkiem, że jedna ze sławnych wypraw 
(„podróże w głąb dżungli”), na którą powołuje się autor ironicznego 
wiersza Zwierciadło wędruje po gościńcu (R), przywołuje najciemniejsze 
opowiadanie Josepha Conrada. Jądro ciemności to bowiem modelowe 
sprawozdanie z historii ludzkości, a przynajmniej taka jest bezlitosna 
historiozofia Herberta, nieuznająca łatwych pocieszeń. 

Podróż jako metafora życia posiada również inną, ciemniejszą stro-
nę: jest to pomijanie lub porzucenie ludzi, miejsc i przedmiotów – jak 
w Elegii na odejście pióra atramentu lampy (ENO):

lekkomyślnie opuszczamy ogrody dzieciństwa ogrody rzeczy
roniąc w ucieczce manuskrypty lampki oliwne godność pióra
taka jest nasza złudna podróż na krawędzi nicości

wybacz moją niewdzięczność pióro z archaiczną stalówką
i ty kałamarzu – tyle jeszcze było w tobie dobrych myśli
wybacz lampo naftowa – dogasasz we wspomnieniach jak opuszczony obóz

zapłaciłem za zdradę
lecz wtedy nie wiedziałem
że odchodzicie na zawsze

i że będzie
ciemno

W elegijnych wierszach starego poety pojawiają się obrazy podróży na 
„jeszcze wyższy / zamek” – metafora śmierci wykorzystująca dziecięce 
podróże lwowskim tramwajem do podnóża Wysokiego Zamku (Wy‑
soki Zamek, EB). Warto zauważyć, że dziecięca wycieczka tego rodzaju 

18 O tak zwanym stoicyzmie Herberta napisano wiele i na ogół nazbyt jed-
nostronnie, to znaczy nie zauważono także sprzeciwu, buntu, a nawet szyderstwa 
wobec postawy, która nie ceniła sobie uczuć oraz rozterek sumienia. Wspominane 
obecnie późne wiersze poety należą do najbardziej pojednawczych wobec stoicyzmu. 
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miała charakter nagrody, jak przypomina poeta swojemu przyjacielowi 
z lwowskiego dzieciństwa, Leszkowi Elektorowiczowi, któremu wiersz 
został dedykowany. Należy przy tym życzyć sobie, aby ostatnia podróż 
z Tanatosem była krótka i niepoprzedzona długotrwałą chorobą lub 
okrutnymi objawami starości, jak to miało miejsce w przypadku filozofa 
z Królewca (Kant. Ostatnie dni, EB):

Czy naprawdę nie mogłaś zafundować mu nagłej śmierci 
jak pyknięcie świecy
jak zsunięcie się peruki na ziemię
jak krótka podróż pierścionka
po gładkim stole
który toczy się kołuje
wreszcie staje jak martwy
skarabeusz

Przytoczenia pochodzą z Epilogu burzy, ostatniego z trzech pożegnal-
nych tomów poezji, bo Zbigniew Herbert długo żegnał się i z ludźmi, 
i z życiem. Ale obrazy ostatniej wyprawy pojawiają się w jego poezji 
często i od zawsze, jak w wierszu Balkony (HPG), napisanym jeszcze 
w latach 50. Młody poeta, kiedy myślał o śmierci, to raczej nie swojej, 
lecz rozpamiętywał nieobecność innych:

tak zegarze tak trucizno to będzie jedyna podróż
podróż promem na drugi brzeg rzeki
nie ma tam cienia morza ani cienia wysp
są tylko cienie naszych bliskich

Herbert wielokrotnie deklarował, że wierzy w świecką wersję „świętych 
obcowania”, i zmarli są mu niezwykle bliscy. Na szczęście nie zawsze 
spotkanie z kamienną płytą nagrobną kończyło się ciemną wizją za-
światów, jak to ma miejsce w wierszu o rzekomej kurtyzanie, a w rze-
czywistości czcigodnej matronie, potwornie oczernionej przez poetę 
(Curatia Dionisia, N)19:

19 Badanie in situ dowiodło, że Curatia Dionisa ani nie była kurtyzaną, ani nie 
musiała sama zafundować sobie kamiennego nagrobka, gdyż uczynił to jej spadko-
bierca. Tak mówi łaciński napis. Zob J.M. Ruszar, W poszukiwaniu Curatii Dionisi 
[w:] Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, 
Kraków 2009, s. 160 – 170.
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Delfiny i lwy morskie oznaczają daleką podróż
choć stąd było tylko dwa kroki do piekła

Raz podróż jest długa, raz do celu mamy zaledwie dwa kroki? Niekon-
sekwencja jest zrozumiała. Tej jednej jedynej wizji nie są pewni nawet 
najwięksi poeci, skoro nikt nie wrócił z wyprawy. Ale zanim dotarł do 
celu, poeta dziękował Bogu za samą łaskę podróży, która pozwoliła mu 
ogarnąć wzrokiem i doświadczyć niezawodną dłonią, że „świat [jest] 
piękny i bardzo różny” (Modlitwa Pana Cogito – podróżnika, ROM).

* * *

W niniejszym tomie Czytelnik znajdzie szkice poświęcone podróżom 
Zbigniewa Herberta, wierszom powstałym z inspiracji napotkanych 
artefaktów albo będących wynikiem rozumienia „innych ludzi, innych 
języków i innych cierpień”, by sparafrazować Modlitwę Pana Cogito – 
podróżnika (ROM). Podczas podróży poeta zbierał inne cierpienia jak 
geolog cenne kamienie, aby dać im świadectwo w swojej empatycznej 
poezji i przenieść je w wieczność literatury. Tak postąpił z historią Maxa 
Jacoba, francuskiego poety i Żyda, który zmarł w obozie przejściowym 
w Drancy, zanim wysłano go do Auschwitz. Obłoki nad Ferrarą (R) 
przywołują niepewny los, także los utraconego Lwowa, bo to włoskie 
miasto – nie wiedzieć dlaczego – przypomina „zrabowane miasto mo-
ich ojców”, jak powiada poeta w wierszu Rovigo (R). Rovigo to zresztą 
miasto symbolizujące obojętność wobec przelotnie poznanych miejsc 
oraz nieczułość, jaką okazujemy doraźnie napotkanym ludziom. To 
opowieść o zbyt małej pojemności naszego serca i zbyt małych wy-
rzutach sumienia.

Można tu przeczytać o duchowym porozumieniu lub o rozmowie 
z wieloma pisarzami, jak William Szekspir, Konstandinos Kawafis, 
Osip Mandelsztam i Josif Brodski, a nawet o powinowactwach z Joh-
nem Maxwellem Coetzeem. Przyjaźnie lub wpływy dotyczą poetów 
bliskich i dalekich krajów, od Słowacji, przez Hiszpanię, po Brazylię. 
Podróż ta jednak nie zakończyła się wraz ze śmiercią poety. Zagranicz-
ni badacze podkreślają, że wędrówka twórczości Herberta przez inne 
kraje i języki wciąż trwa, a autor spotyka się z życzliwym przyjęciem. 
Tak więc do fizycznej i metafizycznej pielgrzymki poety dodać trzeba 
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(rozpoczętą za życia, ale kontynuowaną pośmiertnie) peregrynację jego 
tekstów w postaci tłumaczeń, odmiennych odczytań, a nawet wpływu 
na poezję w innych językach. 

Badacze przedyskutowali swoje ustalenia na spotkaniach XIV Warsz-
tatów Herbertowskich w Krakowie podczas międzynarodowej konfe-
rencji „Herbert po 20 latach” (9 – 12 listopada 2017), przygotowującej 
materiały na Rok Herberta. Organizatorem konferencji były Akademia 
Ignatianum i Instytut Myśli Józefa Tischnera. Program został wspar-
ty finansowo przez Fundację PZU i KGHM, a także Miasto Kraków. 
Publikacja obejmuje tylko wystąpienia dotyczące podróży i recepcji 
twórczości. Interpretacje utworów poświęconych etycznym i metafizycz-
nym aspektom twórczości Zbigniewa Herberta znajdują się w tomie 
zatytułowanym Nie powinien przysyłać Syna. 
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1.

Polska poezja powojenna wzbudziła mniej więcej od połowy lat 60. 
ubiegłego wieku – czyli w epoce zimnej wojny – duże zainteresowanie 
na Zachodzie. Rozpoczęło się to od publikacji zredagowanej przez 
Czesława Miłosza antologii Postwar Polish Poetry1. Wśród poetów 
wprowadzonych przez niego do owego nowego paradygmatu mody-
fikującego „poezję światową”2 był obok Tadeusza Różewicza, Mirona 
Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka (wy-
mieniam tylko twórców najbardziej wyeksponowanych przez Miłosza) 
również Zbigniew Herbert. I to właśnie on oddziaływał najsilniej na 
wyobraźnię grupy poetów i autorów piszących po angielsku. Czytając 
jego wiersze (a także utwory Czesława Miłosza), wykorzystywali oni 
ją, by odpowiedzieć na własne wątpliwości o stanie współczesnej im 
poezji i sztuki na Zachodzie. Uderzali zwłaszcza w „hermetyczność” 
poezji [post]modernistycznej. Wynikała ona z sytuacji nowoczesnego 
twórcy, który jako artysta słowa nie spełniał żadnej konkretnej funkcji 

1 Piersze wydanie tej antologii ukazało się w 1965 roku.
2 Myślę tu nie o Goetheańskiej koncepcji literatury światowej wyłożonej przez 

Weimarczyka w rozmowie z Johannem Peterem Eckermannem, ale o jej nowej od-
mianie (datującej się od lat 60. XX wieku), w której przekłady na język angielski de-
cydują o zakresie oddziaływania utworów napisanych w mniej rozpowszechnionych 
językach poza ich własnym obszarem lingwistycznym. Zjawisko to można – rzecz 
jasna – różnie oceniać. 



40 Arent van Nieukerken

społecznej3. Przeciwstawiano paradygmatowi poezji „specjalistycznej”, 
wyłącznie artystycznej, model poezji przednowoczesnej, to znaczy 
twórczość poetów czynnie uczestniczących w życiu publicznym, przy 
czym ów udział znajdował odbicie w formie i treści utworów, jak na 
przykład w siedemnastowiecznej poezji metafizycznej. Wydawało się 
jednak, że koncepcja poezji podkreślająca społeczne znaczenie twórcy 
(choć niekoniecznie w sensie bezpośredniego zaangażowania w życie 
„polityczne”) straciła swą żywotność na zawsze. Od drugiej połowy 
XIX wieku rola społeczna poety polegała bowiem na wywoływaniu 
wrażeń estetycznych poprzez stwarzanie artefaktów programowo wy-
łączonych ze świata dziejów, które coraz bardziej przyspieszały4. 

Akceptacja takiej poetyki oznacza jednak, że również rola poezji jako 
medium wyrażania osobowości ulega istotnemu zawężeniu. Model tak 
zwanej poezji konfesyjnej popularny w literaturze amerykańskiej w la-
tach 60. XX wieku5 ograniczał się bowiem do odtwarzania idiosynkra-
tycznych uczuć, ewentualnie umieszczał je w rozmaitych kontekstach 
tradycji literackiej, tyle że analiza relacji między tymi stanami psychicz-
nymi a rzeczywistością historyczno -społeczną w zasadzie nie mogła 

3 Najsłynniejszym przykładem był Stéphane Mallarmé, który pracował w li-
ceum jako nauczyciel języka angielskiego. Nie ma żadnej (choćby negatywnej) relacji 
między jego życiem pozaartystycznym a formą i treścią jego dzieła poetyckiego. 
Również burzliwa historia Francji w drugiej połowie XIX wieku nie znajduje odbicia 
w jego twórczości.

4 Proces stopniowej alienacji poezji modernistycznej (zwłaszcza symbolistycznej) 
z życia społecznego opisuje Czesław Miłosz na pierwszych stronach eseju Przeciw 
poezji niezrozumiałej. Istotnym czynnikiem okazuje się rozbrat z inspiracjami reli-
gijnymi nadającymi dziejom, a także naszemu „tu i teraz” sens, podczas gdy status 
samego poety ulega sakralizacji. Poeta staje się kapłanem religii sztuki („Człowiek 
wznosi się ponad siebie tylko w sztuce”. C. Miłosz, Życie na wyspach, Kraków 1997, 
s. 96). Negatywną stroną tej postawy jest to, że jako kapłan zaczyna się wywyższać 
nad współczesną mu problematykę życiową: „Szczególnie trwała izolacja poety od 
jego współczesnych zdaje się być cechą stałą przeróżnych szkół poetyckich, które 
następują jeden po drugim od lat stu kilkudziesięciu […]”. Tamże, s. 97. 

5 Termin ten, poezja „konfesyjna”, kojarzy się z poetami, takimi jak Robert Lowell 
(chodzi o jego późniejszą twórczość), Sylvia Plath i John Berryman. Seamus Heaney, 
omawiając specyfikę tego nurtu poetyckiego na przykładzie Lowella, zwraca uwagę 
na napięcie między „spontanicznym” żywiołem wyznania a formalnym rygorem 
tych wierszy, określając tę ostatnią tendencję jako „ruch w stronę bezosobowości”. 
S. Heaney, The Government of the Tongue, London 1988, s. 131. 
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być przedmiotem poezjowania, ponieważ taka postawa analityczna 
(nieważne, czy bezpośrednia [dydaktyzm], czy też pośrednia [ironia]) 
byłaby sprzeczna z realizacją założonego w poetyce konfesyjnej celu. 
Była nim niezapośredniczona autoreprezentacja osobowości w jej nie-
powtarzalnej „pojedynczości”. Takie podejście powoduje jednak często 
naruszenie sfery społecznego tabu. Okazuje się więc, że idea niezapo-
średniczonej jaźni jest społecznym konstruktem, tyle że sama poezja 
konfesyjna nie może stematyzować tego zagadnienia dyskursywnie, na 
poziomie aktu poetyckiego. Zadanie to spełnia krytyka literacka, która 
posługuje się jednak językiem niepoetyckim6. 

Typowy dla poezji konfesyjnej jest ponadto rozpad tradycyjnej trój-
zasady platońskiej. Chodzi tu o prawdę, ale jest to prawda obnażonego, 
samego siebie obnażającego „ja”. Paradoks polega na tym, że owo „ja”, 
próbując ująć własną egzystencję w swej pojedynczości, budzi u od-
biorcy (a w pewnym sensie jest ono również swoim własnym odbiorcą, 
przygląda się więc samo sobie) doznania estetyczne. Mają one często 
(gdyż jednym z preferowanych tematów poezji konfesyjnej jest cier-
pienie) charakter „wzniosły”. Zaliczają się więc do estetycznej kategorii 
wzniosłości (lub górności). Jednakże „prawda” i „piękno” w tego typu 

6 Najbardziej wymowny komentarz do tej poezji „samoobnażającej się” napisał 
Czesław Miłosz w późnym wierszu (z tomiku To) zatytułowanym Do poety Roberta 
Lowella. Krytyczna postawa podmiotu mówiącego wobec amerykańskiego modernisty 
przeobraża się natychmiast w próbę autoanalizy wydobywającej kompleksy i mecha-
nizmy samoobronne emigranta: „Nie miałem prawa tak mówić o tobie, / Robercie. 
Zazdrość chyba emigranta / Podyktowała takie wyszydzanie / Twoich depresji, stanów 
przerażenia, / Niby -wakacji w bezpieczeństwie klinik. / Nie, to nie duma z mojej nor-
malności. / Obłęd, wiedziałem, podkradał się we mnie, / Szedł cienką nitką do samego 
środka, / Na moje tylko czekał przyzwolenie, / Żeby mnie porwać w swoje mroczne 
kraje. / I byłem czujny […]”. C. Miłosz, Wiersze, t. 5, Kraków 2009, s. 140. „Byłem 
czujny”, więc poeta ujął tę spowiedź w klasycznym formacie jedenastozgłoskowca, 
łącząc żywiołowość ludzkich uczuć z obiektywizującym dystansem formy. Zabieg 
ten (niewątpliwie świadomy), odzwierciedla chwiejną równowagę między zdrowiem 
psychicznym a obłędem, i sprzyja postawie analitycznej: „Stąd teraz, późno, ten mój 
list do ciebie, / Dla pokonania tego, co nas dzieli: / Gestów, konwencji, złudzeń i na-
rzeczy” (tamże). Wydaje się więc, że Miłosz znalazł tu (por. jego wcześniejszy wiersz 
Ars poetica?) formę równocześnie poetycką i analityczną. Trzeba jednak powiedzieć, 
że wielki autorytet Miłosza na Zachodzie (zwłaszcza wśród kolegów -poetów) nie 
poskutkował podejmowaniem jego rozwiązań w dziedzinie formy poetyckiej.
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poezji nie wiążą się w żaden sposób z Dobrem, które pozostaje zawsze 
kategorią realizującą się w społecznej przestrzeni dziejów (co nie jest 
sprzeczne z jego [Dobra] transcendentnym zakorzenieniem). 

Otóż wielu czytelnikom powojennej poezji polskiej (a szerzej środ-
kowo- i wschodnioeuropejskiej) wydawało się, że właśnie ona zapropo-
nowała poetycką receptę pozwalającą przezwyciężyć wspomniane aporie, 
które utrudniały odbiór zachodniej poezji modernistycznej i ograniczały 
grono jej czytelników. Protagoniści poezji środkowoeuropejskiej stoją 
bowiem w obliczu pozbawionej twarzy tyranii totalitarnej właśnie 
jako jednostki, to znaczy pojedyncze osoby, ale owa pojedynczość nie 
jest ich własnym wyborem, lecz losem narzuconym przez konkretne 
okoliczności historyczno -społeczne. Ich niepowtarzalność wynika ze 
sposobu, w jaki próbują sprzeciwiać się naciskowi wywieranemu przez 
ową anonimową siłę7 (jej narzędziami są ludzie, którzy dobrowolnie 
albo też pod przymusem zrzekli się indywidualizującej energii bycia 
osobą). Opór ten jest więc z zasady czynem społecznym, to znaczy 
potencjalnym przykładem moralnym dla coraz bardziej zniewolonego 
społeczeństwa. Zachodni odbiorca tej poezji przygląda się zaś owemu 
protagoniście z bezpiecznej odległości w jego walce z anonimowym 
złem. Taki stan rzeczy jest klasycznym przykładem estetyki wzniosłości, 
tyle tylko, że to nie sam poeta środkowoeuropejski dążył do wywołania 
tego efektu estetycznego (tak się działo nieraz w przypadku amery-
kańskiej powojennej poezji konfesyjnej8). Estetyka wzniosłości nie jest 
tu bowiem programem artystycznym poety, lecz rezultatem odbioru 

7 Chodzi tu o pewien stan uwewnętrznionego zniewolenia doskonale opisanego 
przez Herberta w wierszu Potwór Pana Cogito (ROM).

8 Właśnie w taki sposób Seamus Heaney opisuje poetykę Sylvii Plath w wierszu 
Daddy: „A poem like ‘Daddy’, however brilliant a tour de force it can be acknowledged 
to be, and however its violence and vindictiveness can be understood or excused in 
the light of the poet’s parental and marital relations, remains, nevertheless, so en-
tangled in biographical circumstances and rampages so permissively in the history of 
other people’s sorrows that it simply overdraws its rights to our sympathy”. S. Heaney, 
The Government…, s. 165. W tłumaczeniu: „Taki wiersz jak Tatuś – bez względu na 
to, za jak niezwykły tour de force go uznamy; jakkolwiek zrozumiemy gwałtowność 
i zajadłość jego tonu i czy wybaczymy je w świetle wiedzy o relacjach poetki z ojcem 
i matką – pozostaje jednak do tego stopnia uwikłany w okoliczności biograficzne, 
do tego stopnia pozwala sobie na bezwzględne tratowanie historii cierpień innych 
ludzi, że po prostu nadużywa prawa do budzenia naszego współczucia”. S. Heaney, 
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tej poezji w innym niż jej macierzysty kontekście. Właśnie pod tym 
względem staje się on ważnym składnikiem zachodniego konstruktu 
Postmodern Polish Poetry przyczyniającego się do popularności poezji 
Herberta w latach 70. i 80. XX wieku.

Wybitną rolę w krzewieniu tego konstruktu w świecie literatu-
ry anglosaskiej odegrał irlandzki poeta i noblista Seamus Heaney. 
W T.S. Eliot Memorial Lectures wygłoszonych na Uniwersytecie w Kent 
w 1986 roku oraz w dwóch esejach (The Interesting Case of Nero, Chek‑
hov’s Cognac and a Knocker i Atlas of Civilization) odwołuje się często 
(w ostatnim eseju nawet programowo) do odświeżającego z punktu 
widzenia poezji zachodniej przykładu twórczości środkowoeuropejskiej, 
przy czym poświęca dużo uwagi Miłoszowi, a zwłaszcza Herbertowi. 
Pisałem już o tych powiązaniach dwadzieścia lat temu w książce Iro‑
niczny konceptyzm, wracam tu tylko do jednego wątku, który wydaje 
mi się obecnie najistotniejszy dla kategorii Polish Postwar Poetry jako 
konstruktu. Otóż zdaniem irlandzkiego poety Herbertowi udało się 
uratować moralną powagę poezji przez podawanie w wątpliwość jej 
liryczności, przy czym jednak reprezentacja napięcia między „prawdą” 
(sprawiedliwością) i dobrem z jednej strony a pięknem kojarzącym 
się z muzyką wiersza z drugiej pozostaje jednak wypowiedzią właśnie 
poetycką, a w pewnym sensie nawet „liryczną”. Nie jest bowiem (tylko) 
polityczną alegorią sytuacji poety w autorytarnie rządzonym społe-
czeństwie, która przemawia przede wszystkim do naszego intelektu, 
lecz reprezentacją osobistego dylematu człowieka, który musi wybrać 
między odpowiedzialnością za losy społeczeństwa („rzeczypospoli-
tej”) a otwartością na spontaniczną, opierającą się wszelkim próbom 
kontroli żywiołowość rytmu i dźwięku stanowiących materię poezjo-
wania. Reakcją na tę spontaniczność są jednak zadania konstrukcyjne, 
które samą swoją naturą wyobcowują poetę (nawet wbrew jego woli) 
z odpowiedzialności za wspólnotę. Tyle że poezja Herberta (Heaney 
analizuje w tym kontekście słynny wiersz Kołatka, HPG) często właśnie 
tematyzuje tę niewspółmierność. Zadanie konstrukcyjne, które w przy-
padku poezji modernistycznej wiązało się z autotelicznością utworu, 
staje się tu elementem napięcia między tradycyjnymi wyobrażeniami 

Niestrudzony stukot kopyt: Sylvia Plath [w:] tegoż, Znalezione – przywłaszczone. Eseje 
wybrane 1971 – 2001, tłum. M. Heydel, Kraków 2003, s. 192.
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o liryczności wiersza a jego znaczeniem jako czynnikiem historyczno-
-społecznym. Taki utwór może być „piękny”, lecz jego piękno nie jest tu 
jedynie poetycką wartością. Wskazuje bowiem na sytuację poety, który 
nie ma innego wyboru niż obrona zagrożonej wspólnoty i jej wartości 
(chodzi o Prawdę i Dobro) za pośrednictwem Piękna, choć zawsze 
(taki już jest los poety „nowoczesnego”) ma skłonność, by piękną formę 
potraktować jako swoisty kokon, wytwarzany, by uciec od okrucieństwa 
życia w warunkach (totalitarnego) ucisku9:

Pozornie wiersz Herberta żąda, by poezja porzuciła hedonizm i potoczystość, by 
stała się mniszką języka, a swoje bujne loki przycięła tak krótko, że pozostanie 
z nich kłujące ściernisko moralnych napomnień. […] utwór każe nam czuć, że 
powinniśmy przedkładać moralistykę nad łagodzący wpływ poetyckich obrazów. 
Udaje mu się to: sprawia, że c z u jemy i że poprzez czucie przenosimy żywą 
prawdę do swoich serc – dokładnie według teorii romantyków10.

Poezja samego Heaneya ma bardzo zmysłowy charakter (to samo 
można powiedzieć o jego prozie, o czym świadczy powyższy cytat 
charakteryzujący paradoksalną poetykę Herberta). Pod tym względem 
był on typowo modernistycznym spadkobiercą największego poety ir-
landzkiego – Williama Butlera yeatsa (a także romantyków takich jak 
John Keats). Nic dziwnego więc, że poświęca najwięcej uwagi napięciu 
w poezji Herberta między lirycznością, umożliwiającą doznania estetycz-
ne, a etycznym „albo – albo”, które leży u podstaw lektury tych wierszy 
jako politycznych alegorii. W bardziej przekonywający sposób Herbert 

9 Ciekawe, że w tym kontekście Heaney przywołuje również wiersz Miłosza, 
a mianowicie bardzo ironiczny utwór „Zaklęcie”, w którym ironia jednak nie tyle 
godzi w platońską trójzasadę (choć z punktu widzenia epoki „drutu kolczastego” wy-
daje się ona niesubstancjalna – wieść o ślubie między „filo -sofiją” a „poezją w służbie 
Dobrego” przynoszą bowiem baśniowy „jednorożec” i mityczne „echo”), ile w jej 
wrogów: „Ich wrogowie wydali siebie na zniszczenie”. 

10 S. Heaney, Rządy języka, tłum. M. Heydel [w:] tegoż, Zawierzyć poezji, tłum. 
S. Barańczak i in., Kraków 1996, s. 164 – 165. Fragment w oryginale: „Herbert’s poem 
ostensibly demands that poetry abandon its hedonism and fluency, that it become 
a nun of language and barber its luxuriant locks down to a stubble of moral and 
ethical goads. […] the poem makes us feel that we should prefer moral utterance to 
palliative imagery, but it does exactly that, makes us feel, and by means of feeling 
carries truth alive into the heart – exactly as the Romantics said it should”. S. Hea-
ney, The Government…, s. 100.
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przedstawił ten konflikt w słynnym wierszu Apollo i Marsjasz (SP), który 
Heaney omawia w eseju poświęconym w całości twórczości Herberta 
pod znamiennym tytułem Atlas of civilization (oprócz jego poezji ir-
landzki poeta rozpatruje tu szkice o włoskiej sztuce zebrane w słynnym 
tomie Barbarzyńca w ogrodzie). Kluczowym zdaniem w tym eseju jest 
kryptocytat: „About suffering, he was never wrong, this young master” 
(por. linijka z wiersza Musée des Beaux Arts W.H. Audena: „About suf-
fering they were never wrong, / The old masters […], about Brueghel’s 
famous painting «The Fall of Icarus»”11). Herbert odnosił się do wier-
sza Audena między innymi w utworze Dawni mistrzowie: „wzywam 
was Starzy Mistrzowie / w ciężkich chwilach zwątpienia” (ROM). Jak 
można pisać o „cierpieniu” bez popadania w poetycką afirmację nicości 
platońskiej identyfikacji piękna z dobrem (byłaby to opcja Różewicza, 
jego przekonanie o prawdzie ludzkiej egzystencji, której on namiętnie, 
w imię „prawdy” – tyle że izolowanej od dobra i piękna – broni; pisze 
on więc „antypoezję”, która pozostaje jednak „poezją”)? Odpowiedzią 
na to pytanie jest, według Heaneya, Apollo i Marsjasz, utwór, który jest 

„wierszem, a nie diagramem”. Irlandzki poeta nie przedstawia tu analizy, 
lecz pisze krótką prozę poetycką na cześć tego utworu:

Element antypoezji zdążył już z niego wyparować – albo został wchłonięty przez 
płuca czytelników – toteż, pomimo owej zabójczej nuty „A”, muzyka całego 
wiersza mieści się raczej w lamentacyjnych rejestrach wiolonczeli albo kobzy. 
Skamieniały słowik, osiwiałe drzewo, monotonne „Aaa” nowej sztuki – każdy 
z tych wynalazków jest równie straszny, jak pomysłowy, każdy dobywa się 
z wyschłej studni obiektywnego głosu. Rządzi tu demon perspektywy; zasada 
ponadindywidualna odczytuje historię na sposób Piero della Francesca, przez 
szybę z lodu, z niewzruszonym spokojem, jak gdyby opowieść kuta była dłutem 
w kamieniu12.

11 W.H. Auden, Collected Poems, London 1994, s. 179. Wiersz ten poświęcony 
upadkowi Ikara na słynnym obrazie Pietera Bruegla odegrał dużą rolę w powojennej 
poezji polskiej. Dobrym przykładem jest ostatnia część Opowiadań dydaktycznych 
Różewicza zatytułowana Prawa i obowiązki. T. Różewicz, Niepokój. Wybór wierszy, 
Warszawa 1995, s. 367.

12 S. Heaney, Atlas cywilizacji, tłum. S. Barańczak [w:] tegoż, Zawierzyć poezji…, 
s. 126 – 127. Fragment w oryginale: „By now, the anti -poetry element has evaporated 
or been inhaled so that in spite of that devastating A -note, the poem’s overall music 
dwells in the sorrowing registers of cello or pibroch. The petrified nightingale, the 
tree with white hair, the monotonous Aaa of the new art, each of these inventions is 
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Spróbujmy przełożyć ową prozę poetycką na język dyskursywny (o ile 
to możliwe). Zdaniem Heaneya kontekstem tych rozważań o statusie 
sztuki utrwalającej okrucieństwo jest właśnie polskie doświadczenie 
historyczne. Jednakże sam wiersz przywołuje ów kontekst za pośred-
nictwem alegorii nie tyle politycznej, ile właśnie artystycznej, uobec-
niającej rozterki poety lub malarza chcącego pisać o ludzkim cierpie-
niu. Podtekstem tych rozterek jest napięcie między zapośredniczającą, 

„obiektywizującą” (a więc do pewnego stopnia fałszującą) naturą poezji 
i sztuki (właśnie obiektywizacja jest warunkiem ich piękna) a bezpośred-
niością fizycznego cierpienia. Apollo to nie tyle (nie tylko) autorytarny 
dyktator znęcający się nad ofiarami, co modernistyczny poeta poszu-
kujący objective correlates (termin T.S. Eliota) dla ucisku, które Heaney 
bez wahania umieszcza w zniewolonej przez totalitaryzm Europie 
Środkowo -Wschodniej. Właśnie status poety jako mieszkańca Euro-
py Środkowo -Wschodniej, przestrzeni zniewolenia i wydziedziczenia, 
przeobraża tu zasadę modernistycznej bezosobowości. Poeta wcale nie 
jest „anonimowym” twórcą (jak „Dawni mistrzowie [którzy] obywali się 
bez imion”), lecz ktoś, kto aktywnie przeciwstawia się cierpieniu przez 
pisanie poezji, to znaczy stwarzając wiersz będący reprezentacją dyle-
matu (może nierozwiązywalnego) wynikającego z tego, że formalnie 
doskonałe przedstawienia cierpienia nie oddają jednak adekwatnie 
jego grozy. Ale alternatywa, monotonny, rozdzierający słuchaczy krzyk 
Marsjasza nie jest już sztuką. Trzeba więc stworzyć w wierszu przestrzeń 
pozwalającą skonfrontować obie te postawy. 

Paradoks polega na tym, że poeta stwarzający tę przestrzeń jest 
formalnie bliższy obiektywizującej postawie Apollina, choć jego in-
tencją jest właśnie zdemaskowanie okrutnej bezosobości tego boga 
(w renesansie podobną metodę stosował – Heaney nawiązuje tu do 
Barbarzyńcy w ogrodzie – Piero della Francesca). Irlandzki poeta wią-
że tę paradoksalną poetykę (jakże różną od przedmodernistycznych 
reprezentacji cierpienia) z poetyką yeatsa, cytując Richarda Ellmana: 

as terrible as it is artful, each is uttered from the dry well of an objective voice. The 
demon of perspective rules while the supra -individual principle reads history through 
a pan of Francescan [Piero di Francesco] ice, tranquilly, impassively, as if the story 
were chiseled in stone”. S. Heaney, The Government…, s. 64.
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Jeżeli musimy cierpieć, to lepsze jest, byśmy sami wykreowali świat, w którym 
cierpimy, a właśnie tak spontanicznie czynią wszyscy bohaterowie, a także – nie 
mniej świadomie [poprzez wyobraźnię] – wielcy artyści, zresztą w pewnej mierze 
wszyscy ludzie tak czynią13.

Zdaje się, że problem jednak polega na tym, że na Zachodzie (może 
z wyjątkiem Irlandii) owe akty kreacji świata cierpienia straciły łączność 
ze światem historyczno -społecznym. Największe wrażenie artystyczne 
wywołują bowiem światy osobistego cierpienia. Przykładem skutecznej 
z punktu widzenia ars poetica kreacji takich światów są, zdaniem Hea-
neya, późne wiersze wspomnianej już wcześniej Sylvii Plath, tyle że:

 Może w ostatecznym rozrachunku ogranicza je dominujący temat samoodkrycia 
i samookreślenia się, nawet gdy rozumie się tę potrzebę jak odważną wyprawę 
przeciw czarnej dziurze depresji i samobójstwa14.

 Zdaje się więc – choć Heaney nie mówi tego explicite – że brakuje tej 
poezji energii społecznej. Jest ona reprezentacją rozkładu osobowości 
w cywilizacji, w której społeczeństwo uległo już rozproszeniu, atomizacji. 
Wiersze Herberta skupiają się zaś na „ocaleniu [survival ] prawidłowego 
«ja» [the valid self  ], tzn. miasta [w sensie civitas], dobra i piękna, albo – 
inaczej, tematem [tej poezji] jest odpowiedzialność każdej osoby za to 
ocalenie”15. Zadaniu temu najlepiej sprostała w latach 60. i 70. XX wieku 
poezja środkowo- i wschodnioeuropejska.

2.

Raczej nie jest sprawą przypadku, że teza ta została sformułowana 
przez poetę irlandzkiego, trochę peryferyjnego wobec anglosaskiego 
centrum. Podobnego zdania był również inny peryferyjny twórca, słynny 

13 Tamże, s. 101, tłum. A.N. Fragment w oryginale: „If we must suffer, it is bet-
ter to create the world in which we suffer, and this is what heroes do spontaneously, 
artists do consciously, and all men do in their degree”.

14 Tamże, s. 168, tłum. A.N. Fragment w oryginale: „What may finally limit it 
is its dominant theme of self -discovery and self -definition, even though this concern 
must be understood as a valiantly unremitting campaign against the black hole of 
depression and suicide”.

15 Tamże, s. 69.
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południowoafrykański powieściopisarz i krytyk John Maxwell Coetzee. 
Cytaty i kryptocytaty z Herberta regularnie pojawiają się w jego po-
wieściach16, ale Coetzee jest również autorem eseju (jest to właściwie 
rozprawa naukowa) zatytułowanego Zbigniew Herbert and the Figure of 
the Censor, opublikowanego w zbiorze esejów o cenzurze Giving Offense  17. 
Analizuje w nim poetyckie reprezentacje obecności cenzora w twór-
czości Herberta. Inaczej niż Heaney Coetzee nie interesuje się jednak 
w pierwszym rzędzie napięciem między tymi formalnymi jakościami 
wiersza, dzięki którym odbiorca doznaje go estetycznie, ale moralnym 
przesłaniem utworu. Południowoafrykański autor skupia uwagę na 
poetyckiej reprezentacji obecności specyficznego czytelnika tej poezji, 
a mianowicie cenzora. Najkrócej rzecz ujmując, Coetzee uważa, że 
w swoich wierszach Herbert nie stronił wprawdzie od tak zwanej mowy 
ezopowej, czyli szyfrowania przekazu w taki sposób, że jest nieczytelny 
dla cenzora, a dostępny dla zaprojektowanego odbiorcy -opozycjonisty. 
Główny cel poety jest inny. Chodzi Herbertowi bowiem o reprezenta-
cję gry, którą poeta w warunkach ucisku i cenzury próbuje prowadzić 
z przedstawicielami państwa totalitarnego, przy czym ta gra przybiera 
czasami formę autocenzury, to znaczy uwewnętrznienia struktur ucisku. 

16 Dobrym przykładem takiego cytatu z Herberta wyznaczającego perspektywę 
interpretacyjną utworu Coetzeego są ostatnie linijki z prozy poetyckiej Z mitologii: 

„Wtedy przyszli barbarzyńcy. Oni też bardzo cenili bożka ironii. Tłukli go obcasami 
i wsypywali do potraw” (SP). Fragment ten występuje na początku książki (gatunkowo 
hybrydycznej) Summertime: „But to the barbarians, as Zbigniew Herbert has pointed 
out, irony is simple like salt: you crunch it between your teeth and enjoy a momentary 
savour; when the savour is gone, the brute facts are still there” (J.M. Coetzee, Sum‑
mertime. Scenes from Provincial Life, London 2009, s. 16. Fragment w tłumaczeniu: 

„Lecz w oczach barbarzyńców, jak ich nazywa Zbigniew Herbert, ironia jest niczym 
sól; rozgniata się ją w zębach i przez chwilę można cieszyć się smakiem, lecz gdy on 
mija, pozostaje okrutna rzeczywistość”. J.M. Coetzee, Lato. Sceny z prowincjonalnego 
życia III, tłum. D. Żukowski, Kraków 2010, s. 22). W scenie z powieści Waiting for 
the Barbarians, w której główny protagonista, sędzia, opisuje swoje doznania, kiedy 
jest torturowany przez swoich własnych ludzi (za to, że otwarcie wystąpił w obronie 
kilku wziętych do niewoli barbarzyńców), można znaleźć echa dwóch wierszy Her-
berta: Przesłuchanie anioła (N), a także Apollo i Marsjasz (SP) (kiedy cierpiący sędzia 
opisuje swoje własne doznania, niejako z perspektywy Marsjasza [J.M. Coetzee, 
Waiting for the Barbarians, Harmondsworth 1982, s. 106 – 121]).

17 J.M. Coetzee, Giving Offense. Essays on Censorship, Chicago 1996.
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Rzuca się w oczy to, że wybór takiej poetyki umieszcza twórczość Her-
berta w tradycji poezji autobiograficznej (a w pewnym sensie nawet 
konfesyjnej”). Sam poeta przygląda się sobie (to znaczy swojej poetyckiej 
reprezentacji) pod kątem własnej niewystarczalności (zbyt często nie 
stał na wysokości podsuwanych mu przez epokę zadań), ale właśnie owa 
niewystarczalność wynikająca z uwewnętrznionego (w mniejszym lub 
większym stopniu) lęku przed anonimowym zagrożeniem (por. znów 
Potwór Pana Cogito) uświadamia mu (i czytelnikowi) jego odpowie-
dzialność wobec siebie i wspólnoty. Dobrym przykładem tej strategii 
poetyckiej jest postawa bohatera lirycznego w Powrocie prokonsula (SP). 
Nie jest szczególnie istotne w tym wierszu to, że możemy skojarzyć 
dwór cesarza z otoczeniem Stalina lub innych tyranów (choć nawet 
pod tym względem Powrót prokonsula ma uniwersalną wymowę – nie 
ulega zresztą wątpliwości, że cenzura PRL rozszyfrowała te dosyć jawne 
aluzje), lecz raczej o przedstawienie procesu pokonywania własnego 
lęku. Zdaje się, że w przypadku prokonsula rozterki są przynajmniej 
równie silne jak wewnętrzny głos, który mu podpowiada, że powinien 
być stanowczy – nie wiadomo więc, jaki będzie epilog tego wiersza: czy 
prokonsul rzeczywiście pokonał lęk i wrócił na dwór cesarza. Bardziej 
naglące jest jednak inne pytanie: czy prokonsul jest w stosunku do siebie 
w pełni uczciwy? Czy obecność tyrana (jego „spojrzenie autorytarne” 
[Coetzee: authoritarian]) nie powoduje u niego swoistej gry, czyli uda-
wania męstwa, podczas gdy jego wewnętrzny głos podpowiada mu, że 
w decydującej chwili nie stanie jednak na wysokości zadania wzięcia 
ludzkiej odpowiedzialności? Nie sposób rozstrzygnąć tego jednoznacznie, 
ale autor (to znaczy „obraz poety” w tym dramatycznym monologu) 
niewątpliwie uświadomił sobie ten dylemat18. 

W podobny sposób Coetzee analizuje najsłynniejszy wiersz Herberta, 
Przesłanie Pana Cogito (PC). Wykorzystuje przy tym i rozwija uwagi 
Stanisława Barańczaka z Uciekiniera z Utopii. Protagonista w tym wier-
szu nie tyle określa swoją konkretną postawę w obliczu totalitarnego 
ucisku, ile próbuje zarysować podmiot idealny, który sprosta wszystkim 
wymogom etyki odpowiedzialności i wierności wobec zagrożonych 
wartości spod znaku platońskiej trójzasady (Piękno, Prawda i Dobro). 
Okazuje się, że taki podmiot nie może liczyć na sukces w konkretnych 

18 Tamże, s. 154.
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warunkach życia doczesnego w zniewolonym społeczeństwie (Ba-
rańczak zwrócił uwagę, że wiele linijek w tym wierszu ma właściwie 
charakter „ostrzeżeń, uświadamiających odbiorcy całą bezskuteczność 
«postawy wyprostowanej» a zarazem, paradoksalnie, nie odbierających 
mocy końcowemu wezwaniu do «wierności» tej postawie”19). To właśnie 
sama wierność, bez względu na jej wymierne efekty, stanowi nagro-
dę dla takiego bohatera. Jednakże, inaczej niż w Powrocie prokonsula, 
odnosimy tu wrażenie, że podmiot mówiący (Pan Cogito) przekonał 
samego siebie, iż właśnie tak powinien postąpić, kiedy stanie w obliczu 
wyborów zarysowanych w tym „przesłaniu”. Jego postawa nie jest już 
chwiejna, lecz stanowcza:

Na poziomie etycznym Przesłanie… jest afirmacją wierności jako takiej i dla niej 
samej, a na poziomie estetycznym – „wielkich słów” jako takich i dla nich samych20. 

Udało mu się więc przezwyciężyć lęk, który sparaliżował prokonsula 
(choć nie do końca, bo nie można wykluczyć, że uświadomił on sobie 
do pewnego stopnia przyczynę własnej chwiejności). Tyle że istotnym 
składnikiem odwagi Pana Cogito jest również język, hipnotyzujący rytm 
linijek powtarzających stare zaklęcia. Coetzee uważa, że te zaklęcia oka-
zują się skuteczne tylko w przypadku „naiwnego czytelnika, który trak-
tuje te opowieści [związane z imionami bohaterów epickich] na serio”21. 
Moim zdaniem chodzi w Przesłaniu Pana Cogito o napięcie między bez-
względną, opierającą się na konkretnej wiedzy uczciwością Pana Cogito 
a jego wrażliwością na poezję. W tym nietypowym wierszu „tyrtejskim” 
muzyka poetycka staje się autonomiczną mocą inspirującą odwagę. 

Prozaik Coetzee jest mniej wrażliwy na efekty wywołane przez ję-
zyk poetycki, lecz podobny moment przezwyciężenia lęku zdarza się 
w jego powieści Waiting for the Barbarians (opublikowanej w 1980 roku, 
kiedy podstawy reżimu apartheidowego w RPA wydawały się jeszcze 
stabilne). Po zwycięskiej wyprawie żołnierze fikcyjnego państwa wracają 

19 S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 
1994, s. 208.

20 J.M. Coetzee, Zbigniew Herbert i figura cenzora [w:] tegoż, Obraza. Eseje 
o cenzurze, tłum. M. Król, Kraków 2011, s. 239. W oryginale: „The allegiance of «The 
Envoy» is at an ethical level to fidelity in and for itself, and at an aesthetic level to 
«great words» in and for themselves”. J.M. Coetzee, Giving Offense…, s. 157. 

21 Tamże.



Z. Herbert czytany przez S. Heaneya i J. M. Coetzeego 51

z jeńcami, których następnie publicznie okładają rózgami z trzciny. Za-
praszają małą dziewczynkę, by uczestniczyła w tych torturach. W tej 
chwili główny protagonista (Sędzia) nie wytrzymuje. Nagle wyskaku-
je z tłumu i próbuje bezskutecznie (w chwilę później sam stanie się 
ofiarą okrutników) zapobiec temu strasznemu spektaklowi (najgorsza 
jest dla niego tępa ciekawość widzów). Ów dosyć niespodziewany od-
ruch moralny wiąże się z wcześniejszymi doświadczeniami Sędziego. 
Okazał bowiem współczucie młodej kobiecie, która została wzięta do 
niewoli podczas wcześniejszej akcji przeciw barbarzyńcom, a którą 
następnie (po ukaraniu uwięzionych mężczyzn) żołnierze pozosta-
wili własnemu losowi. Przyjmuje ją do domu i później zawozi z powro-
tem do barbarzyńców, narażając się na podejrzenia władzy fikcyjnego 
imperium. Fabuła powieści Coetzeego wydaje się doskonałą ilustracją 
konsekwencji postawy „wyprostowanej” przedstawionej (choć w for-
mie serii „ostrzeżeń”) w Przesłaniu Pana Cogito. Może nie nasunęła się 
autorowi pod bezpośrednim wpływem lektury Herberta, ale powieść 
ta świadczy o pewnym pokrewieństwie między polskim poetą a połu-
dniowoafrykańskim powieściopisarzem. 

Trudno przeoczyć, że w obu przypadkach dużą rolę odgrywa znów 
poetyka wzniosłości (tak ważna dla interpretacji poezji Herberta przez 
Heaneya). Również Coetzee podkreśla środkowoeuropejski kontekst 
postawy Pana Cogito, która jest wprawdzie uniwersalna, jednak przede 
wszystkim daje odpowiedź na bardzo konkretny rodzaj zniewolenia, ko-
jarzący się z sowieckim (albo nazistowskim) totalitaryzmem. Podobne 
postawy są jednak też możliwe na peryferiach innych „imperiów”, tyle 
że są to obszary bliżej nieokreślone (por. anonimowe państwo z Wa‑
iting for the Barbarians). Południowoafrykański autor przeciwstawia je 
innym typom zniewolenia, które zdarzają się może na Zachodzie, nie 
precyzując ich dalej (może tu chodzić o autocenzurę w ramach jakichś 
odmian „poprawności politycznej” albo też o podporządkowywanie 
się potrzebom kultury masowej). Gra środkowoeuropejskiego poety 
z cenzorem jako reprezentantem represyjnej władzy jest przy tym grą 
specyficzną: grozi poważnymi konsekwencjami, a zachodni krytyk 
z podziwem, ale z bezpiecznej odległości patrzy na zmagania tych po-
etów z własnym arcyludzkim lękiem. Właśnie dzięki owym próbom 
pokonywania lęku środkowoeuropejski poeta odświeża dawne tradycje 
literackie i ogólnokulturowe, tematyzując ich rozterki (na przykład 
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obronę Troi, upadek Konstantynopola czy Jeruzalem, wędrówki Odysa  
i tak dalej). 

W tym punkcie trzeba się zastanowić nad interpretacją kultury kla-
sycznej (starożytnej) w kontekście środkowoeuropejskiej odmiany znie-
wolenia. Coetzee wspomina o tym tylko bardzo krótko, w zakończeniu 
eseju rozważającego ideę „klasyka” (i utwór „klasyczny”) zaproponowaną 
przez T.S. Eliota22. Z punktu widzenia autora Czterech kwartetów klasyk 
reprezentuje epokę, w której jakaś kultura osiągnęła dojrzałość. Idealnym 
klasykiem kultury europejskiej, łączącej starożytność z nowożytnością, 
jest Wergiliusz. To właśnie jego Eneida jest kamieniem probierczym 
dla artystycznej wartości innych dzieł literackich. Eliotowska koncepcja 
klasyka jest jednak nie tylko ponadczasowa (co jeszcze nie musi być pro-
blemem), lecz także ahistoryczna. Klasyk zapewnia ciągłość wewnątrz 
jakiejś kultury, a także między epokami tej kultury. Eliot nie zastana-
wia się jednak nad zagrożeniami dla tej kultury z zewnątrz. Głównym 
niebezpieczeństwem dla niej okazuje się dekadencja, wyczerpywanie 
się witalnych sił. Zupełnie inaczej, zdaniem Coetzeego, ma się sprawa 
ze statusem klasyka i kultury starożytnej u Herberta (a także u Josifa 
Brodskiego). W przypadku Europy Środkowej znaczenie klasyka wy-
kracza bowiem daleko poza sferę literatury i kultury w wąskim sensie. 
Przeciwieństwem klasyczności nie jest tu na przykład romantyzm (albo 
jakiś inny prąd kulturowy), lecz barbarzyństwo, perspektywa rozkładu 
i upadku. Z punktu widzenia Środkowoeuropejczyka klasyk nie kultywu-
je więc jakichś wartości, lecz broni ich czynnie przed ciemnymi mocami, 
które zagrażają wszelkiej kulturze unicestwieniem (Coetzee myślał tu 
bardzo konkretnie o położeniu Polski między dwoma mocarstwami 
totalitarnymi23). Nie można nawet wykluczyć, że owe ciemne moce na 
pewien czas zalewają i opanowują przestrzeń kultury. Zadanie klasyka, 

22 J.M. Coetzee, What is a Classic [w:] tegoż, Stranger Shores. Literary Essays, 
1986 – 1999, New york 2001.

23 Por. „Herbert writes from the historical perspective of Poland, a country with 
an embattled Western culture caught between intermittently barbaric neighbors”. 
J.M. Coetzee, Stranger Shores…, s. 16. W tłumaczeniu: „Herbert pisze z historycznej 
perspektywy Polski, kraju o kulturze zachodniej w stanie oblężenia, niefortunnie 
tkwiącym pomiędzy sporadycznie barbarzyńskimi sąsiadami”. J.M. Coetzee, Co to 
jest dzieło klasyczne – prelekcja [w:] tegoż, Dziwniejsze brzegi. Eseje literackie 1986 – 1999, 
tłum. A. Skucińska, Kraków 2008, s. 31.
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to znaczy poety lub artysty afirmującego klasyczną trójzasadę platońską 
(Piękno, Prawda, Dobro), polega wtedy na „testowaniu” kanonicznych 
wartości swojej kultury – cywilizacji śródziemnomorskiej. Klasyczne 
okazuje się wtedy to, co wytrzymuje napór sił ciemności:

To, co nie poddaje się najgorszym przejawom barbarzyństwa, ponieważ kolejne 
pokolenia, nie mogąc sobie pozwolić na taką utratę, podejmują zacięta obronę – to 
właśnie jest dzieło klasyczne24.

Takim walczącym klasykiem był na przykład Herbertowski Marek 
Aureliusz (Coetzee wspomina rzymskiego cesarza -filozofa explicite 
w eseju o Brodskim, wiążąc go natychmiast z Herbertem25) stojący 
twarzą w twarz z barbarzyńcami:

[…] to niebo mówi obcą mową
to barbarzyński okrzyk trwogi
którego nie zna twa łacina

Drugim – oprócz cenzora – wpisanym w strukturę Herbertowskiego 
podmiotu antagonistą jest więc barbarzyńca, Longobard, mówiący 
przeciągle: „nothing nothing nothing”, a zachodni krytyk z wielkim 
przejęciem przygląda się próbom środkowoeuropejskiego poety, by 
pokonać lęk przed tą uwewnętrznioną totalitarną siłą destrukcyj-
ną – przygląda się znów z bezpiecznego dystansu – powraca więc i tu 
estetyka wzniosłości. Tyle że właśnie w tej walce obronnej wyłaniają 
się autentycznie klasyczne dzieła kultury „europejskiej” (śródziemno-
morskiej). Nie zostały one bowiem dane raz na zawsze. Dopiero kiedy 

24 J.M. Coetzee, Co to jest dzieło klasyczne…, s. 31. Fragment w oryginale: „Ra-
ther, what survives the worst of barbarism, surviving because generations of people 
cannot afford to let go of it and therefore hold on to it at all costs – that is the classic”. 
J.M. Coetzee, Stranger Shores…, s. 16.

25 Zob. „Like the Polish poet Zbigniew Herbert, with whose stance of stoic 
pessimism in public affairs he has more than a little in common, Brodsky looks to 
Marcus as the one Roman ruler with whom some kind of communication across the 
ages is possible”. J.M. Coetzee, Stranger Shores…, s. 138. Fragment w tłumaczeniu: 

„Podobnie jak polski poeta Zbigniew Herbert (a z jego stoickim pesymizmem w spra-
wach publicznych Brodski ma niemało wspólnego), Rosjanin uznaje Marka Aureliusza 
za jedynego rzymskiego władcę, z którym możliwa jest jakaś więź duchowa poprzez 
stulecia”. J.M. Coetzee, Eseje Josifa Brodskiego [w:] tegoż, Dziwniejsze brzegi…, s. 196.
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wytrzymują napór barbarzyństwa, stają się naprawdę utworami kla-
sycznymi. Najtrafniejszym komentarzem do tej koncepcji walczącego 
klasycyzmu są ostatnie linijki Przesłania Pana Cogito:

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź
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Francesca Fornari

Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji

O Herbercie we Włoszech

W owym czasie ja – jak napisał drugi poeta –  
stałem na jednej nodze, zamknięty w kredowym kole.

Giorgio Agamben

Tematem recepcji twórczości Zbigniewa Herberta we Włoszech zaję-
łam się w 2008 roku podczas sesji zorganizowanej przez Uniwersytet 
Jagielloński1 – w referacie, który wtedy wygłosiłam, zbadałam dzieje 
obecności poezji autora Pana Cogito od pierwszych tłumaczeń, które 
ukazały się w latach 60., po zbiór Rovigo, wydany właśnie w 2008 roku. 

W tym szkicu przyjrzę się recepcji Herberta we Włoszech od 
chwili wydania drugiej antologii jego twórczości przez wydawnictwo 
Adelphi – to samo, które w roku 1993 wydało obszerny „mityczny” zbiór 
Rapporto dalla città assediata, w tłumaczeniu Pietra Marchesaniego. 
Nowa antologia, która jest ścisłą kontynuacją tej pierwszej, zaczyna się 
właśnie tam, gdzie poprzednia się kończyła, to znaczy wierszami Elegii 
na odejście, i zawiera, w ostatniej części, także wiersze z tomu Utwory 
rozproszone (Rekonesans). Antologia ta, zatytułowana L’epilogo della 
tempesta. Poesie 1990 – 1998 e altri versi inediti, w moim opracowaniu, 
ukazała się w październiku 2016 roku.

Po wydaniu zbioru na łamach ważnych tygodników i dodatków kul-
turalnych pojawiły się recenzje autorstwa krytyków literatury i poloni-
stów2 – warto zadać pytanie, jaki wizerunek Herberta się z nich wyłania?

1 Zob. F. Fornari, Herbert we Włoszech [w:] Język dalekosiężny. Przekłady i mię‑
dzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, red. M.Heydel, E.Wójcik -Leese, 
M.Woźniak, Kraków 2010, s. 105 – 113.

2 F.M. Cataluccio, L’epilogo italiano di Herbert, „Il Domenicale – Il Sole 24 Ore”, 
30.10.2016; A. Ceccherelli, Zbigniew Herbert, il morso del tempo sul corpo del dolore, 

„Il Manifesto”, 4.09.2016, https://ilmanifesto.it/zbigniew -herbert -il -morso -del -tempo-
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Roberto Galaverni na łamach „Corriere della Sera – La Lettura” 
odnosi się do paradoksalnej wypowiedzi Herberta w wywiadzie dla 

„Newsweeka”, w którym poeta żałował ironicznie, że nie ma już cenzury 
w nowych czasach, gdyż on opracował styl mający na celu zmylenie 
cenzorów. Wówczas pisał wiersze poważne, a teraz pisze o swoim ciele. 
Taka postawa przypomina Galaverniemu innego wielkiego poetę, Euge-
nia Montalego, który w Lettera a Malvolio [List do Malvolia] pisze, „że 
bez wielkiego wroga historycznego [dla niego był to faszyzm i nazizm] 
gry poezji stają się, paradoksalnie, trudniejsze. […] wejście w życie tak 
zwane normalne czy codzienne zostawia bez punktów oparcia, miesza 
karty, jakby poeta został nagle… bez gazu i nie mógł wznosić do góry 
swojej poezji”3. Dla krytyka kluczem interpretacyjnym, perspektywą 
łączącą ostatnie tomiki Herberta był temat pożegnania – z historią, 
z postawą zaangażowaną, z życiem. I w tym aspekcie poetyki można 
znaleźć dokładne odpowiedniki w twórczości największych włoskich 
poetów drugiej połowy XX wieku, takich jak Vittorio Sereni, Mario 
Luzi, Giorgio Caproni. Kończąc, Galaverni cytuje wiersz Małe serce 
(ENO), widząc w obrazie pocisku, który obiegł kulę ziemską, by trafić 
podmiot liryczny w plecy, metaforę ostatniej fazy poezji Herberta: te-
raz człowiek jest nagle bezbronny, bo spadła gęsta osłona Historii, bo 
może całe życie go zdradziło. I wtedy, dla Galaverniego, cały system 
poetycki Herberta, który przed chwilą był „pewny siebie i wojowniczy”, 
odwraca się przeciwko niemu – stąd próba pogodzenia się z życiem, 
nadania mu sensu, zanim nastąpi pożegnanie.

W artykule L’epilogo italiano di Herbert Francesco M. Cataluccio 
portretuje Herberta jako człowieka czułego i ironicznego, ale nękanego 
przez chorobę: „wielki poeta -filozof ” gardził kompromisami, czuł czę-
sto potrzebę, by „wypluć z siebie wszystko”, demaskując to, co uważał 
za tchórzostwo i oportunizm. Jednocześnie Herbert chciał zachować 
stoicką postawę wobec świata, a jego ideałem była poezja filozoficzna, 

„stoicka pieśń”. Cataluccio wspomina początek lat 90., kiedy Herbert 
poczuł na nowo pasję do podróżowania, zwłaszcza do Włoch. Her-
bert pisał listy z Pizy, gdzie badał tajemnicze „synopie” w Piazza dei 

-sul -corpo -del -dolore / [dostęp: 29.12.2017]; R. Galaverni, Il nemico non c’è più, il vate 
si congeda, „Corriere della Sera – La Lettura”, 25.09.2016.

3 Cytaty z recenzji w tłumaczeniu F.F.
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Miracoli, we wrześniu zatrzymał się w Ferrarze, chciał napisać esej 
o świecie bizantyjskim. Jeździł też często do Wenecji i Ravenny, prze-
jeżdżając przez Rovigo, któremu dedykowany został utwór w zbiorze 
zawierającym jedne z „najpiękniejszych wierszy Herberta, z których 
wiele zostało napisanych we Włoszech”. Cataluccio cytuje wypowie-
dzi Josifa Brodskiego o Herbercie kochającym antyk i wielką kulturę 
włoską – miara i równowaga klasyków obroniły poezję Herberta przed 

„bębnami propagandy”, jego twórczość nigdy nie była „zaangażowana”, 
był „uciekinierem z Utopii”, do końca wiernym obowiązkowi „powie-
dzenia tragicznej prawdy” o historii Polski, o czym świadczą na przykład 
wiersze Guziki (R) i Wilki (R). Epilog burzy jest finałem pokazującym 
wszystkie tematy tej twórczości poetyckiej „w nowym, bardziej melan-
cholijnym świetle”, a Brewiarze „są pełnym gorzkiej ironii dialogiem 
starego poganina z Bogiem wszechobecnym, który jednocześnie, ale 
nie w tej samej mierze, udziela Zła i Dobra”.

Andrea Ceccherelli na łamach „Il Manifesto” podkreśla aspekt 
„etyczny i metafizyczny” oraz „niespokojną religijność” ostatnich zbio-
rów poety. Lata 90. wprowadzają w poezji Herberta nowe nuty elegijne 
i egzystencjalne, coraz bardziej skupiające się wokół cierpienia i śmierci, 
a głos „ja” lirycznego staje się coraz bardziej bezpośredni, skraca się 
dystans między maską Pana Cogito a doświadczeniem autora. By 
czytelnik zrozumiał wagę tej zmiany poetyki, Ceccherelli wspomina 
słowa Brodskiego o dystansie między wierszami Herberta a jego ży-
ciem osobistym – „uciekinier z Utopii” jest teraz człowiekiem „wbitym 
na pal”, ale to nie Historia zadaje cierpienie, lecz nieubłagana choroba, 
której próbuje się nadać sens, a słowo „dlaczego” staje się znakiem roz-
poznawczym ostatnich tomików. Religijność poety jest pełna niepokoju 
i wątpliwości, pod znakiem Tomasza, poeta jednak spokojnie patrzy na 

„okręt już zbliżający się do portu”, nie ma w nim żadnej „tanatofobii 
czy też tanatofilii”. Pamięć wraca do kochanych osób i miejsc, opiewa 
rzeczy, wierne przedmioty w „rozmiarze rzeczywistym”, a ostatni bilans 
zawarty jest w wierszu Tkanina, w którym występują cztery „słowa 
klucze: wierność, oczekiwanie, pamięć, sumienie”. Kończąc recenzję 
antologii, która zawiera wiele wierszy rozproszonych Herberta „(aż 
trzydzieści jeden spośród osiemdziesięciu dwóch)”, Ceccherelli życzy 
sobie, by w przyszłości zostały wydane także te „dwie trzecie” poetyc-
kiej twórczości Herberta dotychczas nieznane włoskiemu czytelnikowi.
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Recenzje poetów

Szczególnie ciekawe są recenzje, które poeci włoscy – Antonella Aned-
da, Valeria Rossella, Maurizio Cucchi – poświęcają nowej antologii 
utworów Herberta, co świadczy o wysokiej pozycji autora Pana Cogito 
wśród publiczności wyspecjalizowanej. 

Antonella Anedda, która już wcześniej wyrażała swój podziw dla 
twórczości Herberta4, z radością powitała w listopadzie zeszłego roku tę 
książkę, na którą czekali „od dawna” wszyscy wielbiciele poezji Herber-
ta5. Anedda wspomina na początku zasługi Marchesaniego – antologię 
z 1996 roku, Rapporto dalla città assediata, w której udostępnił on wło-
skiemu czytelnikowi twórczość Herberta, dla Aneddy „największego 
polskiego poety XX wieku”. 

Poetka charakteryzuje Herberta antynomicznymi kategoriami, poeta 
jest „twardy jak kamienie, które kochał”, a zarazem jak kamienie „czuły 
na działanie żywiołów”; jest „pozornie lodowaty”, a w rzeczywistości 
zraniony „wstrząsami, którym uległ w wymiarze prywatnym i histo-
rycznym”. Cytując przedmowę Jarosława Mikołajewskiego do tomiku 
Rovigo, wydanego w 2008 roku w tłumaczeniu Andrei Ceccherelliego 
i Alessandra Niera6, Anedda podkreśla „godność” tego poety, i to słowo 
wydaje się dla niej słowem kluczem tej twórczości: „godność to słowo już 
uznane za staroświeckie, to prawdopodobnie siła tej poezji, w której mie-
szają się sarkazm i współczucie, stoicka powściągliwość i wiedza o bólu”.

Podobnie jak inni włoscy recenzenci Anedda podkreśla zwartą kom-
pozycję poezji Herberta, której dorównuje może tylko poezja Osipa 
Mandelsztama. Herbert – i to jest druga paralela literacka, ogólniejsza – 
jest dla Aneddy zwięzły w rozpaczy, jak tylko może być łaciński poeta, 
a jego teksty są zarazem – to bardzo ciekawe spostrzeżenie – „poziome”, 
otwierające niezrównane przestrzenie mentalne tych widoków polskiej 
puszczy opisanych przez Simona Schamę w książce Krajobraz i pamięć. 

Jeśli niemal wszyscy recenzenci określają Herberta mianem klasyka, 
to Anedda dodaje, że u Herberta ujawnia się wątpliwość, świadomość, 

4 Zob. F. Fornari, Herbert we Włoszech…, s. 111. 
5 A. Anedda, Zbigniew Herbert, la pianura fredda tra le parole, „Alfabeta 2”, 

20.11.2016, https://www.alfabeta2.it/2016/11/20/zbigniew -herbert/ [dostęp: 29.12.2017].
6 Z. Herbert, Rovigo, Rovigo 2008.
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że „słowa nie powiedziały jeszcze wszystkiego”. I to wpływa na akt 
czytania – czyta się Herberta z „gorzką ufnością w nicości pisarstwa”, 
a pocieszenie będzie „minimalne”. 

Wiersze poety „trzymają się”, mają „konstrukcję doskonałą”, każde 
słowo się liczy i nic nie jest zbędne, nie ma żadnego kokietowania od-
biorcy – czytanie Herberta przedstawione jest jako akt wymagający wy-
siłku od czytelnika, który „musi wziąć odpowiedzialność na swoje barki”. 

Poetka wspomina też o podróżach, o fascynacji Herberta włoską 
sztuką – poeta był znękany przez depresję, niepokój, astmę, ale znajdował 
ukojenie w kontemplacji dzieł sztuki i w filozofii antycznej. 

Wnikliwa recenzja Aneddy zawiera wszystkie niezbędne informacje 
dla tych, którzy o Herbercie mało wiedzą, łącząc te wiadomości z głę-
bokimi, oryginalnymi intuicjami na temat jego poezji. Kończąc tekst, 
Anedda wyraża raz jeszcze swój podziw dla poety, dla jego postawy 
zaangażowanej i stawanie po stronie słabych: Herbert zasłużył na miej-
sce wśród największych, będąc jednocześnie po stronie zwyciężonych 
i po stronie wolności 7. 

Na łamach pisma „Poesia” Valeria Rossella8 pisała o języku poetyc-
kim Herberta jako o „suchym” i „dokładnym” jak z tragedii greckiej, 
posługującym się parabolami pełnymi rygorystycznego etosu. Herbert 
nie poddaje się „katastrofizmowi”, jest „poetą -świadkiem, typowym dla 
polskiej kultury”, jak pisał niegdyś Czesław Miłosz. Rossella wspomina 
wypowiedź Adama Michnika o Herbercie jako „strażniku grobów”, 
o jego stoickiej pietas, która każe mu pisać o „wilkach”, o tych wszyst-
kich, którzy zostali zmiażdżeni przez Historię. Dla Rosselli znakiem 
tej poezji jest właśnie pietas, współczucie, wola bycia po stronie tych, 
którzy sprzeciwiają się brutalnym prawom Historii.

7 „«Per Zbigniew Herbert», aveva scritto Mikolajewski, «le regole del mondo 
erano chiare, stare dalla parte dei deboli, ambire a un posto nella schiera dei grandi 
spiriti, stare dalla parte degli oppressi». Le ha osservate tutte, mi pare, a partire 
dalla più difficile, riuscire a stare tra i grandi, senza venir meno alle altre due: stare 
dalla parte degli oppressi, non calpestare i deboli”. A. Anedda, Zbigniew Herbert, 
la pianura…

8 V. Rossella, Recensione di Zbigniew Herbert, „L’epilogo della tempesta. Poesie 
1990 – 1998 e altri versi inediti”, a cura di Francesca Fornari, Adelphi, Milano 2016, „Po-
esia”, dicembre 2016.
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Poeta Maurizio Cucchi9, recenzując Epilogo della tempesta, pisze 
o „złotym wieku” poezji polskiej – XX wieku. Dla niego Herbert jest 
przede wszystkim „niespokojnym poetą pamięci i ciała” – Cucchi cytuje 
Pożegnanie (ENO) – jego świat poetycki jest „otwarty i rozmaity”, jego 
styl bogaty w tematy i rejestry stylistyczne. Wolność w posługiwaniu 
się językiem poetyckim wyraża się w przechodzeniu od wersyfikacji 
rytmicznej do stylu prozaicznego, od dykcji wysokiej do ironii. Cu-
cchi wspomina o niektórych mocnych tematach twórczości Herberta, 
takich jak historia, podróże, o Panu Cogito, bohaterze -alter ego poety 
i o „wyżynach” ostatniej fazy jego poezji, Brewiarzach z Epilogu burzy. 

Podsumowując, ma się wrażenie, że wizerunek Herberta wzbogaca 
się, że staje się coraz bardziej złożony, że krytyków mniej interesują 
wątki włoskie – które mogą funkcjonować czasem także jako chwyt 
reklamowy – choć podkreśla się ich istnienie. Dalej fascynuje strona 
zaangażowania tej poezji, co widać w podkreślaniu w recenzjach takich 
słów, jak godność, wolność, pietas. 

Agamben kredowe koło pana Cogito 
Elsa Morante i Herbert

Na znaczący ślad recepcji Herberta we Włoszech natknęłam się, czytając 
książkę Autoritratto nello studio [Autoportret w gabinecie]10, filozofa 
Giorgia Agambena. Wydane w 2017 roku dzieło intymne wielkiego 
myśliciela zdefiniowano jako „autoeterografię” – szczególną odmianę 
pisania autobiograficznego, w którym autor chce mówić o sobie, mó-
wiąc o innych. Agamben wspomina ważne spotkania życiowe, pokazuje 
fotografie, obrazy, przedmioty znajdujące się w gabinetach, w których 
pracował, i składa hołd tym wszystkim, którzy zostawili ważny ślad 
w jego życiu i dziele – wymienia Martina Heideggera i Hermana Mel-
ville’a, Waltera Benjamina i Giorgia Caproniego, hiszpańskiego poetę 
Joségo Bergamína i Simone Weil…

9 M. Cucchi, Novecento in versi. Il secolo d’oro della Polonia, „Avvenire”, 29.12.2016, 
https://www.avvenire.it/agora/pagine/novecento -in -versi -il -secolo -doro -della -polonia 
[dostęp: 29.12.2017].

10 G. Agamben, Autoritratto nello studio, Milano 2017.
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Pierwszy znak obecności poezji Herberta to kryptocytat z wiersza 
Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta (PC). Tylko uważny 
czytelnik poezji Herberta jest w stanie rozpoznać cytat obrazu z wier-
sza Herberta, gdyż filozof nie wymienia nazwiska autora, który jest tu 
nazwany tylko „drugim poetą”. Pierwszym poetą tu wspominanym jest 
Dominique Fourcade, uczeń René Chara, utrwalony na fotografii z semi-
narium Heideggera w Prowansji, razem z Agambenem i innymi ucznia-
mi niemieckiego filozofa. Agamben patrzy na tę fotografię z 1968 ro - 
ku i ożywia wspomnienie z młodości, które nigdy nie przestało mu 
towarzyszyć – spotkanie z Heideggerem było tak rozstrzygające, że od-
działywało przez całe życie, i jest nierozerwalnie połączone z miejscem, 
gdzie się odbyło – Prowansją11. Opisując siebie w tym odległym czasie, 
Agamben dodaje: 

W owym czasie ja – jak napisał drugi poeta – stałem na jednej nodze, zamknięty 
w kredowym kole, spragniony tylko wyjścia i skoku na zewnątrz tego koła. We 
wspomnieniu to jest, jakbym wracał do środka tego koła, które teraz wydaje mi 
się nadzwyczaj szczęśliwe12.

Obraz z wiersza Herberta staje się obrazem zastygłego czasu własnej 
młodości (bohater liryczny Herberta „nie może urosnąć”), służy do 
egzystencjalnej refleksji – kredowe koło tworzy tu obraz miejsca za-
mkniętego, skąd miało się ochotę uciec, a które staje się później, z per-
spektywy czasu, ograniczonym miejscem, gdzie chciałoby się powrócić. 
Bohater liryczny Herberta przywiązany jest do miejsca utraconego, 
jego statyczna poza – „stoję na jednej nodze  / zamknięty w kredowym 
kole” – utwierdza ten status „uwięzienia” podmiotu, który wybrał „stra-
tegię zobowiązania”, jak napisała Justyna Tabaszewska w artykule na 
temat miejsc zależności i postaw podmiotu między innymi w poezji 

11 „Cosa è stato per me l›incontro con Heidegger in Provenza? Certo non riesco 
a separarlo dal luogo in cui è avvenuto […] Vi sono nella vita eventi e incontri a tal 
punto decisivi, che è impossibile che entrino completamente nella realtà. Accadono, 
certo, e segnano la via - ma non finiscono, per così dire, mai di accadere”. G. Agam-
ben, Autoritratto…, s. 16 [tłum. F.F.].

12 „In quel tempo io – come ha scritto un altro poeta – stavo in piedi su una 
gamba sola, chiuso in un cerchio di gesso, assetato solo di uscirne e saltar fuori. Nel 
ricordo, è come se tornassi dentro quel cerchio, che ora mi appare invece incredibil-
mente felice”. Tamże, s. 21.
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Herberta13. We wspominanym tu wierszu bohater liryczny stoi zamknię-
ty w kredowym kole pamięci, a w utworze Moje miasto (HPG) „co noc” 
stoi „boso / przed zatrzaśniętą bramą mojego miasta” – miasta, którego 
pierwowzorem jest oczywiście przedwojenny Lwów dzieciństwa poety. 

U Agambena miejsce, w którym zostało zaznaczone kredowe koło, 
to krajobraz Prowansji, przestrzeni spotkań z mistrzem Heideggerem – 
brakuje w świadomości filozofa tragedii historii obecnej w wierszu 
Herberta, wyjście z kredowego koła wydaje się u niego metaforą wejścia 
w świat bardziej złożony, początkiem poszukiwań filozoficznych czy 
egzystencjalnych niepokojów tej fazy życia. Obraz Herberta staje się 
mniej statyczny, skok wyraża postawę poznawczą podmiotu szukają-
cego, podmiotu, który nie zadowala się wiedzą zamkniętą w doskona-
łej figurze koła. Odwołanie do obrazu Herberta odczytuję w świetle 
refleksji obecnej kilka stron dalej – filozof wspomina o ważnym słowie 
extra, wyrażającym to, co jest poza, co kojarzy się także z „ruchem od 
wewnątrz – ex – z wyjściem”, reprezentującym dla niego ruch umysłu 
prowadzący do prawdy: „extra to miejsce myśli”14. Ale już po przywo-
łaniu obrazu kredowego koła filozof dodaje ogólniejszą uwagę na temat 
poznawczych poszukiwań czasu młodości – wypowiedź jest delikatna 
i wstydliwa, gdyż cała zawarta w nawiasach. Ma się wrażenie, że roz-
myślanie rodzi się też z obrazu koła Pana Cogito, z impulsu ucieczki 
i później powrotu do początku własnych dociekań:

(Kiedy jest się młodym, nasza ręka nie wie, czego szuka – wie może, co odrzuca, 
ale to, co odrzuca, rysuje formę wklęsłą tego, czego szuka, w jakiś sposób prowadzi 
ją do niewidzianego dobra)15.

13 J. Tabaszewska, Miejsce zależności, Podmiot pozbawiony miejsca – postawy i stra‑
tegie tożsamościowe [w:] Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postza‑
leżnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Kraków 2011, s. 283 – 301.

14 „Extra: al di fuori (con l’idea di un movimento a partire da dentro – ex – di 
un uscire. Non è possibile trovare la verità se non si esce dalla situazione – o dall›i-
stituzione – che ci impedisce l’accesso. Il filosofo deve diventare straniero rispetto 
alla sua città, Illich ha dovuto in qualche modo uscire dalla chiesa e Simone Weil 
non ha mai potuto decidersi a entrarvi. Extra è il luogo del pensiero”. G. Agamben, 
Autoritratto…, s. 58.

15 „(Da giovani, la mano non sa quello che cerca – sa, forse, quello che rifiuta, 
ma quello che rifiuta disegna la forma in cavo di quello che cerca, in qualche modo 
la guida verso il bene non visto)”. Tamże, s. 22.
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Jakby ruch ucieczki i powrotu do kredowego koła stał się wahadłowym 
ruchem poznawczym, ponieważ to, czego nie chcemy, odgrywa wielką 
rolę, gdyż paradoksalnie prowadzi nas tam, gdzie mamy pójść, w kie-
runku „niewidzianego dobra”. Odarty z odniesień do biografii Herberta 
i do traumatycznej historii obraz kredowego koła Pana Cogito, który 
jest raczej obrazem statycznym, hieratycznym, wyrażającym niemoc 
i bezradność, staje się dla Agambena wspomnieniem jasnym, radosnym 
emblematem czasu młodości. 

Na stronie sto pięćdziesiątej dziewiątej pojawia się po raz drugi 
poezja autora Pana Cogito – tym razem Agamben cytuje bezpośrednio 
Herberta w swoich rozważaniach nad dziełem Elsy Morante, a nazwiska 
dwojga twórców, Herberta i Morante, łączy przywołanie innego filozofa, 
dla obydwojga ważnego: Barucha Spinozy. 

Z dorobku Elsy Morante, pisarki i poetki, oryginalnej i bezkompro-
misowej autorki arcydzieł prozy, jak Wyspa Artura (Isola Arturo) i La sto‑
ria, Agamben wspomina jeden wiersz, La canzone degli F.P. e degli I.M 
(1967)16 – tytuł można by przetłumaczyć jako „Pieśń Szcz. N. i N. W.”, 
to znaczy „Szczęśliwych Nielicznych” i „Nieszczęśliwych Wielu”.

Utwór powstał w połowie lat 60., w trudnym okresie dla Morante, 
kiedy jedną z jej ulubionych książek była Etyka Spinozy 17. W wierszu 
La canzone degli F.P. e degli I.M to dusze ewangeliczne tych, którzy mają 
czyste serce, jak Spinoza czy Simone Weil, nie dają się zasymilować. 
Przeciwnie, „Nieszczęśliwi”, których jest wielu, to konformiści, kie-
rujący się smutnymi pragnieniami, żyjący w świecie błahych pozorów. 
Koniec wiersza wydaje się jednak anulować paradoksalnie tę opozycję, 
co badacze zinterpretowali jako ślad lektury Spinozy, jego panteizmu, 
wiary w godność wszystkich stworzeń i ogólnoludzkiego braterstwa.

Według Agambena w utworze tym Morante obnażyła się najbardziej, 
zaprzeczyła samej sobie, jednocześnie wyrażając swoje najgłębsze myśli. 
Pochwała radości „Szczęśliwych Nielicznych” jest pełna litości dla ich 
ziemskiego losu – dla szpitalnego łoża Simone Weil, dla amputowanej 

16 La canzone degli F.P. e degli I.M., pierwodruk: „Nuovi Argomenti” 1967, n. 7 – 8, 
luglio – dicembre, s. 129 – 153; wiersz został potem umieszczony w „Il Mondo Salvato 
dai Ragazzini”, Torino 1968.

17 Wysuwa tę hipotezę Cristina Santinelli w eseju „La fête du trésor caché”. Spinoza 
dans la poétique d’Elsa Morante, „Philonsorbonne” 2013, n. 7, s. 151, http://journals.
openedition.org/philonsorbonne/512 [dostęp: 29.12.2017].



64 Francesca Fornari

nogi Arthura Rimbauda. Jednocześnie opisanie, prawie sarkastyczne, 
smutku „Nieszczęśliwych Wielu”, przepojone jest tęsknotą do utraco-
nego braterstwa, które łączyłoby ich z „Biednymi Wieloma”. 

Postawa antynomiczna, samozaprzeczenie, pragnienie bycia w gronie 
„Szczęśliwych Nielicznych”, ale świadomość wspólnoty losu z „Biednymi 
Wieloma” – „ja” liryczne Morante, zwracając się samo do siebie, uży-
wa rodzaju żeńskiego, określa siebie jako tylko „na wpół przynależącą 
do Szczęśliwych Rzadkich” – może to wszystko nasunęło skojarzenie 
z wierszem Herberta… Agamben pisze dalej:

Dlatego ten wiersz trzeba by czytać z wierszem Herberta o kuszeniu Spinozy, który 
wydaje się korespondować z nim tajemniczo. Spinoza pragnie tylko dosięgnąć 
Boga, a Bóg, gładząc z roztargnieniem brodę, przypomina mu małe ludzkie 
radości, przez filozofa zapomniane: „– uciszaj / racjonalną furię / upadną od niej 
trony / i sczernieją gwiazdy / – pomyśl / o kobiecie / która da ci dziecko / – widzisz 
Baruch / mówimy o Rzeczach Wielkich”18. 

Tak jak skomplikowana pieśń Morante o szczęśliwych i nieszczęśliwych 
wiersz Herberta jest i pozostanie zagadkowy, a może też najważniejsze 
jest w nim samo to przeczenie, szukanie czy zderzenie punktów widze-
nia na istotę i na sens ostateczny mądrości, intelektualnego dociekania 
i codziennego, „zwykłego” ludzkiego życia. A fragment końcowy wiersza 
Morante, cytowany przez Agambena, mógłby brzmieć – jeśli chcemy 
rozwinąć paralelę sugerowaną przez filozofa – jak dodatkowe ostatnie 
słowa Boga mówiącego do Spinozy w wierszu Herberta. Pisze Morante:

I tu Anonim z jaskini przekonany jest 
że w trudnym rozkazie: Kochaj bliźniego jak samego siebie
słowo jak równa się dlatego że. DLATEGO ŻE
inny – inni (SZCZ. N. i N. W. sapiens i faber pies i ropucha i każde życie 
śmiertelne)
ONI SĄ wszyscy tobą: nie są oni podobni ani równi ani towarzyszami ani 
braćmi
ale są dokładnie jedynym
TOBĄ 
SAMYM19

18 G. Agamben, Autoritratto…, s. 159. Z. Herbert, Pan Cogito opowiada o kuszeniu  
Spinozy (PC).

19 G. Agamben, Autoritratto…, s. 160.



O Herbercie we Włoszech 65

Herbert napisał o tym samym w swoich wierszach, kiedy opowiadał 
o wstydliwych snach Cogito, który chciał powrócić do stada „dobrych 
duchów”, kiedy wspominał w utworze Pan Cogito o potrzebie ścisłości, 
że „jesteśmy mimo wszystko / stróżami naszych braci”.

Poświęciłam wiele uwagi cytatom z Herberta w pięknej książce 
Agambena, gdyż są one istotnym znakiem obecności autora Pana Cogito 
w kulturze włoskiej20 – nie jest to recenzja promująca książkę, nie ma 
odwołań do polskości czy biografii Herberta, jego poezja wyraża po 
prostu osobiste doświadczenie życiowe albo staje się ukrytym komen-
tarzem do wiersza lubianej poetki. W lekturze Agambena pieśń Elsy 
Morante, która ze swoją gorączkową „pasją” pokazała filozofowi, „do 
jakiego stopnia można kochać i wierzyć bezwarunkowo w tę prawdę 
ludzi i rzeczy, którą ona nazywała czasem po prostu «rzeczywistością»” 21, 
współbrzmi z wierszem o Spinozie Herberta, dla którego również sferą 
działalności poety miała być rzeczywistość 22.
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Trop Zbigniewa Herberta w twórczości 
słowackich poetów metafizycznych

Obecność Herberta w kulturze słowackiej

Ożywione zainteresowanie twórczością Zbigniewa Herberta (zwłasz-
cza w formie prezentacji i komentarzy w czasopismach) na Słowacji 
miało miejsce głównie w okresie publikacji jego książek. Działo się to 
w czterech momentach (1966, 1999, 2005, 2009), przy czym w trzech 
przypadkach chodziło o wybór z poezji Herberta1, a w jednym o wy-
bór z eseistyki2.

Przekłady sztuk teatralnych Herberta były przygotowane do druku 
w 1972 roku3, ale z powodów politycznych się nie ukazały. Z końcem 
lat 60. XX wieku edytorska ciągłość jego twórczości została przerwana 
z powodu rozpoczynającej się normalizacji4 w rezultacie agresji wojsk 
Układu Warszawskiego na obszar ówczesnej Czechosłowacji (1968). 
Polski poeta zaistniał wyraźniej w świadomości słowackiego czytelni-
ka dopiero po swojej śmierci. Powrót Herberta w latach 90., związany 
z przywróceniem demokracji, miał w przestrzeni kultury słowackiej 
przynajmniej dwa oblicza. W kontekście lat 90. XX wieku i z począt-
kiem pierwszej dekady XXI wieku uwyraźniły się etyczne akcenty poezji 
Herberta, gest wierności wobec własnego moralnego przeświadczenia, 

1 Tłumaczenie: Ivan Mojik i Jozef Hvišč: Hermes, pes a hviezda, 1966; Vlastimil 
Kovalčik: Čierna ruža, 1999; Marian i Peter Milčakowie: Fortinbrasov žalospev, 2009.

2 Tłumaczenie Karol Chmel: Barbar v zahrade, 2005.
3 Tłumaczenie Jozef Gerbóc.
4 Od tłumacza: respektuję ortografię oryginału; sam ująłbym określenie „nor-

malizacja” w ironiczny cudzysłów jako nazwę tego, co działo się w Czechosłowacji 
od 1968 roku.
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który również korespondował z obywatelskimi poglądami ówczesnych 
słowackich intelektualistów. Do twórczości Vlastimila Kovalčika, tłu-
macza Herberta, przeniknęły etyczne treści, na przykład przez reflek-
sję nad spuścizną przodków, która stanowi zobowiązanie również dla 
współczesnych, by następne pokolenie nie porzuciło wartościowego 
śladu (tom Sedemriečie [Siedmiorzecze], 1989, tom Odraz ohňa [Odbicie 
ognia], 1993). Podobne intencje przedstawia również poetka i eseistka 
Dana Podracká w książce Pani Cogito (Mýtus o celistvosti) [Pani Cogito 
(Mit o całościowości); 2005]. Interesująco brzmi w tej książce nadanie 
męskiej postaci cech kobiecych.

W 2003 roku literackie pismo „Romboid” zorganizowało w numerze 
czwartym interpretacyjną lekturę wiersza Herberta Studium przedmio‑
tu, w której uczestniczyło dwunastu słowackich artystów. Wybór tego 
tekstu i jego wielostronna analiza wskazały, iż zainteresowanie poezją 
Herberta zaczyna przesuwać się z obszaru etyki w stronę problemów 
estetyczno -poetologicznych. Po kilku wydarzeniach zorganizowa-
nych w dziesiątą rocznicę śmierci Herberta (2008) i opublikowaniu 
reprezentatywnego wyboru jego poezji (2009) gaśnie ogólne zainte-
resowanie twórczością poety w słowackiej kulturze, ale pozostaje on 
jednak wyraźnie obecny w twórczości i refleksji współczesnych poetów 
metafizycznych (Erik Jakub Groch, Rudolf Jurolek, Marián Milčák, 
Peter Milčák, Juraj Kuniak, Ján Gavura, Joe Palaščák). Zainteresowa-
nie polskim autorem wynika tu głównie z szerszego zainteresowania 
twórczością nowoczesnych przedstawicieli tego nurtu z XIX i XX wieku 
(Emily Dickinson, Rainer Maria Rilke, T.S. Eliot), łącznie z polskimi 
przedstawicielami Czesławem Miłoszem i właśnie Zbigniewem Her-
bertem. Bliskie współczesnemu artyście są zwłaszcza egzystencjalny 
niepokój i wyrażana religijność wahająca się między zdumieniem 
a zwątpieniem, z którymi spotykamy się już w twórczości angielskich 
manierystów. Na poziomie przedstawiania reprezentują ją zasady nie-
jednolitości i dezintegracji wywołanych zderzeniem punktów widzenia. 
Egzystencjalne sprzeczności, zdradzające wrażliwość twórców, są przez 
poetów metafizycznych przedstawiane z intelektualnym dystansem ja-
ko odwieczne, autorzy wykazują dużą staranność w obiektywizowaniu 
subiektywnego doświadczenia. Ich bohaterowie liryczni dochodzą do 
rozstrzygnięć w sposób woluntarystyczny, przy czym przeciwieństwa 
pozwalają przezwyciężyć tylko rozstrzygającym czynem, a nie na drodze 
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logiki5. W twórczości Zbigniewa Herberta te tendencje reprezentuje 
na przykład wiersz Kapłan (SŚ): „bezsilny kapłan / który podnosząc 
ręce / wie że z tego ani deszcz ani szarańcza / ani urodzaj ani gromo-
bicie // – powtarzam zetlały werset / z tą samą inkantacją / zachwytu”. 
W tekście można zauważyć ironię i wzajemną kompromitację użytych 
optyk (racjonalny sceptycyzm – bezgraniczna wiara), na którą spośród 
herbertologów zwrócił uwagę głównie Stanisław Barańczak6. 

Aluzje do poezji Herberta  
w twórczości Mariana Milčáka i Jána Gavury

W ostatnich dwóch dekadach wyraźniejszy trop Herberta można do-
strzec zwłaszcza w twórczości poetów metafizycznych, Mariana Mil-
čáka (ur. 1960) i Jána Gavury (ur. 1975). Do jego rekonstrukcji zmierza 
następna część tego szkicu.

Marian Milčák razem z bratem Peterem jedenaście lat po śmierci 
Herberta przygotowali przekład jego poezji zatytułowany Fortinbrasov 
žalospev (Tren Fortynbrasa). Z twórczości Herberta przełożyli dwie trze-
cie wierszy, włączając również autorski wybór poety z 1998 roku. Starszy 
brat Marian jako wytrawny czytelnik poezji przekładał i interpretował 
wiersze polskiego poety przy wykorzystaniu metody realnie użytecznej 
dla współczesnej twórczości metafizycznej, mimo że Herbert uważał 
się bardziej za Rzymianina (potomka Rzymian) niż „katolika”. Milčák 
teoretycznie opracował zwłaszcza (ulubiony przez Herberta) gatunek 
uwspółcześnionego mitu oraz koncept tak zwanego hipotetycznego 
podmiotu, reprezentowanego przez postać Pana Cogito. Oba tematy są 
objaśniane w eseistycznych monografiach: O nezrozumiteľnosti básnic‑
kého textu [O niezrozumiałości tekstu poetyckiego; 2004] oraz Mýtus 
a báseň (7 úvah o poézii) [Mit i wiersz (Siedem uwag o poezji); 2010], 
które powstały równocześnie z tłumaczeniową aktywnością Milčáka. 
W obu książkach autor po raz pierwszy wyraźniej zastanawia się nad 

5 W. Sypher, Od renesance k baroku. Proměny umění a literatury 1400 – 1700, Praha 
1971, s. 83, 86.

6 S. Barańczak, Cnota, nadzieja, ironia [w:] Poznawanie Herberta 2, wyb. i wstęp 
A. Franaszek, red. M. Rola, Kraków 2000, s. 396.
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grupą polistopadowych poetów metafizycznych, do której odnosił 
większość teoretycznych spostrzeżeń.

O ile znaczeniowe pole podobieństwa jako gatunku lirycznego uważa 
Milčák za stosunkowo wąskie, bo jest ono określane przez prototek-
stowy pierwiastek (czyli ewangelie), o tyle gatunek (herbertowskiego) 
mitu oferuje – według niego – o wiele szerszy obszar aktualizujących 
interpretacji i metafor – w analizowanym wierszu Potwór Pana Cogito 
(ROM) na przykład aż w kierunku współczesnych problemów bioetyki 7. 
Hipotetyczny podmiot (inne pojęcie Milčáka wyprowadzone z dzieła 
Herberta) powstaje przez transfigurację podmiotu lirycznego. Jest to 
konstrukt w trzeciej osobie liczby pojedynczej, zbliżony do postaci epic-
kiej (ma własne imię, charakterystyczne właściwości i wizualne, fizjo-
nomiczne cechy, często także status bytu mitologicznego)8. Przy tak 
skonstruowanej postaci, według Milčáka, powstają warunki do bardziej 
obiektywnej analizy człowieka i jego postaw: „Czytelnik stopniowo 
uzyskuje jego ostateczny obraz, nieraz z trudem i bez rozstrzygnięcia, 
na podstawie czytelniczego doświadczenia nie z jednego, lecz z wielu 
tekstów książki”9. Dzięki temu, paradoksalnie, hipotetyczny podmiot 

„wbrew swemu wyrazistemu wyglądowi jest fenomenem chwiejnym 
i dynamicznym”10. Sam Herbert przez stwarzanie sytuacji granicz-
nych umieszczał Pana Cogito po stronie ofiar, ale również i winnych, 
wskazywał na stabilizującą siłę rozumu, lecz także na jego zawodność. 
Można stwierdzić, że realizacja konceptu podmiotu hipotetycznego 
umożliwiła autorom współczesnego nurtu metafizycznego swobod-
niejsze wyrażanie relatywnych opinii o byciu człowiekiem, włącznie 
ze światem „przeciwieństw pełnym męczących refleksji” 11 bez obawy 
o mechaniczną utratę postawy lirycznej z właściwą jej istotą.

Marian Milčák wskutek swej teoretycznej refleksji rewitalizował 
postać Pana Cogito (w wersji z minuskułami – „pan cogito”) również 
w swojej twórczości poetyckiej. Po raz pierwszy uczynił to w zbio-
rze Ženy obedujúce s mŕtvym [Kobiety obiadujące z umarłym; 2000], 

7 M. Milčák, Od eschatonu k ortodoxii a heréze (O poézii Czesława Miłosza a Mi‑
lana Rúfusa), „Romboid” 2009, č. 8, s. 167 – 168.

8 Tenże, O nezrozumiteľnosti básnického textu, Levoča 2004, s. 18 – 19.
9 Tamże, s. 19.
10 Tamże, s. 21.
11 Tenże, Mýtus a báseň (7 úvah o poézii), Levoča 2010, s. 68.
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a następnie w dwóch pozostałych książkach Siedma kniha spánku 
[Siódma księga snu; 2006] i Hra s hadmi [Gra z wężami; 2014]. O jej 
genezie mówi Milčák w jednym z wywiadów: 

Niech mi będzie wybaczone, ale pożyczyłem sobie Herbertowego Pana Cogito. 
Zawiera w sobie herbertowskie znaczenia, które staram się z wielu powodów 
rozszerzać lub modyfikować. Na pomysł wykorzystania Pana Cogito w mojej 
poezji wpadłem, gdy dowiedziałem się o śmierci autora. Wiadomość o śmierci 
jednego z najwybitniejszych europejskich poetów wstrząsnęła mną. Powiedziałem 
sobie, że tam, na drugim brzegu, żyje nadal i może w ten sposób istnieć również 
w moim tekście12.

W pierwszym z wymienionych tomów postać „pana cogito” pojawia 
się w częściach stanowiących ramę. Pierwszy wiersz pod tytułem co‑
gito zawiera też dedykację: „pamięci Zbigniewa Herberta”. W tekście 
są nawiązania do śmierci Herberta, refleksja o jego życiu i twórczości 
oraz delikatna gorycz i ironia na temat niedoceniania poety: „w nie-
łasce dworskich poetów pozbawiony / sławy (którą mniej zdolnym 
nadali / mężowie królewskiej akademii traktowali jak ślepego psa / na 
uwięzi) / nie powiedział wiele dobrego o epoce / nigdy mu nie zapomną: 
w obecności szpiclów / tchórzy i katów dopuścił się odpowiedniej / nie-
ostrożności / prawdę nazwał grozą / okrucieństwem”13. W ostatnim 
wierszu pod tytułem pán cogito zostáva spokojný [pan cogito pozostaje 
zadowolony] widoczne jest staranie o zachowanie obrazu samego poety, 
którego stoicki spokój ma źródło w mocnym charakterze („zawsze przy-
padało mu bardzo komiczne / kłanianie się (złotemu) cielęciu / publicz-
ności”), ale również pewność, że jego dzieło żyje i po śmierci. Milčák 
realizuje tu symbolicznie akt Herbertowskiego „odrodzenia”. Pan Co-
gito ożywa w innej książce (Milčáka): „martwy jest żywym / śpi cichym 
snem / jego oddech delikatnie zdmuchuje proch / z grobu” 14. Słowacki 
poeta już w tym tomie tworzy za pomocą hipotetycznego podmiotu 
również postać Black Elka, którego pierwowzorem jest indiański sza-
man, człowiek pierwotny. Chodzi o jakieś przeciwieństwo „pana cogito”, 

12 Tenże, Učiť literatúru ako umenie. Rozhovor Romboidu s básnikom Mariánom 
Milčákom, „Romboid” 2010, č. 7, s. 8.

13 Tenże, Ženy obedujúce s mŕtvym, Námestovo 2000, s. 8 – 9.
14 Tamże, s. 62 – 63.
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które pojawia się w wielu wierszach i razem z Herbertowską postacią 
obecne jest w późniejszej twórczości.

W zbiorze Siedma kniha spánku [Siódma księga snu] postać pana 
cogito pojawia się trzykrotnie: pán cogito zatvára knihu [pan cogito 
zamyka księgę], pán cogito odchádza [pan cogito odchodzi], pán cogito 
vystúpi na štit [pan cogito wstąpi na szczyt]. Milčák porzuca tu biogra-
ficzne związki z Herbertem i umieszcza liryczną postać w sytuacjach 
granicznych, w których sprawdza się siła i słabość rozumu, rozszerzając 
Herbertowskie konteksty również o tematy metafizyczne. Na przykład 
w wierszu pán cogito zatvára knihu zostaje ukazana konfrontacja do-
świadczenia historycznego Holokaustu z bezsilnością rozumu: „pan 
cogito weźmie głęboki oddech / i zbytecznie / jakby stał na czele tłu-
mu / przed świątecznie ozdobionym wejściem / do komory gazowej”15. 
Inny wiersz, pán cogito vystúpi na štit, tematyzujący kwestie samobój-
stwa, jest sceptycznym rozważaniem bez rozstrzygającego wniosku. 
Kokietowanie myśleniem gnostycznym („świat powstał w diabelskiej 
pracowni / i dla jego radości jest tu nasze cierpienie / gnostycy mieli rację: 
na początku / musiało dojść do fatalnego błędu”16) jest głównie echem 
myśli Miłosza. Relatywizujące, prowokacyjnie brzmiące rozstrzygnięcie 
ukazuje zarazem staranie niedogmatycznego, w sensie – bez uprosz-
czeń – rozpatrywania problemów dobra i zła w świecie oraz możliwości 
udźwignięcia przez człowieka ciężaru losu: „nie dowiemy się / czy skok 
z okna podcięte / żyły rozkołysana pętla u sufitu / miały być niemym 
oskarżeniem / stworzyciela czy sprawcy” [diabła – J.J.]17. Tekst można 
rozumieć w kategoriach dążenia do przedstawienia również metafizycz-
nych tematów w świetle poważnych, problemowych i po herbertowsku 
niejednoznacznych wyborów. 

W ostatnim dotychczas tomie Milčáka Hra s hadmi [Gra z wężami] 
znajdujemy jeden tekst inspirowany postacią Pana Cogito, tekst z de-
dykacją („zbigniewowi herbertowi”) w części Kłamca Odyseusz. Chociaż 
w tytule wyeksponowana została dedykacja dla polskiego poety, Milčák 
ujmuje tu postać „pana cogito” bardziej autobiograficznie. Można ją 
interpretować jako namysł nad ludzką starością, utratą sił witalnych, 

15 Tenże, Siedma kniha spánku, Levoča 2006, s. 21.
16 Tamże, s. 47.
17 Tamże, s. 48.
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kreatywności, jak również własnego świata. W sposób herbertowski 
eksponuje się w tekście autoironiczną, relatywizującą postawę:

pan cogito kiedyś naprawdę poświęcał się
duszy
ściany swego pokoju obłożył książkami
wolno wertował tomy powieści
i ostrożnie
w wierszach dotykał liter i szukał skrytego
sensu
świecącego szkieletu
znaczenia
[…] ale teraz pan cogito zziębnięty jak śnieżna
Sowa
rozbitek na brzegu łóżka
całą noc patrzy na swoje marne
ciało pochowawszy przyjaciół przestaje rozróżniać
między snem a cierpieniem
które zawsze ranem podnosi głowę
prostuje się jak milczący kwiat
niezabudki18

Jeśli w twórczości Mariana Milčáka odnajdujemy bezpośrednie od-
niesienia i aluzje do polskiego poety, trop Herberta w poezji Jána Ga-
vury ma raczej charakter wewnętrznego ustrukturowania. Na filiacje 
z twórczością Herberta wskazuje studium Political input in making poets 
cultural icons19, w którym autor wyjaśnia społeczne przedstawienia i de-
mitologizację polskich i słowackich poetyckich osobistości (Czesław 
Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Ladislav Novomeský, 
Ján Ondruš) z naciskiem na postaci Herberta i Novomeskiego, ale rów-
nież z bezpośrednim osobistym przekonaniem podkreślającym wkład 
polskiej poezji w lirykę europejską:

Kto by pomyślał, że polszczyzna w XX wieku stanie się w Europie językiem 
poetyckim numer jeden? Sama w sobie nie ma ku temu dyspozycji, nie brzmi tak 
śpiewnie jak język włoski, nie ma tyle znaczeniowej otwartości jak język angielski, 
i w tradycji, również tej poetyckiej, do połowy XX wieku łatwo wyprzedzał ją 

18 Tenże, Hra s hadmi, Kordíky 2014, s. 45 – 46.
19 J. Gavura, Political input in making poets cultural icons, „World Literature 

Studies” 2016, No. 8, s. 45 – 61.
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język francuski Rimbauda. Ale po wojnie światowej stało się to i poezja polska 
otworzyła swoją szkołę życia. Uczyli, jak zobaczyć niewidzialne również za pomocą 
logiki i krytyki czystego rozumu (Szymborska), gdzie jest miejsce człowieka 
i co się z nim stanie (Różewicz) oraz, że nie wszystko, co wydaje się poezją, nią 
jest (Gombrowicz). Ale dwie zasadnicze lekcje dali Czesław Miłosz i Zbigniew 
Herbert. Ten pierwszy, mimo zyskanego autorytetu, nie bał się napisać: „Dlaczego 
teologia? Przecież pierwsze ma być pierwsze. A tym jest pojęcie prawdy”; a ten 
drugi nauczył nas, że jeśli poezji nie używa się jako uniku wobec rzeczywistości, 
jest ona w stanie bronić człowieka20.

Poetyckie wewnątrztekstowe aluzje Gavury do Herberta wyrażają 
się głównie bardzo zróżnicowanym modelowaniem postaci lirycznej 
oraz koncepcją wizji eschatologicznych. Słowackiemu poecie bliska 
jest dialektyczna zasada Herberta (wzajemna konfrontacja i demaska-
cja przeciwieństw21) przechodząca w zmienną optykę, polegającą na 
wprowadzaniu różnych technik obserwacji. U Herberta identyczne lub 
podobne sytuacje są powtarzane i przedstawiane w rozmaitych zna-
czeniowych pozycjach, ujęciach temporalnych i pod wieloma kątami 
widzenia, postacie polemizują ze swoimi historycznymi okolicznościami 
lub nawzajem zamieniają się rolami (napastnik  –  ofiara, wygrany  –  poko-
nany, mędrzec  –  ograniczony, bezradny człowiek, ideał – byt po ludzku 
niedoskonały). Analogicznie u Gavury – zmienia się pozycja podmiotu 
jako łowcy bądź zdobyczy 22, wykształconego lub ograniczonego bytu. 
W całej jego twórczości spotykamy się z postacią łowcy ludzi, który 
raz występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej, kiedy indziej 
zaś w trzeciej. W ten sposób jego postać jest bliska, podobnie jak Pan 
Cogito Herberta, raz liryce subiektywnej, a raz liryce roli, co tworzy 
różne niuanse znaczeniowe.

Różnorodność punktów widzenia – spojrzenie z drugiej strony, za-
glądanie pod powierzchnię, spojrzenie wstecz, wybieganie do przodu, 
zakrycie tła, nastawienie na szczegół23 w rezultacie nakierowuje poetów 
na zwielokrotnienie doznań czy światów, ale działa dekonstruktyw-
nie – optyki nawzajem się zderzają i poddane są ironii. Ilustracją tych 

20 Tenże, Lebo prvé má byť prvé, www.autorskecteni.cz/2012/cz/program/53 -Jan 
Gavura [dostęp: 20.03.2016].

21 S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Warsza-
wa – Wrocław 2001, s. 46 i nn.

22 J. Gavura, śladu szukamy, przez ślad śledzeni, Pálenie včiel, Košice 2001, s. 43.
23 S. Barańczak, Uciekinier z Utopii…, s. 107 – 115.
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tendencji może być wiersz Herberta Głos (HPG) i tekst Gavury Gracz 
z tomu Besa (2012). Na tle neoromantycznej – dynamicznie zmieniającej 
się przyrodniczej scenerii – „głos” u Herberta jest rozumiany jako wyraz 
znaczeniowej stabilności, wewnętrznego zakorzenienia, ale człowiekowi 
nie jest dana zdolność rozpoznawania go pośród „starczej gadatliwości 
wody”, szumu i wybuchów, które są wyrazem wszechobecnej entropii. 
Jego podmiot dochodzi w końcu do wniosku, opartego na paradoksie, 
jak człowiek ze swoim światem (głuchy z niemym) – może ostatecznie 
nie rezygnować, choć ma świadomość niemożności przeniknięcia do 
istoty rzeczy, pozostaje mu jedynie wierność bez gwarancji. Motyw głosu 
analogicznie rozwijany jest również w wierszu Głos wewnętrzny (SP), 
w którym bohater Herberta stwierdza, że [głos] jest niemal niedo-
słyszalny, więc niespolegliwy: „nie mówi ani tak / ani nie // jest słabo 
słyszalny / i prawie nieartykułowany // nawet jeśli się bardzo głęboko 
pochyli / słychać tylko oderwane / od sensu sylaby”.

Liryczny bohater Jána Gavury jest rozpięty między indywidual-
nymi wątpliwościami a wiarą chrześcijańską. Jego podmiot, podobnie 
jak u polskiego poety, sceptycznie konstatuje w wierszu Ad absur‑
dum: „Tylko jeden z tysięcy / usłyszy niedosłyszalne”24, lub ironicznie 
stwierdza: „Tyle rzeczy do ciebie przemawia / że potrzebujesz obu rąk 
do uciszenia głosów”25. Oba liryczne werdykty można rozumieć jako 
wyraz szumu komunikacyjnego na osi pionowej. Pozycja podmiotu 
waha się między pewnością a sceptycyzmem: „Nieustannie segregu-
jesz: / renety na lewo, zielone gdzie indziej / ale pewności nie masz”26. 
Charakteryzują go, podobnie jak w poezji Czesława Miłosza („Ja też 
jednego dnia wierzę, drugiego nie wierzę” 27), aporetyczne stwierdzenia 
o geście woluntarystycznym: „Przeczuwam, że wiem / i nie wiem, czy 
chcę”28. Pojęcie besa (w języku albańskim: obietnica, przysięga), które 
zainspirowało poetę do nadania tytułu trzeciemu tomowi, jest gestem 
analogicznym do przyjęcia przez Herberta wierności jako sposobu 
pokonania nieustannie zagrażającej wewnętrznej entropii.

24 J. Gavura, Ad absurdum [w:] tegoż, Besa, Levoča 2012, s. 78. 
25 Tenże, Iný mnich [w:] tegoż, Každým ránom si, Levoča 2006, s. 30.
26 Tenże, Raz zabudneme prizvuk anjelov [w:] tegoż, Pálenie včiel, Košice 2001, s. 26.
27 C. Miłosz, Traktat teologiczny (22. Miejcie zrozumienie) [w:] tegoż, Druga prze‑ 

strzeń, Kraków 2002, s. 86.
28 J. Gavura, Celkom určitá hlina [w:] tegoż, Každým ránom si…, s. 36.
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Z optyką zderzających się stanowisk spotykamy się u Gavury również 
przy konstruowaniu postaci lirycznej. Podobnie jak Herbert słowacki 
poeta posługuje się filtrem kultury. O zjawiskach współczesnych wy-
powiada się za pośrednictwem archetypów, przy czym inspirującym 
źródłem jest dla niego zwłaszcza renesans, wskazujący na świat dra-
matów Szekspira. W poetyckiej modlitwie Gracz29 szlachcic tak samo 
starał się wychować trzy córki, jak i pragnął szczęśliwie wydać je za mąż: 

„Pozwól mi, Panie / prosić o szczęśliwe życie moich trzech córek / Plan 
gry układa się przede mną jak mapa”. Wiersz z jednej strony wyraża 
ludzką potrzebę ideału, pokazuje zranioną miłość ojca, silnego męża 
i stratega, który z ufnością odnosi się do swoich córek, z drugiej stro-
ny – w świadomości ojca marzenie konfrontuje się z rzeczywistością, 
doświadczeniem życiowym – świat nie jest taki, za jakim tęsknimy:

Pierwszy ślub będzie z rozsądku
Daj więc najstarszej serce spokojne
bez podniet, miłość do teatru i masek

Druga na pewno pokocha poetę
i wszystko, co się jej w nim podoba
kiedyś znienawidzi. Niech lepiej bardziej kocha on ją
niż ona jego. A kiedy oszukana
odejdzie do klasztoru, niech jej
dzwon w godzinie śmierci otworzy niebo

Najmłodsza jeszcze też w nocy śpi nago,
jej oczy nie potrafią się odwrócić
gdy widzą cierpienie

Panie, daj niech jej przypadnie mąż porządny
i nie zdradza jej ze służbą
przynajmniej niezbyt często.

Wiersz można również rozumieć jako spór wewnętrznych racji człowie-
ka, których jedna część kieruje się ku dobru (staranie o innych), druga 
jest powodowana nieświadomymi pobudkami (tutaj: strachem i kalku-
lacją). Poeta oświetla wewnętrzne przeciwstawne tendencje występujące 
również w świadomości człowieka religijnego. Tematowi „drugiego JA”, 

29 Tenże, Hráč [w:] tegoż, Besa…, s. 55 – 56.
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które łączy z rozpadem osobowości, poświęca Gavura kilka rozpraw30, 
koncentrując się na niejednolitości i wewnętrznym skomplikowaniu 
podmiotu. Dzięki metodzie obiektywnego autodystansu otwiera się 
perspektywa zagadnienia wewnętrznej dyspozycji modlącego się pod-
miotu i uwidacznia się pozorność przejrzystości pragnień religijnych.

Wizja eschatologiczna

Antynomiczna, dialektyczna zasada obejmuje też często obszar te-
matyzowany, którym jest u Herberta eschatologia – problem śmierci 
i ostatecznych spraw człowieka. Również na tym polu można zauwa-
żyć charakterystyczne zróżnicowanie i sceptycyzm poety. Rozpatruje 
on dogmatycznie ujęte przedstawienie ziemi (entropia rzeczywistości) 
i nieba (ideał platoński), komunikacja między nimi nie jest oczywista 
i wizja pośmiertna dostarcza dużej skali różnorodnych, w większości 
przeciwstawnych, obrazów. Jeden nurt mówi o ostateczności człowieka 
i utracie komunikacji ze zmarłymi, drugi wiąże się z anonimowością, 
obrazami silnego osłupienia: „Bardzo chcieliby [zmarli – J.J.] mówić, ale 
wargi zjadł piasek. Czasem tylko zaciskają w pięści powietrze i próbują 
podnieść głowę niezdarnie jak niemowlęta” (Umarli, HPG). Tam, gdzie 
w swoich fantastycznie zamierzonych wizjach poeta przecież tylko 
umożliwia postaciom życiową lub pośmiertną komunikację, punkt 
odniesienia znajduje się w przestrzeni ziemskiej, z jej rekwizytami 
(wiersze Nike która się waha, SŚ; Siódmy anioł, HPG; Diabeł, SP; Przesłu‑
chanie anioła, N). Człowiek na sądzie Bożym domaga się pozostawienia 
mu przedmiotów realnej rzeczywistości (U wrót doliny, HPG), także 
własnego sensu życia, pragnie odmiany, którą jest powrót na ziemię 
(Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito, ROM).

Również w twórczości Mariana Milčáka uwidacznia się staranie 
o użycie prostej eschatologicznej matrycy (droga od ziemskiej podró-
ży połączonej z trudnościami prowadząca do pośmiertnej zmiany), 
jednak wobec mentalnego świata współczesnego człowieka okazuje 
się ona niewystarczająca, nie przynosi ulgi: „Powinniśmy umyć sobie 
usta i poddać się / swojej mowie, upaść, odejść jak / ci, którzy umarłych 

30 Tenże, Iné ja: lyrický subjekt ako objekt básnickej introspekcie, Fintice 2014.
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uczyli w imię BŁOGOSŁAWIONEGO BŁĘDU” 31. Chociaż Milčák próbuje 
za pomocą przejętej od Herberta postaci Pana Cogito podważyć ro-
zum, który przekonuje człowieka o absolutnej konieczności, potrzebnej 
wiary średniowiecznego człowieka jego podmiot już nie ma. Milčák 
uświadamia sobie potrzebę pokory jako przejaw niemożności poznania 
prawdy, jest przekonany o potrzebie radykalnego oczyszczenia. Teo-
logicznie nawiązuje do konceptu Karla Bartha totalnego oddania się 
Bogu, którego radykalna odmienność jest dla człowieka niewiadomą.

W eschatologicznej wizji Jána Gavury dominuje poparcie ziemskiej 
realności, aktywnego związania nieba i ziemi. W wierszu Każdego rana 
jesteś   32 „umarli są sprowadzeni do nieruchomości, żarzą się / niebieskim 
prześwitem, obecni wszędzie w czyjejś / wielkiej lub małej, całkiem 
dziecinnej pięści, w której / jeszcze brzęczy mucha // […] Zimni i bia-
li, jak każdy, co odszedł / umarli unoszą się jak zapach trawy, wstają 
z martwych / przygotowują się służyć”, Gavura buduje tu wizję dwóch 
dynamicznych, ściśle przylegających światów. Umarli są aktywni nie 
tylko w procesie rozpadu ciała, stawania się materią ziemi33, ale także 
pomagają żywym. Analogiczne zainteresowanie zmarłych ziemskimi 
sprawami można znaleźć w wierszu Herberta Co robią nasi umarli (HPG): 

„napominają przez sen / odnoszą zgubione pieniądze / starają się nam 
o posadę / szepczą numery losów / albo gdy tego nie mogą / stukają 
palcem w okno”.

Podobnie jak u Herberta u słowackich poetów metafizycznych temat 
eschatologiczny również łączy się ze stanami egzystencjalnego niepo-
koju lub gnozeologicznej niepewności, i jej badanie nie prowadzi do 
definitywnie zadowalających wniosków. Horyzontem poznawczym jest 
przede wszystkim dynamiczny świat ludzkiego doświadczenia, jeśli jego 
transcendowanie nie ma z powodu potrzebnego aparatu poznawczego 
dostatecznej siły przekonania. Wizja nieba jest bardziej podobna do 
rezultatu kontemplacji – jest przejawem zdolności przewartościowania 
znaczeń etycznej relacji „ja” i świata.

tłum. Krzysztof Krasuski

31 M. Milčák, Pevné hviezdy, Levoča 1992, s. 71.
32 J. Gavura, Každým ránom si [w:] tegoż, Každým ránom si, Levoča 2006, s. 34.
33 Tenże, Bezczas [w:] tegoż, Každým ránom si…, s. 21.
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Metafizyka codzienności
O losach twórczości Herberta w Hiszpanii 

Hiszpański odbiór poezji Herberta: Pan Cogito na kozetce

W roku 2013 hiszpański poeta Antonio Colinas1 tak pisał o Herbercie 
w czasopiśmie „El Cultural”, dodatku kulturalnym do gazety „El Mundo”:

Dzieła poety Zbigniewa Herberta przybyły z un iwer sa l nośc i. Jeśli uwzględnimy, 
że niemal nie istnieją poeci bez korzeni, zrozumiemy, że ten bogaty i otwarty 
wymiar jego dzieła ma wiele wspólnego z jego miejscem pochodzenia i pewną 
niestabilnością tego miejsca. Po pierwsze, jego miasto rodzinne, znajdujące 
się na terytorium przechodzącym z rąk do rąk (Polska, Związek Radziecki, 
Ukraina) […]. Następnie jego śmierć w 1998 roku czy też stwierdzenia, takie jak 
to Czesława Miłosza, o nagrodzie Nobla, którą otrzymał, a która jego zdaniem 
należała się Herbertowi – to wszystko sprawiło, że poeta ten stał się przedmiotem 
zainteresowania, zwłaszcza gdy ukazały się jego Poezje zebrane2. 

1 Urodzony w 1946 roku, La Bañeza, León.
2 „La obra del poeta Zbigniew Herbert está traspasada de universalidad. Si tene-

mos presente que raramente existe un poeta sin raíces, comprenderemos que e s a 
d imens ión r ic a y  ab ie r t a de su obra t i ene muc ho que ve r con su s or íge -
ne s y  con l a prov i s iona l idad de lo s m i smos. Primero, con los de su ciudad 
natal, situada en territorio cambiante (Polonia, Unión Soviética, Ucrania) […]. Luego, 
su muerte en 1998, o afirmaciones como la de Czeslaw Milosz, reconociendo que el 
premio Nobel que se le concedió se lo merecía Herbert, volvieron la atención hacia 
este poeta que ha suscitado un interés especial al publicarse su Poesía completa”. A. Co-
linas, Herbert. “Poesía completa”, „El Cultural”, 25.01.2013, http://www.elcultural.com/ 
revista/letras/Herbert -Poesia -completa/32229 [dostęp: 17.12.2017]. Tłumaczenie 
cytatów Antonia Colinasa: E. Kwiatkowska -Faryś.
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Wszystko jednak zaczęło się dużo wcześniej i o wiele skromniej, dzię-
ki przyjaźni między Anacletem Ferrerem, hiszpańskim tłumaczem 
Friedricha Hölderlina i filologiem klasycznym, Xaveriem Balleste-
rem, tłumaczem poezji Herberta. Ferrer skontaktował tego drugiego 
z wydawnictwem Hiperión. A i tak przypadek odegrał tu główną rolę: 

Zaraz po studiach poznałem pewną polską emigrantkę, starszą panią, która 
mieszkała niedaleko ode mnie i zgodziła się udzielać mi lekcji. Przybywałem 
ze świata literatury klasycznej, stąd tłumaczenie z kolejnego języka fleksyjnego 
wydawało mi się bardzo naturalne. W latach 80. prawie w każde wakacje jeździłem 
do Polski, dostałem stypendium Ambasady dzięki moim przekładom. Herberta 
wraz z jego żoną poznałem osobiście w Madrycie, w 1991 roku. To było tylko jedno 
spotkanie w Residencia de Estudiantes, jednak niezapomniane i pełne anegdot 3. 

Łatwo zrozumieć, że ta odpowiedź, wraz z załączoną fotografią, nie-
zwykle mnie zaintrygowały. Warto podkreślić też, że Residencia de 
Estudiantes nie jest częścią dzisiejszego kampusu uniwersyteckiego, lecz 
stanowi instytucję, która była kolebką artystów tak zwanej Generación 
del 27, pokolenia noblisty Vicente Aleixandre. W tej samej Residencii 
zawiązały się przyjaźnie takich artystów, jak Federico García Lorca czy 
Luis Buñuel i Salvador Dali, którzy stworzyli film krótkometrażowy 
Pies andaluzyjski (Un perro andaluz; 1929), jedno ze szczytowych osią-
gnięć światowego surrealizmu. Powróćmy jednak do wspomnianych 
anegdot, które pamięta profesor Ballester:

Jeden kot przycupnął na kolanach Herberta, tak jak by to robił przez całe życie. To 
było jak czary. On mówił i mówił, palił, mimo niedawnej operacji serca, i popijał 
coca -colę. Zaprosił nas na kolację do stołówki Residencii. Mówił cichutko (po 
francusku) i niestety przez hałas czasami nie można było dosłyszeć jego słów. 
Porozmawiał wcześniej z żoną na temat kursu wymiany pesety, ale potem zdał 
sobie sprawę, że ona miała rację i kolacja kosztowała go o wiele więcej, niż myślał… 
Według Jesúsa [wydawcy], przyjechali pociągiem i bez uprzedzenia, żeby podpisać 

3 „ Conocí, nada más terminar la carrera, a una polaca exiliada mayor, que vivía 
muy cerca de casa y aceptó darme clases. Al venir de un mundo, el de clásicas, con 
mucha traducción, traducir de otra lengua muy flexiva me resultó una cosa muy natu-
ral. En los 80 fui casi todos los veranos a Polonia. Conseguí una beca de la Embajada 
gracias a mis traducciones. A Herbert, que vino con su mujer, lo conocí personalmente 
en 1991, en Madrid. Fue solo una tarde en la Residencia de Estudiantes, pero ino-
lvidable y con un sinfín de anécdotas”. Cytat z mojego niepublikowanego wywiadu 
mailowego z Xaveriem Ballesterem, tłum. E. Kwiatkowska -Faryś.
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umowę wydawniczą in praesentia, i nie mieli hotelu, Herbert zemdlał i spędził noc 
w szpitalu; poszedł do muzeum Prado i przed obrazami Velázqueza (pamiętam 
jego słowa: „Velázquez, teologia malarstwa”) znowu stracił przytomność. Nie 
miałem już z nim więcej kontaktu, z wyjątkiem jednego odręcznie napisanego 
listu, w którym zgadzał się na moją propozycję przekładu4. 

Żona poety barwnie opisuje podróż do Hiszpanii jako przykład cią-
głej niedojrzałości mistrza, który duchowo „nigdy się nie zestarzał”5. 
Przyjechali do Hiszpanii bez wizy, zaproszenia i funduszy, a ich pobyt 
miał zarówno patetyczne, jak i humorystyczne momenty. Katarzyna 
Herbert wspomina na przykład, jak po nieprzespanej nocy w Madrycie 
małżeństwo poszło do Prado. Tam znaleźli wózek inwalidzki i poeta 
mimo przeszkód „dotarł do tego Velázqueza, na którym mu zależało, 
a potem pojechał na górę, cały czas na wózku, do Goi”. 

Z drugiej strony jest to jeden z najlepszych przykładów pewnej 
donkiszoterii i idealizmu autora, który delektował się sztuką, podczas 
gdy nie dbał o komfort ani o materialną stronę życia. 

Przypadek prozy

Jednym z większych protektorów Herberta w Hiszpanii był wpływowy 
wydawca jego prozy, Jaume Vallcorba. W swoim wyśmienitym wydaw-
nictwie Acantilado Vallcorba odkrywał dla czytelnika hiszpańskiego 
postaci takiego formatu, jak Adam Zagajewski, Adam Michnik czy 

4 „ Un gato se acurrucó en el regazo de Herbert como si hubiese hecho eso toda la 
vida. fue una cosa mágica. Él hablaba sin cesar, fumaba (pese a una reciente operación 
de corazón) y bebía Coca -Cola. Nos invitó a cenar en el comedor de la Residencia. 
La lástima es que hablaba bajito (en francés) y a veces no se le escuchaba por el ruido. 
Discutió previamente sobre el valor en divisas de la peseta. luego se dio cuenta de que 
su mujer tenía razón y la cena le salió más cara de lo que pensaba… Según me contó 
Jesús (el editor), llegaron en tren sin avisar a firmar el contrato «in praesentia» y no 
encontraban hotel; a Herbert le dio un desmayo y pasó la noche en el hospital; fue 
al Museo del Prado y ante los cuadros de Velázquez (sí recuerdo su frase: «Velázquez, 
la teología de la pintura»), le volvió a dar otra alferecía No tuve más contacto con él, 
salvo una carta previa, manuscrita, donde aceptaba la propuesta de traducción”. Tamże.

5 K. Herbert, Jak zaśniesz, to koniec, rozm. J. Suffczyński, „Kontakt” 2011, nr 17, 
29.05.2013, http://magazynkontakt.pl/katarzyna -herbert -jak -zasniesz -to -koniec.html 
[dostęp: 17.12.2017].
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Mariusz Szczygieł. Jaume Vallcorba odszedł w sierpniu 2014 roku. 
Udało się jednak nawiązać kontakt z tłumaczem, katalońskim poetą 
mieszkającym w Krakowie od niemal dziesięciu lat, Xavierem Farrém: 

To zlecenie bezpośrednie od wydawnictwa, które z przyjemnością przyjmuję. 
Wiedziałem, że wydawca jest zainteresowany Herbertem. Trudnością jest 
sama proza Herberta, moim zdaniem stylistycznie dużo bardziej wyszukana 
niż poezja, dużo bardziej liryczna, pełna pułapek, głównie składniowych. To 
było najtrudniejsze: znaleźć odpowiedni ton oraz uporać się z trudnościami 
składniowymi, żeby nie udziwniać niczego.

Krótko później zostały wydane dwie książki: Martwa natura z wędzidłem oraz 
Barbarzyńca w ogrodzie, w tej kolejności. W roku 2013 doszła kolejna, którą na 
hiszpański przełożyli Jerzy Sławomirski i Anna Rubió, również dla Acantilado6.

Dodatkową trudnością w hiszpańskiej recepcji Herberta jest genologicz-
ne rozpoznanie jego dzieł. Tak to komentuje Farré: „Esej to najmniej 
chodliwy gatunek w Hiszpanii, nawet mniej popularny niż poezja. Mimo 
to Martwa natura… oraz Barbarzyńca… cieszyły się zainteresowaniem” 7. 
O prawdziwości słów Farrégo świadczy to, że w księgarniach nie ma już 
działu eseju, co ma swoje oczywiste następstwa. Oddajmy głos tłumaczowi: 

Księgarnie nie wiedziały, gdzie umieścić tę książkę, stąd eseje te były trochę u k r y te. 
Czytelnicy poezji, którzy zwykle są na bieżąco z nowościami Zagajewskiego czy 
Szymborskiej lub Miłosza, i oczywiście z Wierszami zebranymi Herberta w prze-
kładzie Xaveria Ballestera, przerzucali się książkami z poezją, które zresztą miały 
spory oddźwięk w mediach, lecz w przypadku esejów nie było to takie oczywiste8.

6 „Se trata de un encargo directo de la editorial que acepto con mucho gusto, 
pues ya sabía del interés del editor por Herbert. Las dificultades se centran en la prosa 
de Herbert, para mí con un estilo mucho más elaborado que la poesía, curiosamente 
más lírico, y lleno de trampas de carácter principalmente sintáctico. Eso fue lo más 
difícil, encontrar el tono y sortear las dificultades de la sintaxis para que no quedara 
extraño”. Cytat z mojego niepublikowanego wywiadu mailowego z Xavierem Farrém, 
tłum. E. Kwiatkowska -Faryś.

7 „El ensayo es el género que menos se vende en España, incluso menos que la 
poesía. A pesar de ello, Naturaleza y El bárbaro han tenido cierta aceptación”. Tamże.

8 „Las librerías no tenían claro exactamente dónde poner el libro, así que por 
esa parte quedaron estos ensayos un poco escondidos. El público de los poetas, que 
habitualmente está al corriente de las novedades de Zagajewski o de las apariciones 
de Szymborska o de Miłosz, también lo estuvo con la Poesía completa de Herbert por 
Xaverio Ballester, con la obra poética se volcaban y había presencia mediática, pero 
en el caso de los ensayos no fue tanta”. Tamże.
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Od przypadku do mistyki: wydanie Wierszy zebranych

W dziesiątą rocznicę śmierci poety, w 2008 roku, Hiperión wznowił Ra‑
port z oblężonego Miasta i inne wiersze, wydane po raz pierwszy w 1993 ro- 
ku. W tym czasie Acantilado w końcu wprowadziło na rynek księgarski 
eseje Martwa natura z wędzidłem oraz prowadziło herkulesowe prace 
nad monumentalnym wydaniem Wierszy zebranych, sześćsetpięćdziesię-
ciopięciostronicowym zbiorem w przekładzie Xaveria Ballestera, który 
do księgarń trafił ostatecznie w 2012 roku, jako publikacja wydawnictwa 
Editorial Lumen. 

Spójrzmy, co sądził o nim Antonio Colinas we wspomnianej recenzji 
dla gazety „ABC”:

Okrutna Historia jest więc okolicznością i próbą, którą muszą podejmować polscy 
poeci w swoim życiu i swojej twórczości. Jednak w przypadku Herberta jego głos 
jest ponad tymi trudnymi uwarunkowaniami (pobyt w Paryżu i w Kalifornii 
na pewno mu w tym pomógł). Precyzja i przejrzystość przekładów zwiększają 
zainteresowanie tym dziełem, jak i ułatwiają zrozumienie jego przesłania9. 

Rzeczywiście, powiada się, że wielkie tematy poezji Herberta to trau-
matyczne przeżycia wojenne, kruchość życia i nietrwałość piękna oraz 
przewrót w świecie wartości. Kolejnym przedmiotem troski poety jest 
język. To troska, która ma dwa wymiary: z jednej strony utrata znaczenia 
słów na skutek bezpośredniego zanegowania wartości. Z drugiej py-
tanie o sam akt pisania i spotkanie z nienazwanym, z „tym nieznanym, 
czego [słowa] rzec nie są w stanie”, jak powiedział św. Jana od Krzyża. 

To tematyka, którą podejmują w dwudziestowiecznej powojennej 
poezji hiszpańskiej wyżej wspomniany Antonio Colinas i José Ángel 
Valente. Prawdopodobnie nie jest to zbieg okoliczności, Colinas jest czy-
telnikiem Herberta, a wszyscy są spadkobiercami rozległej tradycji mistyki 
zachodniej, której najważniejszymi przedstawicielami są religijni mistycy 
hiszpańscy (św. Teresa, Fray Luis de León i wspomniany już św. Jan od 

9 „L a c r ue l H i s tor i a e s pue s u n f ac tor de te r m ina nte, u na pr ueba 
que deben aborda r lo s poe t a s pol acos en su v ida y  su obra. Sin embargo, 
en el caso de Herbert, su voz se impondrá a estos fuertes condicionamientos previos 
(sus estancias en París y California le ayudarán a ello). La precisión y la claridad de 
esta traducción redoblan el interés por este volumen y facilitan la aproximación al 
mensaje”. A. Colinas, Herbert…
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Krzyża). Paralela między Colinasem i Herbertem była wielokrotnie pod-
kreślana przez polską iberystkę, Marię Judytę Woźniak. To cenne uwagi, 
zwłaszcza że nie wiedziała ona, iż hiszpański poeta recenzował Herberta10:

Dwaj poeci zaczynają od następującego spostrzeżenia: w pewnym sensie harmonia 
przestała istnieć w dzisiejszym świecie, jej obecność nie jest bodaj wcale widoczna. 
Stąd wynika potrzeba szukania jej, potrzeba pilna i jasno wyrażona w liryce tych 
dwóch autorów. Chodzi więc o intuicję i przekonanie o tym, że w jakiś sposób 
harmonia rzeczywiście istnieje, iż rzeczy mają sens i człowiek tylko musi się 
dowiedzieć, jak dotrzeć do tego sensu11. 

Mówimy zatem o słynnym dylemacie Fraya Luisa de León, mianowicie 
o tym, że „wszystko istnieje, odmienne, ale połączone; wszystko jest 
różne, ale jednocześnie może być zharmonizowane”12. 

Chociaż Maria J. Woźniak wielokrotnie określa Colinasa i Herberta 
mianem klasyków, dostrzega następującą wspólną cechę ich twórczości: 

„Jakaś nagość i zwięzłość ekspresywna, aż do ascezy poetyckiego słowa” 13. 
Ponadto, zarówno o Herbercie, jak i o św. Janie od Krzyża mówiono 
w kontekście dualizmu: „Święty Jan przyjmuje tu maksymę Arystote- 

10 M.J. Woźniak wspomniała o tym w – świetnym zresztą – artykule In the Forest 
of Words: „Celem tego artykułu porównawczego jest przedstawienie podobieństwa poe-
tyckich pojęć Antonia Colinasa i Zbigniewa Herberta. Poeci nie znali się ani nie ma 
śladów wzajemnego oddziaływania, które można znaleźć w ich poetyckiej produkcji” 
(„The aim of this comparative article is to present the similarity of the poetic concepts 
of Antonio Colinas and Zbigniew Herbert. The poets did not know each other, there 
are no traces of mutual influences to be found in their poetic output either”. Tłum. 
A.S.), http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/22141/0_10
_%5b203%5d -215_Wo%C5%BAniak.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 17.12.2017].

11 „Los dos poetas, Colinas y Herbert, parten de la observación de que la ar-
monía ha dejado de existir en cierto modo en el mundo de hoy; de todas formas, su 
existencia no es evidente. De ahí surge la necesidad de buscarla, patente y urgente 
en la poesía de ambos autores. […] Sería pues la convicción, la intuición de que la 
armonía existe de uno u otro modo en la realidad, que las cosas tienen un sentido, 
que el hombre sólo necesita saber llegar a él”. M.J. Woźniak, Antonio Colinas y Zbi‑
gniew Herbert: ¿dos clasicismos? [w:] P. Caballero, F.E. Chávez, B. Ripoll, Del verbo 
al espejo: Reflejos y miradas de la literatura hispánica, Barcelona 2011, s. 210, tłum. A.S.

12 „ Todo existe distinto y junto, todo es diferente pero a la vez puede armonizar-
se”. J.L. Puerto, Antonio Colinas: la poesía como itinerario de purificación, „Cuadernos 
Hispanoamericanos” 1996, nº 556, s. 82, tłum. A.S.

13 „Una cierta desnudez expresiva y brevedad, hasta la ascesis de la palabra po-
ética”. M.J. Woźniak, Antonio Colinas y Zbigniew Herbert…, s. 213.
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lesa o dwóch przeciwieństwach niedających się zmieścić w jednym 
podmiocie; właściwie na niej opiera się cała jego filozoficzna argumen- 
tacja”14.

Poza tym wielki mistyk pokolenia ’50, José Ángel Valente15, charak-
teryzuje w następujący sposób poetykę św. Jana od Krzyża: „Poemat to 
nagłe zniknięcia i raptowne spotkania: teoria obecności  –  nieobecności”16. 

Przywołajmy jeszcze raz słowa Colinasa, który o herbertowskim 
mistycyzmie mówi następująco:

To w okresie dojrzałości, na koniec, autor staje w obliczu najbardziej skrajnego 
napięcia w stosunku do tego, co chciał przekazać. To pociąga za sobą swoistą 
radykalność, stawianie na tematy dowolne i osobiste, a Herbertowi udało się 
przeżyć już ponad siedemdziesiąt lat! […] Pan Cogito wciąż „myśli” w niektórych 
tekstach, lecz wiersz przekształca się w modlitwę. W ostatnich latach życia poety 

„Pan Cogito ulega zwodniczym urokom muzyki”.
Cóż to za muzyka, której ulega rozum i zdolność wątpienia? To ta, gdzie 

słowo poczęte w konkretnym miejscu i czasie (pamięć o najbliższych lub pamięć 
lat dziecięctwa) miesza się z litością, coś, co jest tak typowe dla poezji polskiej 
poczętej w milczeniu i w warunkach totalitarnych ograniczeń17.

14 „ San Juan se hace eco de la máxima aristotélica de dos contrarios que no pueden 
caber en un sujeto, y en ella basa toda su argumentación filosófica”. J. García Palacios, 
Los procesos de conocimiento de San Juan de la Cruz, Salamanca 1992, s. 16, tłum. A.S.

15 Jak wiadomo, José Ángel Valente jest jednym z najbardziej cenionych poetów 
pokolenia roku 1950 XX wieku. Mistyka stanowi centralny nurt jego dzieła, zarów-
no jako poety, jak i eseisty. Między innymi napisał w 1991 roku wstęp i opracował 
wydanie Pieśni duchowej w związku z obchodami rocznicy śmierci autora. Jest też 
współredaktorem (z Josém Larą Garridem) tomiku Hermenéutica y mística: San Juan 
de la Cruz [Hermeneutyka i mistyka: św. Jan od Krzyża]. 

16 „El poema está hecho de súbitas desapariciones y de repentinos encuentros: 
teoría de la presencia -ausencia”. J.A. Valente, Obras completas II: Ensayos, Barcelona 
2008, s. 207, tłum. A.S.

17 „Es en la etapa de madurez, final, donde el autor se enfrentará a la tensión 
más extremada, a cuanto – esencialmente – él ha querido decir. Esto implica una 
radicalidad, una apuesta por temas muy libres y personales y, en el caso de Herbert 
¡cuando ya ha superado los 70 años de vida! […] Don Cogito seguirá «pensando» en 
algunos de los textos, pero el poema se ha transformado en plegaria. Es en los últimos 
años de la vida del poeta cuando Don Cogito sucumbió/a los falaces encantos de la música. 

¿Qué música es esta a la que se rinde el pensar y el dudar? La que la palabra 
inspirada fija cuando el origen (la memoria familiar y de infancia) se funde con la 
piedad; algo que caracteriza a parte de la poesía polaca germinada en los silencios 
y censuras del totalitarismo”. A. Colinas, Herbert… 
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Rzeczywiście w wielu tekstach poetyckich Herberta znajdziemy re-
fleksje metaliterackie i echa metafizyczne. Jak w słynnym poemacie 
* * * [Zasypiamy na słowach…] (N) określającym, czym w istocie jest 
zawód poety. Jako przykład możemy też przywołać choćby wiersze 
z pierwszego okresu: Chciałbym opisać (HPG) lub Pisanie (SP) i Język (SP), 
aż po późny wiersz Dałem słowo (EB). Tak pisze na ten temat Colinas:

Tak jak u innych poetów jego czasu na początku „syrenie śpiewy” uginają się od 
surrealizmu, w jego przypadku może jako dozwolona reakcja wobec wszechobecnego 
socrealizmu, ale szybko znajdą się inne czynniki, które poszerzą mu pole widzenia… 
Przypomnę choćby: […] humanizm wrażliwy na najbardziej uciskane warstwy 
społeczne, najbardziej poniżone lub najbardziej ideologicznie uzależnione […]. 
Z tego względu uważam lwowskiego poetę za zaangażowanego mistyka. Herbert 
bowiem nie tylko nie przemilcza chaosu, przemocy i samotności, które tworzą 
jego świat, lecz wypełnia ten spustoszony krajobraz poezją18. 

Zbigniew Herbert jest w rezultacie św. Janem od Krzyża, Mikołajem 
Sępem Szarzyńskim, św. Teresą swoich czasów, „nocy ciemnej” dwu-
dziestowiecznych totalitaryzmów. Lecz czy jest miejsce na mistykę we 
współczesnym świecie, generującym tyle wojen i masakr? 

Pośród milczenia Boga i kryzysu obiektywnych wartości autor 
proponuje poszukiwanie piękna jako sposób na przetrwanie. Dlatego 
udaje mu się pokazać sztukę i rzeczywistość w obu ich wymiarach: 
codziennym i metafizycznym, stopionych ze sobą. Prawdziwa nauka 
o życiu, a zatem także o poezji, pod którą mogliby się podpisać jego 
hiszpańscy rówieśnicy: Antonio Colinas i José Ángel Valente. 

Na zakończenie

Szkic ten to wstępne rozpoznanie mistycznego wątku w twórczości 
Zbigniewa Herberta, jako motywu inspirującego do prowadzenia dal-
szych badań, choć głównym tematem przedstawionych tu rozważań jest 

18 „También como en otros poetas de su tiempo, en sus inicios pesarán los cantos 
de sirena del surrealismo; en su caso quizá como reacción permitida frente el realismo 
comunista imperante, pero pronto habrá otros factores que ampliarán el campo de su 
visión. Recordaré los siguientes: […] u n hu ma n i smo que a t iende a  l a s c apa s 
soc i a l e s má s de spose ída s, a  c ua nto s e aba ja en l a v ida o  e s somet ido 
ideológ ic a mente por é s t a”. Tamże.
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hiszpańska recepcja dzieła polskiego autora. Zatem paralele Herberta 
z hiszpańskimi mistykami baroku i XX wieku zostały tylko wspomniane 
jako jeden z najciekawszych aspektów integrujących recepcji hiszpań-
skiej, wpływający na sposób czytania jego twórczości w kraju św. Teresy, 
św. Jana od Krzyża i Fraya Luisa de Leóna. 

Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Hiszpanii obejmuje 
poezję oraz większość esejów; jakość przekładów dzieł Herberta jest 
wyjątkowo wysoka. Jego poezja znalazła idealnych sprzymierzeńców 
w osobach Xaveria Ballestera, profesora filologii klasycznej, oraz Xaviera 
Farrégo, poety i pisarza o wielkiej renomie. Nad twórczością prozatorską 
Herberta czuwa prestiżowe wydawnictwo Acantilado. Niemniej, z bie-
giem lat zainteresowanie poetą powoli ustaje. Wiąże się to zapewne 
z mechanizmami nacisku medialnego, promującego autorów żyjących, 
generujących większe zainteresowanie dzięki niezliczonym spotkaniom 
i otrzymywanym nagrodom. Jak właściwie zatrzymać ten brak zain-
teresowania i zapewnić na nowo uznanie poecie, tak by młodzi ludzie 
nadal go czytali i inspirowali się nim? 

Jeszcze mamy czas, żeby wygrać bitwę o obecność Herbertowskiego 
dziedzictwa w Hiszpanii i na czytelniczych rynkach latynoamerykań-
skich, dla których wydawnictwa hiszpańskie są kluczowe. Starania te 
rozpoczęły się w marcu 2017 roku na madryckim uniwersytecie Complu-
tense w ramach seminarium „Nowe odczytanie twórczości Zbigniewa 
Herberta”, zorganizowanego przez Grzegorza Bąka. 

Dopełniając dzieła, należałoby przełożyć jeszcze pośmiertnie wy-
dane książki Herberta, jak i może którąś z jego biografii. W tej kwestii 
Xaverio Ballester w pewnym sensie wyznacza kurs, mówiąc: „Zostało 
mi z Herberta jeszcze parę tłumaczeń wcześniej niepublikowanych”19. 
Do nas wszystkich, czytelników, filologów, wydawców i krytyków na-
leży podjęcie tego wyzwania.

19 „De Herbert me restan un par de traducciones, que no han sido publicadas”. 
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Z zamorskich wojaży Pana Cogito
O recepcji twórczości Zbigniewa Herberta w Brazylii

Historia recepcji dzieła Zbigniewa Herberta w języku portugalskim 
i w Brazylii jest stosunkowo krótka, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak 
ważna jest to twórczość. Z drugiej strony, w kontekście innych utworów 
poetyckich, których wpływ w wieku XX można określić jako fundamen-
talny, a także w kontekście innych poetów polskich, należy zauważyć, że 
nawet ta ograniczona recepcja jest znacząca. Poza Wisławą Szymborską, 
której popularność warto by osobno analizować1, do niedawna jedynie 
Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert mogli pochwalić się tomikami wier-
szy wydanymi w języku portugalskim. W 2017 roku do tego grona dołą-
czyły również Anna Świrszczyńska i Maria Pawlikowska -Jasnorzewska. 
W przypadku Miłosza, oprócz wspomnianej antologii wierszy poety 

1 Jej wiersze zostały dotąd wydane w czterech książkach w Portugalii (jedna 
z nich zatytułowana Alguns gostam de poesia [Niektórzy lubią poezję] to wspólna 
antologia wierszy poetki i Czesława Miłosza) i w dwóch w Brazylii. Cztery książki 
Szymborskiej wydane w Portugalii to antologie: Paisagem com grão de areia, trad. 
J. Souza Gomes, Lisboa 1998; zawierająca wiersze Miłosza i Szymborskiej Alguns 
gostam de poesia, seleção, trad., intr. E. Milewska, S. das Neves, Lisboa 2004; ca-
łościowe tłumaczenie tomiku Chwila – Instante, Lisboa 2006 (ponownie w tłuma-
czeniu tandemu E. Milewska i S. das Neves) i jedyna w swoim rodzaju antologia 
ekfraz poetki Um passo da arte eterna, Lisboa 2013, łącząca reprodukcje obrazów ze 
wspaniałym tłumaczeniem związanych z nimi wierszy autorstwa Teresy Fernandes 
Swiatkiewicz, odpowiedzialnej też za pomysł, wybór i posłowie ze wstępem Beaty 
Elżbiety Cieszyńskiej. Obie antologie Szymborskiej dotąd wydane w Brazylii zo-
stały przetłumaczone i opatrzone wstępem przez Reginę Przybycień. Są to: Poesia, 
São Paulo 2011 i Amor feliz, São Paulo 2016. Trzecia książka, którą ma zamiar wydać 
w niedalekiej przyszłości wydawnictwo Âyiné, to zbiór kolaży, rymowanek i żartów 
poetyckich autorki, które zostały przetłumaczone wspólnie przeze mnie i Eneidę Favre.
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i Wisławy Szymborskiej, opublikowany został również wybór Não mais2 
w tłumaczeniu Henryka Siewierskiego i Marcela Paivy de Souzy, wy-
dany w serii „Poeci Świata” wydawnictwa Uniwersytetu w Brasílii. Za 
brazylijskie tłumaczenie książek Herberta3 (będzie o tym jeszcze mo-
wa) i Świrszczyńskiej4 odpowiedzialny jestem ja, podczas gdy przekład 
Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej5 wydany w Lizbonie i w Warszawie jest 
dziełem wielu tłumaczy. Antologia Herberta opublikowana w Portu-
galii została przetłumaczona z angielskiego przez Joségo Sousę Bragę6

Spójrzmy dla porównania na sytuację takich poetów, jak W.H. Au-
den i Josif Brodski, których dzieło poetyckie reprezentowane jest 
w Brazylii tylko przez jeden tomik (nawet jeżeli w wypadku Audena7 
zawiera on pięćdziesiąt wierszy i jest publikacją jednego z największych 
wydawnictw, podczas gdy w wypadku Brodskiego8 ukazało się jedynie 
siedem wierszy opublikowanych przez małe wydawnictwo). W takim 
kontekście jest zrozumiałe, że sytuacja wydań Herberta (tylko jedna 
książka w brazylijskim portugalskim, druga wydana w Portugalii) nie 
może być widziana jako jakieś szczególne zaniedbanie.

Wprowadzenie dzieła Zbigniewa Herberta do świata portugalskoję-
zycznego, zarówno w Brazylii, jak i w Portugalii zawdzięczamy pionier-
skim działaniom w zakresie popularyzacji literatury polskiej podjętym 
przez Henryka Siewierskiego, obecnie profesora na Uniwersytecie 
w Brasílii. Podczas swego pobytu w Portugalii w latach 80. ubiegłego 

2 C. Miłosz, Não mais, trad., intr. H. Siewierski, M. Paiva de Souza, Brasília 2003.
3 Z. Herbert, A viagem do Senhor Cogito/Podróż Pana Cogito, wyb., oprac. 

D. Opacka -Walasek, P. Kilanowski, tłum. P. Kilanowski, Katowice 2016. 
4 A. Świrszczyńska, Eu construía a barricada  / Budowałam barykadę, red., trad., 

intr. P. Kilanowski, Curitiba 2017.
5 Diálogos no Feminino. Antologia Poética Maria Pawlikowska ‑Jasnorzewska – 

Florbela Espanca  / Dialogi kobiece. Antologia poezji Maria Pawlikowska ‑Jasnorzewska – 
Florbela Espanca, red. B. Cieszyńska, F.M. Da Silva, A. Kalewska, M.L. Dal Farra, 
G. Borowski, Warszawa – Lisboa 2017.

6 Z. Herbert, Escolhido pelas estrelas, trad. J. Sousa Braga, Lisboa 2009.
7 W.H. Auden, Poemas, trad., intr. J.P. Paes, J. Moura Jr., São Paulo 1994.
8 J. Brodsky, Quase uma elegia, trad. B. Schnaiderman, N. Ascher, Rio de Ja-

neiro 1996. W przypadku Brodskiego należy też wspomnieć tłumaczenie pokaźnej 
liczby jego wierszy (około sześćdziesięciu), które można znaleźć w wyborze wierszy 
autorów rosyjskich, zatytułowanym cokolwiek mylnie Poesia soviética, trad., seleção 
e notas de L. Machado Coelho, São Paulo 2007. 
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wieku, zauważywszy lakunę dotyczącą literatury polskiej w języku portu-
galskim, Siewierski, wraz ze swymi studentami z kursu języka polskiego, 
przetłumaczył i opublikował niewielką dwujęzyczną antologię odbitą na 
powielaczu, zatytułowaną Versos polacos1 [Wiersze polskie]. Książeczka 
zawierała tłumaczenia wierszy najważniejszych współczesnych poetów 
polskich, wśród nich dziewięć wierszy Zbigniewa Herberta: Carta a Ry‑
szard Krynicki (Do Ryszarda Krynickiego – list), Pan Cogito e a longevidade 
(Pan Cogito a długowieczność),  A alma de Pan Cogito (Dusza Pana Cogito), 
Pan Cogito – o regresso (Pan Cogito – powrót), Relatório de uma cidade 
debaixo de cerco (Raport z oblężonego Miasta), Pan Cogito medita sobre 
o sangue (Pan Cogito myśli o krwi), O poder do gosto (Potęga smaku), O men‑
sageiro (Posłaniec) i A mensagem de Pan Cogito (Przesłanie Pana Cogito).

Po przeprowadzce na drugi brzeg Atlantyku Siewierski kontynouwał 
prace popularyzujące poezję polską i wschodnioeuropejską, publikując 
między rokiem 1987 a 1990 cztery numery czasopisma „Aproximações”2 
[Zbliżenia]. W owych czterech wydaniach czasopisma, które stawia-
ło sobie za cel przybliżyć kulturę wschodnioeuropejską czytelnikowi 
portugalskojęzycznemu, nie mogło zabraknąć wierszy Herberta. I tak 
w pierwszym numerze z 1987 roku opublikowano: Carta a Ryszard Kry‑
nicki (Do Ryszarda Krynickiego – list), w tłumaczeniu Carlosa Santosa 
Pereiry, i A mensagem de senhor Cogito (Przesłanie Pana Cogito)3, prze-
łożone przez Teresę Bação Fernandez4. W drugim numerze, wydanym 
w 1988 roku, znajdujemy wiersz Ao rio (Do rzeki), przetłumaczony przez 
znaną poetkę brazylijską Anę Cristinę César we współpracy z Grażyną 
Drabik. W trzecim, z 1989 roku, opublikowano wiersz Carroça (Wóz), 
w tłumaczeniu poety Fernanda Mendesa Vianny we współpracy z Hen-
rykiem Siewierskim, a w ostatnim, czwartym, z 1990 roku, wiersz O que 
será (Co będzie) przełożony przez Aleksandara Jovanovića.

1 Z. Herbert, R. Krynicki, C. Miłosz, T. Różewicz, W. Szymborska, Versos 
polacos, trad. M.T. Bação Fernandes, F. Menezes, M.C. Correia, C. Santos Pereira, 
H. Siewierski, Lisboa 1985. 

2 „Aproximações: Europa de Leste em Língua Portuguesa” 1987 – 1990, n. 1 – 4.
3 Są to tłumaczenia poprzednio opublikowane we wzmiankowanej broszurze 

Versos polacos.
4 Tłumaczka ta znana jest obecnie w świecie przekładów literatury polskiej 

w Portugalii jako Teresa Fernandes Swiatkiewicz.
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Kamieniem milowym w podjętym przez Siewierskiego dziele upo-
wszechniania poezji polskiej do dziś pozostaje dwujęzyczna antologia 
Quatro poetas poloneses [Czworo poetów polskich]5. Jest to zbiór wierszy 
Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza i Zbi-
gniewa Herberta, przełożonych wspólnie przez Henryka Siewierskiego 
i poetę Joségo Santiago Nauda. Opublikowano w nim siedem wierszy 
Herberta: Apolo e Mársias (Apollo i Marsjasz), A pedra (Kamyk), Revelação 
(Objawienie), A mensagem do Senhor Cogito (Przesłanie Pana Cogito), 
Mensageiro (Posłaniec), O poder do gosto (Potęga smaku) i Carroça (Wóz).

Za jeden z owoców publikacji „Aproximações” i wyboru wierszy 
czworga poetów polskich należy uznać obecność Herberta w dwóch 
antologiach przekładów wydanych przez tłumaczy, którzy z Siewier-
skim współpracowali. Pierwszy z nich, Aleksandar Jovanović, profesor 
Uniwersytetu São Paulo, w swej książce zawierającej przekłady poezji 
słowiańskiej Céu azul [Błękitne niebo] obok innych polskich poetów, 
takich jak Jan Kochanowski, Ewa Lipska, Tadeusz Różewicz, Stanisław 
Barańczak, Stanisław Grochowiak, Miron Białoszewski, Tymoteusz 
Karpowicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Adam Zagajew-
ski i Aleksander Wat, zamieszcza również wiersz Herberta Informe da 
cidade sitiada (Raport z oblężonego Miasta)6. Dwa lata później jeden 
z największych brazylijskich poetów współczesnych, Nelson Ascher, do 
wyboru swoich tłumaczeń poetyckich Poesia alheia [Cudza poezja] włą-
czył, oprócz utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Czesława Miłosza 
i Wisławy Szymborskiej, wiersz Herberta Trenodia de Fortinbras (Tren 
Fortynbrasa)7. Przekłady Aleksandara Jovanovića były dokonywane 
bezpośrednio z języków oryginalnych (być może to pierwsze bezpo-
średnie tłumaczenia poezji polskiej w Brazylii, tworzone bez pomocy 
rodzimego użytkownika języka portugalskiego), tłumaczenia Aschera 
zaś miały za swą podstawę uważne porównanie różnojęzycznych wersji 
wierszy polskich i mogły liczyć na ostateczną korektę Siewierskiego. 
Inny przekład Herberta, który wyszedł spod pióra poety i który jak 

5 Z. Herbert, C. Miłosz, T. Różewicz, W. Szymborska, Quatro poetas poloneses, 
trad., intr. H. Siewierski, J. Santiago Naud, Curitiba 1994. 

6 A. Jovanović, Céu vazio. 63 poetas eslavos, São Paulo 1996.
7 N. Ascher, Poesia Alheia. 124 poemas traduzidos, Rio de Janeiro 1998.
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dotąd został opublikowany jedynie na pewnym blogu, to Relatório do 
paraíso (Sprawozdanie z raju)8. 

Nelson Ascher – warto zauważyć – od lat niezmordowanie apeluje 
o tłumaczenie dzieła Herberta na brazylijski portugalski. W swoich 
artykułach do jednej z najważniejszych brazylijskich gazet codziennych, 

„Folha de São Paulo” cytował nazwisko Herberta9 i poświęcił mu krótki, 
acz bardzo ważki felieton10. Mówi w nim o sytuacji poetów tworzących 
w językach, które nie są centralne w zglobalizowanym świecie. Porównu-
je sytuację Herberta z dwoma innymi wielkimi poetami, którzy pomimo 
że nie pisali w powszechnie znanych językach, weszli do światowego 
kanonu literackiego: Fernandem Pessoą i Konstantinosem Kawafisem. 
Podobieństwo nie ogranicza się jedynie do kwestii używanych przez 
tych poetów języków, ale opiera się na ich głębokim zakorzenieniu 
w historii i mitologii swych nacji, które pozwoliło im

stworzyć w swych dziełach odrębny sposób rozumienia i ponownej prezentacji 
przeszłości. Polega on na tym, że to, co rzeczywiste, współzawodniczy z tym, co 
wyobrażone, aby nadać teraźniejszości, nawet najbardziej podupadłej, swoistego 
rodzaju sens, który, choć ironiczny, a nawet melancholijny, mimo to nie jest 
mniej wzniosły11.

Droga przemierzona przez Kawafisa i Pessoę do ich miejsca w kanonie 
uniwersalnym, jak przewiduje Ascher, będzie również udziałem Her-
berta, któremu w swym dziele udało się być jednocześnie uniwersal-
nym i narodowym. W kilku słowach brazylijski twórca charakteryzuje 
syntetycznie i rzeczowo poetę polskiego i jego zalety:

Dziecię kraju znajdującego się w najgorszym możliwym sąsiedztwie, między Rosją 
a Niemcami, Herbert żył na scenie krwawych bitew i doświadczył szerokiego 
wachlarza różnorakich tyranii. Nie było dla niego ucieczki od Historii. Bycie 
Polakiem powodowało, że była ona straszniejsza, ale nawet to nie zawęziło 

8 Tłumaczenie zostało opublikowane 17.04.2012 na blogu https://poemargens.
blogspot.com.br/2012/04/zbigniew -herbert -1924 -98.html [dostęp: 3.07.2017].

9 Na przykład w felietonach z 23.07.2007, A poesia do século passado [Poezja ze-
szłego wieku], i z 26.11.2007 Originais e traduções [Oryginały i przekłady]. N. Ascher, 
A poesia do século passado, „Folha de São Paulo”, 23.07.2007, Ilustrada, http://www.folha. 
uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2307200720.htm [dostęp: 16.12.2017].

10 N. Ascher, O sr. Cogito (P. Cogito), „Folha de São Paulo”, 14.04.2008, Ilustrada, 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1404200820.htm [dostęp: 19.09.2017].

11 Tamże, tłum. P.K.
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jego perspektywy jedynie do własnego kraju. Był on bowiem jedynie miejscem, 
w którym dane mu było oglądać samobójstwo kultury europejskiej. I to właśnie 
ze wspomnień o niej, od mitów greckich do upadku muru berlińskiego utkane są 
jego wiersze. Jak Kawafis czuje się u siebie w domu w którejkolwiek z epok. Jak 
Pessoa stworzył swego rodzaju heteronim (czy być może alter ego) Pana Cogito.

Tak samo jego wiersze płyną przeciw aktualnym prądom. Nie ma w jego stylu 
elementów awangardowych. Jest on złudnie prosty i bezpośredni. A polityka, 
wszechobecna w jego dziele, nie jest naznaczona prostymi cechami pamfletu. 
Jego program zasadza się na obronie tego, co jeszcze zostało z cywilizacji 
przed wewnętrznym rozkładem i zewnętrznym barbarzyństwem. Większość 
z nas nie zdaje sobie sprawy, że żyjemy w świecie kruchym i zagrożonym (choć 
niekoniecznie przez efekt cieplarniany). Herbert o tym wiedział i za każdym 
ponownym odczytaniem jego poezje stają się coraz bardziej aktualne i coraz 
bardziej przerażające. Nie znam żadnego innego poety, którego tłumaczenie 
w Brazylii powinno zostać wydane w trybie bardziej naglącym12.

Niestety, apel Aschera sprzed prawie dziesięciu lat, mimo że został wy-
artykułowany w jednym z największych dzienników brazylijskich, do 
dziś czeka na ostateczną odpowiedź. Tym niemniej można zauważyć, 
że ta luka dostrzeżona została również przez inne ważne osobistości 
w brazylijskim świecie kulturalnym. 

Reżyser filmów dokumentalnych i producent kinowy João Moreira 
Salles13 był prawdopodobnie pierwszą z osób w świecie portugalskoję-
zycznym, które włączyły nazwisko Herberta w prace wychodzące poza 
ograniczenia związane ze słowem. Nastąpiło to prawie równocześnie 
z pionierskimi wydaniami czasopisma „Aproximações”. W 1992 roku 
João Moreira Salles wyreżyserował krótki film artystyczny zatytu-
łowany Dois poemas de Zbigniew Herbert [Dwa wiersze Zbigniewa 
Herberta]14. W filmie tym dzieła rzeźbiarza brazylijskiego Sérgia 
Camarga (1930 – 1990) pojawiają się na ekranie w akompaniamencie 
recytacji dwóch wierszy Herberta: Um cubo de madeira (Drewniana 
kostka) i fragmentów Estudo do objeto (Studium przedmiotu). Wiersze 
Herberta poprzedzone są głosem Czesława Miłosza opowiadającego po 
angielsku o trudnościach procesu twórczego, któremu nigdy nie udaje 

12 Tamże, tłum. P.K.
13 João Moreira Salles jest młodszym bratem reżysera Waltera Sallesa, znane-

go w Polsce i na świecie między innymi z Dworca nadziei (Central do Brasil, 1998).
14 Film obejrzeć można pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=qI-

H5vMg5kgA [dostęp: 30.11.2017].
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się złapać esencji rzeczywistości, mimo że zawsze ją ściga: „Ogrom-
ne bogactwo świata tworzy odczucie tajemnicy, ponieważ nigdy nie 
będziemy w stanie wyczerpać wszystkich możliwości świata. Zawsze 
piszemy z poczuciem niewystarczalności, próbując dosięgnąć rzeczy-
wistości, która stale nam umyka” [tłum. P.K.]. Wraz z głosem Miłosza 
pojawiają się na ekranie portugalskie tłumaczenie cytowanej powyżej 
wypowiedzi oraz animowany i zniekształcony fragment fresku Masaccia 
Wygnanie z raju – bezgłośny krzyk wydobywający się z ust Ewy. Wiersze 
Herberta czytane są przy akompaniamencie drugiej części Trio forte‑
pianowego Es ‑dur, op. 100 Franza Schuberta. Wiersz Drewniana kostka 
jest umieszczony pomiędzy pierwszą a drugą częścią wiersza Studium 
przedmiotu. Trzecia i czwarta część tegoż wiersza, recytowane przez 
Antônia Fernanda de Franceschiego, podczas gdy na ekranie przewijają 
się rzeźby Sergia Camarga, dopełniają dzieło. Krótki filmik poetycki, 
sam w sobie będący próbą stworzenia poezji wizualnej, nie informuje 
nas, kto jest tłumaczem wierszy, co, niestety, jest symptomatyczne. Nie 
wymienia też informacji o użyciu fragmentów fresku Masaccia i kom-
pozycji Schuberta. Film spowodował zainteresowanie poezją Herber-
ta w brazylijskim światku artystycznym, między innymi prowokując 
tłumacza Rogéria Bettoniego nie tylko do próby przekładu Studium 
przedmiotu na podstawie porównania oryginału15 i innych tłumaczeń, 
ale również do czegoś, co autor nazwał „tłumaczeniem intersemiotycz-
nym niektórych elementów” wiersza – filmu16 zatytułowanego Cartas 
a Théo [Listy do Théo].

Również João Moreira Salles, tym razem jako wydawca czasopisma 
„Piauí”, przyczynił się do powstania jednego z największych wyborów 
poezji Herberta17 spośród dotąd opublikowanych. W dwudziestym 
numerze czasopisma ukazało się osiemnaście wierszy polskiego poety. 

15 Przekład, stworzony na podstawie angielskiego tłumaczenia Czesława Mi-
łosza i hiszpańskiego tłumaczenia Xaviera Farrégo, został opublikowany na blogu 
autora 18.12.2011, https://umbigodascoisas.com/2011/11/18/estudo -do -objeto / [dostęp: 
4.07.2017].

16 Film można było obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch-
?v=aiUSg5xssXs [dostęp: 4.03.2012].

17 Z. Herbert, A fidelidade das coisas, „Piauí” 2008, n. 20, s. 56; wiersze tłuma-
czyli S. Fraga Neto i D. Haczynska da Nóbrega, a prozy poetyckie P. Henriques 
Britto. Wiersze poprzedzone zostały wstępem Josifa Brodskiego.
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Tłumaczenia utworów: Por que os clássicos (Dlaczego klasycy), 17 de setem‑
bro (17 IX), Pedra (Kamyk), Abandonado (Porzucony), Banquinho (Stołek), 
Cinco homens (Pięciu), Lamento (Tren), Nosso medo (Nasz strach), Desper‑
tando (Przebudzenie), A chuva (Deszcz), dokonali w duecie poeta Sylvio 
Fraga Neto i Danuta Haczynska da Nóbrega. Prozy poetyckie: Cubo 
de madeira (Drewniana kostka), Bêbados (Pijacy), Objetos (Przedmioty), 
Tudo menos um anjo (Żeby tylko nie anioł), Tentativa de dissolver a mi‑
tologia (Próba rozwiązania mitologii), No armário (W szafie), Suícidio 
(Samobójca), Língua (Język), zostały przełożone na podstawie wersji 
angielskiej przez jednego z ważniejszych współczesnych tłumaczy 
i poetów brazylijskich, Paula Henriquesa Britta. Możemy przypuszczać, 
że publikacja w czasopiśmie ukazała się dzięki wydaniu tłumaczenia 
poezji zebranych Herberta na język angielski w roku 2007, na rok przed 
publikacją czasopisma. Zauważalna, tak z powodu tytułu A fidelidade das 
coisas [Wierność rzeczy], jak i dokonanego wyboru wierszy, jest obrana 
preferencja tej części poezji Herberta, która zajmuje się przedmiota-
mi, podobnie jak w przypadku filmu Dois poemas de Zbigniew Herbert.

To samo czasopismo „Piauí” również w swych późniejszych nume-
rach przybliżyło Herberta czytelnikom brazylijskim, publikując jedyne, 
jak do tej pory, eseje poety przetłumaczone na portugalski. Pierwszym 
z nich był otwierający książkę Barbarzyńca w ogrodzie tekst Lascaux, 
którego tytuł po portugalsku został zaczerpnięty z jego treści: Capela 
Sistina subterrânea 18 [Podziemna Kaplica Sykstyńska]. Tłumaczenia 
dokonała Danuta Haczynska da Nóbrega. Drugi esej Dlaczego kla‑
sycy to jedna z niewielu wypowiedzi Herberta, w których komentuje 
on bezpośrednio swoją poezję, powstała początkowo dla radia. Tekst, 
przetłumaczony z angielskiego przez pisarza i tłumacza Rubensa Fi-
gueireda, otrzymał tytuł: Por que os clássicos: Um poeta explica as razões de 
seu poema 19 [Dlaczego klasycy: poeta wyjaśnia motywy swego wiersza].

Z czasopismem „Piauí” związana jest jeszcze jedna – jak dotąd ostat-
nia na jego łamach – publikacja mająca związek z Herbertem. Otóż 
w jednym z blogów kulturalnych powiązanych z tymże czasopismem 

18 Tenże, Capela Sistina subterrânea, trad. D. Haczynska da Nóbrega, „Piauí” 
2011, n. 63, s. 52.

19 Tenże, Por que os clássicos: Um poeta explica as razões de seu poema, trad. R. Fi-
gueiredo, „Piauí” 2012, n. 73.
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ukazała się refleksja na temat użytku, który z linijki z Raportu z oblężo‑
nego Miasta zrobił reżyser David Cronenberg w swym filmie Cosmopolis 
na podstawie powieści Dona DeLilla. Eduardo Escorel, autor tekstu 

„Cosmópolis” – o poeta traído20 [Cosmopolis – zdradzony poeta] i reży-
ser filmowy, po syntetycznym opisie Herberta i jego dzieła za pomocą 
cytatów z Czesława Miłosza i Adama Zagajewskiego (ponownie ob-
serwujemy wpływ tłumaczeń na angielski i wydania poezji zebranych) 
przypomina film, w którym wiersze Herberta wykorzystał João Mo-
reira Salles. Następnie cytując przedmowę Alissy Valles do Collected 
poems 1954 – 1998, pisze o zdradzie wobec oryginału, której dopuścili się 
Czesław Miłosz i Peter Dale Scott w swym przekładzie wiersza Apollo 
i Marsjasz. Przypomnę, że chodzi o tłumaczenie Herbertowskiego „A” 
przez „Aaa” w wersji Miłosza i Scotta. Autor zauważa podobieństwa 
między tą sytuacją a przywłaszczeniem z Raportu z oblężonego Miasta, 
którego dokonali tak DeLillo, jak i Cronenberg, redukując linijkę „po-
niedziałek: magazyny puste jednostką obiegową stał się szczur” do jej 
drugiej części: „jednostką obiegową stał się szczur”. Na tej podstawie 
Escorel w swej recenzji filmu denuncjuje Cronenberga jako iluzjonistę, 
który używa zdeformowanych cytatów poetyckich, próbując zwodzić 
zdradzonych widzów i poetę. Chodzi o to, że cytat ze wzniosłej poezji 
Herberta, wedle autora, sugeruje widzowi, że może oczekiwać kina ar-
tystycznego, poetyckiego, a nie jedynie kolejnej produkcji komercyjnej, 
za jaką uważa film Cronenberga.

Wymieniając tłumaczenia Herberta na język portugalski, należy 
podkreślić dokonania profesora Marcela Paivy de Souzy z Uniwer-
sytetu Federalnego Parany w Kurytybie. Jego tłumaczenie Aventuras 
do Senhor Cogito com a música (Pana Cogito przygody z muzyką) było 
bodaj pierwszym utworem poety wydrukowanym w czasopiśmie sensu 
stricto akademickim21. Wierszowi towarzyszyło krótkie wprowadzenie 
wraz z rysem biograficznym, który sytuował recepcję autora Pana Co‑
gito w Brazylii aż do momentu publikacji w 2004 roku. Powrót tego 
tłumacza do poezji Herberta zdarzył się prawie dekadę później, kiedy 

20 E. Escorel, „Cosmópolis” – o poeta traído, http://revistapiaui.estadao.com.br/
blogs/questoes -cinematograficas/geral/cosmopolis -o -poeta -traido [dostęp: 19.09.2013].

21 M. Paiva de Souza, Contra a música? Um poema de Zbigniew Herbert, „Con-
texto” 2004, vol. XII, n. 11, s. 211 – 224.
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to opublikowany został przekład wiersza Nos portões do vale (U wrót 
doliny). Wiersz opublikowany został jako część znacznie szerszego tym 
razem artykułu, w którym autor wprowadza czytelnika w świat poezji 
Herberta, mówi o problemach, które sprawia w tłumaczeniu styl poety, 
analizuje tłumaczony wiersz tak z punktu widzenia treści, jak i wyzwań, 
jakie może on sprawić tłumaczowi, sytuując wiersz i poetę w świetle 
najważniejszych polskich źródeł krytycznych. W artykule tym po raz 
pierwszy mamy do czynienia z erudycyjną interpretacją akademicką 
poezji twórcy Struny światła. Autor ponownie omawia recepcję Herberta 
w Brazylii, jednak nie odnosi się do wierszy opublikowanych w czaso-
piśmie „Piauí”. Artykuł zatytułowany Ao vivo, direto do vale de Josafá – 
algumas reflexões sobre a poesia e a tradução da poesia de Zbigniew Herbert  22 
[Na żywo, prosto z doliny Jozafata – kilka refleksji o poezji i tłuma-
czeniu wierszy Zbigniewa Herberta] do dziś jest jednym z ważnych 
źródeł wiedzy na temat Herberta i jedynym, który omawia problemy 
tłumaczenia jego wierszy, zauważając ich pozorną prostotę, która jednak 
stawia tłumaczowi znacznie większe wymagania, niż można by sądzić.

Ostatni z opublikowanych do tej pory utworów Herberta w tłuma-
czeniu Marcela Paivy de Souzy to wiersz O senhor Cogito narra a tentação 
de Espinosa (Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy), towarzyszący 
artykułowi poety i tłumacza Guilhermego Gontija Floresa opubliko-
wanemu na poetyckim blogu „Escamandro”, w którym autor omawia 
pokrótce recepcję poezji Herberta w języku portugalskim i sygnalizuje 
jej podstawowe wartości23. Skoro mówimy o wkładzie Marcela Paivy de 
Souzy w przyswojenie Herberta przez odbiorcę portugalskojęzycznego, 
należy również wspomnieć antologię poezji polskiej opracowaną przez 
niego i przez Henryka Siewierskiego dla czasopisma „Poesia sempre” 
[Poezja zawsze]24, wydawanego przez brazylijską Bibliotekę Narodową. 
Trzydziesty numer tego periodyku poświęcony był poezji polskiej i za-
wierał między innymi tłumaczenia ośmiu wierszy Herberta, wybranych 

22 Tenże, Ao vivo, direto do vale de Josafá – algumas reflexões sobre a poesia e a tradução 
da poesia de Zbigniew Herbert, „Tradução em Revista” 2011, n. 1, s. 7, https://www.max - 
well.vrac.puc -rio.br/17860/17860.PDF [dostęp: 16.12.2017].

23 G. Gontijo Flores, Zbigniew Herbert, „Blog Escamandro”, 19.10.2012, http://es- 
camandro.wordpress.com/2012/10/19/zbigniew -herbert / [dostęp: 19.09.2012].

24 „Poesia Sempre” 2008, No. 30. Wiersze Herberta znajdują się między strona-
mi 70 i 86.
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spośród już wcześniej opublikowanych w czasopismach „Aproximações” 
i „Contexto” oraz w książkach Quatro poetas poloneses i Poesia alheia.

Wśród pozostałych tłumaczeń rozproszonych Herberta należy wspo-
mnieć o dokonaniach pary: Olga Guerizoli Kempińska (tłumaczka, pi-
sarka i profesor na Uniwersytecie Federalnym Fluminense w Rio de Ja-
neiro) i Carlitos Azevedo (współczesny poeta brazylijski). Dokonali oni 
przekładu, podobnie jak Marcelo Paiva de Souza, trzech wierszy, opubli-
kowanych w ważnych dziennikach brazylijskich i na blogu, na początku 
drugiej dekady XXI wieku. Te wiersze to: Sobre as duas pernas do Senhor 
Cogito25 (O dwu nogach Pana Cogito), Senhor Cogito e a longevidade26 (Pan 
Cogito a długowieczność) i O Senhor Cogito medita sobre o sofrimento27 (Pan 
Cogito rozmyśla o cierpieniu). Pozostałe znane mi tłumaczenia rozproszone 
to dwa wiersze opublikowane w cyfrowym czasopiśmie „Modo de usar 
& Co”28. Niewielka notka wprowadzająca autorstwa poety i tłumacza 
Ricarda Domenecka towarzyszy wierszom Crônica de uma cidade sitiada 
(Raport z oblężonego Miasta), przetłumaczonemu z angielskiego przez 
Joségo Miguela Silvę, i O Sr. Cogito lê o jornal (Pan Cogito czyta gazetę), 
przełożonemu przez poetę Dirceu Villę, przypuszczalnie również na pod-
stawie innych tłumaczeń. Najnowszym z wydanych przekładów rozpro-
szonych jest wiersz Chuva (Deszcz) przetłumaczony na podstawie wersji 
hiszpańskich i angielskich przez poetę i tłumacza Pedra Gonzagę. Został 
opublikowany na blogu związanym z jednym z najważniejszych dzien-
ników brazylijskich „O Estado de São Paulo”29 we wrześniu 2017 roku.

Zanim przyjdzie mi zreferować moje własne dokonania na polu re-
cepcji Herberta, chciałbym wspomnieć jeszcze dwa przekłady. Pierwszy 

25 Z. Herbert, Sobre as duas pernas do Senhor Cogito, trad. O. Guerizoli Kem-
pinska, „O Globo”, 10.04.2010, „Prosa & Verso”, s. 3.

26 Z. Herbert, Senhor Cogito e a longevidade, trad. C. Azevedo, O. Guerizoli Kem-
pinska, „Folha de São Paulo”, 15.05.2011, Ilustríssima, s. 10.

27 Wiersz opublikowano 21 grudnia 2011 na blogu https://poemargens.blogspot.
com.br/2011/12 / [dostęp: 5.07.2017].

28 W dniu 22 czerwca 2013 czasopismo -blog „Modo de Usar & Co.” opublikowało 
wpis zawierający tekst i wiersze pod tytułem: Zbigniew Herbert (1924 – 1998): http://re- 
vistamododeusar.blogspot.com.br/2013/06/zbigniew -herbert -1924 -1998.html [dostęp: 
5.07.2017].

29 Opublikowane pod adresem: http://cultura.estadao.com.br/blogs/estado-
-da -arte/poesia -em -casa -especial -polonia -a -resistencia -poetica / [dostęp: 30.11.2017].



102 Piotr Kilanowski

z nich, warto zauważyć, wywarł duże wrażenie na brazylijskim świecie 
akademickim, gdyż jego autorem jest bodaj największy poeta portugalski 
drugiej połowy XX wieku, Herberto Hélder. Otwierając jedną z książek 

„wierszy zmienionych” Héldera, natykamy się na jego wersję utworu 
Herberta Sobre tradução de poesia (O tłumaczeniu wierszy)30. Wpisuje 
się on niejako w teorię Héldera dotyczącą tłumaczenia poezji, który 
uważał to zajęcie za na tyle twórcze, że swych przekładów nie nazywał 
tłumaczeniami, tylko „wierszami zmienionymi” na portugalski31. Jako 
że chodzi bez wątpienia o jedno z najważniejszych nazwisk poezji 
portugalskojęzycznej, wiersz Herberta, albo precyzyjniej, jego wersja 
zmieniona przez Héldera, stała się inspiracją do dyskusji akademickich 
wokół procesu twórczo -translatorskiego portugalskiego poety.

Drugi z przekładów, o którym chciałbym wspomnieć, to książka 
zawierająca wybór wierszy Herberta, przetłumaczonych z angielskie-
go przez Joségo Souzę Bragę zatytułowana Escolhido pelas estrelas 32 
[Wybraniec gwiazd]. Jeżeli wziąć pod uwagę, że chodzi o przekład 
niebezpośredni, to antologia, zawierająca około sześćdziesięciu wierszy, 

30 H. Hélder, Ouolof, Lisboa 1997, s. 9 – 10.
31 Tak pisze Hélder o swej koncepcji tłumaczenia: „Jeżeli chodzi o mnie, nie 

znam języków. To moja zaleta. Pozwala mi to przekładać poezję staroegipską na 
portugalski, mimo nieznajomości języka. Biorę do rąk Pieśń nad Pieśniami po an-
gielsku czy francusku, jakby to były wiersze angielskie czy francuskie, i ośmielam 
się stworzyć nie tylko wiersz portugalski, ale przede wszystkim swój własny wiersz. 
Ktoś powie: przekład bezpośredni. Ktoś inny stwierdzi: osobiste przetworzenie. 
Jeszcze ktoś sarknie: próżniaczy dyletantyzm. A ja nie mówię nic. Jakbym miał coś 
powiedzieć, rzekłbym: rozkosz.

Taka jest moja rozkosz: spacerująca, przypadkowa, z nagłej miłości, projektująca 
się. Nie mam prawa gwarantować nikomu, że te teksty są przekładami. Powiedział-
bym, że to pracochłonne, szybkie wybuchy. Mój trud polega na tym, aby spowodo-
wać, że ja sam dostosuję, za każdym razem coraz bardziej do mego własnego smaku, 
ogólny klimat wiersza, który już jest portugalskim: temperaturę obrazów, szybkość 
rytmu, nasycenie atmosfery słowa, ciśnienie przymiotnika na rzeczownik. Zapyta 
ktoś: a wierność? Nie ma w tym niewierności. Próbuję stworzyć wiersz portugalski, 
odtwarzając znaczenia uczuciowe, umysłowe, językowe, które odczuwałem chył-
kiem, kiedy czytałem go po angielsku, francusku, włosku czy hiszpańsku. Jest to 
dziwacznie osobiste. Ale nie ma niewierności, która by taka nie była. No chyba że 
jeszcze dziwniejsza wierność gramatyczna, która jest tak neutralna, że nie może być 
wiernością”. H. Hélder, Photomaton & Vox, Lisboa 1995, s. 71 – 72, tłum. P.K.

32 Z. Herbert, Escolhido pelas estrelas, trad. J. Sousa Braga, Lisboa 2009.
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zaskakuje jakością. Oczywiście, jeżeli pominie się błędy nieuniknione 
przy tego rodzaju przedsięwzięciach. Spójrzmy na kilka przykładów 
pomyłek w stosunku do oryginału, których nie udało się uniknąć 
tłumaczowi przekładającemu z angielskiego. „Struna światła” staje 
się acorde de luz (czyli „akordem światła”), z powodu dwuznaczności 
angielskiego słowa chord. „Dusza na ramieniu” staje się a alma no braço 
(czyli enigmatyczną „duszą na ręce”) z powodu wykorzystania przez 
Alissę Valles słowa arm w próbie rozwiązania problemu spowodowane-
go użyciem wyrażenia idiomatycznego, zastosowanego przez Herberta 
eksponującego znaczenie dosłowne i metaforyczne. W żadnej z wersji 
nie zaznaczono tej dwuznaczności przypisem. Poza tego rodzaju po-
tknięciami dzięki Josému Souzie Bradze mamy Herberta mówiącego 
dość sprawnie poetyckim językiem portugalskim w wersji z Portugalii.

Na koniec, aby uzupełnić obraz recepcji Herberta w świecie portu-
galskojęzycznym, przypada mi w udziale niewdzięczne zadanie omó-
wienia swoich własnych dokonań na polu upowszechniania poety i jego 
dzieła w Brazylii. Moje pierwsze przekłady Herberta, choć stworzone 
w pierwszej dekadzie XXI wieku, przeszły długą „próbę szuflady” i zostały 
opublikowane dopiero w 2015 roku w cyfrowym czasopiśmie „Qorpus” 
związanym ze studiami translatorskimi na Uniwersytecie Federalnym 
Santa Catarina we Florianópolis. Ta pierwsza publikacja33 składała się 
z oryginałów i tłumaczeń siedmiu wierszy: Jonas (Jonasz), Calígula 
(Kaligula), Sobre a rosa (O róży), Professor de ciências naturais (Pan od 
przyrody), Sete anjos (Siedmiu aniołów), O Senhor Cogito observa a sua 
face no espelho (Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz) i O Senhor 
Cogito sobre a postura ereta (Pan Cogito o postawie wyprostowanej). Tłu-
maczeniom towarzyszył artykuł mojego autorstwa Zbigniew Herbert, 
Marco(s) Aurélios e a mão estendida entre a herança e a deserção 34 [Zbi-
gniew Herbert, Marek Aureliusz i dłoń wyciągnięta pomiędzy dzie-
dzictwem a wydziedziczeniem], analizujący wiersz A Marco Aurélio (Do 
Marka Aureliusza). W artykule prezentuję między innymi dwie wersje 

33 Z. Herbert, Poemas de Zbigniew Herbert, trad. P. Kilanowski, „Qorpus” 2015, 
n. 19, http://qorpus.paginas.ufsc.br/teatro -na -praia/edicao -n -19/4045 -2 / [dostęp: 
5.07.2017].

34 P. Kilanowski, Zbigniew Herbert, Marco(s) Aurélios e a mão estendida entre 
a herança e deserção, „Qorpus” 2015, n. 19, http://qorpus.paginas.ufsc.br/como -e/
edicao -n -19/4124 -2 / [dostęp: 5.07.2017]. 
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tłumaczenia, z których jedna próbuje zachować rymy i rytm, a druga 
zachowuje sens wiersza, pomijając kwestię formy oryginału. Herbert 
i jego dzieło ukazane są w świetle prac Stanisława Barańczaka i Andrzeja 
Franaszka, a aktualność poezji Herberta wobec wyzwań współczesno-
ści podkreślona zostaje poprzez ukazanie jego wierszy w zestawieniu 
z myślą Henryka Elzenberga.

Moją kolejną i, jak dotąd, najważniejszą pracą na niwie herbertow-
skiej jest książka A viagem do Senhor Cogito/Podróż Pana Cogito35, owoc 
sympozjum herbertowskiego zorganizowanego w Casa da Cultura Po-
lônia Brasil w Kurytybie we wrześniu 2015 roku we współpracy między 
Uniwersytetem Śląskim a Uniwersytetem Federalnym Parany. Pozycja 
ta, opracowana przeze mnie i przez profesor Danutę Opacką -Walasek, 
oprócz dwujęzycznego wyboru dziewiętnastu wierszy Herberta36 prze-
łożonych przeze mnie zawiera też wstęp Danuty Opackiej -Walasek, 
moje posłowie, kilka wypowiedzi studentów, którzy wzięli udział w re-
cytacji wierszy towarzyszącej sympozjum, oraz kilka zdjęć. Tomik został 
wydany w Katowicach, był rozprowadzany w Polsce i w Brazylii, jest 
pierwszą i jak dotąd, niestety, jedyną książką Herberta opublikowaną 
w brazylijskim portugalskim.

Na początku roku 2017 wiersze Miłosza, Herberta i Szymborskiej 
w moim przekładzie zostały opublikowane w dwujęzycznej antologii 
poezji światowej zatytułowanej Lira argenta 37 [Srebrna lira]. Wiersze 
Herberta wybrane do tego zbioru to: A viagem (Podróż), O regresso do 
procônsul (Powrót prokonsula) i O Senhor Cogito observa sua face no espelho 
(Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz). 

35 Z. Herbert, A viagem do Senhor Cogito/Podróż Pana Cogito…
36 Są to w kolejności: Duas gotas (Dwie krople), Parábola do rei Midas (Przypowieść 

o królu Midasie), Fragmento de um vaso grego (Fragment wazy greckiej), Niké que hesita 
(Nike która się waha), Nos portões do vale (U wrót doliny), O professor de ciências naturais 
(Pan od przyrody), O sétimo anjo (Siódmy anioł), Apolo e Mársias (Apollo i Marsjasz), 
O regresso do procônsul (Powrót prokonsula), Estudo do objeto (Studium przedmiotu), 
O Senhor Cogito observa sua face no espelho (Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz), 
Sobre as duas pernas do Senhor Cogito (O dwu nogach Pana Cogito), O Senhor Cogito sobre 
a postura ereta (Pan Cogito o postawie wyprostowanej), A mensagem do Senhor Cogito 
(Przesłanie Pana Cogito), O poder do gosto (Potęga smaku), O Senhor Cogito – anotações 
da casa morta (Pan Cogito – zapiski z martwego domu), A viagem (Podróż), Ternura 
(Czułość) i Tecido (Tkanina). 

37 Lira argenta. Poesia em tradução, red. V. Mendonça, São Paulo 2017. 
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Równolegle z tą publikacją w kurytybańskim czasopiśmie „Relevo” 
ukazała się dwujęzyczna wersja wiersza O Senhor Cogito – o regresso (Pan 
Cogito – powrót)38, w moim przekładzie, będąca pokłosiem serii wykładów 
dotyczących literatury na uchodźstwie zorganizowanej na tamtejszym 
uniwersytecie. Czasopismo zdecydowało się wydrukować dwujęzyczne 
wersje wierszy omawianych i prezentowanych przy okazji wykładów.

W połowie roku 2017 ukazał się drugi dwujęzyczny wybór wierszy 
Herberta w czasopiśmie „Qorpus”39 w moim tłumaczeniu. Składają się 
nań wiersze: O Senhor Cogito – anotações da casa morta (Pan Cogito – za‑
piski z martwego domu), A casa (Dom), Apolo e Mársias (Apollo i Marsjasz), 
Trenodia de Fortinbras (Tren Fortynbrasa), Sequoia (Sekwoja) i O Senhor 
Cogito encontra no Louvre uma estatueta da Grande Mãe (Pan Cogito spotyka 
w Luwrze posążek Wielkiej Matki). W tym samym wydaniu periodyku 
został opublikowany również mój esej Poesia: sussurro, grito e silêncio: 
sobre três poemas de Iossif Brodskii, Aleksander Wat e Zbigniew Herbert  40 
[Poezja: szept, krzyk i cisza: o trzech wierszach Josifa Brodskiego, Alek-
sandra Wata i Zbigniewa Herberta], w którym porównuję różne spo-
soby wyrazu poetyckiego wobec opresji totalitarnej, zestawiając ze sobą 
wiersze wymienionych w tytule poetów w świetle niektórych poglądów 
wyrażonych w dziele Georges’a Didiego -Hubermana La Survivance 
des lucioles. We fragmencie dotyczącym Herberta analizuję wiersz Pan 
Cogito – zapiski z martwego domu, ukazując jego związki z trzecią częścią 
cyklu Aleksandra Wata Nokturny i świadectwem literackim Gustawa 
Herlinga -Grudzińskiego Inny świat.

Poezja i eseje Herberta stają się powoli obiektem zainteresowania ryn-
ku wydawniczego. Na rok 2018 wydawnictwo Âyiné planuje wydanie Bar‑
barzyńcy w ogrodzie w przekładzie Henryka Siewierskiego i poezji zebra-
nych w moim tłumaczeniu, a wydawnictwo Demônio Negro ma zamiar 
opublikować maleńką dwujęzyczną broszurkę zawierającą kilka wierszy.

38 Z. Herbert, O Senhor Cogito – o regresso. Pan Cogito – powrót, trad. P. Kilanow-
ski, „Relevo” 2017, a. 7, n. 6, s. 10.

39 Z. Herbert, Poemas de Zbigniew Herbert, trad. P. Kilanowski. „Qorpus” 2017,  
n. 24, http://qorpus.paginas.ufsc.br/teatro -na -praia/edicao -n -024/poemas -de -zbigniew - 
herbert -traducoes -de -piotr -kilanowski/ [dostęp: 5.07.2017].

40 P. Kilanowski, Poesia: sussurro, grito e silêncio: sobre três poemas de Iossif Brodskii, 
Aleksander Wat e Zbigniew Herbert, „Qorpus” 2017, n. 24, http://qorpus.paginas.ufsc.
br/como -e/edicao -n -024/5231 -2/ [dostęp: 5.07.2017].
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Kończąc to sprawozdanie, muszę jeszcze dodać jedno wyjaśnienie. Moje 
przekłady Herberta na język portugalski w jego wersji brazylijskiej czytane 
i poprawiane są przez rodzimą użytkowniczkę tegoż języka, Eneidę Favre, 
pierwszą absolwentkę kurytybańskiej polonistyki, dziś tłumaczkę, autorkę 
między innymi przekładu powieści Solaris Stanisława Lema. Jej sugestie 
i korekta potknięć, nadal występujących pomimo prawie trzydziestu lat 
przeżytych w portugalszczyźnie, niewątpliwie podnoszą jakość mojej pracy.
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* * *

Z moich najświeższych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej palma 
pierwszeństwa w opublikowaniu Herberta po portugalsku przysługuje 
jednocześnie Henrykowi Siewierskiemu i jego studentom w Portugalii 
oraz Grażynie Drabik w tłumaczeniach samodzielnych i wspólnych 
z wielką poetką brazylijską Aną Cristiną César w Brazylii. Tłumacze-
nia brazylijskie ukazały się 4 sierpnia 1985 roku na dwunastej stronie 
cotygodniowego dodatku literackiego do gazety „Folha de São Paulo”, 

„Folhetim”, pod tytułem O Senhor Cogito, segundo Zbigniew Herbert. 
Trzy z nich, O Senhor Cogito e a virtude (Pan Cogito o cnocie), O Senhor 
Cogito e a imaginação (Pan Cogito i wyobraźnia) i O que pensa o Senhor 
Cogito sobre o inferno (Co myśli Pan Cogito o piekle), są autorstwa Grażyny 
Drabik, a jedno, Das duas pernas do Senhor Cogito (O dwóch nogach Pana 
Cogito), zostało podpisane również przez Anę Cristinę César. Przekłady 
te zostały poprzedzone dwustronicowym artykułem Grażyny Drabik 
o Herbercie, zawierającym również fragmenty tłumaczeń innych wier-
szy, zatytułowanym Fiel à incerta luz (dosłownie: „Wierny niepewnemu 
światłu”, jednak chodzi niewątpliwie o cytat: „wierny niepewnej jasno-
ści”). Jednakże tłumaczenia tandemu Drabik – César musiały powstać 
sporo wcześniej przed opublikowaniem ich w 1985 roku, gdyż poetka 
popełniła samobójstwo 29 października 1983 roku. A ponieważ z ar-
tykułu wynika, że Grażyna Drabik przybyła do Rio de Janeiro w 1978 
lub 1979 roku, możemy stwierdzić, że pierwsze tłumaczenia Herberta 
w Brazylii są dziełem pary Ana Cristina César i Grażyna Drabik i mu-
szą pochodzić z lat 1981 – 1983, dlatego że poetka wróciła ze studiów 
w Londynie w styczniu 1981 roku.
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Charlotte Corday i Max Jacob
Dwa wiersze Herberta czytane z perspektywy miejsca, 

gdzie zostały napisane

Przedmiotem poniższej refleksji są dwa wiersze Zbigniewa Herber-
ta: Mademoiselle Corday (R) i Epizod z Saint Benoît (N), oba związane 
z historią Francji – stąd tytuł szkicu, który wskazuje na charakter 
przeprowadzanej analizy. Będzie to rodzaj śledztwa prowadzonego 
z perspektywy – powiedzmy – kulturowo -historyczno -geograficznej.

Część I 

Ideał cnotliwej mścicielki

Mademoiselle Corday

W sukni sinej jak skała – Charlotta1 – słomkowy kapelusz
dwie wstążki mocno zaciśnięte pod brodą – pochyla się nad Maratem 
i szybciej niż spadająca gwiazda – wymierza sprawiedliwość 

Za ścianą turkot miasta Bębny Rewolucji 

A dalej – las – pole – strumień – pierzaste obłoki 
 – skłony powietrza – dziki łubin – ślaz 

I wszystko było normalne 
w ten dzień nieodwracalny 

1 Herbert stosuje spolszczoną wersję tego imienia. Gdy piszę o bohaterce wiersza, 
także używam tej wersji, natomiast w odniesieniu do postaci historycznej stosuję 
oryginalny zapis: Charlotte. 
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Sztywno wyprostowana jechała Panna Corday 
odziana – jak sąd nakazał – w suknię ojcobójców 
pośród wyjących tłumów rzucanych w twarz ogryzków 
jechała na stracenie w duszny dzień przez Paryż 
pośród złorzeczeń ale jakby w koronie 
na krótko obciętych włosach 

Należy jej się pomnik lub przynajmniej obelisk
za to że cała była z mitycznych czasów
kiedy autorzy greccy albo rzymscy 
czytelnicy przy lampce oliwnej lub świecy
pakt zawierali i mocno wierzyli 
że obrona wolności jest rzeczą chwalebną 

Panna Corday po nocach czytała Plutarcha 
książki brano na serio

Wiersz – znak wodny poezji Herberta

Ten krótki wiersz jest jak znak wodny poezji Herberta. Jest jak kon-
centrat: motywów, zabiegów stylistycznych i treści. Wymienię je w ko-
lejności, w której pojawiają się w wierszu. Po pierwsze, sama tematyka 
związana z postacią Charlotte Corday: heroizm jednostki, dzielność, 
poświęcenie, zasada wolności, odwaga, niezłomność, postawa moralna 
wobec rzeczywistości, bezkompromisowe wyznaczanie granicy między 
dobrem i złem. Wszystko to wpisane w szerszą pespektywę wielo-
warstwowej tradycji (głównie greckiej i rzymskiej) i skonfrontowane 
z obrazem tyranii i stadnych zachowań tłumu, zwracającego się prze-
ciwko własnym obrońcom. Obecne są też typowe dla Herberta zabiegi 
stylistyczne, jak na przykład ekfraza. Opis obrazu jest ukryty i niepełny: 
Charlotta pochyla się nad Jeanem -Paulem Maratem i wymierza spra-
wiedliwość. Tych kilka linii zmusza nas do wypełnienia brakujących 
fragmentów: mgliście zaczynamy widzieć również zarys wanny i głowy 
w turbanie… jak na sławnym obrazie namalowanym przez Jacques’a-

-Louisa Davida. Charakterystyczna jest też herbertowska fraza wyli-
czająca: „za ścianą turkot miasta Bębny Rewolucji”. Otwiera ona serię 
obrazów pokazanych w sposób kinematograficzny – odnosimy wrażenie, 
że wraz z kamerą powoli wychodzimy poza pomieszczenie, gdzie właśnie 
rozegrała się akcja, wychodzimy na ulicę, rejestrując efekty dźwiękowe 
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miasta (co znowu zmusza nas do dopełnienia dźwięków obrazami), 
następnie wychodzimy za miasto, gdzie w dalekim planie ukazują się 
las, pole, strumień, a potem – w planie wertykalnym – „pierzaste obłoki” 
i „skłony powietrza”. Na koniec kamera rejestruje bliski plan i nierucho-
mieje na obrazie dzikiego łubinu oraz zamykającego cały cykl – ślazu. 

W dalszej części opisu – po zdaniu oceniającym stan rzeczy – „I wszyst-
ko było normalne w ten dzień nieodwracalny” – w pierwszej strofie od-
najdujmy topos pozycji wyprostowanej, skonfrontowanej z chaosem 
zachowania tłumu. Charlotta jedzie na stracenie „sztywno wyprostowana”, 
a tłumy zachowują się jak w wierszu Pan Cogito o postawie wyprostowa‑
nej (PC), czyli stają po stronie tego, kto je pozbawia wolności. W tym 
wierszu zachowują się nawet znacznie gorzej: mieszkańcy Utyki to są 
jednak Rzymianie, więc nawet na przyspieszonych kursach padania na 
kolana wykazują pewien umiar, natomiast francuski plebs w czasie re-
wolucji schodzi – jak chce Herbert – do poziomu wyjących zwierząt. Co 
tutaj najważniejsze, to konfrontacja godności jednostki (prawdziwego 
człowieka), z egzystencją tłumu, który przestaje być ludzki – z pozycji 
wertykalnej przechodzi na horyzontalną i zmienia się w pozbawioną 
twarzy jednolitą masę. 

Druga strofa koncentruje jak w soczewce motywy drogie samemu 
poecie: pomnik, czas Grecji i Rzymu oraz pakt w obronie wolności ja-
ko „chwalebnej rzeczy”. Motyw czytelników przy lampkach oliwnych 
i świecach otwiera topos doskonałej mitycznej obywatelskiej polis, gdzie 
mieszkańcy czytają książki i stoją na straży wolności. Umieszczenie tego 
miejsca w czasach greckich i rzymskich daje niemal pełny obraz ideal-
nej przestrzeni poety Zbigniewa Herberta. Grecja i Rzym są u niego 
czymś więcej niż paradygmatami, to parabole cywilizacji, czyli świata 
nacechowanego aksjologicznie. Tutaj nazwisko Plutarcha może zostać 
uznane za synekdochę.

Ponieważ jednym z mieszkańców idealnego miasta jest Panna Corday, 
greckość i rzymskość zostają wzbogacone o pewne elementy charaktery-
styczne dla oświecenia, epoki, w której książki także brano na serio. Do 
tego możemy dorzucić również wątki myśli romantycznej, głównie te 
związane z paktem obrony wolności. Pannie Corday, jak innym Morder‑
com królów (ROM), „nie udało się zmienić biegu historii  / ale z pokolenia 
w pokolenie szło ciemne posłanie”. Idealna przestrzeń wzbogaca się więc 
o te wartości, które trwają w zasadzie w świadomości każdej generacji, 
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biorącej na serio „ciemne posłanie” przekazywane przez książki czytane 
po nocach. 

Za chwilę postaram się wykazać, w jaki sposób ta idealna przestrzeń 
zostaje w pewnym momencie wiersza zaktualizowana i zaczyna od-
nosić się również do XX wieku. W analizowanym wierszu, który ma 
delikatny charakter znaku wodnego, aktualizacja ta jest ukryta, prawie 
niewidoczna, ale dosyć oczywista: Charlotte Corday pełni rolę wzorca 
i służy do oceny czasów i ludzi współczesnych poecie. 

W zakończeniu pojawia się słaby ślad obecności zgryźliwego obser-
watora, ale zgryźliwość prześwitująca w ironicznym tu słowie „panna” 
i w bezosobowej formie „brano na serio” zostaje natychmiast anulowana 
przez dopełnienia. Ironia przechodzi w ironię drugiego stopnia, kiedy 
dopowiadamy, „co” brano na serio – mianowicie książki, w tym książki 
Plutarcha. „Panna” zaś, która przypomina postać cnoty z wiersza Pan 
Cogito o cnocie (ROM), zostaje na nowo dowartościowana w procesie 
demaskacji ironicznego narratora i odbiorcy. Naiwny współczesny czy-
telnik, który skłonny byłby uśmiechnąć się ironicznie: „No i proszę, do 
czego to doprowadziło, biedna kobieta na próżno się poświęciła, Marata 
zastąpił Robespierre”, popełnia akt zdrady na samym sobie – stając się 
przedstawicielem zwycięstwa rozumu kalkulującego.

Stylistycznie całość jest opisem, o którym możemy powiedzieć to 
samo, co Herbert mówił o Pierze della Francesca: dominuje w nim 

„zasada współgrającego tła i prawo spokoju”, „demon perspektywy”, 
„oglądanie świata jak przez cienką szybę lodu” i „bezosobowy, ponadin-
dywidualny artyzm” (Piero della Francesca, BO 179 – 198).

Historia i jej przekształcenia

Bohaterką wiersza jest Charlotte Corday, czyli Marie -Anne -Charlotte 
de Corday d’Armont, urodzona 27 lipca 1768 roku w Vimoutiers w Nor-
mandii, w zubożałej szlacheckiej rodzinie. Charlotte Corday odebrała 
typowe dla dziewcząt wychowanie w katolickim klasztorze, ale jej 
wiedza i polityczna pasja są owocem samouctwa. Według świadectw 
najbliższych, a także jej własnych, czytała bardzo dużo – teksty fran-
cuskich filozofów oświecenia, ale przede wszystkim dzieła filozofów 
greckich i rzymskich. Z dzieł politycznych samej Charlotte, z jej listów, 
w tym z listu, który miała przy sobie w momencie zabójstwa Marata, 
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możemy wyczytać to główne przekonanie zapożyczone od Plutarcha: 
„Istotą dziejów jest walka wolności z tyranią i zasadniczo są tylko dwie 
możliwości polityczne: wolność dla wszystkich lub wolność dla jednego”. 
Oczywiście, jest to także stanowisko Herberta, ale świetnie nadaje się na 
streszczenie opinii Charlotte. Wybiera ona wolność dla wszystkich i po 
zabójstwie Marata – „przyjaciela ludu” i tyrana – zostaje zgilotynowana 
13 lipca 1793 roku. Jej ciało, po wielokrotnych przenosinach, pochowano 
w końcu w paryskich katakumbach. Głowa jest dzisiaj prawdopodobnie 
eksponatem prywatnej kolekcji rodziny Pierre’a Bonapartego1.

Ponieważ poeta sam wyznaje, że „nigdy nie pisał o czymś, czego nie 
widział”, możemy uznać za pewne, że oglądał obrazy Charlotte Corday 
i prawdopodobnie coś o niej wiedział, a znając Herberta, możemy być 
pewni z kolei, że wiedział sporo. W bibliografii podaję główne źródła, 
z których czerpię wiedzę o Charlotte Corday, informacje konieczne, aby 
wykazać, jak Herbert spreparował tę postać, co zmienił w jej wyglądzie 
i życiorysie, a także dlaczego to zrobił. Te zmiany bowiem, chociaż 
subtelne, są znaczące. Wskazując na nie palcem, postaram się zrozu-
mieć, do czego były mu potrzebne i w jaki sposób wystylizowana po 
herbertowsku sylwetka panny Corday wpisuje się w strukturę wiersza, 
a także – bardziej ogólnie – w Herbertowski paradygmat heroizmu. 

Preparowania Charlotty etap pierwszy 

We wszystkich opisach, jakie znalazłam, Charlotte Corday ukazana jest 
jako „panienka hoża i wdzięczna”, „o zdrowej i rumianej cerze Nor-
mandki”, „pięknych falujących włosach”, o wdzięcznych i „tanecznych 
ruchach”. A także: „ubrana z kokieterią”2.

U Herberta wszystkie te cechy zniknęły – wdzięk, kokieteria, falo-
wanie, taneczność. Można się domyślać powodu: są to cechy określane 
w jego poezji negatywnie, jako życie łatwe, bez zobowiązań, podejrzana 
lekkość. Herbert pozytywnie waloryzuje zazwyczaj hieratyczną sztyw-
ność, siłę ciążenia, ziemskie przyciąganie. W poetyckim opisie Char-
lotty mamy więc szereg określeń, takich jak „sina”, „mocno zaciśnięte”, 

1 P.-T. Chéron de Villiers, Marie ‑Anne ‑Charlotte de Corday d’Armont. Sa vie, son 
temps, ses écrits, son procès, sa mort, Paris 1865, s. 18.

2 C. Decours, Mémoires de Charlotte Corday, Paris 1985, s. 45, tłum. M.L.-R.
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„spadająca”, „sztywno wyprostowana”, określeń, które łączą się z działa-
niem – wymierzaniem sprawiedliwości. Ale to nie Charlotta jest sina, 
lecz jej suknia, a także skała, do której odnosi się ten kolor. Nie jej usta 
są mocno zaciśnięte, lecz wstążki kapelusza pod brodą. Nie ona spada, 
ale – w domyśle – jej nóż. Niemniej jednak wszystkie te przymiotniki 
kreślą portret osoby, którego Herbert nie mógł znaleźć ani na znanych 
nam płótnach, ani w opisach pozostawionych w archiwach. 

Zgodnie z nimi suknia Charlotte wcale nie była sina, ale „najmod-
niejsza tego sezonu, w paski koloru paryskiego błota”3. Jej czepek jest 
także modny – najlepszy, jaki posiadała – „kapelusz kokietki, sprawio-
ny przez arystokratyczną ciotkę”4. Na żadnym obrazie nie znajdziemy 
kapelusza ze wstążkami zawiązywanymi pod brodą. To nie ten sezon 
w Paryżu. Aranżacja stroju Charlotty była potrzebna Herbertowi do 
takiego moralnego zwaloryzowania osoby, aby móc włączyć ją w poczet 
tych, którzy wybierają postawę sztywno wyprostowaną. Określenia: si-
ność, zaciśnięcie, usztywnienie przywodzą także na myśl, jak już wspo-
mniałam, opis cnoty. Podobnie jak spersonifikowana cnota Charlotta 
Herberta ma nie uwodzić, ale działać zgodnie z mocnym „nie”.

Charlotta tak spreparowana (sina i twarda jak skała) jest już w za-
sadzie martwa. Siny kolor – jak po lub w trakcie duszenia – oraz zaci-
śnięte wstążki ewokują gilotynę lub stryczek: śmierć przez powieszenie. 
Albo jeszcze inaczej. Charlotta tak przedstawiona jest już w zasadzie 
swoim własnym pomnikiem czy obeliskiem wykutym w skale koloru 
jej sukni. Kamień to u Herberta motyw pozytywny, skamienienie to 
jedyna szansa na ocalenie, na wyłączenie z biegu historii. 

Preparowania Charlotty etap drugi

Zajmijmy się teraz drugą sceną, w której panna Corday jedzie na kaźń 
w nastroju i stroju, które poeta także wyretuszował. 

Sztywno wyprostowana jechała Panna Corday 
odziana jak sąd nakazał w suknię ojcobójców 
pośród wyjących tłumów 

3 Tamże, s. 350.
4 L. du Bois, Charlotte Corday, essai historique offrant enfin tous les détails authen‑

tiques sur la personne et l ’attentat de cette héroïne, Paris 1838, s. 256.
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rzucanych w twarz ogryzków 
jechała na stracenie w duszny dzień przez Paryż.

Otóż Charlotte według rewolucyjnego kodeksu prawnego nie nosiła 
ubioru ojcobójców, lecz zabójców. Strój „ojcobójców” i „zabójców” został 
dokładnie opisany w artykule czwartym Kodeksu karnego z 1791 roku: 

„Ten, kto zostanie skazany na śmierć za zbrodnie zabójstwa, podpalenia 
lub otrucia, zaprowadzony będzie na miejsce egzekucji w czerwonej 
koszuli. Ojcobójcy zakryje się głowę i twarz czarną tkaniną, zdjętą tylko 
w chwili egzekucji”5. Charlotte nie zakryto twarzy, chociaż osądzona 
została za zbrodnię zabójstwa. Marat nosił tytuł „przyjaciela ludu”, 
w przeciwieństwie do innego tyrana, Stalina – „ojca ludu”. Tu właśnie, 
jak mi się wydaje, odnajdujemy tajemny znak przejścia z przeszłości 
do teraźniejszości.

Co jeszcze w Herbertowskim opisie nie zgadza się z historycznymi 
realiami? Znalazłam świadectwo potwierdzające, że Charlotte stała, 
a nie siedziała w wozie wiozącym ją na miejsce kaźni. W „Journal de 
Perlet” z 19 lipca 1793 roku6 znajdujemy krótkie sprawozdanie opisujące 
przejazd na szafot, a w nim czytamy, że Charlotte Corday nie chciała 
usiąść i że jej decyzja wydała się słuszna strażnikowi, gdyż, jak się wy-
raził, „wstrząsy mniej was zmęczą” 7. Natomiast – według tego samego 
dziennika – opis reakcji tłumu był odmienny: „Megiery otaczały jej wóz, 
wrzeszcząc, młode dziewczyny rzucały na nią płatki róż”8. Całe sprawoz-
danie opisuje zachowanie tłumu jako bardzo zróżnicowane: mówi o zło-
rzeczeniach, ale także o spontanicznie wybuchających wiwatach i lu-
dziach, którzy zdejmowali nakrycia głowy w momencie przejazdu wozu. 

U Herberta nie ma miejsca na indywidualne rozróżnienia, nie ma 
ani megier, ani dziewcząt, znika podział na nienawiść i podziw – są 
tylko pozbawione twarzy, niezindywidualizowane tłumy, a płatki róż 
zamieniły się w ogryzki. Motłoch reagujący złorzeczeniami i wyciem 
przypomina archetypiczny tłum z Nowego Testamentu, który pojawia się 

5 C. Vatel, Dossier du procès criminel de Charlotte Corday devant le Tribunal Révo‑
lutionnaire, Paris 1861, s. 136.

6 Tamże, s. 255.
7 Tamże, s. 256.
8 Tamże, s. 258.
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w wierszu poprzedzającym Mademoiselle Corday, w Domysłach na temat 
Barabasza. I chyba o to tutaj chodzi, o ujęcie jak najbardziej archetypowe. 

Zauważmy przy okazji, że na wizerunek Charlotty („jechała na stra-
cenie […] / pośród złorzeczeń ale jakby w koronie / na krótko obciętych 
włosach”) nakłada się inny obraz, z innej Pasji: Chrystusa w koronie 
cierniowej (obecny również w Domysłach na temat Barabasza; ENO). 
Charlotta jak Nazareńczyk jest sama, „bez alternatywy, ze stromą ścież-
ką krwi”. W rewolucyjnym dzienniku znalazłam też ciekawy fragment, 
którego opis zaczyna się jak u Herberta, ale potem się zmienia tak, że 
odnosimy wrażenie, iż chodzi już o inną osobę: „sztywno wyprostowana 
w czerwonej koszuli, czepek na krótko obciętych włosach, młoda panna 
uśmiechała się bez przerwy do ludzi, którzy wielokrotnie zaczynali wi-
watować na jej widok”9. Ten uśmiech jako reakcja na wiwaty tłumu nie 
jest możliwy na ustach Charlotty Herberta.

I ostatnia informacja uzyskana od historyków: dzień był faktycznie 
duszny i przerodził się w burzę, która rozpętała się, kiedy wóz doje-
chał do placu Pont Neuf, i trwała aż do przyjazdu na plac Rewolucji. 
Charlotte jechała w ulewnym deszczu, „w czerwonej koszuli otoczonej 
błyskawicami”10. Jeżeli Herbert czytał ten artykuł, to ta ostatnia scena 
musiała być dla niego… za mocna. Burza i błyskawice mogły mu się 
wydać zbyt dużą przesadą, prowadząc wprost do pasyjnej kliszy i po-
czciwych wyobrażeń, że nawet „niebo się gniewa”. Poeta, jak wiadomo, 
był zdecydowanym wrogiem romantycznego rozumienia związków 
człowieka i natury, musiał więc poświęcić wierność rzeczywistości na 
rzecz dobrego smaku. Natomiast pozostawiony przymiotnik „duszny” 
jest prawdziwy, ale przede wszystkim jest ważny konstrukcyjnie: do-
określa obraz duszącej się, sinej i sztywnej Charlotty. 

W tym momencie chciałabym powrócić do środkowej części wiersza, 
która pozostaje dla mnie najbardziej zagadkowa. Opisałam ją wcześniej 
jako zabieg kinematograficzny, mówiłam o ostatnich planach kamery, 
która wycofuje się poza ludzki świat i rejestruje fragment świata natury. 
Pojawia się tu, jak w wielu wierszach Herberta, ustanowienie opozy-
cji pomiędzy rozgrywającą się właśnie ludzką indywidualną tragedią, 
która jest zarazem przełomowym momentem historii, a całkowitą 

9 Tamże, s. 260.
10 Tamże, s. 269.
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obojętnością nieludzkiej natury. Charlotta jest sina, sztywna, dusi się, 
a natura pozostaje piękna i lekka (pierzaste obłoki). Ta interpretacja 
nie tylko się narzuca, ale zostaje nam narzucona w zdaniu orzekającym: 

„i wszystko było normalne w ten dzień nieodwracalny”. 
Tylko że u Herberta dwa wyrażenia trochę komplikują takie rozumie-

nie. Pierwsze z nich to „Skłony powietrza”. Skąd te skłony? Czy chodzi 
o ukłony? Dochodzimy do analogii między światem ludzkim i pozaludz-
kim, co u Herberta jest rzadkie. Nie mam odpowiedzi. I tym lepiej, skoro 
każdy dobry wiersz jest elastyczny i po krytycznej obróbce powraca do 
swojej właściwej formy, gdzie na nowo odnajdujemy tajemnicę: rzeczy-
wistość niewypowiadalną, niemożliwą do sparafrazowania. Nie każda 
wizja jest pomyślana jako symbol sprytnie ukrytego znaczenia. Wiele 
poetyckich obrazów powstaje w swobodnie tworzącym umyśle poety, 
a biorąc pod uwagę umysł Herberta, jego uczciwość, powagę, ascetyzm – 
możemy przyznać mu prawo do momentów rozluźnienia, a wtedy zaska-
kuje nas i siebie nieprzewidywalną, swobodną pełnią. Zupełnie tak, jakby 
spazm duszącej się Charlotty zmusił poetę, w samym środku wiersza, do 
zaczerpnięcia głębszego oddechu, i ta zwiększona dawka poetyckiego 
tlenu daje nam: skłony powietrza, pierzaste obłoki, dziki łubin, ślaz. 

No właśnie: słowo „ślaz”, które gwałtownie, zaledwie jedną sylabą 
zamyka cały cykl. Skąd się tutaj wziął? Ślaz to dzika malwa przeważ-
nie koloru fioletowo -sinego, która występuje w całej Francji. W Biblii 
żywił się nią Hiob. Wydaje mi się jednak, że u Herberta ten ślaz nie 
przyszedł ani z natury, ani z Biblii; przyszedł nie z zewnątrz, ale z we-
wnątrz, z samej struktury wiersza. Ślaz jest fonetyczną odpowiedzią na 
inne części mowy określające Charlottę. Fonetycznie kojarzy się nie 
tylko z kolorem sinym, ale i ze śluzem, śliną, czyli tym wszystkim, czego 
zabraknie Charlotcie, kiedy przetną jej gardło, już na wpół przecięte 

„wstążkami ciasno zaciśniętymi pod brodą”.

Kamienny pomnik heroiny

Herbert zastosował tu te same zabiegi, co w wielu innych wierszach: 
stwierdzamy więc uproszczenie psychologiczne postaci, jej spłaszcze-
nie, jednowymiarowość w porównaniu ze skomplikowaniem wzorca. 
W zmianach fizycznych wyeliminował „ładność” na rzecz napięcia 
i usztywnienia w postawie wyprostowanej. Poeta wykorzystuje metodę 
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przedstawiania postaci podobną do metody Plutarcha – nie na darmo 
jest to jedyne nazwisko z licznych lektur bohaterki, które pojawia się 
w wierszu Herberta. To metoda krystalizacji, wydobywania uniwer-
salnych i modelowych rysów postaci i sytuacji ludzkich, w celu ich 
zachowania, by nie zginęły w postępującej entropii pamięci.

„Należy jej się pomnik albo przynajmniej obelisk” – powiada poeta. 
Wiersz Herberta jest pomnikiem lub obeliskiem Charlotty. Być może 
właśnie obeliskiem, skoro jej postać została tak mocno oczyszczo-
na, a dłuto Herberta odcięło tak wiele z żywego ciała, że bohaterka 
wiersza została zredukowana do symbolicznej formy wyprostowanej 
i upamiętniającej. Do słupa wskazującego zaostrzonym końcem na 
przejście w inny wymiar. W wymiar skłonów powietrza? Pierzastych 
obłoków? Transcendencji? Jak by nie było, pomnik czy obelisk poety 
wykuty w metrum, składni, intonacji i muzycznej czystości dźwięków 
wydobył z rysów Charlotty czystą esencję: czyn w obronie wolności. 

Część II

Psychomachia i historia

Epizod z Saint ‑Benoît

w starym opactwie nad Loarą
(wszystkie soki drzew spłynęły tą rzeką)
przed wejściem do bazyliki
(nie jest to narteks ale kamienna alegoria)
na jednym z kapitelów
nagi Max Jacob
którego wydzierają sobie
szatan i czteroskrzydły archangelus
 
wynik tych zapasów
nie został ogłoszony
jeśli nie wziąć pod uwagę
sąsiedniego kapitelu
 
szatan trzyma mocno
oderwaną rękę Jacoba
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pozwalając reszcie
wykrwawić się między
czterema niewidocznymi skrzydłami

Zacznę od krótkiego streszczenia interpretacji tego wiersza, dokona-
nej przez Józefa Marię Ruszara11. Krytyk przeprowadził coś w rodzaju 
śledztwa. Pojechał na miejsce, opisał architekturę opactwa, potwierdził, 
że narteks rzeczywiście nie jest narteksem i uzasadnił dlaczego: „Za-
gajnik kamiennych baobabów nie pozostawia zbyt wiele miejsca dla 
ewentualnych kandydatów na chrześcijan i w charakterze poczekalni 
jest zupełnie niefunkcjonalny”12.

Następnie opisał płaskorzeźbę przedstawiającą opis zmagań Anioła 
i Szatana, wyszarpujących sobie nagiego Maxa Jacoba. Wyjaśnił, kim 
był Max Jacob i dlaczego tak świetnie nadawał się do roli targanego 
sprzecznościami everymana. Poeta, Żyd, homoseksualista i oblat bene-
dyktyński – przez całe życie sam był rozdarty między przeciwstawnymi 
pasjami, a na koniec rozszarpała go historia, którą krytyk nazywa szata-
nem historii: był już katolikiem i oblatem, kiedy nazistowscy oprawcy 
wywieźli go jako Żyda i homoseksualistę do obozu w Drancy, gdzie 
zmarł na zapalenie płuc. To, co zostało po tych duchowo -historycznych 
zapasach, leży na cmentarzu opactwa św. Benedykta. I – jak chce Her-
bert – figuruje na jednym z kapiteli narteksu. Krytyk wieńczy swoje 
śledztwo analizą wiersza, w którym wyróżnia trzy plany refleksji: religij-
ny, etyczny i historyczny. Wykazuje, że i ten utwór jest herbertowskim 
apokryfem i przykładem na historyczny pesymizm poety. Mówi również, 
czym ten wiersz nie jest, a mianowicie nie jest dowodem – jak chciał 
kiedyś dowieść Paweł Lisicki – na odstępstwo od wiary13.

W wierszu zastanowiły mnie głównie dwa wersy, których Ruszar nie 
interpretuje, chociaż je cytuje. Oba są dosyć tajemnicze, mają znacznie 
większe natężenie symboliczne czy metaforyczne od pozostałych, raczej 
chłodno opisowych części wiersza, są także dłuższe od innych wersów, bo 
nie zostały przerwane przez przerzutnie i – co najciekawsze – oba zostały 

11 J.M. Ruszar, Perfekcyjny grzesznik. Ekfraza i historyczny pesymizm w wierszu 
Epizod z Saint ‑Benoît [w:] Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa 
Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2015, s. 423 – 428.

12 Tamże, s. 424.
13 Tamże, s. 428.
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wyłączone poza główny nurt utworu, także graficznie, gdyż wstawione 
w nawias. Te nawiasy – jakby odłączające, zawieszające, ale i podkreśla-
jące – wręcz zmuszają do dłuższego zatrzymania się w tych miejscach:

1. (wszystkie soki z drzew spłynęły tą rzeką)
2. (nie jest to narteks ale kamienna alegoria)
O co chodzi w pierwszym? Na poziomie opisowym nie ma on sensu, 

bo dlaczego wszystkie soki drzew miałyby spłynąć tą albo inną rzeką? 
Poszukajmy najpierw najprostszych rozwiązań. Wspomniana rzeka to 
oczywiście Loara; tam, gdzie zbudowano opactwo, rosły puszcze, a i dzi-
siaj jest to jedno z najbardziej zalesionych miejsc Francji. Znamy ekono-
miczne zacięcie Herberta, możemy więc pójść w kierunku najprostszej, bo 
gospodarczej wykładni: drewno było głównym źródłem dochodów tego 
regionu, i rzeczywiście, sporo drzew spłynęło barkami w dół rzeki Loary.

Jednak po kilkukrotnym odczytaniu wers ten zaczyna działać prawie 
hipnotycznie jak inkantacja i wytwarza cały ruchomy splot nakładających 
się na siebie obrazów: „Woda – rzeka – drzewa – las – soki – żywica – ży-
cie – krew – śmierć…” Wyciskanie żywotnych soków, spływanie – upływ 
żywotnej krwi? (Tej, która wypływa z poszarpanego ciała Maxa Jacoba 
i spływa pomiędzy cztery skrzydła anioła?). Wypływanie soków drzew – 
żywicy – i powstawanie źródła (jak w tym wersie Szekspira: „nasza poezja 
jest niby żywica, która sączy się z drzewa”14)? Odbieram ten wers jako 
źródłowy, ponieważ jego przekaz wykracza (albo lepiej: wypływa) poza ra-
cjonalne wykładnie, wymyka się nam, wymyka się także sobie i przepływa 
w inny obraz, jakby ten sok drzew – żywica – żywił nie tylko rzekę, ale i cia-
ło wiersza. Zaczynam więc wszystko od nowa, całe śledztwo od początku. 

Drzewa. Jaką rolę odegrały w historii opactwa i samego św. Benedykta? 
I dlaczego, wbrew funkcjonalnemu przeznaczeniu tego miejsca, znalazły 
się w narteksie w postaci lasu kamiennych kolumn – „baobabów” – jak 
zauważa Ruszar, nie idąc jednak dalej tym tropem. Las w historii Be-
nedykta był innym epizodem – innym niż ten, o którym mówi tytuł 
wiersza – ale na tyle ważnym, że znalazł się na jednej z trzydziestu trzech 
rzeźb zwieńczających kapitele trzydziestu trzech drzew kamiennego 

14 W tłumaczeniui Leona Ulricha: „Nasza poezja to guma, co cieknie z pnia 
rodzinnego”. W. Szekspir, Tymon Ateńczyk, tłum. L. Ulrich [w:] tegoż, Tragedie, tłum. 
S. Koźmian, J. Paszkowski, L. Ulrich, Warszawa 1958, s. 576. 
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lasu w narteksie opactwa: prawdziwej kamiennej alegorii – jak słusznie 
zauważa poeta w drugim ze wskazanych wersów. 

Jeden z ważnych cudów św. Benedykta łączy się właśnie z lasem. 
Pierwsze opactwo Benedykta, założone w VI wieku na górze Monte 
Cassino, dwukrotnie zostało zburzone za sprawą działań złośliwych 
demonów. Związane były one ze świętym gajem – wyciętym przez 
mnichów – na miejscu którego zbudowano klasztor. Dopiero kiedy 
św. Benedykt odkrył ten fakt w widzeniu, kiedy wskazał miejsce, gdzie 
zostały zakopane idole demonicznych bogów (Apollona i Jupitera) zna-
lezione w świątyni stojącej tam wcześniej, dopiero kiedy idole zostały 
zniszczone, klasztor uwolniono od przekleństwa, a cud utrwalono na 
jednej z kolumn narteksu15. Dziwnym zrządzeniem losu czy mitu epizod 
ten powtórzył się w historii nowego opactwa, założonego nad Loarą:

Wielu autorów sytuuje duchowe serce świata Galów w lesie Carnutes. Serce Galii 
znajduje się dokładnie w Saint Benoît nad Loarą w pobliżu Donnery. Według Cezara 
ten właśnie las, głęboki i antyczny, był geograficznym centrum Galii i głównym 
miejscem kultu druidów. W pobliżu tego duchowego ośrodka, w dzisiejszym 
Donnery, znajdowało się drugie centrum Galii – siedziba wojowników. Sama 
nazwa Donnery jest prawdopodobnie pochodzenia celtyckiego i znaczy: dun 
rix – święty środek królów. Te dwa ośrodki – duchowy i obronny – wyznaczają 
więc Omphalos pogańskiego świata. W VII wieku miejsce, „gdzie tchnie duch”, 
zostało zawłaszczone przez benedyktyńskich mnichów, którzy po wycięciu 
świętego lasu wybudowali tam opactwo16.

Narteks, którego kolumny zastępują drzewa, mógłby być naprawdę 
kamienną alegorią lasu, z którego wypłynęły wszystkie pogańskie soki 
świętych drzew i spłynęły rzeką. Rzeką Loarą. Rzeką czasu.

Przechodzę do drugiej części tych rozważań, w której zastanowię 
się nad obrazem ciała rozrywanego na dwoje. W zasadzie całość ży-
cia Benedykta stoi pod znakiem takiego rozdarcia. Początek i koniec. 
Pierwszy cud i ostatni. Ponieważ nie znajdziemy śladów tych wyda-
rzeń w wierszu Herberta, zadowolę się tylko zasygnalizowaniem, że 
w narteksie co najmniej trzy razy powtarza się moment rozdzielania 
i scalania ciała. W wierszu Herberta odnajdujemy jedynie psychomachię, 

15 P. Verdier, La vie et les miracles de Saint Benoît dans les sculptures de Saint ‑Benoît ‑sur‑
‑Loire [w:] Mélanges de l ’Ecole française de Rome. Moyen ‑Age. Temps Modernes, Paris 1977, s. 139.

16 Tamże, s. 167.
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w której dwie siły walczą o everymana, utożsamionego z „idealnym 
grzesznikiem”, Maxem Jacobem. Wiersz byłby apokryfem, w którym 
diabła zastąpiła historia i zniszczyła francuskiego poetę. Zgadzam się 
z tą interpretacja, tylko nie jestem do końca pewna, kto zabił Maxa 
Jacoba? Anioł czy diabeł? I który z nich symbolizuje historię? 

Zacznę od tej drugiej kwestii. Można tu wyróżnić trzy plany. Na 
planie etycznym i metafizycznym diabeł wyszarpuje dla siebie grzeszną 
część everymana -Jacoba (tę homoseksualną i zalkoholizowaną), archan-
gelus zabiera zaś resztę, należącą do pobożnego katolickiego oblata. Na 
planie historycznym podział jest w zasadzie identyczny, skoro diabeł 
w nowym wcieleniu nazizmu zabiera sobie homoseksualną i żydowską 
część, a archangelus resztę, która – niestety – „wykrwawia się między 
jego czterema niewidocznymi skrzydłami”. Nie powinno być wątpli-
wości, że to diabeł jest duchem dziejów, szatanem historii. Gdyby nie 
ta zbieżność nazwisk… Kiedy widzę obok siebie te trzy słowa: zapasy, 
Jacob, anioł, natychmiast kojarzę je z innym epizodem, biblijną walką 
Jakuba z aniołem. Jak wiemy, wynik tych zapasów został ogłoszony: 
wygrał Jakub, tracąc tylko trochę krwi, ale w zamian otrzymując nowe 
imię – Izrael. Max Jacob znał dobrze symbolikę swojego imienia i twier-
dził, że całe jego życie i dzieło, rozdarte między Bogiem i demonem, 
może streścić jeden obraz Paula Gauguina, Walka Jakuba z Aniołem. 

Istnieje wiele różnych interpretacji tej sceny, ale zwłaszcza jedna z nich 
wydaje mi się profetyczna w tym właśnie przypadku. Walter Benjamin 
zinterpretował sytuację po walce jako przejście kulawego Izraela z mitu 
w historię, a anioła utożsamił z postacią z obrazu Angelus Novus Paula 
Klee – aniołem historii, który oblicze zwrócił ku przeszłości. Tam, gdzie 
przed nami pojawia się łańcuch zdarzeń, on widzi jedną wieczną kata-
strofę, która nieprzerwanie mnoży piętrzące się ruiny i ciska mu je pod 
stopy. Chciałby się pewnie zatrzymać, zbudzić pomarłych i poskładać 
szczątki zaścielające pobojowisko. Lecz od raju wieje wicher, zaplątał 
mu się w skrzydłach, a tak jest potężny, że anioł nie potrafi ich złożyć. 
Wicher ten niepowstrzymanie gna go w przyszłość, do której zwrócony 
jest plecami, podczas gdy przed nim aż pod niebo wyrasta zwalisko ruin17. 

17 W. Benjamin, Sur le concept d’histoire IX, Œuvres III, traduction Maurice 
de Gandillac, Paris 1986, s. 434.
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Może więc to jednak Anioł jest aniołem historii i zabójcą Jacoba-
-Izraela? Gdyż w wierszu Herberta Jacob wykrwawia się między cztere-
ma niewidocznymi skrzydłami archangelusa. Być może to jeden z tych 
herbertowskich aniołów, które stoją u wrót doliny i zdają się czerpać 
dużą przyjemność z odcinania człowieka od jego krwistej, ziemskiej 
materialności. Powyższe rozważania są natury poetyckiej, a ponieważ 
naszym właściwym zadaniem jest śledztwo, powróćmy jeszcze na chwilę 
do historycznych konkretów: w jaki dokładnie sposób diabeł czy anioł 
historii zabił Maxa Jacoba?

Końcowa akcja zaczęła się w czwartek 24 lutego 1944 roku. Max Ja-
cob wyszedł właśnie z porannej mszy w kapliczce hospicjum, w którym 
przebywał od roku. Dokładnie o godzinie 11.00 trzech funkcjonariuszy 
Gestapo zadzwoniło do drzwi pomieszczenia, w którym mieszkał. Dano 
mu godzinę na zebranie niezbędnych rzeczy. W ostatniej chwili udało 
mu się poprosić sąsiadkę, aby poinformowała o areszcie jego najbliższego 
przyjaciela, wróżbitę i ilustratora pornograficznych książek – Conrada 
Moranta. Sąsiadka notuje adres i wkłada do walizki Maxa Jacoba do-
datkowy koc i kalesony. Niemal siedemdziesięcioletni poeta, już w tym 
okresie chory na płuca, zostaje zamknięty w nieogrzewanej celi więzienia 
wojskowego na Orléan. Najbliżsi przyjaciele przychodzą codziennie, 
przynosząc jedzenie i ciepłe ubrania, które zabroniono mu przyjmować. 
Jednocześnie trwa akcja zorganizowana przez znajomych poety w celu 
jego uwolnienia. Jean Cocteau 29 lutego pisze następującą petycję: 

Powiedziałbym, że Max Jacob to wielki poeta, gdyby to nie był pleonazm, bowiem 
Jacob to po prostu sama poezja, poezja go zamieszkuje i wychodzi z niego, kiedy 
ona zechce, poza jego wolą. […] Był trubadurem tego niezwykłego turnieju, 
w którym brali udział Picasso, Matisse, Braque, Derain, Chirico w swoich 
barwnych zbrojach. Francuska młodzież go kocha, szanuje, zwraca się do niego 
na „ty”. Jacob jest dla niej przykładem i wzorem życia. […] PS Chciałbym dodać, 
że Max Jacob jest od dwudziestu lat katolikiem18.

Jacob, 28 lutego, ciężko już chory, został wysłany do obozu Judenlager 
w Drancy, gdzie umieszczono go pod nadzorem francuskiej żandarmerii. 
Wyznaczono datę wyjazdu do Oświęcimia na 7 marca. Otrzymał numer 
15872. Następnego dnia wysłał list do ojca Fleureau, proboszcza w Saint-
-Benoît -sur -Loire, w którym pisał: „Dziękuję Bogu za męczeństwo, 

18 Cyt. za: R. Guiette, La vie de Max Jacob, Paris 1976, s. 234, tłum. M.L.-R.
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które się zaczyna”. W niedzielę 5 marca o godzinie 21.30 rozpoczęła 
się agonia. Max Jacob umarł w przychodni w Drancy, szepcząc swoje 
ostatnie słowa: „Żyd, wszawy Żyd”19.

Poruszmy na zakończenie jeszcze jedną kwestę. Jeżeli scena psycho-
machii rozdzieranego ciała zainspirowała Herberta po krótkim pobycie 
w opactwie, można zadać sobie następujące pytanie: czy poeta Max Jacob, 
który tak ostro odczuwał własne rozdarcie duchowe, nie napisał wiersza 
pod wpływem kontemplacji tej samej kamiennej alegorii? Wiersze są 
przecież jak żywica – często wypływają z tego samego drzewa… Odnala-
złam wiersz Maxa Jacoba, który, być może, porusza ten sam temat, co Epi‑
zod z Saint Benoît. Zacytuję tutaj jego fragment we własnym tłumaczeniu.

Wizja czyśćca

Bez rąk i poza twarzami, jesteśmy może wierzbami […]
Biada! Śpiewajmy tylko pieśni koczowników ich straszny krzyk po tunelach 
nocy!
Szczękajcie zębami! Szczękajcie zębami! I przyjdzie anioł, którego wyglądam!
Te nocne stosy nigdy nie wygasły. Czarny staw jest wygnaniem brzucha i rąk. […]
Otwórzcie drzwi mętnym pożądaniom i niewypowiedzianej czułości – jestem 
dziewicą odłączoną od

tego, co nie był jej mężem

 – jestem zakonnicą bez korony
 – jestem złą gospodynią
 – jestem imperatorem bez sumienia
Wybierzcie pomiędzy nami,
Janie Apokalipsy, wybierajcie w błysku eklipsy!
Dwa anioły jak różowy flamand
na polach nocy, w nocy jeden z nich wziął za rękę najkrwawszą i najostrzej-
szy – – –
Och, nie mówcie, nie mówcie mi tego! och, pomóżcie mi iść prosto20

19 Tamże, s. 246.
20 Max Jacob, Vision du purgatoire

Pas de visage et pas d’épaules nous sommes peut -être des saules
Les sept hors du logis ! les femmes ! sept malades ! et l’arche sainte auprès de l’arbre  

dans le ciel.

Las ! ne chanterons plus que des chants de nomades et les terribles cris dans 
la nuit des tunnels !

Claquez des dents ! claquez des dents ! viendra -t -il l’ange que j’attends.
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Czy wiersz Maxa Jacoba narodził się z kontemplacji tej samej sceny, 
która zainspirowała Herberta? Oczywiście nie sposób odpowiedzieć na 
to pytanie. Każda próba odpowiedzi byłaby tylko dywagacją. Możemy 
jedynie zauważyć zbieżność tematyki przy równoczesnej całkowitej 
rozbieżności techniki poetyckiej dwóch poetów. I jeszcze wolno nam 
dziwić się – i podziwiać ją – tajemnicy poetyckiej intuicji Herberta, 
która pozwoliła mu uchwycić to, co najbardziej istotne. 
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Ces bûchers dans la nuit ne sont jamais éteints.
L’étang noir est l’exil des ventres et des mains.
Arrière ! le cheval flaire au bord des falaises
la ville en feu brûlant comme une pauvre chaise.
Ôtez le couvercle des mondes :
voici qu’un autre orage gronde.
La flamme atteindra -t -elle les chevaux des comètes,
la flamme, scintillant au levant, au midi.
Bêtes de nuit, écoutez -nous, les bêtes !

… mais, pour entrer au ciel, vous sortez de vos nids…
Ouvrez la porte aux désirs flous aux tendresses mal assurées – je suis la vierge 

séparée de qui ne fut pas son époux
 – je suis la nonne sans couronne
 – je suis la méchante patronne
 – je fus l’empereur sans vergogne.

Jean de l’Apocalypse choisissez, choisissez entre nous,
Deux anges comme un flamant rose
sur les champs de la nuit, la nuit l’un d’eux a pris par les poignets la plus 

sanglante et le plus net
Oh ! ne le dites pas !… oh ! ne le dites pas aidez -moi, ciel, à marcher droit.

https://www.poemes.co/vision -du -purgatoire.html [dostęp: 2.12.2017].
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Uniwersytet Stanforda, Kalifornia

Zbigniew Herbert:  
„Nadzieja matką głupich”

Raport z oblężonego Miasta czytany w Kalifornii

Nadzieja nie przyszła Zbigniewowi Herbertowi łatwo. Sam przecież 
powiedział: „Nie lubię nadziei”. Po czym przytoczył polskie porze-
kadło: „Nadzieja matką głupich”1. A jednak związał Herbert swój los 
z ideami Solidarności. Z zagranicy śledził wiadomości, te najświeższe 
już z Berlina. Kiedy w styczniu 1981 roku aktywność Solidarności osią-
gnęła apogeum, pięćdziesięciosiedmioletni schorowany poeta wrócił do 
Polski po sześciu latach spędzonych na obczyźnie.

Istotą nowożytnego doświadczenia Polski było poniżenie powtarzają-
ce się od czasu dokonanych pod koniec XVIII wieku rozbiorów potężnej 
niegdyś Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dzięki NSZZ „Solidarność” 
w miejsce owego wielokrotnie doznawanego bolesnego poczucia upoko-
rzenia pojawiły się rozbudzone sumienie, godność i wewnętrzna siła. Nie 
przetrwały jednak długo. W sobotnią noc, 12 grudnia 1981 roku, o 23.57 
zamilkły nagle wszystkie telefony w polskich domach. Aresztowano ty-
siące ludzi, na drogach ustawiono bariery, a do Warszawy, między półno-
cą i świtem, wjechały czołgi. Kiedy Polacy obudzili się następnego ranka, 
w ich kraju panował stan wyjątkowy – ściślej, zgodnie z literą prawa: 

„stan wojenny”. Krótko mówiąc, władza wypowiedziała wojnę ludziom.
W tych godzinach przed świtem, gdzieś w Warszawie, Herbert spał. 

Był człowiekiem, którego marzenia senne nawiedzały jedynie z rzad-
ka, a teraz miały one zostać unicestwione. W miarę jak w kolejnych 

1 J. Carpenter, B. Carpenter, Conversation on writing poetry: An interview with 
Zbigniew Herbert, „Manhattan Review” 1984/1985, vol. 3, No. 2.
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miesiącach czołgi i oddziały zbrojne stawały się w Polsce codziennością, 
w pamięci poety zaczęły się pojawiać obrazy zniszczonych miast – in-
nych żołnierzy i innych najazdów. Herbert miał piętnaście lat, kiedy 
niemieckie czołgi wdarły się na ulice rodzinnego Lwowa; kilka lat 
później, w 1944 roku, jego ukochana Warszawa została metodycznie 
zniszczona przez nazistów, którzy skupili się przede wszystkim na tym, 
co najcenniejsze i najpiękniejsze. Raport z oblężonego Miasta (ROM) to 
Herbertowskie przesłanie zza barykady, tajna wiadomość nadana alfa-
betem Morse’a, wystukiwana poza czasem, dochodząca spod pozosta-
łych po Mieście ruin. To nie jest polityczna deklaracja – gdyby chodziło 
tylko o nią, mielibyśmy do czynienia raczej z publicystyką niż ze sztuką, 
i prędko byśmy o niej zapomnieli, jak o gazecie, w którą zawija się rybę. 
A jednak to także publicystyka, i to w najlepszym gatunku. W świecie, 
gdzie nasze wiadomości i życie publiczne zniżyły się niemal do pozio-
mu plotki, wieść, jaką niesie ze sobą Raport… dotyczy tego, co wieczne. 
Ten wiersz to dla Herberta więcej niż aluzyjny wykład jego ars poetica; 
to w istocie jego ars vitae.

A teraz chciałabym przez chwilę zająć się miastem będącym inspiracją 
dla owego wiersza – nie Warszawą, lecz Berlinem. Co prawda, tekst zna-
komicie opisuje Warszawę, jednak autor rozpoczął pracę nad nim w in-
nym miejscu i w innym czasie. Herbert nieczęsto datował swoje utwory, 
ten jednak jest wyraźnie opisany – „1982”. Skądinąd, to był późniejszy 
pomysł, by dopasować do okoliczności wiersz, który stał się symbolem 
życia w Polsce czasu stanu wojennego. W rzeczywistości autor zaczął go 
pisać w Berlinie2, w kosmopolitycznym mieście rozdartym wewnętrznie 
wskutek dyktatu tych samych sowieckich władców, którzy podporządko-
wali sobie także i Polskę. Do tekstu uwarstwowionego już niczym arche-
ologia starożytnego miasta dodaje Berlin warstwę kolejną. Tam właśnie 
chodził Herbert wzdłuż muru dzielącego dawną stolicę pokonanej Rze-
szy – i już tam wyrwały się na swobodę ironie i oksymorony rodzącego 
się wiersza. Kiedy Rosjanie brutalnie zdobyli miasto, okrucieństwo Armii 
Czerwonej zastępującej faszyzm komunizmem sprawiło, że nie było 
czego świętować: berlińczycy znaleźli się po prostu we wnętrzu innego 
potwora. W powojennym, komunistycznym Berlinie żyło się trudniej 
i wymagało to większego hartu ducha niż w ówczesnej Warszawie.

2 Por. J. Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 2001, s. 170 – 171.
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W głębi ducha Herbert wiedział to, co wiedzieli wszyscy Polacy, 
widząc, jak Zachód odwracał się od nich. Warszawa i Berlin to miejsca, 
gdzie nie dobro zwycięża zło, lecz raczej zło triumfuje nad dobrem – 
rzeczywistość tuszowana jest przez naiwnych i zadowolonych z siebie 
aliantów. Możemy się tylko domyślać, jak złożone musiały być uczucia, 
jakie u Herberta wzbudził pobyt w Berlinie – nie musimy wszakże snuć 
przypuszczeń co do niektórych z nich – są w tym wierszu. Herbertowskie 
ujęcie historii przypomina to, znane z gier komputerowych, gdzie postaci 
o zmiennej tożsamości czasem bywają barbarzyńcami, czasem ludźmi 
cywilizowanymi, by w kolejnej odsłonie ponownie zamienić się rolami.

Kiedy potwory pożerają się wzajemnie lub osaczają twój kraj, by go 
wchłonąć, strach, przygnębienie i poczucie daremności wszelkiego wysiłku 
stają się upiorami, które każdego dnia dręczą duszę narodu. Wszakże 
dla jednostki już sama czynność pisania wiersza – nawet bez względu 
na jego treść – jest najbardziej wysublimowanym gestem sprzeciwu. 
W wierszu będącym przedmiotem naszej uwagi chodzi o coś więcej: to 
zarzewie i najmocniejsza deklaracja, na jaką Herbert mógł sobie pozwo-
lić – może właśnie dlatego Miłosz nazwał polską poezję „domem niepo-
prawnej nadziei”, choć pewnie nie takiej, do jakiej przywykł przeciętny 
mieszkaniec zachodniego świata. „Poezja świadectwa” z definicji zakłada 
czynne uczestnictwo w wydarzeniach i towarzyszący temu sprzeciw. Jest 
wyrazem niezależności, ale przede wszystkim – ruchu. Nic bowiem nie 
jest bardziej pozbawione nadziei niż apatia.

* * *

Dla Herberta poezja była grą o najwyższą stawkę. Jak sam powiedział 
w 1984 roku Johnowi i Bogdanie Carpenterom, najwybitniejszym tłuma-
czom jego utworów na język angielski: „Pisarstwo – i w tym nie zgadzam 
się ze wszystkimi – musi uczyć przytomności: musi budzić. Musi sprawiać, 
by ludzie byli przytomni”. Gdy gra toczy się bowiem o najwyższą stawkę, 
zawsze pojawia się możliwość wielkiej straty – albo gra nie jest nic warta.

Wygrane, które przychodzą z trudem, są nieuchronnie metafizycznej 
natury – i to je najłatwiej odrzucić, kiedy poeta lub społeczeństwo musi 
wybierać w sprawach życia i śmierci. W naszych czasach to, co duchowe, 
chyli się ku upadkowi, obraca w ruinę. Jak pisała Simone Weil, „istotną 
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cechą pierwszej połowy XX wieku jest osłabienie poczucia wartości 
i jego stopniowy zanik”3. Nie inaczej było w drugiej połowie stulecia, 
a i teraz nie wydaje się prawdopodobne, by owa „istotna cecha” miała 
w najbliższym czasie przejść we własne przeciwieństwo. Kwestia ta zaj-
mowała nie tylko Weil i Herberta. Wiele uwagi poświęcał jej również 
przyjaciel poety, laureat literackiej Nagrody Nobla, Czesław Miłosz, 
mówiący często o potrzebie „trzymania się wartości, które są odbiciem 
odwiecznego porządku rzeczy”4 oraz o tym, że „za zmienną grą zjawisk 
istnieje pełna sensu struktura świata, której pokrewne są nasze serca 
i umysły. Wszystko jednak sprzysięga się, by zniszczyć to domniema-
nie, jak gdyby było ono przeżytkiem naszej wiary w nadprzyrodzone”5.

W ostatecznym starciu takie świadectwo znaczy więcej niż prze-
trwanie kogoś, kto czyta Tomasza Manna. Zakłada bowiem istnienie 
wartości cywilizacji człowieka, który podzieli się chlebem z innym, aż 
do ostatniej okruszyny. Owa afirmacja wartości i sensu obejmuje rów-
nież potrzebę żałoby po tym, co utracone – żal bowiem pojawia się 
tam, gdzie przedmiot straty jest jedyny w swoim rodzaju i niemożliwy 
do zastąpienia. Podkreśla jego nieocenioną wartość wynikającą z prze-
mijalności. Smutek i żal świadczą zatem o naszym człowieczeństwie, 
o indywidualności i godności – w ten sposób ludzka nadzieja wyraża 
się w boleści i udręce. W tym tkwi właśnie tajemnica wielkiej tragedii 
oraz naszej nieprzemijającej fascynacji lamentującym poetą.

Przewrotny lament Herberta w Raporcie… może sprawiać wrażenie 
pochwały – z kolei Miłosz w Zniewolonym umyśle, będącym wiwisekcją 
intelektu poddanego sowieckiemu totalitaryzmowi, nazywa własną 
wersję dwójmowy „ketmanem”. Herbert stwierdza przez zaprzeczenie, 
malowniczo opisuje przeciwieństwo tego, ku czemu kieruje uwagę, 
chwali lub sprawia takie wrażenie, unika wartościowania. Herbert to 
mistrz, który potrafi, posługując się zaprzeczeniem, uobecnić powagę 
i wielkość, ciężar i majestat świata, jak czyni to w Raporcie…, opisując 
zniszczenie swego miasta i swego życia. Jego szarości ewokują natar-
czywe wspomnienia barw, obracając w ten sposób wojenne narzędzia 

3 S. Weil, The Responsibility of writers [w:] tejże, On science, necessity, and the love 
of God: Essays, Oxford 1968.

4 C. Miłosz, Witness of poetry, Cambridge 1983, s. 53.
5 Tamże.
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wroga przeciw niemu samemu. Przeczenie jest tu także sposobem, 
by pozostać niewidzialnym, umniejszyć rolę „ja” i wagę jego sądów, 
ustrzec się fałszywego tremola romantyzmu. Pozwala ono również 
niejawnie wprowadzać wartości, które, gdyby mówić o nich wprost, 
mogłyby sprawiać wrażenie ckliwych czy nawet nieco śmiesznych. 
Oto próbka takiej frazy z Raportu…, z wpisaną w nią gryzącą ironią:

ale z niejaką dumą pragnę donieść światu 
że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci 
nasze dzieci nie lubią bajek bawią się w zabijanie 
na jawie i we śnie marzą o zupie chlebie i kości
zupełnie jak psy i koty

Przeczenie jest tu niebezpiecznie blisko ketmana – jednak to opór. Wy-
ostrzenie czujności staje się nakazem chwili, potrzeba go coraz pilniej, 
czas jest niepewny, a gorycz rośnie, wiadomo też, że stopniowo, z upływem 
dni, nawet bez twojego przyzwolenia, totalitarna rzeczywistość spustoszy 
cię – i staniesz się, choćby w części, barbarzyńcą, któremu się opierasz.

Niemniej jednak, owa postawa oporu, pod władzą przymusu i cier-
pienia, nie jest bezowocna: przekonuje o wartości cywilizacji. Powolna 
degradacja i upokorzenie sprowadza człowieka do jego istoty – widocz-
nej choćby w dzieleniu się chlebem, które daleko wykracza poza prosty 
gest i nabiera wydźwięku eucharystycznego. Innymi słowy – odtwarza 
ono gesty będące wzorcem ludzkiego ducha.

Wszystko to rzuca nowe światło na komentarz Stanisława Barańcza-
ka, którego zdaniem tytuł Raport z oblężonego Miasta mógłby właściwie 
nosić którykolwiek z wierszy Herberta6. Rzeczywiście, jednym z wielkich 
tematów jego twórczości jest cywilizacja oraz jej wpływ na jednostkę. Ra‑
port…, w charakterystyczny dla Herberta poważny i nowatorski sposób, 
jest czymś więcej niż tylko rekapitulacją cywilizacji – on ją unaocznia.

* * *

Zważywszy na to, jak złożone i przerażające są wydarzenia, o których 
mówi narrator, jest zupełnie zrozumiałe, że w miarę, jak przybywa 

6 S. Barańczak, Breathing under water, Cambridge 1990, s. 185.
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linijek tekstu, stara się on „emocje trzymać w karbach” i „pisać o fak-
tach”. Skądinąd, już w początkowych wersach zastrzegł, że jest „zbyt 
stary żeby nosić broń i walczyć jak inni”, przyjmuje więc rolę reportera, 
świadka, w przyprawiającym o zawrót głowy, pełnym zamętu świecie, 
w którym czas i przestrzeń zdają się niknąć (wedle jego słów „wszyscy 
chorują tutaj na zanik poczucia czasu”). Oto fragment jego opowieści:

wieczorem lubię wędrować po rubieżach Miasta
[…]
słucham hałasu bębnów barbarzyńskich wrzasków
doprawdy niepojęte że Miasto jeszcze się broni

oblężenie trwa długo wrogowie muszą się zmieniać
nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady

Kiedy w 1944 roku naziści bezlitośnie burzyli Warszawę, sowieckie 
wojska zamiast wesprzeć topniejące z każdym dniem siły powstań-
ców, cierpliwie czekały po drugiej stronie Wisły. Dwie totalitarne siły 
współzawodniczyły w niszczeniu cywilizowanej stolicy – pod tym 
względem sytuacja przypominała późniejsze losy Berlina będącego 
niegdyś ośrodkiem niemieckiego oświecenia.

W Raporcie… podmiot wiersza wędruje „po rubieżach Mias-
ta / wzdłuż granic naszej niepewnej wolności”. Tylko – którego miasta? 
Przestrzeń i czas ponownie zdają się niknąć, a literackie pentimento 
odsłania tyleż Warszawę, co i Berlin – miasto, które u końca wojny 
również stało się rumowiskiem – siedlisko sowieckich zbrodni wojen-
nych i miejsce, gdzie obmyślono Endlösung, ostateczne rozwiązanie 
kwestii żydowskiej. Berlin – w czasie, do którego odnosi się wiersz – to 
zarówno ofiara, jak i zdobywca.

Niepewny miejsca i narażony na „zanik poczucia czasu”, podległy 
propagandzie, o której z wymijających napomknień Herberta wiadomo, 
że przenicowała prawdę, podmiot jest teraz „uwolniony od faktów”. 
Może za to „pomyśleć o sprawach dawnych dalekich”:

[…] o naszych
sprzymierzeńcach za morzem wiem współczują szczerze
ślą mąkę worki otuchy tłuszcz i dobre rady
nie wiedzą nawet że nas zdradzili ich ojcowie
nasi byli alianci z czasów drugiej Apokalipsy
synowie są bez winy zasługują na wdzięczność więc jesteśmy wdzięczni
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nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia
ci których dotknęło nieszczęście są zawsze samotni

Na krótką chwilę na scenie pojawia się Ameryka – w roli powojennego 
sprzymierzeńca Polski. „Ich ojcowie” to byli nasi przywódcy w Jałcie, 
gdzie Roosevelt i Churchill odstąpili Stalinowi Europę Wschodnią. 
Berlin podzielono niczym ciasto, oddając jego czwartą część Sowietom. 
Polska została poddana „reformom”, a jej marionetkowa władza zdra-
dziła rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, który ewakuował 
się w 1939 roku – historia, którą wszyscy znamy.

Jednak, pokolenie później, kiedy to, stojąc z boku, obserwowaliśmy po-
czynania Solidarności, Ameryka nie szczędziła zachęty ani dobrych rad. 
My, mimo wszystko, nie musieliśmy znosić cierpień długiego oblężenia, 
niechętnie też bywamy sami – a taki jest los dotkniętych nieszczęściem.

Herbert zbywa nas wzruszeniem ramion – nas, Amerykę: zbawcę 
i zdrajcę. Historia powtarza się nieustannie, nawet niedawno, gdy rosyj-
skie rakiety wjeżdżały do Kaliningradu. Nadal są ci, których dotknęło 
nieszczęście takie jak wówczas Polskę i większość jej mieszkańców.

* * *

W latach 90., w Moskwie i w Petersburgu, wciąż widywałam na ulicach 
nieprzenikniony wyraz twarzy świadczący o ponad siedmiu dekadach 
totalitaryzmu. Turyści próbowali udawać obywateli sowieckich – ci 
bowiem mniej płacili za wstęp do Galerii Trietiakowskiej czy Ermi-
tażu. Oszukujący jednak prawie zawsze się mylili: nie zdradzało ich 
jednak ubranie ani sposób poruszania się. To był wyraz twarzy. Pa-
trzyli w oczy. Z zaciekawieniem, oczekując reakcji. Tymczasem, żeby 
uchodzić za obywatela imperium sowieckiego, należało poza domem 
przybierać wyraz twarzy, w którym nie było żadnej myśli, żadnego 
uczucia ani śladu wrażliwości czy zainteresowania. W chwilach, gdy 
mogli być obserwowani przez obcych, obywatele sowieccy mieli twa-
rze nieprzeniknione niczym kamień – co przywodzi na myśl Herberta, 
który kamieniom zazdrościł.

Jego samego porównywano niekiedy do Konstandinosa P. Kawa-
fisa, zwłaszcza ze względu na sarkastyczną wizję historii – obaj poeci 
uciekali się do ironii, by maskować przejmujące do żywego umiłowanie 
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cywilizacji. Herberta mogłoby ucieszyć porównanie do aleksandryj-
skiego poety – powiedział przecież: „Jestem Grekiem. Wierzę, że złoty 
wiek był dawno temu”7. Epigramatyczny wers – „ci których dotknęło 
nieszczęście są zawsze samotni” – mógłby pochodzić choćby z Edypa 
w Kolonie Sofoklesa.

Wszakże ten odosobniony motyw umieszczony w środku bliskiej 
końca strofy Raportu… zostaje podjęty i rozwinięty jako temat osiągający 
swoje apogeum i zarazem odrzucony, wielu bowiem przetrwa w jednym:

ale obrona trwa i będzie trwała do końca

i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania
on będzie Miasto

Brzmi znajomo? Powinno. Jednak Herbert cudownie odwraca posępną 
formułę z wczesnego wiersza Kawafisa, Miasto:

Ale nowych miejsc nie znajdziesz, nie wypłyniesz na inne morza.
Miasto podąży za tobą. Ulice będziesz przemierzał
te same. W tych samych dzielnicach będziesz dojrzewał;
i w tych samych domach posiwiejesz.
Zawsze przybędziesz do tego miasta. Do innego – nie miej nadziei – 
nie ma statku dla ciebie, nie ma drogi.
Tak jak swoje życie roztrwoniłeś tutaj,
w tym małym zakątku, na całej ziemi je zmarnowałeś8.

U Kawafisa adresat monologu roztrwonił życie, w wierszu Herberta 
spustoszone zostało miasto. Bohater liryczny Kawafisa nie może uciec 
z miasta, które go potępia; Herbert musi ocalić Miasto herkulesowym 
wysiłkiem wewnętrznym. Jego Itaka ma charakter duchowy i znajduje 
się między jego dwiema własnymi świątyniami.

Owa Itaka była zaczepną odpowiedzią Herberta na zimną wojnę – 
antidotum na intelektualne kompromisy Miłoszowego ketmana. To 
była postawa podobna do tej, jaką laureat literackiej Nagrody Nobla, 
Josif Brodski, przyjął w Leningradzie przed wygnaniem go z kraju 
w 1972 roku: „Człowiek, który postanawia stworzyć w sobie swój własny, 
niezależny świat, musi prędzej czy później stać się w społeczeństwie 

7 J. Carpenter, B. Carpenter, Conversation…
8 K. Kawafis, Kanon. 154 wiersze, tłum. J. Hajduk, Wrocław 2014, s. 57.
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ciałem obcym i wówczas zaczyna podlegać wszystkim fizycznym pra-
wom ciśnienia, sprężania i ekspulsji”9. Oczywiście, to się mogło zdarzyć 
gdziekolwiek, ale w Warszawie, Berlinie czy Leningradzie konsekwencje 
były bardziej dojmujące.

Herbert kończy, ukazując jedyny rodzaj nieśmiertelności, którego 
może się spodziewać nawet ktoś pozbawiony nadziei na zbawienie. 
Owa nieśmiertelność to także arcydzielne odwrócenie wydziedziczenia 
człowieka w erze nauki, która odebrała mu jego niegdysiejszą wartość, 
sprowadziła go niemal do zera. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, 
że któryś z tych wszystkich ludzi mających Miasto zakodowane w DNA 
przeżyje oblężenie, masakrę, Holokaust – i to właśnie z niego będzie 
można wywieść nieskończoność. W tym sensie znikomość człowieka 
gwarantuje jego niezniszczalność, równie skutecznie jak kserokopiar-
ka bez końca powielająca stronę, o ile tylko znajdzie się na niej tekst 
wart utrwalenia. Może więc dobrze, że nie chodzi tu o indywidualną 
nieśmiertelność, lecz o nieśmiertelność Miasta zrodzoną w psychice 
jednostki.

„Odrzucam optymizm, pomimo wszystkich teologów. Rozpacz jest 
uczuciem płodnym. Oczyszcza i uwalnia, od pragnienia, od nadziei” – 
powiedział Herbert. „Żołnierz w rozpaczy lepiej walczy”10. W psycho-
logicznym leksykonie Herberta rozpacz oczyszcza i może tylko sprawić, 
że czyjeś czyny i wybory będą śmielsze. Poeta unika zadowolenia – dla 
czytelnika i dla siebie samego. Zwycięża, gdyż pozostaje wewnętrznie 
nieugięty: „i tylko sny nasze nie zostały upokorzone”.

Tom Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze ukazał się w 1983 roku 
w Instytucie Literackim, paryskim wydawnictwie emigracyjnym – jed-
nak nawet w czasach cenzury zdołał powrócić do Polski, gdzie stał się 
kanwą spektaklu Teatru Ósmego Dnia. Za to i inne naruszenia prawa 
władze zamknęły teatr w 1984 roku. Jeszcze w tym samym roku Her-
bert przeniósł się do Paryża, gdzie spędził kolejnych sześć lat, cierpiąc 
z powodu depresji i trapiącej go poważnej choroby.

W swojej pomnikowej History of Polish Literature, dzięki której 
Herbert stał się szerzej znany na Zachodzie, szczególnie w Ameryce, 

9 M. Scammell, Interview with Iosif Brodsky (1972) [w:] Joseph Brodsky: Conver‑
sations, ed. C.L. Haven, Jackson 2002, s. 8.

10 J. Carpenter, B. Carpenter, Conversation…
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Czesław Miłosz napisał, że „poezję Herberta można by określić jako 
wydestylowanie miażdżących doświadczeń będących udziałem każde-
go człowieka w Polsce”11. Przede wszystkim jednak zmiażdżony został 
sam poeta.

Tłum. Krzysztof Korżyk
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Tren Fortynbrasa Herberta i władza 
polityczna w Hamlecie Szekspira

Jeśli wziąć pod uwagę język polityki, zakończenie Szekspirowskiego 
Hamleta jest równie dwuznaczne jak w Antoniuszu i Kleopatrze, kiedy 
Oktawiusz Cezar ogłasza siebie nowym władcą imperium. W swoim 
szkicu chcę wykazać, że brutalna ironia Trenu Fortynbrasa (SP), zna-
komitego wiersza Zbigniewa Herberta, podejmuje wątek obecny już 
w Hamlecie, wszakże jeszcze pełniej rozwinięty w ironicznym portrecie 
władzy politycznej, który znajdujemy w Antoniuszu i Kleopatrze, sztu-
ce powstałej w końcu roku 1606 czy też na początku 1607 roku. Jako 
że Oktawiusz Cezar występuje w tej samej roli co Fortynbras, a jego 
charakter jest subtelniejszym portretem władcy umiejącego zjednać 
sobie przychylność fortuny oraz zręcznie wiązać słowa i wpływać na 
bieg wypadków, jemu właśnie chciałbym przyjrzeć się bliżej, zanim 
zajmę się Szekspirowskim Hamletem i ostatecznie Trenem Fortynbrasa.

W połowie akcji Antoniusza i Kleopatry, kiedy Oktawiusz szykuje 
się do wojny przeciwko przebywającemu w Egipcie Antoniuszowi, 
Oktawia, siostra Cezara i żona Antoniusza, spieszy do Rzymu, chcąc 
podjąć próbę mediacji. Widz wie, że przybyła z własnej woli, żeby za-
biegać o pokój, ale Oktawiusz, perfidnie przeinaczając prawdę, wyko-
rzystuje nadarzającą się sposobność, by przedstawić ją jako porzuconą 
przez Antoniusza: jej protesty nie zdają się na nic, bowiem Oktawiusz, 
szukając pretekstu, uznaje jej zachowanie za casus belli, do której się 
właśnie sposobi:

CEZAR
I ja cię muszę odepchniętą widzieć!

OKTAWIA
Nie, żadnych nie masz do tego powodów.
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CEZAR
Czemuż znienacka jak złodziej przybywasz?
Nie tak Cezara podróżuje siostra.
A Antoniusza małżonki orszakiem
Armie być winny, przybycie jej, z dala,
Rżenie tysiąca koni zapowiadać;
Naddrożne drzewa dźwigać tłum ciekawy
Twarz jej w przelocie pragnący obaczyć;
Do nieba winny kłęby lecieć pyłu
Spod stóp mnogiego straży twej zastępu;
A ty przybywasz jak na targ przekupka,
Ty nie pozwalasz, abym dał ci jawnie
Dowody uczuć, których zaniedbanie
Grobem jest często wzajemnej miłości.
Na twe spotkanie wojska me i floty
Wyszłyby ze mną, i za każdym krokiem
Pozdrowień naszych rosłaby potęga12.

Oto imponujący przykład retorycznej inwencji, my jednak wiemy, że to 
rozmyślne przeinaczenie. Szekspir każe skonsternowanemu widzowi 
wić się i skręcać, gdy na jego oczach manipuluje się prawdą, a niewinna 
Oktawia staje się bronią w politycznej walce.

Zakończenie sztuki jest analogiczne do epilogu Hamleta, bowiem 
śmierć Kleopatry jest, podobnie jak śmierć Hamleta, chwilą niezwykle 
poruszającą – pełnym prawdy przejściem z tego życia do nieśmiertelno-
ści. Umierająca Kleopatra nie tylko przeciwstawia „lepsze życie”, które 
właśnie rozpoczyna, „nikczemnej” [paltry] naturze władzy politycznej, 
lecz ponadto swoim urokiem zjednuje sobie Dolabellę, jednego z męż-
czyzn posłanych, by ją ująć, i skłania go do ujawnienia prawdziwych 
zamiarów Cezara – uprowadzenia jej do Rzymu:

W smutku mym lepsze zaczynam mieć życie.
Jakże to mało być nawet Cezarem!
On nie Fortuną, on tylko jej sługą,
Tylko jej woli ślepym wykonawcą.
Lecz to prawdziwym piętnem jest wielkości – 
Dokonać czynu, który wszystko kończy,
Zamyka wrota przypadkom i zmianom,

12 Cytaty z Antoniusza i Kleopatry w przekładzie L. Ulricha za: W. Szekspir, 
Tragedie, t. 2., Hamlet – Król Lir – Otello – Antoniusz i Kleopatra – Cymbelin – Perykles, 
tłum. J. Paszkowski, L. Ulrich, Warszawa 1973, s. 526.
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Do snu kołysze, z ziemskich błot wyrywa,
A jest żebraka i Cezara mamką.

Być Cezarem, „jedynym panem świata” [sole sir o’the world], to podlegać 
Fortunie. Kiedy więc Oktawiusz, wielkoduszny na pokaz, zapowiada 
wspaniały pogrzeb kochanków, choć wcześniej w całej sztuce odnosił się 
do nich z pogardą, i mówi o kobiecie, którą zamierzał wystawić na widok 
publiczny jako brankę, nim ta zręcznie mu się wymknęła, Szekspir każe 
nam patrzeć, jak na naszych oczach steruje się wydarzeniami publiczny-
mi, jak cesarze i królowie, manipulując słowami, przeobrażają zwycięstwo 
brutalnej siły w coś, co ma pozór wielkoduszności. To, co na scenie świata 
uchodzi za normalne, w teatrze okazuje się grą pozorów i obfituje w hi-
pokryzję. Marnie jest być cezarem, podobnie zresztą jak księciem – tis 
paltry to be Caesar – bowiem rola, jaką grają, więzi ich w sieci, którą zbio-
rowa dusza publiczności, gotowej obdarzyć współczuciem postaci bliskie 
naszemu własnemu człowieczeństwu, krwawiące i czujące, rozpoznaje 
jako fałszywą, pretensjonalną i oportunistyczną, jako część „uroczystego 
spektaklu” [solemn show] będącego głównym filarem politycznej władzy:

Ciała jej kobiet wynieście z grobowca.
Ją pogrzebiemy przy jej Antoniuszu,
A nigdy jeszcze żaden grób na ziemi,
Sławniejszej pary do snu nie utulił.
Wielkie wypadki i sprawców swych rażą.
Ich los tak długo litość będzie budził,
Jak długo będzie żyła tego chwała,
Który bolesnej śmierci ich był sprawcą.
Przytomność legii obrzęd ten uzacni;
Potem, do Rzymu! Dojrzyj, Dolabello,
By się z należnym pogrzeb odbył blaskiem.

Retorycznie zrytmizowana fraza ledwie skrywa pustkę, niedorzeczną 
banalność tego, co Oktawiusz ma do powiedzenia: „A nigdy jeszcze 
żaden grób na ziemi, / Sławniejszej pary do snu nie utulił”. Więc tylko 
tyle? „Sławni”? „Wielkie wypadki” oraz „rażenie” wydają się równie puste. 
Człowiek, który wcześniej napomykał o „jawności” [ostentation] swojej 
miłości do siostry, teraz mówi o „uzacnieniu” ich pogrzebu [solemn show] 
oraz o „należnym pogrzebowi blasku” [high order of this great solemni‑
ty]: to ktoś, kogo stać najwyżej na najbanalniejsze z przymiotników, 
wszystkie obliczone na wywołanie wrażenia.
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W Anglii 1601 roku, w najbardziej prawdopodobnym czasie premiery 
Hamleta, umysły wszystkich zajmowała kwestia sukcesji tronu. W nie-
dzielę, 8 lutego 1601 roku, Robert Devereux, drugi hrabia Essex, który 
wskutek zręcznej manipulacji jego politycznego przeciwnika Roberta 
Cecila, znalazł się w Irlandii w trudnym położeniu, walcząc o sukcesję, 
wzniecił w Londynie źle przygotowaną rewoltę przeciw królowej, przy 
bliskim poparciu hrabiego Southampton, protektora Szekspira; w sobotę, 
7 lutego, wystawili oni wspólnie specjalne przedstawienie Ryszarda II, 
dodając doń może „jakieś dwanaście lub szesnaście linijek”. Essexa 
stracono 25 lutego, a akt ten, jak się zdaje, wtrącił królową Elżbietę 
w trwającą osiemnaście miesięcy depresję i szaleństwo.

Były to więc dni pełne niepewności i szykan politycznych, dni tych, 
co u władzy, z ich kłamstwami, podstępami oraz przemożnym pra-
gnieniem wysunięcia się przed innych i zdobycia upragnionej sukcesji. 
Młodemu Hamletowi, królewiczowi duńskiemu, przez całą sztukę od-
mawia się należnej mu sukcesji, on sam zaś napomyka o niej dopiero, gdy 
niczym powracający z krainy umarłych (miał przecież umrzeć w Anglii) 
mówi o sobie nad grobem Ofelii: „To ja jestem, Hamlet, syn Danii” [This 
is I, Hamlet the Dane], czyli król Danii. Podobnie jak poprzedni władca, 
Hamlet, król Danii, który pojawia się na początku sztuki jako duch, tak 
też i młody Hamlet zdaje się martwy już wówczas, kiedy to, niczym Ore-
stes, powraca na krótko przed jej zakończeniem. Uwagę widza zwraca 
niezwykłość, jaką naznaczone jest jego odejście – zamiast olśniewającej 
retoryki mamy tu osobisty zwrot do matki i Horacego. To pełna praw-
dy, serdeczna wypowiedź, na której świadków wzywa się wszystkich, 
którzy jej słuchają. Zastanawiające, że Hamlet dwukrotnie mówi nie: 

„umieram” [I am dying], lecz: „jestem martwy” [I am dead], jakby – jak 
tego dowodził Anthony D. Nuttall – było to coś, o czym wszyscy od 
dawna wiedzieliśmy, nie tyle wychylenie się ku przyszłości, ile wyjaśnie-
nie wszystkiego, co dane nam było oglądać, raczej analepsis niż prolepsis:

O Horacy!
Umieram. Żegnam cię, matko nieszczęsna!
Wam, co stoicie tu bladzi i drżący,
Tylko jak niemi widzowie tragedii,
Mógłbym ja, gdybym miał czas, wiele rzeczy
Powiedzieć, ale śmierć, ten srogi kapral,
Stoi nade mną. Umieram, Horacy.
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Ty pozostajesz. Wytłumacz mą sprawę
Tym, co jej z bliska nie znają13.

Książę Danii widzi nieubłagane ostrze, trucizna i śmierć wydzierają mu 
koronę, oddając ją księciu, który przejazdem trafia do zamku w drodze 
powrotnej z wyprawy do Polski. Młody Fortynbras jest lustrzanym od-
biciem młodego Hamleta: on także stracił ojca, również Fortynbrasa. 
Można by uznać, że to imię znaczące – „przyjmuję fortunę  / godzę się 
na nadchodzące” lub „mąż silnego ramienia”. Wiąże się ono z łacińskimi 
formami fors (traf ) oraz embrasser i lepiej harmonizuje z funkcją drama-
tyczną tej postaci. W Hamlecie każe się nam myśleć o władzy politycznej 
jako o czymś bezwartościowym, powierzchownym i przede wszystkim – 
przemijającym. Zasiadający na tronie król jest w całej sztuce przedsta-
wiany jako zepsuty cudzołożnik i zakłamany morderca, manipulujący 
językiem, by zniekształcać prawdę, którego sieć donosicieli i oszustów 
przyprawia o śmierć Poloniusza, Ofelię, Rozenkranca i Gildensterna, 
królową, Laertesa oraz Hamleta. A przecież jego panowanie trwa zaled-
wie dwa miesiące – podczas których duch zamordowanego przezeń króla 
krąży po murach obronnych – i kończy się, gdy duch człowieka, który 
nigdy królem nie został, zmusza go do wypicia jego własnej trucizny.

Najbardziej królewskim z atrybutów tego władcy jest przy tym język 
służący ukrywaniu prawdy i manipulowaniu nią. Jego mowa tronowa 
to wspaniały przykład retorycznych przemilczeń i przeinaczeń – widzi-
my, jak uzurpator usiłuje ubrać w słowa, przystroić nimi to, co w rze-
czywistości jest zagarnięciem tronu dzięki małżeństwu z wdową po 
zamordowanym przezeń bracie; jak przedstawia ów akt w nadzwyczaj 
wyważonych zdaniach, każąc widzieć w nim część natural nej równo-
wagi życia i śmierci.

Jakkolwiek świeżo tkwi w naszej pamięci
Zgon kochanego, drogiego naszego
Brata Hamleta, jakkolwiek by przeto
Sercu naszemu godziło się w ciężkim
Żalu pogrążyć, a całemu państwu
Zawrzeć się w jeden fałd kiru, o tyle
Jednak rozwaga czyni gwałt naturze,
Że pomnąc o nim nie zapominamy

13 Cytaty z Hamleta w przekładzie J. Paszkowskiego za: W. Szekspir, Tragedie…,  
s. 5 – 159.
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O sobie samych. Dlatego – z zatrutą,
Że tak powiemy, od smutku radością,
Z pogodą w jednym, a łzą w drugim oku,
Z bukietem w ręku, a jękiem na ustach,
Na równi ważąc wesele i boleść –
Połączyliśmy się małżeńskim węzłem.

Dopiero w czternastym wersie swojej przemowy napomyka o prawdzie, 
którą dotychczas starał się tuszować: że ma prawo posługiwać się kró-
lewskim „my”, dzięki temu, iż „pojął za żonę” [taken to wife] wdowę po 
swoim bracie. Żaden widz na świecie nie mógłby nie spostrzec fałszu, 
przebiegłej pokrętności owej mowy oraz dwuznaczności przymiotnika 

„drogi”: do czegóż on się tu odnosi – do brata czy może do jego śmierci? 
Przez całą sztukę my, widzowie, przyglądamy się królowi opętanemu 
manią szpiegowania i organizowania politycznego zabójstwa, które 
ma w Anglii usunąć przeciwnika, by ukryć zbrodnię, na której opiera 
się jego władza. Skądinąd, myślę, że to bardzo interesujące, iż również 
w Tajnym agencie (1907) Josepha Conrada rosyjski rząd przygotowuje 
morderstwo na ulicach Londynu w wyimaginowanym ciągu wypadków, 
które później za rządów prezydenta Putina stały się rzeczywistością 
w znanej sprawie zabójstwa Aleksandra Litwinienki za pomocą radio-
aktywnego polonu w Londynie, 1 listopada 2006 roku.

Bezradni patrzymy, jak wprowadza się w czyn owe morderstwa, na 
scenie opanowanej przez fałsz: zatruwa się ostrze, a do kielicha doda-
je trucizny. W swego rodzaju upiornej parodii mszy i eucharystii król 
próbuje zamordować przeciwnika politycznego, umieszczając w kie-
lichu zatrutą perłę [union]. Przybywający wówczas Fortynbras widzi 
nie tylko spustoszenie wywołane przez ów potężny symbol nadużycia 
boskości władzy królewskiej, docierają wówczas bowiem również wieści 
o śmierci, jaka w niejasnych okolicznościach spotkała przebywających 
w Anglii Rozenkranca i Gildensterna.

Otoczony przez ofiary królewskiego zepsucia i obłudy, pośród po-
rzuconych narzędzi politycznej zbrodni (nagie zatrute ostrza, kielichy 
z trucizną) Fortynbras szybko staje po stronie króla, a nie Hamleta. 
Byśmy mogli ocenić w całej pełni przewrotność Fortynbrasa, Szekspir 
pozwala najpierw Horacemu „dać wieść dokładną” o faktach:

Lecz skoro po tych fatalnych wypadkach
Wy z polskiej wojny, a wy z granic Anglii
Tak bezpośrednio przybywacie, każcież,
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Aby te zwłoki wysoko na marach
Na widok były wystawione; mnie zaś
Pozwólcie i wszem wobec, i każdemu
Nieświadomemu prawdy opowiedzieć,
Jak się to stało. Przyjdzie wam usłyszeć
O czynach krwawych, wszetecznych, wyrodnych,
O chłostach trafu, przypadkowych mordach,
O śmierciach skutkiem zdrady lub przemocy,
O mężobójczych planach, które spadły
Na wynalazcy głowę. O tym wszystkim
Ja wam dać mogę wieść dokładną.

Scena jest teraz szeroko otwarta na manipulacje prawdą towarzyszą-
ce każdej zmianie władzy, zwłaszcza zmianie monarchy. Fortynbrasa 
nie interesuje to, co się stało, lecz to, co ma nadejść, i w jego słowach 
pobrzmiewa jawnie fałszywa nuta, jakby miała ona być reminiscencją 

„ciężkiego żalu” [wisest sorrow], z jakim król Klaudiusz – jak to przed-
stawiał nam wszystkim – lamentował nad śmiercią brata, którego sam 
zamordował, „na równi ważąc” – jak pamiętamy – „wesele i boleść”:

Co się mnie tyczy, z boleścią przyjmuję,
Co mi przyjazny los zdarza; mam bowiem
Do tego kraju z dawien dawna prawa,
Które obecnie muszę poprzeć.

Smutek Fortynbrasa równoważą: jego los [fortune], jego „z dawien daw-
na prawa” [rights of memory] oraz jego pozycja [vantage]; kiedy mówi: 

„przyjmuję, co mi przyjazny los zdarza”, brzmi to, jakby nie był daleki 
od prawdy. Jednak zanim jeszcze dojdziemy do jego elegii na śmierć 
Hamleta, umieszczamy go już przecież pośród postaci reprezentowa-
nych przez króla, którego ma zastąpić, a nie przez Hamleta, którego 
jest fałszywym odzwierciedleniem. Jego mowa końcowa jest równie 
ostentacyjnie fałszywa jak oratorskie popisy Oktawiusza:

Niech czterech dowódców
Złoży Hamleta, jako bohatera,
Na wywyższeniu, niewątpliwie bowiem
Byłby był wzorem królów się okazał
Dożywszy berła; a gdy orszak ciało
Jego niosący postępować będzie,
Niechaj muzyka i salwy rozgłośnie,
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Czym był, zaświadczą. Podnieście te zwłoki.
Bo nie to miejsce, lecz pobojowisko
Godne oglądać takie widowisko.
Każcie dać ognia z dział.

Wiersz Zbigniewa Herberta podejmuje tu ową oczywistą ironię:

Pogrzeb mieć będziesz żołnierski chociaż nie byłeś żołnierzem
jest to jedyny rytuał na jakim trochę się znam
Nie będzie gromnic i śpiewu będą lonty i huk
kir wleczony po bruku hełmy podkute buty konie artyleryjskie werbel werbel 
wiem nic pięknego
to będą moje manewry przed objęciem władzy.

„Manewry” są tu jak najbardziej na miejscu, odnoszą się bowiem zarówno 
do działań wojskowych, jak i do ludzkiej przebiegłości, do podstępów 
gwarantujących osiągnięcie własnych celów.

Herbertowski Fortynbras jest więc takiej samej natury, jak Szekspi-
rowski Fortynbras i jego Oktawiusz, jest jednak o wiele mniej subtelny 
niż którykolwiek z nich. Swoje zamiary wyraża w zdaniach sugerujących 
brutalność i mogących być echem okrutnego stłumienia poznańskich 
wystąpień robotników w czerwcu 1956 roku oraz późniejszego o rok 
powstania węgierskiego. Jak sam mówi: „trzeba wziąć miasto za gardło 
i wstrząsnąć nim trochę”. Nie ma tu owijania w bawełnę, to wojskowy 
dyktator, a widać to jeszcze wyraźniej po jego projektach na przyszłość, 
w których obrazy zepsucia i chorób toczących chylące się ku upadkowi 
państwo duńskie zastąpiono konkretniejszymi projektami:

Żegnaj książę czeka mnie jeszcze projekt kanalizacji
i dekret w sprawie prostytutek i żebraków
muszę także obmyślić lepszy system więzień
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem

Niektórzy z krytyków odnosili ten wiersz wprost do jego historycznego 
kontekstu: do zmian po śmierci Józefa Stalina w marcu 1953 roku, do 
odrzucenia przez Leonida Chruszczowa kultu jednostki na początku 
1956 roku, wreszcie do rewolty w Poznaniu w czerwcu 1956 roku oraz 
do powstania na Węgrzech w październiku tego samego roku. Do li-
stopada zabito tam dwa tysiące pięciuset Węgrów, w większości poniżej 
trzydziestu lat, a Związek Radziecki musiał dwukrotnie interweniować, 
używając brutalnej siły militarnej. Pojawia się w wierszu kilka określeń, 
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które szczególnie zwracają uwagę, jeśli odnieść je do współczesnego 
utworowi kontekstu – to, że „ręce” idealisty leżą „osobno” [lie defenceless], 
że w oczach możnych „śmierć bohaterska” chybia celu, że światy władzy 
i młodzieńczego idealizmu pozostają zamkniętymi, odseparowanymi od 
siebie „archipelagami”. Zastanawiające jest również to, że rok 1956 był 
wyjątkowy pod względem liczby zagranicznych interwencji (włączając 
w to Suez). Wszakże najbardziej poruszającym fragmentem wiersza, 
swoistym cri de cœur poety, jest ostatni wers: „te słowa cóż mogą cóż 
mogą książę”.

Wiersz Herberta, jak każda wielka poezja, zdaje się wypływać 
z bardzo osobistego doświadczenia, zyskuje jednak uniwersalny sens 
dzięki bardzo stosownemu nawiązaniu do pewnego znaczącego, choć 
często pomijanego aspektu owej wielkiej sztuki Szekspira. Fortynbras 
jest ważnym elementem rozwijanego w dramacie wątku krytyki ze-
psucia władzy politycznej i zarazem wyrazistym przypomnieniem, że 
obalenie przemocą despotycznego władcy może często prowadzić do 
zastąpienia go kimś bądź czymś jeszcze bardziej bezwzględnym lub 
w najgorszym wypadku – do całkowitej anarchii. Przy niewątpliwej 
wielkości utworu Herberta obie tragedie, które przychodzą na myśl 
podczas jego lektury, wybiegają dalej w swoich poszukiwaniach, ku 
owemu tajemniczemu, „obcemu nam krajowi, skąd nikt nie wraca”; obie 
też pozostawiają nas we władzy milczenia będącego jedyną właściwą 
odpowiedzią na tajemnicę wspomnianego świata. To właśnie zagłębia-
jąc się weń, odkrywamy głębię naszego człowieczeństwa i przenosimy 
się tam, gdzie nie sięga władza cesarzy, królów, despotów i dyktatorów. 
Tym, co niewątpliwie łączy Szekspira i Herberta, jest więc głęboka 
nieufność wobec systemu politycznego, dziś równie brutalnego i ogra-
niczonego w swojej wizji człowieka i świata, jaki był za dni monar- 
chów absolutnych.

Tłum. Krzysztof Korżyk
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Jekatierina Starodworska

Państwowy Uniwersytet w Irkucku

Listy do rzymskiego przyjaciela Josifa 
Brodskiego i Powrót prokonsula 

Zbigniewa Herberta
Powiązania oczekiwane i mniej oczekiwane

Niniejszy szkic jest próbą usystematyzowania tekstualnych, tematycz-
nych i kulturowych relacji między utworami Zbigniewa Herberta Powrót 
prokonsula i Josifa Brodskiego Listy do rzymskiego przyjaciela. Każdy 
z nich, w ramach odpowiednio polskiej i rosyjskiej kultury, jest znany, 
wiele razy interpretowany, stanowi nieodłączną owej kultury część i sam 
w sobie, być może, już nie stwarza zbyt wielu możliwości wyciągnięcia 
nowych i oryginalnych wniosków. Zbadane przez literaturoznawców 
i krytyków zostały między innymi intertekstualne związki tych tekstów, 
banałem jest bowiem stwierdzenie, że tło, jakim jest utwór tematycznie 
i genetycznie związany z danym czasem, pozwala inaczej spojrzeć na 
bezpośredni przedmiot badań i odkryć w nim niezauważone dotychczas 
motywy. Warto zauważyć, że ten mechanizm działa w obie strony: od-
nalezienie źródła aluzji wzbogaca odbiór późniejszego tekstu, późniejszy 
zaś tekst, a dokładniej sposób, w jaki eksploatuje i przekształca on utwór 
poprzednika, dyskutuje z nim, jest lustrem odzwierciedlającym to, co 
autorowi (świadomie lub nieświadomie) wydaje się we wcześniejszym 
tekście ważne i zasługujące na eksploatację. 

Chociaż istnieje spory zasób literatury dotyczącej związków między 
Brodskim a polską poezją (przede wszystkim między Brodskim a Miło-
szem), to do tej pory relacje pomiędzy wymienionymi wyżej wierszami 
nie przyciągały zbytnio uwagi ani polskich, ani rosyjskich badaczy (poza 
nielicznymi wyjątkami), więc lukę tę, w miarę możliwości, chcę zapełnić.



150 Jekatierina Starodworska

Związki Brodskiego z literaturą polską

Twórczość Brodskiego, szczególnie przedemigracyjna, jest w naturalny 
sposób związana z polską poezją, literaturą i kulturą, zarówno współczes-
ną, jak i z poprzednich epok. Co więcej, współczesną kulturę europejską 
i – szerzej – zachodnią często poznawał właśnie przez polski pryzmat:

Ważnym czynnikiem konstytuującym pokolenie szestidiesiatników była absorpcja 
polskiej kultury oraz nauka języka jako narzędzia poznania sztuki Zachodu. 
Za sprawą polskiej prasy i polskich wydawnictw mogła się urzeczywistnić 
Mandelsztamowska „tęsknota za światową kulturą”. […] Młode pokolenie 
inteligencji rosyjskiej z lat 60. mitologizowało polski stosunek do wolności, etos 
buntu, potrzebę suwerenności i kontestacji. Tak skonstruowana wizja polskości 
stanowiła alternatywę dla kultury oficjalnej − silnie upolitycznionej i narzucającej 
ideologiczne zasady artystycznej działalności1.

W tym czasie Brodski zaprzyjaźnił się z Zofią Kapuścińską i Andrzejem 
Drawiczem, od których dostawał tomiki poetyckie, przekładał wier-
sze współczesnych polskich poetów na język rosyjski, fascynował się 
twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Cypriana Kamila 
Norwida (tego drugiego już w latach 80. mianował „najlepszym poetą 
XIX wieku […], lepszym od Baudelaire’a, lepszym od Wordswortha, 
lepszym od Goethego”2). Czytał oczywiście i Zbigniewa Herberta: 

„Josif zapytał: «No, ale kto dzisiaj jest najlepszym polskim poetą? Bo ja 
uważam, że Herbert». Herberta wtedy nie tylko znał, ale i tłumaczył…”3.

Już cytowany wyżej Venclova odnotowuje (i to jest chyba pierwsza 
wzmianka o powiązaniach między Herbertem a Listami do rzymskiego 
przyjaciela): 

Jak na całe nasze pokolenie, oddziałał na niego herbertowski klasycyzm, gorzka 
ironia i dystans wierszy, a chyba przede wszystkim stoicka postawa moralna. Tym 
wszystkim Herbert przypominał innego ulubionego przez nas poetę – Kawafisa. 

1 M. Wójciak, Hołd strumienia wobec źródła. Brodski i Polska – dzieje relacji 
i recepcji, „Przekładaniec” 2015, nr 30, s. 126 – 128. Tłumaczenie rosyjskojęzycznych 
źródeł – jeśli nie zaznaczono inaczej – J.S.

2 Сегодня – это вчера [w:] Иосиф Бродский. Большая книга интервью, cост. 
В. Полухиной, Москва 2000, s. 245.

3 T. Venclova, O wierszu „Powrót prokonsula”, http://www.fundacjaherberta.
com/tworczosc2/tworczosc -poeta -w -oczach -poetow/o -wierszu -powrot -prokonsula 
[dostęp: 30.11.2017].
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Echa obu niewątpliwie pobrzmiewają w „antycznych” wierszach Brodskiego, 
takich jak Listy do rzymskiego przyjaciela4.

Herberta i Brodskiego łączy oprócz tego dokładność poetyckiego opisu 
rzeczywistości, przywiązywanie wagi do konkretów, w ogóle obecność 
w tekście utworów rzeczy, przedmiotów, dzieł sztuki, przede wszystkim 
rzeźb i obrazów. Subiektywna postawa obu poetów wynika więc z obiek-
tywnego stanu rzeczy dostępnego zmysłom, głównie wzrokowi, co po-
zwala „otworzyć się na «dialog» […], a nie wsłuchiwać się w swój mo-
nolog”5. Tej dokładności Brodski uczył się między innymi od Herberta:

[Brodski w czasie wywiadu z Dawidem Beteą został poproszony o wymienienie 
kilku wierszy poetów podanych przez rozmówcę]

 – Zbigniew Herbert?
 – […] Dobrze, Tren Fortynbrasa, Apollo i Marsjasz, Studium przedmiotu.
 – Tam są ciekawe rozważania o krześle… Pan napisał coś podobnego – 

o przedmiotowości, o krzesłach, stołach i…
 – To znakomity wiersz6.

Za tę dokładność Brodski nieraz dostawał naganę. Krytykując jego 
metodę poetycką, Eduard Limonow pisał: „Biurokrata w poezji. Księ-
gowy poezji, on policzy i wpisze do budżetu wszystkie belki, krokwie, 
pilastry, kolumny i gwoździe świata”7 – czy właśnie tego nie można 
powiedzieć o poezji Herberta? Skupienie na przedmiocie wiąże się ze 
skupieniem na słowach będących wyrazem myśli:

I Brodski, i Herbert pilnują języka swojej twórczości, łącząc ascezę z perfekcją. 
Nic zbędnego, każde aktualizowane słowo ma swoje określone miejsce, znaczenie 
i kontekst. Tylko tak można nazwać myśli, tylko tak nazwane myśli nawiążą 
kontakt z cudzymi myślami8.

4 Tamże.
5 P. Gogler, Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych, „Pamiętnik 

Literacki” 2006, nr 1, s. 102.
6 Наглая проповедь идеализма [w:] Иосиф Бродский. Большая книга 

интервью…, s. 551.
7 Cyt. za: Л. Лосев, Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии, 

Москва 2008, s. 213.
8 E. Nikadem -Malinowska, Pan Cogito na horyzoncie zdarzeń. Język poetycki 

Josifa Brodskiego i Zbigniewa Herberta jako instrument procesu myślenia, „Acta Neo-
philologica” 2004, t. 6, s. 12.
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Nie ma więc nic dziwnego w tym, że Brodski uważał estetykę za matkę 
etyki i w przemówieniu noblowskim sformułował własne credo po-
etyckie zbliżone do rozważań Herberta w Potędze smaku 9:

mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi 
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku 

[…]

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

Estetyczny wybór jest indywi-
dualny i przeżycie estetyczne 
zawsze pozostaje przeżyciem 
osobistym. Każdy nowy fakt 
artystyczny czyni człowie-
ka przeżywającego osobą 
jeszcze bardziej prywatną 
i ten prywatny charakter, 
przybierający niekiedy formę 
literackiego (albo innego) 
smaku, już sam w sobie może 
się okazać jeśli nie gwaran-
cją, to przynajmniej formą 
obrony przed zniewoleniem. 
Gdyż człowiek obdarzony 
smakiem, w szczególności lite-
rackim, jest mniej podatny na 
powtórki i rytmiczne zaklęcia 
właściwe każdej politycznej 
demagogii. Rzecz nie w tym, 
że cnota nie gwarantuje two-
rzenia arcydzieł, ile w tym, że 
zło, zwłaszcza polityczne, jest 
zawsze fatalnym stylistą10.

10

Potęga smaku i Lekcja łaciny częściowo wyjaśniają ogrom antycznych mo-
tywów w liryce Herberta: to właśnie Imperium Romanum jest źródłem 
wzorców estetycznych, a zatem właściwych postaw etycznych; dotyczy 
to zarówno języka, jak i kultury materialnej i duchowej:

9 Zbieżność ta została zauważona przez badaczy i krytyków zarówno rosyj-
skich (А. Нестеров, Поэзия мысли, поэзия памяти, „Иностранная литература” 
2005, № 5, http://magazines.russ.ru/inostran/2005/5/nest7.html [dostęp: 30.11.2017]), 
jak i polskich (K. Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa 
Herberta i Tadeusza Różewicza, Kraków 2014, s. 98 – 99).

10 J. Brodski, Przemówienie noblowskie, tłum. A. Mietkowski, „Zeszyty Literackie”  
1988, nr 21, s. 19.
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Łacina zaczęła nas wciągać i fascynować. Naprzód, jeśli dobrze pamiętam, sam jej 
dźwięk poważny, spiżowy, a jednocześnie jasny – harmonia dobrze rozdzielonych 
spółgłosek i samogłosek. Najprostsze zdania miały linię, mocno zarysowany 
kontur, jakby wykute były w kamieniu (Lekcja łaciny, LNM 195).

Brodski uczył się łaciny dorywczo, gdyż nie ukończył nawet szkoły śred-
niej (gdzie zresztą i tak nie mógłby się nauczyć tego języka), antyczne 
obrazy i wzorce pojawiające się w jego wczesnej twórczości zaczerpnięte 
są przede wszystkim z tekstów encyklopedycznych i biograficznych, 
z rosyjskich i polskich tłumaczeń klasyków, ale w późnym eseju List 
do Horacego podkreślał ascetyzm i obiektywizm charakterystyczny dla 
języka poezji rzymskiej:

Bo ciało [rzymskiej poezji], o którym mowa, jest tak niezwykłe. Jego największy 
urok, Flakkusie, polega na całkowitym braku egocentryzmu, na który zbyt często 
choruje poezja naśladowców i, śmiem twierdzić, nawet Greków. W nim rzadko 
pojawia się pierwsza osoba liczby pojedynczej, chociaż to częściowo gramatyka. 
W języku, na tyle bogatym fleksyjnie, trudno się skupić na własnym stanie11.

Dla Brodskiego chyba najważniejszym tematem związanym z cywi-
lizacją antyczną są jej stosunki z bezwzględnym czasem, który nisz-
cząc tę cywilizację fizycznie (stąd częsta obecność motywu ruiny), nie 
odbiera jej znaczenia ani godności. Antyczność pomaga odnaleźć siły, 
by przeciwstawić się okrucieństwu współczesności, epoce mas, rzeszy 
i tłumów, prześwituje przez kamienne bryły wieków: 

Byłem w Rzymie. Skąpałem się w świetle. W potokach, 
o jakich ledwie marzył taki jak ja okruch! 
Złota moneta leży na siatkówce oka. 
Starczy na całą długość drogi w mroku12.

Do korpusu rzymskich wierszy Herberta i Brodskiego należą utwory 
bezpośrednio analizowane w niniejszym szkicu.

11 И. Бродский, Письмо Горацию, „Иностранная литература” 1997, № 1, http://
magazines.russ.ru/inostran/1997/1/brodciy.html [dostęp: 30.11.2017].

12 J. Brodski, Elegie rzymskie, tłum. S. Barańczak [w:] tegoż, 82 wiersze i poematy, 
wyb., oprac. S. Barańczak, Kraków 1989, s. 188.
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Intertekstualność Powrotu prokonsula  
i Listów do rzymskiego przyjaciela

Powrót prokonsula (SP) na pewno był Brodskiemu znany jeszcze z lat 60., 
więc nic dziwnego, że w momencie rozważań nad emigracją (na którą 
wkrótce się zdecydował)13, po regularnych wizytach na Litwie i Krymie 
oddalonych od Leningradu, w poszukiwaniach narzędzi pozwalających 

„zakodować współczesną rzeczywistość i sytuację osobistą w obrazach 
umownego Imperium Rzymskiego”14 posłużył się jako hipotekstem 
wierszem Herberta. Być może właśnie kontrast pomiędzy ironicznym 
tytułem określającym czynność już dokonaną albo przynajmniej do-
konywającą się („powrót”) a niepewną postawą podmiotu lirycznego, 
który na tę czynność dopiero się zdecydował (z tekstu zresztą wynika, że 
nawet to postanowienie nie jest ostateczne), zwrócił uwagę Brodskiego 
i skusił go do przedstawienia bohatera zdolnego do podjęcia ostatecz-
nej decyzji (à propos dokładnie odwrotnej – pozostania na prowincji) 
i trzymającego się jej, a nawet z niej zadowolonego. 

Kolejne różnice między utworami zostaną omówione później – 
w tej części skupię się na zbieżnościach i powiązaniach. Jako pierwszy 
bezpośredni związek Listów… z Powrotem… zauważył już cytowany 
Tomas Venclova, i to dość późno, bo w 2009 roku. Bardziej szczegółowo 
ten związek został rozpatrzony przez rosyjską badaczkę Olgę Barasz 
w 2015 roku. Dostrzegła ona w Listach… oprócz podtekstów antycznych 
zwykle przytaczanych w interpretacjach wiersza wyraźny polski ślad 
związany nie tylko z Powrotem prokonsula, ale i z Kartką do Mecenasa 
Jerzego Harasymowicza15. Wydaje się jednak, że wszystkich połączeń 
utworu z Powrotem… i – szerzej – nawiązań do Polski Olga Barasz nie 
odczytała, więc pozwolę sobie uzupełnić tę „listę”, przy czym skupię się 
na fragmentach tekstu Brodskiego, w których powiązania te posiadają ję-
zykowe wykładniki (pominę na przykład uwydatnione u Brodskiego wąt-
ki erotyczne i cmentarne, nie ma ich bowiem w przedtekście Herberta).

13 Wiersz powstał w marcu 1972 roku, Brodski zaś wyemigrował w czerwcu.
14 Л. Лосев, Примечания [w:] И. Бродский, Стихотворения и поэмы, т. 1, 

Санкт -Петербург 2011, s. 473.
15 О. Бараш, О возможных подтекстах «Писем римскому другу» Иосифа 

Бродского, „Русская филология: ученые записки Смоленского государственного 
университета” 2015, т. 16, s. 218 – 227.
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1) W obu tekstach mamy do czynienia pozornie ze starożytnym 
Rzymem, a podmiot liryczny znajduje się na prowincji, z dala od sto-
licy imperium16:

mógłbym pozostać tutaj w odległej 
prowincji

Skoro przyszło już urodzić się w Imperium,
to najlepiej żyć w prowincji na przymorzu.

Od Cezara z dala tu i zawieruchy.

2) Przy dworze cesarza w obu wierszach dzieją się podobne rzeczy: stolica 
to miejsce pełne okrucieństw i kłamstw, politycznych intryg i wiecznych 
uczt, które nie wiążą się z żadną przyjemnością (Herbert szczegółowo 
opisuje właśnie stolicę, bo na niej się skupia myśl podmiotu lirycznego, 
u Brodskiego zaś stolica znajduje się na peryferiach świadomości boha-
tera i pojawia się w tekście przede wszystkim w związku z odbiorcą jego 
listów, który obecnie tam przebywa):

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

[…]

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

Co w stolicy? Lizusostwo i szubrawstwo?
Jak tam Cezar? Czym zajęty? Wciąż 
knowania?
Ani chybi wciąż knowania i obżarstwo.

[…]

Od Cezara z dala tu i zawieruchy.
Przypochlebiać się nie trzeba, bać, uważać. 
Mówisz, wszyscy namiestnicy –  
złodziejuchy?
Ale mnie jest milszy złodziej od 
zbrodniarza

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

16 J. Brodski, Listy do rzymskiego przyjaciela, tłum. Z. Dmitroca, „Zeszyty Li-
terackie” 2014, nr 127, s. 5 – 7.
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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

3) Prowincja ta znajduje się na południu, bohatera otaczają pejzaże 
śródziemnomorskie zbliżone do afrykańskich u Herberta i pontyjskich 
u Brodskiego, ale trudno dokładniej wskazać miejsce:

pod pełnymi słodyczy liśćmi sykomoru Zieleń lauru, bardzo bliska dygotania.

Pontos huczy za parkanem czarnym pinii.

Na cyprysie kędzierzawym drozd świergoce.

4) W tekście pojawia się antyczny autor – z krwi i kości u Herberta, jako 
imię na okładce – u Brodskiego (chociaż niektórzy badacze, w tym Alek-
sandr Żołkowski17, nie wykluczają obecności Pliniusza jako człowieka):

nie spuszczać oka z Tacyta Na ławeczce rozeschniętej – Starszy Pliniusz.

5) Przytoczone w tekście imię, które wydaje się wskazówką dla inter-
pretatora, okazuje się mylnym tropem, nie odnosi się bowiem do żadnej 
konkretnej postaci historycznej:

ten lewy kielich dla Druzjusza Zmiana barw porusza bardziej, mój Postumie,
niźli zmiany pięknej szaty u pannicy.

Druzjusz, jak pisze Venclova, „to cognomen, odnoszący się do wie-
lu postaci (nie ma wśród nich żadnej szerzej znanej za panowania 
wspomnianego cesarza)”18, Postum zaś to imię spotykane w wierszach 
Marcjalisa i Horacego i oznaczające po prostu syna, który urodził się 
po śmierci ojca19, a więc imiona te niczego nie wyjaśniają, jeśli chodzi 
o lokalizację czasową czy o dociekanie, która z antycznych postaci jest 
prototypem podmiotu lirycznego.

17 А. Жолковский, Плиний на скамейке, „Звезда” 2007, № 5, http://magazines.
russ.ru/zvezda/2007/5/zh17.html [dostęp: 30.11.2017].

18 T. Venclova, O wierszu…
19 О. Бараш, О возможных подтекстах…, s. 221.
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6) Podmioty liryczne obu wierszy odbiegają od kanonu bohatera rzym-
skiej starożytności: bohaterowie rezygnują z wyzwań politycznych czy 
wojennych, z walki z tyranem, próbują zachować twarz, nie poświęcając 
życia, są zwykłymi ludźmi. Bohater Herberta, co prawda, waha się, ale 
te wahania nie są związane z podejmowaniem zdecydowanych dzia-
łań, lecz z kwestią powrotu oraz miarą ustępstw i kamuflażu, na które 
może sobie pozwolić, by nie zostać łajdakiem. Podmiot Brodskiego zaś 
pogodził się z życiem na prowincji i czerpie z niego przyjemność, jest 
postacią w pewnym sensie hedonistyczną.

gdy wrócę nie mam zamiaru zasługiwać się 
będę bił brawo odmierzoną porcją 
uśmiechał się na uncje marszczył brwi
                                                        dyskretnie
[…]
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 nieszczęsnym podbródkiem zającem mej              
twarzy 
który drży gdy wchodzi dowódca gwardii

Teraz siedzę w swym ogrodzie, knot się jarzy,
ni kochanki, ni służebnej, ni sąsiadów. 
Miast maluczkich tego świata i mocarzy – 
tylko zgodny spółgłoskowy brzęk owadów.
[…]
Spędzę z tobą ten ulewny deszcz, hetero, 
tylko nie każ mi dziś płacić za pożycie: 
toż sestercje z kryjącego ciała zdzierać,
to jak gontu się domagać od poszycia.
[…]
Przyjedź, winem uraczymy się i chlebem. 
Lub śliwkami. Ty opowiesz mi sensacje.
Ja w ogrodzie poślę ci pod gołym niebem
i pokażę rozmaite konstelacje.

i inne

7) W obu tekstach występuje temat obecnego na prowincji nepotyzmu:

i łagodnymi rządami chorowitych nepotów Pomnisz siostrę namiestnika? Niepostawna, 
ale za to z pulchniutkimi nóżeczkami.
Ty z nią spałeś… Jest kapłanką od niedawna. 
Jest kapłanką i obcuje dziś z bogami.

8) Imperium Romanum w tekstach Herberta i Brodskiego oczywiście 
jest jednocześnie odniesieniem do aktualnej sytuacji politycznej – staro-
żytność i współczesność łączy motyw przetrwania pod rządami tyrana 
w państwie totalitarnym. Wiersze zawierają niespójności przeszkadza-
jące w ich odczytaniu wyłącznie w kontekście starożytnym: u Herberta 
takim znakiem współczesności są winnice, wśród których nie może żyć 
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bohater (co dla Rzymianina byłoby dziwne20), u Brodskiego – jeszcze 
bardziej przezroczysta dla czytelnika „zawierucha”, która nawiązuje do 
stolic na północnym wschodzie.

nie mogę żyć wśród winnic wszystko tu nie moje Od Cezara z dala tu i zawieruchy.

9) W przestrzeni pozatekstowej, w historii refleksji nad tekstami rów-
nież istnieje wspólny wątek, mianowicie niedająca się jednoznacznie 
rozstrzygnąć kwestia prototypu głównego bohatera. Jak wiadomo, 
najbardziej prawdopodobnym historycznym pretendentem do roli pro-
konsula jest Juliusz Agrykola, ale Agrykola wracał do Rzymu nie 
z południa, lecz z Brytanii. Wśród możliwych prototypów wymienia 
się także Cycerona, ale tę wersję można wyeliminować ze względu na 
pojawienie się w wierszu Tacyta, co oznacza, że tytułowy prokonsul 
żyje już w czasach Imperium.

Historia poszukiwania prototypu podmiotu lirycznego Listów… jest 
jeszcze bardziej skomplikowana. Brodski poprzedza wiersz wzmianką 
Z Marcjalisa, co okazuje się przejawem gry z czytelnikiem, gdyż poza 
dwoma krótkimi fragmentami i imieniem Postum żadnych powiązań 
z wierszami Marcjalisa odnaleźć się nie udaje. Drugim możliwym pro-
totypem jest Horacy (Postum pojawia się i w jego utworach, poza tym 
jego XXIX oda z trzeciej księgi jest skonstruowana właśnie jako zapro-
szenie dla Mecenasa, w którym pojawiają się wątki spokojnego życia na 
prowincji – bez hałasu i zamieszania). Horacy jednak był znany raczej 
jako propaństwowiec, autor uroczystych wierszy na cześć Oktawiana 
Augusta, poza tym nie żył na prowincji, lecz miał willę na peryferiach 
Rzymu. Niektórzy badacze, pamiętając o związkach między biografia-
mi Brodskiego i Owidiusza, proponują dokładniej przyjrzeć się temu 
drugiemu. Pontus z ostatniej części jako Morze Czarne rzeczywiście 
przywodzi na myśl autora Metamorfoz w czasie jego wygnania. 

Mając jednak na uwadze, że jednym z hipotekstów Listów… jest 
Powrót prokonsula, że Tacyt Herberta i Marcjalis Brodskiego żyli w tym 
samym czasie i że w ostatniej zwrotce pojawia się Pliniusz Starszy, 

20 J.M. Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa 
Herberta, Kraków 2014, s. 251.
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spróbuję przybliżyć jeszcze jedną postać historyczną, mianowicie Pli-
niusza Młodszego, którego wujem był Pliniusz Starszy. 

Gatunek i struktura wiersza Brodskiego wymaga istnienia realnego 
bądź wyobrażonego odbiorcy – Postuma, który, jak wynika z tekstu, 
przebywa obecnie w stolicy, przy dworze cesarza. Jeśli założymy, że listy 
pisze Marcjalis, tym odbiorcą może być właśnie Pliniusz Młodszy. Co 
o nim wiemy? Że wcześnie stracił ojca i został adoptowany przez wuja 
(stąd, być może, wybór imienia Postum), że przyjaźnił się z Tacytem 
i pisał do niego listy, że od niego pochodzi jedyna znana biograficzna 
wzmianka o Marcjalisie, że pełnił służbę wojskową w Syrii i że za cza-
sów Domicjana był urzędnikiem państwowym, ale wycofał się z życia 
publicznego i cudem uniknął śmierci na polecenie cesarza. Wrócił do 
polityki już za czasów Trajana (i w tym właśnie okresie mógł do niego 
pisać Marcjalis Brodskiego). Postać Pliniusza Młodszego, jak można 
zauważyć, rzutuje nie tylko na podmiot liryczny Brodskiego, ale i na 
głównego bohatera Powrotu prokonsula, a tekst Brodskiego w przypadku 
takiej interpretacji okazuje się kontynuacją wiersza Herberta: prokonsul 
jednak wrócił, tylko do innego cesarza, Marcjalis zaś nie widzi różnicy 
między mocarzami. 

Oczywiście nie chcę sugerować, że prokonsula i odbiorcę listów nale-
ży traktować przede wszystkim jako Pliniusza Młodszego (między inny-
mi nie pełnił on funkcji prokonsula), ale uwzględnienie tej postaci jako 
jednego z możliwych prototypów niewątpliwie wzbogaca odbiór wiersza.

Inne polskie tropy u Brodskiego

Polski trop w wierszu Brodskiego, jak się wydaje, nie ogranicza się do oczy-
wistych i mniej oczywistych nawiązań do Powrotu prokonsula Herberta. 
Warto zwrócić uwagę na fragment „Пусть и вправду, Постум, курица 
не птица, но с куриными мозгами хватишь горя”[Choć, Postumie, 
wprawdzie kura nie jest ptakiem, lecz z tym kurzym móżdżkiem ci się 
nie powiedzie], który otwiera czwartą, chyba najbardziej znaną i najczę-
ściej cytowaną część utworu. W tłumaczeniu Zbigniewa Dmitrocy frag-
ment ten został przekazany choć językowo niedokładnie, to jednak tre-
ściowo bardzo trafnie i dowodzi, że tłumacz dostrzegł ukrytą aluzję: „To 
nie żadna zagranica, mówię serio,  / lecz barany mi tu świni nie podłożą”.
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Chodzi oczywiście o sformułowanie „курица не птица”, które 
w rosyjskim języku potocznym drugiej połowy XX wieku funkcjonowało 
między innymi w składzie przysłowia „Курица не птица, Польша не 
заграница” [Kura to nie ptak, Polska to nie zagranica], będącego wy-
razem traktowania Polski jako członka Układu Warszawskiego, a więc 
socjalistycznego niesamodzielnego państwa, do którego wyjazd nie był 
traktowany jako prawdziwa wizyta zagraniczna. Trudność jednoznacz-
nego odczytania intencji Brodskiego polega na tym, że wspomniane 
przysłowie posiada przynajmniej kilka wariantów, które Brodski rów-
nie dobrze mógł mieć na myśli, poczynając od chyba najstarszego 
i najbardziej rozpowszechnionego w historii ogólnej użycia tegoż 
przysłowia, mizoginistycznego wariantu „Курица не птица, баба не 
человек” [Kura to nie ptak, baba to nie człowiek] przytoczonego przy 
haśle баба jeszcze przez Władimira Dala w znanym słowniku języka 
rosyjskiego21 wydawanym od 1863 roku.

W innych wariantach przysłowia albo występuje inny kraj (Bułgaria, 
Mongolia, Finlandia, a nawet Persja), któremu z różnych powodów 
odmawia się statusu zagranicy, albo do niezmiennego początku zosta-
je dołączona sentencja zbudowana jako konstrukcja „S nie jest P” (już 
wspomniana „баба не человек, прапорщик не офицер”, czyli cho-
rąży to nie oficer – za autora tej ostatniej uznawano, pewnie błędnie, 
Piotra I Wielkiego).

Problem więc polega na tym, by udowodnić, że analizowany frag-
ment wiersza należy interpretować jako odniesienie przede wszystkim 
do Polski, a mianowicie upewnić się, iż wariant przysłowia z Polską 
mógł być Brodskiemu znany, wyeliminować inne interpretacje albo 
przynajmniej dowieść ich mniejszego prawdopodobieństwa.

Warianty z babą i chorążym jako możliwe punkty odniesienia 
można wykluczyć na podstawie analizy kompozycji i mikromotywów 
tekstu. Chociaż w poprzedniej części pojawia się legionista, a w na-
stępnej hetera, to jednak legionista został przedstawiony jako dzielny 
żołnierz, od hetery zaś analizowany fragment dzieli siedem wersów 
rozwijających zupełnie inny temat. Jeśli chodzi o warianty z różnymi 
krajami, najmocniejszym konkurentem jest Bułgaria, która po pierwsze, 

21 В.И. Даль, Толковый словарь живаго великорускаго языка. Часть первая 
(А – З), Москва 1863, s. 28.
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wygrywa z Polską w zakresie liczby użyć (por. wyniki wyszukiwania 
w Google: odpowiednio trzydzieści jeden tysięcy i czternaście tysięcy 
pięćset), po drugie, bardziej pasuje rytmicznie, po trzecie, geograficznie 
i kilimatycznie (pont pojawiający się w ostatniej części wiersza tutaj 
pewnie należy traktować po prostu jako morze, ale wiadomo, że w ję-
zyku greckim słowo pont oznaczało przede wszystkim Morze Czarne).

Za Polską przemawiają jednak mocniejsze argumenty, na czele 
z głównym – nawiązaniami do wierszy polskich poetów, które zostały 
przedstawione wcześniej. Oprócz tego warto dodać, że ten wariant 
przysłowia na pewno był Brodskiemu znany w momencie powstania 
utworu (1972) (por. wspomnienia muzyka jazzowego Aleksieja Kozłowa 
dotyczące 1962 roku: „Istniało żartobliwe powiedzonko «Курица – не 
птица, Польша – не заграница»”22), i mógł przyjść mu na myśl, na-
wet nieświadomie, w związku ze wspomnianymi polskimi motywami. 
Poza tym z Bułgarią, w odróżnieniu od Polski, poeta nie miał chyba 
żadnych związków literackich ani biograficznych, Bułgaria nie była 
dla Brodskiego symbolem kraju zniewolonego. Warto wspomnieć, że 
w kolejnych wersach („Skoro przyszło już urodzić się w Imperium,  / to 
najlepiej żyć w prowincji na przymorzu”) Tomas Venclova odnajduje 
między innymi motywy litewskie: „W ogóle Litwa, gdzie Brodski od 
1966 roku i do emigracji często przyjeżdżał, mocno wpłynęła na jego 
rozumienie «Imperium» i «prowincji» – na przykład, w Wierszach 
do rzymskiego przyjaciela” 23. Z innych źródeł wiadomo, że Litwa fa-
scynowała Brodskiego nie tylko sama w sobie, ale i jako dziedziczka 
historycznego i kulturowego spadku Polski. Wilno, w którym Brod-
ski podziwiał dom Gałczyńskiego i kościoły katolickie, i nadmorskie 
miejscowości, które także odwiedzał, nie mogły mu się nie kojarzyć 
z Polską poprzednich epok.

Można więc z pewnością stwierdzić, że prowincja w Listach… uka-
zuje się w kilku obliczach: to nie tylko abstrakcyjna miejscowość na 
wybrzeżu południowego morza (Śródziemnego czy Czarnego), podbita 
i wcielona do Imperium Romanum, a obecnie zarządzana łagodnie, lecz 

22 А. Козлов, Козел на саксе, Москва 1998, http://modernlib.ru/books/kozlov_ 
aleksey/kozel_na_sakse/read/ [dostęp: 30.11.2017].

23 Т. Венцлова, »Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова« (1973 – 1983) [w:] Как 
работает стихотворение Бродского, Л. Лосев, В. Полухина, Москва 2002, s. 110.
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i w dużym stopniu Polska jako zniewolony kraj dołączony do Imperium 
Sowieckiego. Tym sposobem tematycznie bliski Powrotowi prokonsula 
wiersz odbiega od niego nie tylko w zakresie charakterystyki podmiotu 
lirycznego czy kompozycji, ale i w sferze odniesień do współczesności: 
prowincja Herberta to raczej bezpieczny kraj na Zachodzie, gdzie jed-
nak wszystko, co otacza bohatera, jest fałszywe i sztuczne, prowincja 
Brodskiego to zakątek imperium socjalistycznego, w którym, właśnie 
za sprawą jego geograficznej i mentalnej odległości od stolicy, można 
prowadzić względnie prawe i prawdziwe życie.

Ciekawe, że w następnej zwrotce tej samej części utworu znajduje 
się fragment, który można interpretować jako poetycką przepowiednię 
przyszłości: „Mówisz, wszyscy namiestnicy – złodziejuchy? / Ale mnie 
jest milszy złodziej od zbrodniarza”. 

Pod względem tekstualnym ostatni wers zbiega się z dowcipem 
powstałym za czasów stanu wojennego w Polsce, a więc dziesięć lat 
później: „Wracaj, Edek, do koryta, lepszy złodziej niż bandyta”. Nie 
chcę oczywiście stwierdzić, że ów okaz folkloru miejskiego niewątpliwie 
jest w jakiś sposób genetycznie związany z wierszem Brodskiego, tym 
bardziej, że na język polski ten ostatni został przetłumaczony już pod 
koniec lat 80. Tej możliwości jednak nie da się wykluczyć całkowicie: 
wszak wiersz za sprawą samizdatu (drugiego obiegu wydawniczego) był 
znany w kręgach inteligenckich, a za sprawą piosenki Jewgienija Klacz-
kina napisanej w 1979 roku24 rozpowszechnił się poza tymi kręgami, więc 
mógł posłużyć za inspirację nieznanemu polskiemu autorowi w 1981 roku.

W każdym razie ta zbieżność wydaje się nieprzypadkowa, jeśli nie 
w sensie stricte tekstualnym, to jako okaz ironii pozwalającej przeżyć 
w czasie zagrożenia, poczuć się wolnym i koniec końców wygrać z za-
kazami i granicami.

Reasumując, wiersz Brodskiego niewątpliwie eksploatuje motywy 
przedstawione w wierszu Herberta, chociaż Brodski celowo zmienia 
ujęcie sytuacji, mianowicie podmiot liryczny podjął decyzję, że pozo-
staje na prowincji, na dworze cesarza zaś znajduje się odbiorca jego 
listów (który, jak wynika z wiersza, też się zdecydował – ale na powrót). 
Uwzględnienie utworu Herberta jako jednego z hipotekstów Listów do 

24 Е. Клячкин, Бардовские песни, http://a -pesni.org/bard/klatchkin/Klatch- 
kin.php [dostęp: 30.11.2017].
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rzymskiego przyjaciela pozwala wzbogacić odbiór tego ostatniego, po-
szerzając go o motywy bezpośrednio lub pośrednio związane z Polską. 
Swoją drogą, analiza imion własnych w utworze Brodskiego umożliwia 
wskazanie dodatkowego tropu interpretacji Powrotu prokonsula, a więc 
„wielki dialog” (w pojmowaniu Bachtina) wciąż jest kontynuowany.
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Państwowy Uniwersytet w Irkucku

O „różnicy między głosem ludzkim 
a głosem przyrody” 

w poezji Zbigniewa Herberta i Osipa Mandelsztama

Celem niniejszego szkicu jest przedstawienie wniosków na temat tego, 
jak jeden z zasadniczych tematów literatury wieków XIX i XX – relacje 
między człowiekiem a przyrodą – realizuje się w poezji Zbigniewa Her-
berta i Osipa Mandelsztama. Kierunek analizy wyznaczony został przez 
tytuł wiersza Herberta Pan Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim 
a głosem przyrody, a więc w centrum moich rozważań znajdzie się nie tyle 
konfrontacja człowieka i przyrody jako taka, ile porównanie kreatywnych 
zdolności tych dwóch sił ukazanych w utworach Herberta i Mandelsztama. 

Na pierwszy rzut oka zestawienie tych właśnie autorów wydaje się 
nieuzasadnione, dzielą ich bowiem historyczne, biograficzne, kulturowe 
doświadczenia. A jednak współczesna komparatystyka literacka, której 
podstawy Michaił Bachtin mógłby określić jako „wielki dialog”, daje 
nam narzędzia do przedstawienia twórczości Herberta i Mandelszta-
ma jako niespiesznej rozmowy na odległość. Bachtin uznawał kulturę 
za całość, wewnątrz której relacje tworzone są właśnie przez dialog na 
przestrzeni „wielkiego czasu”: 

Nie ma ani pierwszego słowa, ani ostatniego, nie ma granic kontekst dialogu 
(odbywa się bowiem w nieskończonej przeszłości i przyszłości). Nawet sensy 
powstałe w ramach dialogu, który się odbył wieki temu, nigdy nie są stałe (raz 
na zawsze określone i ustabilizowane) – zawsze będą się zmieniać i odnawiać 
w ciągu kolejnego aktu dialogu1. 

Tak więc współczesne literaturoznawstwo może sobie pozwolić na 
zestawienie odległych od siebie wypowiedzi połączonych wspólnym 

1 А. Козлов, Козел на саксе, Москва 1998, http://modernlib.ru/books/kozlov_ 
aleksey/kozel_na_sakse/read/ [dostęp: 30.11.2017].
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tematem. Istnieją jednak i inne podstawy do porównania tekstów 
Herberta i Mandelsztama. Autorów tych łączy fascynacja klasycznym 
okresem europejskiej kultury, prostota i precyzja jako kryteria poetyckie, 

„tęsknota za światową kulturą” jako podstawa stylu. 
Rozważania nad bezsilnością ludzkiej wypowiedzi wobec głosu 

natury to ulubiony temat romantyków. 

Dusza leci w górę, 
to, co niezmierne, mieści się w jedynym westchnieniu, 
I tylko milczenie mówi wyraźnie2 

 – pisze w wierszu Niewyrażalne Wasilij Żukowski. Przyroda to nie-
zgłębiona tajemnica. „Ona ma duszę, ma swobodę,  / ona ma miłość, 
język ma”3 – i to wszystko jest ukryte przed człowiekiem. Według 
Tiutczewa ludzkość nie ma dostępu nawet do „głosu rodzonej matki”, 
i dlatego najbardziej adekwatną odpowiedzią w kontakcie z przyrodą 
jest wyłącznie milczenie. Mandelsztam również złożył hołd milczeniu, 
jednak jego Silentium związane jest z „praistotą bytu”, gdy Afrodyta 
się jeszcze nie urodziła, słowo zaś nie wyodrębniło się z muzyki. To 
milczenie nie tylko człowieka, ale i przyrody. A co Mandelsztam mó-
wi o głosie przyrody? Jej milczenie jest zakłócone nadejściem miłości, 
kreatywnej siły wszechświata. 

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной…4

Niepewny dźwięk, cichutki głos –
To owoc spadający z drzewa,
Wśród ciągnącego się zaśpiewu,
Którym rozbrzmiewa cichy las…

4

Poczęciu potencjalnego życia towarzyszy dźwięk, „głos przyrody”. Ten 
wiersz rozpoczyna pierwszy tom poezji Mandelsztama Kamień. Dla 
symbolistów najważniejszym rodzajem sztuki była muzyka, akmeiści zaś 
woleli architekturę. W artykule Poranek akmeizmu Mandelsztam pisze: 

2 Т. Венцлова, »Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова« (1973 – 1983) [w:] Как 
работает стихотворение Бродского, Л. Лосев, В. Полухина, Москва 2002, s. 110.

3 Е. Клячкин, Бардовские песни, http://a -pesni.org/bard/klatchkin/Klatchkin.
php [dostęp: 30.11.2017].

4 О.Э. Мандельштам, Собрание сочинений в 4 т., т. 1: Стихи и проза 1906 – 1921, 
 Москва 1993, s. 34.
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Władimira Sołowjowa ogarniało szczególne prorocze przerażenie na widok 
siwych fińskich głazów. Niema elokwencja kamiennych brył poruszała go jak 
czarna magia. Ale kamień Tiutczewa, który „z góry się stoczywszy […], legł 
w dolinie […], stoczył się ze szczytu tak jakoś sam z siebie czy obaliła go obca 
wola, mieszkająca w niebie” [tłum. Electron PL] – to jest właśnie słowo. Głos 
materii w tym niespodziewanym upadku brzmi jako wyraźna mowa. Na to 
wyzwanie można odpowiedzieć wyłącznie za pomocą architektury. Akmeiści 
wdzięcznie i z podziwem podnoszą tajemniczy kamień Tiutczewa i na nim będą 
wznosić swój budynek5.

Nieprzypadkowo wątek budzących się sił natury podobnie powtarza się 
w późnym wierszu Mandelsztama. Rolę owocu odgrywa tutaj „niebieski 
kamień”, który poeta porównuje do „niepożądanego wiersza”:

Как землю где -нибудь небесный камень 
будит,
Упал опальный стих, не знающий отца.
Неумолимое – находка для творца –
Не может быть другим, никто его не судит6.

Jak ziemię gdzieś kamień niebieski budzi, 
Spadł wiersz niepożądany, niemający ojca.
Co nieubłagane jest dla Twórcy dobrem,
Ono nie może być innym, nikt go nie może 
osądzić.

6

Dla Mandelsztama „ludzki głos”, jego własne słowo to kamień walczą-
cy z próżnią. 

Nie mamy wzgórza Akropolis. Nasza kultura dotychczas błądzi i nie znajduje swoich 
murów. A jednak każde słowo ze słownika Dala to orzeszek wzgórza Akropolis, 
mały Kreml, skrzydlata twierdza nominalizmu wyposażona w helleńskiego 
ducha i skierowana na wieczną walkę z bezkształtnym żywiołem, niebytem, ze 
wszystkich stron zagrażającym naszej historii (O istocie słowa)7.

Tak więc kamień, zjawisko przyrody, Mandelsztam kojarzy przede 
wszystkim z kreatywną mocą człowieka. Romantycy odczuwali własną 
bezradność wobec przyrody i określali rzeczywistość jako „niewyrażalną”, 

„nieskończoną”, jako „obecność Twórcy w stworzeniu”8, a więc była dla 
nich nieosiągalnym ideałem. Mandelsztam kieruje się innym celem: 

5 Tamże, s. 178.
6 Tenże, Собрание сочинений в 4 т., т. 3: Стихи и проза 1930 – 1937, Москва 

1993, s. 116.
7 Tenże, Собрание сочинений в 4 т., т. 1: Стихи и проза 1906 – 1921…, s. 225.
8 В.А. Жуковский, Собрание сочинений в 4 т., т. 1: Стихотворения…, s. 337.
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Zamiast romantyka, idealisty, arystokraty marzącego o doskonałym symbolu, 
o oderwanej od konkretów estetyce słowa, zamiast symbolizmu, futuryzmu 
i imażynizmu pojawiła się żywa poezja słowa -przedmiotu, jej twórcą zaś nie jest 
idealista, marzyciel Mozart, lecz surowy i ascetyczny Salieri wyciągający dłoń do 
rzemieślnika, który wytwarza rzeczy i wartości materialne, buduje i produkuje 
rzeczywisty świat (O istocie słowa)9.

Możemy stwierdzić, że u Mandelsztama nie widzi sprzeczności między 
głosem przyrody a ludzką kreatywnością. Co sądzi o tym Zbigniew 
Herbert? Z jednej strony znajdujemy w jego wierszu stwierdzenie 
zbliżające się do przekonań rosyjskich romantyków: 

mogę to wszystko powtórzyć od nowa
przegra ręka do góry
gardło słabsze od źródła
nie przekrzyczę piasku
nie zwiążę śliną metafory
oka z gwiazdą
i z uchem przy kamieniu
z ziarnistego milczenia
nie wyprowadzę ciszy

(Pan Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim a głosem przyrody, PC)

W poezji Herberta jednak nie tak łatwo jest oddzielić autorską pozycję 
od poetyckiej wypowiedzi. Stanisław Barańczak pisze:

Bardziej dla Herberta znamienne są niezliczone okazje, przy których ucieka się on 
do Ironii Werbalnej, na ogół – choć nie zawsze – nie pozostawiając czytelnikowi 
wątpliwości, że coś „jest przedstawione z ironią”, że ktoś „mówi ironicznie”. 
Pytaniem absolutnie podstawowym jest tutaj jednak: kim jest ten „ktoś?”. Kto 
jest właściwym nadawcą ironicznej wypowiedzi? Kiedy dochodzimy do wniosku, 
że „on myśli co innego, niż mówi” (co stanowi potoczne, ale w zasadzie trafne 
uchwycenie istoty Ironii Werbalnej) – czy zawsze ten, kto „myśli”, jest tożsamy 
z tym, kto „mówi”? A jeśli nie – na czym polega istota dystansu pomiędzy nimi?10

9 О.Э. Мандельштам, Собрание сочинений в 4 т., т. 1: Стихи и проза 
1906 – 1921…, s. 231.

10 S. Barańczak, Ironie, http://www.fundacjaherberta.com/tworczosc2/
tworczosc -poeci -i -krytycy -o -tworczosci -herberta/ironie [dostęp: 27.10. 2017].
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Z tego między innymi wynika, że rozważania nad istotą różnicy między 
głosem przyrody a głosem ludzkim są jeszcze przed nami. W wierszu 
Pan Cogito i wyobraźnia (ROM) Herbert pisze:

Pan Cogito nigdy nie ufał
sztuczkom wyobraźni
[…]
uwielbiał tautologie
tłumaczenie
idem per idem

że ptak jest ptakiem
niewola niewolą
nóż jest nożem
śmierć śmiercią

kochał
płaski horyzont
linię prostą
przyciąganie ziemi

Wierność Pana Cogito „niepewnej jasności”, nawet odbierana przez 
pryzmat ironii, bardzo przypomina wniosek Mandelsztama: 

А = А: co za świetny poetycki motyw. […] Umiejętność dziwienia się to główna 
cnota poety. Ale jak się wtedy nie dziwić najbardziej owocnej ze wszystkich 
zasad – zasadzie tożsamości? Ten, kto jest pełen podziwu dla tej zasady, jest 
poetą bez dwóch zdań. Tak więc uznając zwierzchnictwo zasady tożsamości, 
poezja dostaje w wieczne posiadanie wszystko, co istnieje, bez żadnych warunków 
i ograniczeń. Logika jest królestwem zaskoczeń i niespodzianek. Myśleć logicznie 
to znaczy ciągle być zaskoczonym (Poranek akmeizmu)11.

Można więc zastanawiać się, czy rzeczywiście postawa Herberta zbli-
ża się do poetyckich założeń romantyków, mianowicie czy uważa on, 
że człowiek niewątpliwie przegrywa z przyrodą. Co Herbert mówi 
o głosie przyrody? 

W wierszu Pan od przyrody (HPG) bohater ukazany zostaje jako ten, 
kto przybliża dzieciom życiodajną moc wszechświata: 

11 О.Э. Мандельштам, Собрание сочинений в 4 т., т. 1: Стихи и проза 
1906 – 1921…, s. 180.
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on nas wprowadził 
przez złoty binokular 
w intymne życie 
naszego pradziadka 
pantofelka

on przyniósł 
ciemne ziarno 
i powiedział: sporysz 

z jego namowy w dziesiątym roku życia 
zostałem ojcem 
gdy po napiętym oczekiwaniu 
z kasztana zanurzonego w wodzie 
ukazał się żółty kiełek

Tak samo jak w poezji Mandelsztama w momencie pojawienia się nowego 
życia rozbrzmiewa głos: „i wszystko rozśpiewało się wokoło”. A więc jed-
nak w poetyckim świecie Herberta istnieje człowiek, który może rozma-
wiać z przyrodą we wspólnym języku; to „Pan od przyrody”. Ten człowiek 
nie jest skłócony z „bezgranicznością”, a nawet łączy się z nią po śmierci:

jeśli poszedł do nieba – 

może chodzi teraz 
na długich promieniach 
odzianych w szare pończochy
[…]
ale jeśli nie poszedł do góry – 

kiedy na leśnej ścieżce 
spotykam żuka który gramoli się 
na kopiec piasku 
podchodzę 
szastam nogami 
i mówię: 
 – dzień dobry panie profesorze 
pozwoli pan że mu pomogę –

przenoszę go delikatnie 
i długo za nim patrzę 
aż ginie 
w ciemnym pokoju profesorskim 
na końcu korytarza liści



O „różnicy między głosem ludzkim a głosem przyrody”… 171

„Pan od przyrody” nie jest jednak poetą, jego kreatywność bowiem prze-
jawia się raczej bezgłośnie, badawczo. Jak stwierdziłam wyżej, koncepcja 
akmeistyczna Mandelsztama została skonstruowana wokół równania 
słowo = kamień. W wierszu Herberta Poczucie tożsamości (PC) możemy 
odnaleźć inne równanie: człowiek = kamień. Od czasów starożytnych 
motyw przemiany człowieka w kamień był nacechowany negatywnie. 
Skamienienie łączyło się z motywem ukarania żywej istoty i oznaczało 
zagładę fizyczną lub duchową. „Leżeć kamieniem na sercu”, „być komuś 
kamieniem u szyi”, „mieć serce z kamienia”, „chłop pana prosi, a kamień 
za pazuchą nosi”, „kamienne spojrzenie”, „kamienny gość” Puszkina, 

„rzucić kamieniem” – wszystkie te zwroty i związki wyrazowe świadczą 
o negatywnych konotacjach słów „kamień” i „kamienny” użytych w od-
niesieniu do człowieka. Tym bardziej zaskakująco brzmi wiersz Herberta: 

Jeśli miał poczucie tożsamości to chyba z kamieniem
z piaskowcem niezbyt sypkim jasnym jasnoszarym
który ma tysiąc oczu z krzemienia
(porównanie bez sensu kamień widzi skórą)
jeśli miał poczucie głębokiego związku to właśnie z kamieniem.

Bohater utożsamiający się z kamieniem tym samym utożsamia się z przy - 
rodą, jej harmonią, jej życiem. 

nie była to wcale idea niezmienności kamień
był różny leniwy w blasku słońca brał światło jak księżyc
gdy zbliżała się burza ciemniał sino jak chmura
potem pił deszcz łapczywie i te zapasy z wodą
słodkie unicestwienie zmaganie żywiołów spięcia elementów
zatracenie natury własnej pijana stateczność
były zarazem piękne i upokarzające.

Jeszcze bardziej zdumiewa motyw erotyczny, który wiąże się z obra-
zem kamienia: „kamień widzi skórą”, w miłosnym uniesieniu łączy się 
z niebem, łapczywie pijąc wodę: „słodkie unicestwienie zmaganie ży-
wiołów spięcia elementów”. Nawet ironiczny finał nie niszczy poczucia 
harmonii człowieka utożsamiającego się z kamieniem:

więc w końcu trzeźwiał w powietrzu suchym od piorunów
wstydliwy pot ulotny obłok miłosnych zapałów

Człowiek -kamień jest obserwatorem przyswajającym wszystko, co widzi, 
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i otwartym na miłość, główny czynnik przyrody, ale nie jest twórcą. Motyw 
kamienia pojawia się u Herberta między innymi w jego kulturologicznej po-
dróży Barbarzyńca w ogrodzie. Jeden z rozdziałów nosi nawet tytuł Kamień 
z katedry. Wyjaśniając przyczyny powstania tego zamysłu, Herbert pisze: 

Pomysł tego szkicu przyszedł mi w Chartres, kiedy stałem na kamiennym ganku 
tzw. Clocher Neuf. Płynące w górze chmury dawały złudzenie lotu. Pod nogami 
miałem potężny, omszały blok piaskowca z wyrytą strzałką – znamieniem 
muratora. Może więc warto zamiast pisać o witrażach, które modulują światło, 
jak gregoriański śpiew modulował ciszę, i o tajemniczych chimerach, dumających 
nad otchłanią wieków, pomyśleć, jak ten kamień zawędrował tutaj w górę. 
A zatem o robotnikach -muratorach, kamieniarzach i architektach i nie o tym, 
co się działo w ich duszy, kiedy wznosili katedrę, ale jakich używali materiałów, 
narzędzi i sposobów, a także ile zarabiali. Zamiar skromny, jakby buchalter pisał 
o gotyku, ale średniowiecze uczy także skromności (Kamień z katedry, BO 98).

Kamień jest tworzywem: 

Miliony, miliony ton kamienia. W ciągu trzech stuleci od XI do XIV wieku 
wydobyto we Francji więcej tego materiału niż w starożytnym Egipcie, kraju 
gigantycznych budowli. Osiemdziesiąt katedr i pięćset wielkich kościołów, jakie 
zbudowano w tym okresie, zebrane razem tworzyłyby łańcuch górski wzniesiony 
ręką człowieka (Kamień z katedry, BO 99). 

Ten sam kamień posiada naturalną kreatywną siłę. Wydaje się, że w tym 
miejscu można przytoczyć utwór Mandelsztama Notre Dame, który pra-
wie dosłownie można by czytać jako dialog z tekstem Herberta. Wiersz 
Mandelsztama zwięźle tłumaczy deklarację akmeistów dotyczącą sensu 
twórczości za pomocą opisu gotyckiej katedry w Paryżu. Herbert także 
przedstawia Notre Dame, dawną gotycką budowlę znajdującą się w miej-
scowości Senlis. Tekst Herberta opowiada o historii zwyciężonej przez 
przyrodę. Akmeizm, zachęcając do „pięknej prostoty”, proponował po-
etom spojrzenie na świat tak, jak to robił Adam, pierwszy człowiek, i doś-
wiadczyć tej samej mocy nowości świata, jego początku:12

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика,– и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод12.

Gdzie rzymski sędzia sądził obcy naród,
Stoi bazylika, i radosne, pierwsze,
Jak niegdyś Adam, rozprostowując nerwy,
Pręży mięśnie lekkie krzyżowe sklepienie.

12 О.Э. Мандельштам, Собрание сочинений в 4 т., т. 1: Стихи и проза 
1906 – 1921…, s. 79.
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Herbert, odnotowując szczególne cechy oddziaływania na człowieka 
średniowiecznej architektury, także zwraca uwagę na „cielesność”, na-
macalność wrażeń: „Katedra gotycka odwołuje się nie tylko do oczu, ale 
także do mięśni. Zawroty głowy mieszają się z uczuciami estetycznymi” 
(Wspomnienia z Valois, BO 208). Notre Dame Mandelsztama to żywioł 
natury zwyciężony przez logikę i obliczenia, który jednak nie stracił 
życia. Kultura przeplata się z przyrodą, nie wymieniając zwycięzców, 
nie zostawiając przegranych:13

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом - дуб, и всюду 
царь – отвес13.

Dziki labirynt, niepojęty las,
Gotyckiej duszy racjonalna przepaść,
Egipska moc i chrześcijaństwa lęki,
Dąb obok trzcinki, wszędzie królem pion.

Właśnie harmonijne połączenie tego, co należy do natury, i tego, co 
ludzkie, według Mandelsztama jest podstawą twórczości:14

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда -нибудь прекрасное создам13.

Czym uważniej, ostojo Notre Dame, 
Studiowałem twoje monstrualne żebra,
Tym częściej myślałem, że ze złego ciężaru
Ja też kiedyś stworzę piękno.

Obrazy „niepojętego lasu” można dostrzec i w opisie Herberta: „Po obu 
stronach dwa szczyty – wieże z wysmukłą iglicą. Z tyłu, jak potężny 
szałas ze świerków, dach kryjący nawę główną” (Wspomnienia z Valois, 
BO 209). Notre Dame w Senlis to dzieło człowieka, które można nazwać 
perfekcyjnym dlatego, że jest całkowicie naturalne: 

Osiem wieków przemieniło tę budowlę w twór bliski przyrodzie. Czapy mchu, 
trawa między kamieniami i jaskrawożółte kwiaty tryskające z załomów. Katedra 
jest jak góra i żaden inny styl epok późniejszych, ani renesans, ani oczywiście 
klasycyzm, nie wytrzymałby tej symbiozy architektury z wegetacją. Gotyk jest 
naturalny (Wspomnienia z Valois, BO 209).

13 Tamże, s. 80.
14 Tamże.
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Ale wróćmy do wiersza Pan Cogito rozważa różnicę między głosem 
ludzkim a głosem przyrody. Pan Cogito stwierdza swoją klęskę wobec 
sił przyrody i daremność własnych usiłowań twórczych:

a przecież zebrałem tyle słów w jednej linii
dłuższej od wszystkich linii dłoni
a zatem dłuższej od losu
w linii wymierzonej poza
linii rozkwitającej
prostej jak odwaga linii ostatecznej
lecz była to zaledwie miniatura horyzontu.

Pan Cogito nie pogrąża sią jednak w rozpaczy z powodu tego, że jego 
„dusza śpiewa nie to, co morze”15, jest spokojny i ironiczny. Jak twierdzi 
Stanisław Barańczak, „ironia – w tym wypadku głównie «ironia auto-
deprecjacji» – okazuje się, poza innymi możliwymi funkcjami, przede 
wszystkim niezbędnym środkiem ujawniania tej nierozwiązywalnej 
sprzeczności, tego kalectwa, wskutek którego Pan Cogito «zatacza się 
lekko», idąc przez świat”16. Głos Pana Cogito jest niewątpliwie słabszy 
od głosu przyrody, ale jego własna „miniatura horyzontu” harmonijnie 
wpisuje się w otaczający ją pejzaż:

i dalej toczą się pioruny kwiatów oratio traw oratio chmur
mamroczą chóry drzew spokojnie płonie skała
ocean gasi zachód dzień połyka noc i na przełęczy wiatrów
nowe wstaje światło

a ranna mgła podnosi tarczę wyspy
(Pan Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim a głosem przyrody, PC)

Można zatem wyciągnąć wniosek, że ani Zbigniew Herbert, ani Osip 
Mandelsztam nie widzą sprzeczności między głosem przyrody a gło-
sem kreatywnego człowieka. Warto jednak zauważyć, że Herbertow-
skiego Pana od przyrody zabijają „łobuzy od historii”. Mandelsztam, 
który we wczesnej twórczości uznawał naturalność Rzymu („Przyroda 

15 Ф.И. Тютчев, Полное собрание сочинений и писем в шести томах, т. 2: 
Стихотворения 1850 – 1873, Москва 2002, s. 136.

16 S. Barańczak, Ironie…
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Rzymem jest i się odbiła w nim”), koniec końców stwierdza, że miasto 
„dyktatora -łajdaka” milknie:17

Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и в рабстве молчит17.

Wolna potęga i lwia miara
śpiąc i będąc w niewoli milczą.

tłum. Jekatierina Starodworska
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Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki

Wizualizacja pojęć etycznych w wierszu 
Zbigniewa Herberta Życiorys

Życiorys ukazał się w tomie Rovigo (1992). Badacze twórczości Her-
berta podkreślają pojawienie się w tym czasie nowych cech jego utwo-
rów: „Od tomu Rovigo w poezji Zbigniewa Herberta reguły mówienia 
elegijnego zostają wzmocnione. Czas przeszły wchłania aktualność, 
w rozliczeniach i podsumowaniach niczego nie da się już ani odwo-
łać, ani zmienić”1. Można także zauważyć pojawienie się obrazowania 
związanego z pojęciem pamięci. Zapamiętane staje przed nami jako 
skonkretyzowany obraz, przybiera postać rzeczy, ludzi albo wspomnień, 
jak most łączy z pamięcią przodków, ważnymi i ulubionymi miejscami 
oraz wydarzeniami. Pamięć prowadzi wstecz od starości do młodości 
i dzieciństwa. Tak oto mówi o tym Beata Morzyńska -Wrzosek:

Również w późnej twórczości autora Rovigo poetycko skonkretyzowaną proble-
matykę pamięci dookreśla dążenie do odnajdywania dawnych wartości, śladów, 
wyprowadzania ich z niepamięci i pielęgnowanie relacji ze zmarłymi. Wzbogaca ją 
dodatkowo tak charakterystyczna dla senilnego okresu manifestacja finalności, świa-
domość kresu, silniejsze wyartykułowanie potrzeby zachowywania siebie -jako -siebie, 
na co bezpośredni wpływ ma uważne obserwowanie obniżenia życiowej witalności, 
utraty dawnej aktywności, jak też postępujący proces izolacji, wyobcowania2.

Podobny, bo retrospektywiczny bieg wydarzeń spostrzegamy w wier-
szu Życiorys. Jego osobliwością jest fakt, że obrazy, przywołane przez 

1 W. Ligęza, Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, 
Kraków 2016, s. 220.

2 B. Morzyńska -Wrzosek, Przestrzenne metafory pamiętania i zapominania 
w poezji Zbigniewa Herberta, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4041 
[dostęp: 30.11.2017].
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pamięć, pomagają skonkretyzować, ożywić i przekształcić niektóre 
pojęcia etyczne w obraz literacki.

Zbigniew Herbert przez badaczy literatury ukazywany jest czę-
sto jako autorytet moralny i poeta przejrzystego, czystego sumienia. 
W niniejszym artykule prześledzimy, w jaki sposób pojęcia etyczne 
znajdują swoje wcielenie w tekście literackim i jak przekształcają się 
w obraz. Proces ten jest ważny, ponieważ wymienienie pojęć etycznych 
lub rozważania filozoficzne same w sobie nie mają wartości artystycz-
nej, natomiast w poezji Zbigniewa Herberta pojawia się obrazowość, 
która nadaje tym rozważaniom taki walor. Obrazowość wpływa na po-
wstanie związku między autorem a czytelnikiem, dzięki czemu za po-
średnictwem dzieła literackiego staje się możliwe przekazanie pewnej  
ważnej idei. 

Według Marcina Adamiaka relacja literackiej komunikacji jest rela-
cją spotkania dwóch inności: autorskiej i czytelniczej, zapośredniczoną 
przez trzecią inność: dzieło3. To, co zostało powiedziane w utworze 
poetyckim, autor mówi właśnie dlatego, by odnaleźć swego czytelni-
ka, powiedzieć mu coś istotnego, zadać pewne pytania czy odwrotnie, 
uzyskać na nie odpowiedź. Ze względu na to możemy mówić zarówno 
o odpowiedzialności autora wobec czytelnika, jak i czytelnika wobec 
autora: „Czytelnik też wchodzi w relacje o charakterze moralnym, wy-
znaczającą zakres aktywności czytelnika wobec autora i dzieła – jest to 
relacja odpowiedzialnej odpowiedzi”4. W książce Literatura i semiotyka 
Seweryna Wysłouch w taki sposób wyjaśnia pojęcie obrazowości:

Obrazowość jest pojęciem ogólnym, oznacza doświadczenie zmysłowe przekazywane 
w dziele literackim i nasuwa pytania generalne: 

 – jak dzieło literatury przekazuje doświadczenie zmysłowe;
 – jaka jest rola języka w przekazywaniu doświadczeń zmysłowych5.

Podejmiemy tu zatem próbę zbadania, jak za pomocą obrazowości 
Zbigniew Herbert pojmuje pojęcia etyczne.

3 M. Adamiak, Autor  –  dzieło  –  czytelnik: trzy wymiary zwrotu etycznego w lite‑
raturoznawstwie ponowoczesnym [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A. F. Kola, 
A. Szahaj, Kraków 2007, s. 239.

4 Tamże, s. 244.
5 S. Wysłouch, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001, s. 77.
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Życiorys jako gatunek stylu oficjalnego przewiduje wykorzystanie 
specyficznych formy i języka. Dokument lub wypowiedź, które opisują 
najważniejsze wydarzenia życia danej osoby, posługują się lapidarną 
formą wykładu, koncentrują na ważnych cechach opisywanej postaci, 
jej osiągnięciach, wydarzeniach, które wywarły największy wpływ na 
formowanie osobowości, światopoglądu, pomogły w podjęciu decyzji, 
a także odzwierciedlają rozumienie świata, wskazują na stosunek do 
życia, poczucie tożsamości, rozumienie sensu życia.

Poeta, wprowadzając nazwę typu dokumentu do tytułu wiersza, 
maksymalnie zbliża styl wypowiedzi do maniery „stenograficznej”, 
o czym świadczą krótkie zdania. Posługuje się zaimkiem „ja”, aby za-
pewnić jednak pewien ton intymny, szczerość monologu, uczciwość 
spowiedzi. Autor wykorzystuje wszystkie możliwości chwytów lite-
rackich: w charakterze danych (niezbędnych w życiorysie) wymienia 
wspomnienia, mówi nie o zwyczajowo podawanych faktach, tylko 
o wydarzeniach, które mają znaczenie dla duchowego rozwoju postaci 
lirycznej, używa gradacji, ironii, paralelizmu, tautologii, antytezy, litoty, 
porównania.

Życiorys jako gatunek przewiduje wyrażanie prawdy. Autentyczność 
w omawianym wierszu wzmocniona zostaje osobliwą życiową sytuacją 
postaci lirycznej: „Leżę teraz w szpitalu i umieram na starość”. Życiorys, 
który – po tym stwierdzeniu – nabiera charakteru i powagi spowiedzi, 
sygnalizuje już nie tyle potrzebę wyrażania obiektywnej prawdy, ile 
wypowiedzenia istotnej prawdy egzystencjalnej, niezwykle ważnej dla 
samej postaci lirycznej i jej samozrozumienia. To właśnie doniosłość 
życiowego podsumowania powoduje, że bohater wiersza pragnie po-
dzielić się z innymi swoimi przemyśleniami. Zwierzenie zyskuje wymiar 
etyczny i posiada rangę testamentu – opis najcenniejszej wartości, do 
której dążył bohater liryczny. Stąd pojawia się wyznanie: 

chciałem wiedzieć […] jak odróżnić dobro od tego, co złe
wiedzieć na pewno co białe a co całkiem czarne

Bohater liryczny mówi o swoich cierpieniach związanych z podejmo-
waniem decyzji aksjologicznych, które towarzyszą mu przez całe życie: 

Nie wiem naprawdę nie wiem skąd to zmęczenie niepokój udręka
zawsze i nawet teraz – kiedy mam prawo odpocząć
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Warto w tym momencie odejść na moment od tekstu wiersza, by 
zwrócić się do filozoficznych objaśnień istotnych tu pojęć. Jak pisze 
Władysław Tatarkiewicz:

Co powoduje cierpienie duchowe? Najogólniej mówiąc, cierpi się przez świadomość 
i s t n ie j ą cego z ł a  – we wszelakich postaciach zła, czy to będzie nikczemność 
ludzi, niesprawiedliwość losów czy brzydota rzeczy; zło jest najzwyklejszym 
powodem cierpienia. A także cierpi się z powodu n iedos t a te c znego dobra: 
dokucza nam, że nie jesteśmy tak wolni, tak uzdolnieni czy tak szczęśliwi, jak 
byśmy być mogli, i w tym stopniu, w jakim inni są wolni, uzdolnieni, szczęśliwi6.

Natomiast Arno Anzembacher, definiując dobro i zło, pisze:

Pytanie, jak należy dobro i zło określić t r e ś c iowo, znajduje każdorazowo 
odpowiedź we własnym praktycznym rozumie, czyli władzy sądzenia, którą 
nazywamy sumieniem. Postępuję moralnie dobrze, gdy świadomie i dobrowol-
nie kieruję się poczuciem obowiązku; postępuję moralnie źle, gdy świadomie 
i dobrowolnie postępuję wbrew obowiązkowi7.

Drogę, którą idzie bohater liryczny, poszukując dobra, poznajemy z jego 
wypowiedzi. Rzucając retrospektywne spojrzenie na swoje dzieciństwo, 
bohater liryczny podkreśla swoją odrębność: 

inaczej niż moi rówieśnicy – rozmiłowani w przygodach –
na nic nie czekałem – nie wyglądałem przez okno

W tych wersach mamy do czynienia z opisem absolutnej bierności 
i banalności większej niż przeciętna, ale poniżenie bohatera – mierzo-
ne według zwykłych norm społecznych – niekoniecznie musi zgadzać 
się z aksjologią obowiązującą w wierszu. Na razie nie dostrzegamy 
głębokiego życia duchowego, jakie charakteryzuje wewnętrzny świat 
bohatera, który oddzielił się od zwykłych pragnień i ambicji. Z wielką 
skromnością mówi on dalej: „W szkole – pracowity raczej niż zdolny 
posłuszny bez problemów”. Za pomocą takiej litoty narrator umniejsza 
swoją rolę, staje w cieniu, nie jest zauważalny, nie eksponuje talentu, 
lecz mówi o swoich osiągnięciach jako o rezultacie pracy. 

Dalej nuta wyobcowania brzmi nieco słabiej i ukazane zostaje zwykłe 
życie osoby dorosłej, do którego musiał przystosowywać się bohater: 

6 W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Warszawa 2004, s. 144.
7 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2008, 

s. 74.
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„…normalne [sic! – T. P.] życie w stopniu referenta / ranne wstawanie 
ulica tramwaj biuro znów tramwaj dom sen”. Banalna codzienność 
zwykłego życia, niezauważalna, niewarta szczegółowego opisywania, 
tak migotliwa, że wymienione w wierszu elementy codzienności nie 
zostają oddzielone przecinkiem – łączą się one w nierozróżnialną szarą 
całość. Taki nieprzerwany tok wydarzeń szarej codzienności i niemoż-
ność wprowadzenia jakichkolwiek zmian rodzą poczucie beznadziei. 
Według Władysława Tatarkiewicza źródłem cierpienia może być samo 
oczekiwanie dobra w poczuciu niepewności i braku nadziei:

Beznadziejność […] jest […] cierpieniem, jakie powoduje przyszłość, zanim 
jeszcze stała się teraźniejszością. Poczucie beznadziejności opanowuje przede 
wszystkim tych, co postradali to, co mieli najdroższego, ale dotyka niekiedy 
i tych, co niewiele realnie utracili, lecz stracili nadzieję i cierpliwość. Wobec 
niego przyjemnością mogą się wydać najgorsze obawy i niepewności8.

Przeciwstawienie postaci lirycznej innym nie jest jedynym sposobem 
określenia własnej tożsamości – czyni się to także przez poczucie 
wspólnoty z innymi i znalezienie podobieństwa w zwykłych ludzkich 
postawach: 

Tak jak inni chciałem wiedzieć co stanie się ze mną po śmierci 
czy dostanę nowe mieszkanie i czy życie ma sens

Zauważmy tutaj, iż Zbigniew Herbert podaje szereg różnych wydarzeń 
lub jakości za pomocą gradacji, przy tym wyliczone mogą być zarówno 
rzeczy ważne, jak i nie, te, o których wspomina się z egzystencjalną po-
wagą, i te, o których mówi się żartobliwie. Cechy świadczące o moralnej 
sile bohatera współistnieją z takimi, które formalnie są przyznaniem 
się do upadku. Własną słabość niby podkreśla się konstatacją:

To prawda – byłem wiecznie blady. Przeciętny. W szkole wojsku
biurze we własnym domu i na wieczorkach tanecznych

Wyznanie dotyczące bladości i przeciętności wskazuje pozycję bohatera 
wobec norm społecznych. Bladość otrzymuje znaczenie przenośni: to 
już nie tylko chorobliwy kolor cery. To synonim przeciętności, niezau-
ważalności, nieważkości, utraty osobowości, zmarnowania swoich sił 
życiowych. Ale nie tylko. Bohater wypada blado, ale zarazem wtapia 

8 W. Tatarkiewicz, O szczęściu…, s. 145.
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się we wszechstronną przeciętność swojego czasu, powszechną szarość, 
w której wypadło mu żyć. Jest nie tylko nijaki, ale współtworzy sza-
rą masę – nieciekawe społeczeństwo, w którym wszyscy musieli być 
podobni do siebie i nie mogli wyróżniać się na tle populacji. W tym 
kontekście „bladość” nabiera nowego znaczenia: być bladym pośród 
jednakowej masy to znaczy pozostać nieprzyjętym, niezaakceptowanym, 
niezauważonym. Ten stan rzeczy ma jednak niezauważalną podszewkę, 
wiemy bowiem z wiersza, że stawianie sobie poważnych pytań etycz-
nych i egzystencjalnych oznacza wyróżnianie się, bycie niepodobnym 
do innych, nie potraktowaliśmy przecież poważnie stwierdzenia, że 

„wszyscy” zadają sobie pytanie na temat sensu życia oraz pasjonują się 
etycznymi problemami. 

Dlatego powiedzenie „nie” politycznemu systemowi uzyskuje… walor książęcej 
dumy i zostaje podniesione do rangi arystokratycznej godności. Arystokratą 
ducha można być zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, w jakim kraju i w jakich 
czasach się żyje, zdaje się mówić Herbert

 – dochodzi do wniosku Danuta Opacka -Walasek, analizując liry-
kę Herberta9. Czy tak jest i w tym przypadku? Między dziecięcym 
wspomnieniem postaci lirycznej a momentem, od którego zaczyna się 
narracja, zachodzi kilka podobieństw. „Na nic nie czekałem, nie wy-
glądałem przez okno” – powiada bohater i jest w tym pewna bierność 
wyrażająca się w zastygnięciu spoglądania, jak gdyby bohater nie żył 
naprawdę. A dalej wyznanie dojrzałego człowieka: 

Może nie żyłem – tylko trwałem – wrzucony bez mojej woli
w coś – nad czym trudno panować i nie sposób pojąć 
jak cień na ścianie 
więc nie było to życie 
życie całą gębą

Powróćmy teraz do obrazu bladości, niezauważalności i porównania „jak 
cień na ścianie” – wynika z tego zestawienia, że opisane przez bohatera 
lirycznego zwykłe życie człowieka wcale nie było życiem. Poczucie braku 
pełni egzystencji, niespełnienia, niezrealizowania – charakterystyczne 
jest dla wielu ludzi. Stąd biorą się „ten sam niepokój, udręka”, które 

9 D. Opacka -Walasek, Znać sekret zaklinania słów: o poezji Zbigniewa Herberta, 
„Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 193 – 194.
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prześladują bohatera od dzieciństwa po starość. W poczuciu codziennej 
beznadziei rodzi się także prawdziwe przeznaczenie postaci lirycznej, 
wychodzące poza zwykłe pragnienia i wartości ważne w codziennym 
życiu ludzi, gdzie rządzą pieniądze i pozycja, a więc rywalizacja na 
poziomie materialnym. Bohater jest społecznie niewidoczny, a jego 
problemy są niejawne. Zarówno postać, jak i ważne dla niej wartości 
albo zostają określone jako „blade”, albo są jak „cień na ścianie”. Czym 
ta mizerna postać się zajmuje? O co walczy? O prawość:

I znów – raz jeszcze – zmęczoną do szpiku kości ręką 
odganiam złe duchy i przywołuję dobre

W tym miejscu rozumiemy, że właśnie to jest prawdziwym przeznacze-
niem bohatera, jego dziełem i wysiłkiem, by wypełnić sensem istnienie 
i wyeliminować z niego to, co nie daje możliwości prawdziwego życia, 
a przymusza do banalnej i próżnej egzystencji. O takim niezwykłym, 
wysokim wyborze (wbrew prozaicznemu stosunkowi do życia) mówi 
Wojciech Ligęza:

Spokojna mądrość pozwala z oddalonej perspektywy spojrzeć na fenomen umierania. 
W wierszach Herberta, w których tematem wiodącym są „rzeczy prawdziwie 
ostateczne”, pocieszenia filozoficzne nie mogą być jednakże absolutyzowane. 
Formuły mędrców nie dotykają ani złowrogo tajemniczej, nieracjonalnej historii, 
ani fenomenu cierpienia. Łącznie z innymi sposobami interpretowania świata 
okazują się po prostu nieprzydatne. Wskazanych doświadczeń w aktach mowy nie 
da się oswoić i w sposób zadowalający wytłumaczyć. Dwa bieguny elegijności – 
prywatne martyrologium, w którym poeta żegna i zarazem upamiętnia zmarłych, 
oraz kształcenie filozoficznego dystansu wobec przemijania istniejących rzeczy 
tworzą u Herberta przestrzeń znaczeniową, w której mieszczą się rozmaite próby 
artystyczne ze zmienną recepturą składników: patosu, współczucia, ironii. […] 
Wybierając „niemodne” cnoty, poeta wie doskonale, że znalazł się na pozycjach 
straconych10.

Wymóg „życia jak wszyscy” zmusza bohatera lirycznego do usprawie-
dliwienia siebie, ponieważ jego postawa jest dla innych niezrozumiała: 

Jak mogłem wytłumaczyć żonie a także innym 
że wszystkie moje siły 
wytężałem żeby nie zrobić głupstwa nie ulegać podszeptom 
nie bratać się z silniejszym

10 W. Ligęza, Bez rutyny…, s. 205 – 206.
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W taki sposób rozumie on swój obowiązek moralny. I to jest prawdzi-
wym usprawiedliwieniem w szeregu reminiscencji:

Wiem nie zaszedłem daleko – niczego nie dokonałem
zbierałem znaczki pocztowe zioła lecznicze nieźle grałem w szachy

Albo:

Czytałem to co pod ręką: o socjalizmie naukowym
o lotach kosmicznych maszynach myślących
i to co lubiłem najbardziej: książki o życiu pszczół

Dlatego tak istotne jest podejmowane przez niego działanie, o którym 
mówi w ostatnich wersach: „odganiam złe duchy i przywołuję dobre”.

Zestawiając zatem ze sobą to co minione z tym, co współczesne, Herbert 
przekonywał o trwałości pewnej fundamentalnej aksjologii nienaruszonej przez 
minione wieki, o niezniszczalności wszystkich tych pojęć, które odcisnąwszy 
niezatarte piętno na europejskim kręgu kulturowym, są godne repetowania, 
nawet w obliczu klęski i poczucia absurdu. Jest to postawa wbrew pozorom 
i narzucającej się paraleli z laicką myślą egzystencjalną bardzo bliska poczuciu 
chrześcijanina, dla którego największą nagrodą za dobro jest… dobro, a największą 
nagrodą za wierność Bogu jest… wierność Bogu. Herbert zdaje się mówić, że 
to nie statystyki tworzą moralność i nie liczba oklaskujących jest najważniejsza, 
ale właśnie wierność (nienazwanemu co prawda po imieniu) Bogu11.

Analizowany utwór Herberta ma ciekawą strukturę. Przytoczę tutaj 
spostrzeżenie Marty Wyki: „Liryka Herberta jest tryptykiem. Na 
jednym jego skrzydle widzimy podróż ku nicości; na drugim ogro-
dy dzieciństwa, w których ta podróż się zaczyna. Pośrodku tryptyku 
rozpościera się wielki zbiór przedmiotów wyniesionych na ołtarz, one 
są uwznioślone, one są obiektem adoracji”12. Idea główna Życiorysu 
wyrażona zostaje w trzech umownych częściach wiersza. Z pierwszej 
wyłania się obraz klęski: jestem podobny do innych – żyję tak, jak inni, 
życiem, jakie nie ma sensu. Znaczy to, że „nie żyję” (istnieję istnie-
niem pozornym, bo bezwartościowym). W drugiej części pojawia się 

11 J. Jurkowski, Kto to jest klasyk (przypadek Zbigniewa Herberta), „Українська 
полоністика” 2016, № 13, s. 24.

12 Cyt. za: M. Koza, Przedmioty i współczucie. „Elegia na odejście pióra atramentu 
lampy” Zbigniewa Herberta wobec elegii dwudziestowiecznej (na przykładzie „Elegii du‑
inejskich” Rainera Marii Rilkego), „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, LIX, z. 1, s. 54.
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wyznanie na temat największego pragnienia postaci lirycznej, które 
zostało wyrażone w pytaniu:

[…] jak odróżnić dobro od tego, co złe
wiedzieć na pewno co białe a co całkiem czarne

Oznacza to ukrytą, niewidoczną dla otoczenia pasję dążenia do praw-
dy etycznej. Od tego momentu wypowiedź liryczna otrzymuje inny 
kierunek, ponieważ życie nabywa innego – pozamaterialnego – sensu. 
Z następnych wersów możemy wyczytać: nie mogę żyć jak wszyscy – nie 
jestem taki jak wszyscy. Zamyka ten szereg rozważań podsumowanie:

[…] zmęczoną do szpiku kości ręką
odganiam złe duchy i przywołuję dobre

a więc pojawia się aksjologiczna wola porządkowania własnego życia.
Posługując się kwadratem Greimasa jako schematem semiotycznym, 

według którego można prześledzić strukturę utworu, zauważamy, że 
na przeciwległych biegunach jaskrawo wyodrębniają się pojęcia ż y-
c ie  –  śmierć, dobro  –  z ło. To, co nie jest życiem: „na nic nie czeka-
łem – nie wyglądałem przez okno”, „zmęczenie, udręka”, „niczego nie 
dokonałem”, „może nie żyłem – tylko trwałem”, „umieram na starość”, 
wydaje się przynależeć do porządku śmierci. Jednocześnie znajdujemy 
obrazy, które występują przeciwko śmierci, walczą z nią, porządkują 
codzienny chaos i temu służą nawet banalne czynności, jak: „zbiera-
łem znaczki, zioła lecznicze, nieźle grałem w szachy”, „czytałem to, co 
lubiłem najbardziej: książki o życiu pszczół”. Jednak główny ciężar 
egzystencjalnego wysiłku przełamania bezsensu został uplasowany 
na płaszczyźnie etycznej: „odróżnić dobro od tego co złe”, „nie zrobić 
głupstwa nie ulegać podszeptom / nie bratać się z silniejszym”, „zmę-
czoną do szpiku kości ręką / odganiam złe duchy i przywołuję dobre”. 
W tych obrazach znajdują się kody, które świadczą o implicytnej sym-
bolice życia. 

Wiersz Życiorys wprowadza czytelnika w rozważania bohatera 
lirycznego w chwili podsumowania dokonań życia. Odstępując od 
zwykłego schematu życiorysu jako stylu oficjalnego, jako dokumentu, 
poeta wprowadza ciekawe chwyty literackie, posługuje się obrazami, 
za których pośrednictwem możemy poznać postać liryczną jako oso-
bowość dążącą do rozumienia sensu życia rozumianego etycznie jako 
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rozróżnianie dobra i zła – a co za tym idzie – czynienia dobra według 
reguł moralności i odpowiedzialności.

Wymieniając w jednym szeregu sprawy ważne i drugorzędne, poeta 
nie zniekształca istotnych, a tylko je przez takie zestawienie podkreśla. 
Ironia wiersza polega na tym, że pokora i samokrytyka bohatera została 
przeprowadzona według norm życiowego materializmu, ale czytelnik 
rozumie, że są to wartości niższego rzędu. Oznacza to zatem, że należy 
czytać ten tekst przez zaprzeczenie. Chwyt ten znamy z innych wierszy 
Herberta, choćby ze sławnego Pan Cogito o cnocie (ROM), Trenu For‑
tynbrasa (SP) i wielu innych. Dzięki strukturalnej ironii wiersza wiemy, 
że wbrew marzeniu bohatera („Gdybym się drugi raz urodził może 
byłbym lepszy”) jego ewentualne powtórne narodziny nie wymagałyby 
korekty drogi życiowej. Rachunek sumienia zostaje przeprowadzony 
według niewłaściwych, bo światowych reguł i bohatera – chociaż błądzi 
intelektualnie – prowadził właściwy instynkt moralny. Można sądzić, że 
jest to dalekie echo Nietzscheańskiej krytyki Sokratesa, któremu nie-
miecki filozof zarzucał, że jego dialektyka zniszczyła tradycyjny model 
greckiego wychowania, opartego na kształtowaniu moralnego instynktu. 
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Motyw podróży jako metafory drogi życia
Konstandinos Kawafis Itaka – Zbigniew Herbert Podróż, 

Modlitwa Pana Cogito – podróżnika

W wierszu Itaka Konstandinosa Kawafisa, greckiego poety moderni-
stycznego przełomu XIX i XX wieku, utworze obecnym w literackiej 
polszczyźnie dzięki znakomitemu tłumaczeniu Czesława Miłosza1, 
uwagę czytelnika przykuwa dwukrotnie użyta fraza: „Proś, aby two-
ja podróż była długa”. Wypowiada ją podmiot wiersza wcielający się 
w rolę mentora, który zasmakował w niełatwej sztuce podróżowania. 
Wspomniany wiersz zawiera liczne odwołania do Homerowej Odysei. 
Występują w nim mitologiczne postaci i miejsca znane ze starożytne-
go eposu. Wyeksponowana zostaje tytułowa Itaka, miejsce urodzenia 
i przeznaczenia Odyseusza, do którego zmierza bohater starożytnego 
eposu. Jak pisał Arent van Nieukerken:

U Kawafisa Itaka okazała się w końcu ubogą wyspą, żadną miarą nie spełniającą 
pokładanych w niej nadziei. Taki stan rzeczy świadczy z jednej strony o niewy-
czerpywalnym bogactwie świata zjawisk. Z drugiej zaś strony jest on wyrazem 
zasadniczej niezgody na zacieranie granicy między immanencją a transcendencją. 
Z Bogiem nie można kontaktować się przez cuda, których „nie spotkasz, / jeżeli 
ich nie niesiesz w swojej duszy, / jeśli własna twa dusza nie wznieci ich przed tobą”, 
ale poddając się swemu przeznaczeniu. Itaka jest tutaj jednocześnie konkretną 
wyspą i horyzontem transcendencji (a nie samą transcendencją). Co jest poza 
horyzontem, nie interesuje poety2.

1 Wiersz Itaka w tłumaczeniu na język polski dokonanym przez Czesława Mi-
łosza po raz pierwszy ukazał się w 1961 roku na łamach paryskiej „Kultury” (nr 7 – 8).

2 A. van Nieukerken, Motyw podróży w kilku utworach Herberta, Audena i Ka‑
wafisa: Podróż jako wygnanie lub duchowe poszukiwanie (Quest) [w:] tegoż, Ironiczny 
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Konstandinos Kawafis, nawiązując do Homera, ojca greckiej i euro-
pejskiej poezji, nie wchodzi z nim w jakiś zawiły poetycki dialog, nie 
przetwarza klasycystycznych wątków na swój własny użytek, ale robi 
coś znacznie ważniejszego – wykorzystuje obiegowy motyw podróży 
Odyseusza do Itaki jako archetypiczny znak, czyniąc z tego toposu 
metaforę ludzkiego życia:

Itakę zawsze nosić masz w pamięci
Przybycie tam to twoje przeznaczenie.
Ale bynajmniej nie śpiesz się w wędrówce.
Lepiej, jeżeli potrwa długie lata
i dosięgając wyspy już będziesz stary,
bogaty wszystkim, co zyskałeś w drodze,
umiejący nie oczekiwać, że Itaka da ci bogactwo3. 

W napisanej kilkadziesiąt lat później Podróży (ENO) Zbigniew Herbert 
dokonuje swobodnej, intertekstualnej parafrazy Kawafisowskiej Itaki4. 
Podmiot liryczny tego wiersza zaznacza swą obecność na przestrzeni 
całego tekstu. Dowodzą tego wypowiedzi skierowane do odbiorcy ko-
munikatu: „Jeżeli wybierasz się w podróż […]” (część 1), „Zaprzyjaźń 
się z Grekiem z Efezu […]” (część 2), „Jeżeli już będziesz wiedział 
zamilcz swoją wiedzę” (część 3), „Wtedy ojczyzna wyda ci się mała” 
(część 4), „Odkryj znikomość mowy […]” (część 5), „Oddaj puste sio-
dło bez żalu” (część 6).

konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego moder‑
nizmu, Kraków 1998, s. 220.

3 K. Kawafis, Itaka, tłum. C. Miłosz [w:] C. Miłosz, Mowa wiązana, War-
szawa 1986, s. 241 – 242. 

4 Wiersz Herberta analizowałem wcześniej w szkicu opublikowanym na łamach 
„Polonistyki” (zob. M. Bernacki, O „Podróży” Zbigniewa Herberta, „Polonistyka” 2004, 
nr 6, s. 42 – 45). Niniejszy tekst jest rozwinięciem tamtej analizy, z położeniem nacisku 
na aspekt porównawczy – Podróż Herberta wobec Itaki Kawafisa. O podobieństwach 
(ale też o zasadniczych różnicach) poezji Konstandinosa Kawafisa i Zbigniewa Her-
berta pisał wnikliwie Aleksander Fiut w szkicu Dwa spojrzenia na antyk: Kawafis 
i Herbert, „Kwartalnik Artystyczny” 1996, nr 3, s. 36 – 49. Fiut nie podejmuje się jednak 
analizy porównawczej Itaki i Podróży. O powinowactwach Herbertowskiej Podróży 
z Itaką Kawafisa, a także z wierszem Podróż Charles’a Baudelaire’a oraz utworem 
Atlantyda W.H. Audena dywaguje, wspomniany wcześniej, Arent van Nieukerken 
w książce Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna…, s. 214 – 225. 
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Na podstawie zawartych w utworze informacji trudno ustalić jedno-
znacznie, kim jest osoba mówiąca. Sądząc jednak po tym, jak i o czym 
mówi, można stwierdzić, iż jest to człowiek, który wiele w życiu zoba-
czył, doznał i przemyślał. Wszystko wskazuje na to, że podróż, o której 
tak wiele mówi, ma już za sobą. To dzięki niej zdobył wiele cennych 
i ciekawych informacji o świecie, ale przede wszystkim zyskał mądrość 
i pragnie się nią teraz podzielić z innymi. Można zatem powiedzieć, że 
podmiot liryczny wciela się w rolę mędrca, może nawet osoby „wtajem-
niczonej”, starającej się w sposób obrazowy (a zarazem hermetyczny!) 
przekazać innym prawdę o istocie podróżowania. 

A kim jest odbiorca komunikatu? Z informacji zawartych w wierszu 
można wywnioskować, że to jakaś anonimowa osoba, która rozważa 
zamiar podjęcia trudu podróży zgodnie ze wskazówkami udzielanymi 
jej przez mistrza i przewodnika („Jeżeli wybierasz się w podróż […]”). 
Nazwijmy ją adeptem albo uczniem niełatwej sztuki wędrowania. 

W pierwszym fragmencie wiersza, pełniącym rolę wprowadzenia, 
osoba mówiąca zaleca słuchaczowi taką formę podróżowania, która 
powinna być, po pierwsze, długa, a po drugie, nie musi mieć z góry 
określonego celu. Inna ważna rada dotyczy charakteru wędrowania: czło-
wiek powinien całym sobą zaangażować się w odbywaną podróż: „żebyś 
nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi / i abyś 
całą skórą zmierzył się ze światem”. Jak to rozumieć? Zmierzenie się 
to nie tylko rozrywka, szukanie doraźnej przygody, ale zadanie, które 
jest najważniejsze i które trzeba potraktować na serio. Podmiot wiersza 
porównuje podróż do zmagania, „zapasów ze światem”. Wątek ten po-
jawia się w zakończeniu utworu, gdzie finał podróży nazwany zostaje 

„paktem wymuszonym po walce”.
W drugim fragmencie „ja” liryczne wzywa odbiorcę, aby zapoznał 

się z dorobkiem obcych kultur i cywilizacji. Ich przedstawicielami są: 
„Grek z Efezu” oraz „Żyd z Aleksandrii”. Ponieważ oba wymienione 
miasta były ważnymi ośrodkami życia artystycznego i naukowego świa-
ta antycznego, wywnioskować można, że chodzi tu przede wszystkim 
o „podróż mentalną” oraz o taki rodzaj wtajemniczenia, który nazwać 
by można zgłębianiem pokładów wiedzy zgromadzonej przez naszych 
przodków. I choć dawne systemy filozoficzne, a także obrzędy i ryty 
religijne przeminęły wraz z tymi, którzy je stworzyli („milczące ini-
cjacje i niewinne orgie”, „opuszczone sztolnie mitów i religii”, „nadzy 
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bogowie bez symboli”), to jednak zapoznanie się z nimi może być dla 
wędrującego pożyteczne. Dlaczego? Gdyż uczy pokory wobec mijającego 
czasu. To pierwsza bardzo ważna nauka płynąca z podróży, która daje 
świadomość przemijania, odchodzenia w niepamięć tworów ludzkiego 
umysłu i ducha, nawet tych najwspanialszych…

Trzeci fragment wiersza potraktować można jako komentarz, ale 
także jako rozwinięcie tego spostrzeżenia. Zdobyta prawda jest bolesna, 
ale nie powinna przekreślać dalszej podróży. Trzeba tylko zmienić jej 
charakter. Jeżeli pasji poznawczej nie zaspokajają już wytwory ludzkiej 
kultury (wspaniałe dzieła sztuki, filozoficzne traktaty, religijne obrzędy 
i symbole), to należy zwrócić się ku światu natury. Tak jak czynili to 
przed wiekami filozofowie mieszkający w Jonii: Tales, Anaksymenes, 
Anaksymander i Heraklit. Presokratycy zastanawiali się nad tym, co sta-
nowi istotę wszechrzeczy, poszukiwali praprzyczyny (arche) wszystkich 
zjawisk, upatrując jej, każdy na swój sposób, w żywiołach naturalnych. 

A jaka korzyść płynie dla podróżnika ze „smakowania wody i ognia 
powietrza i ziemi”? Zajęcie to można nazwać filozoficznym namysłem 
nad rzeczywistością, które prowadzi do kolejnego „wtajemniczenia”. 
Pozwala mianowicie wędrującemu potwierdzić zdobytą już uprzed-
nio wiedzę o przemijaniu wszystkiego, co związane jest z doczesnym, 
ludzkim wymiarem istnienia:

bo one pozostaną gdy w sz y s t ko pr z em in ie5

i pozostanie podróż chociaż już nie twoja

Świadomość przemijania wytworów ludzkiej kultury oraz prawda o nie-
skończonym, pierwotnym charakterze świata materii skłania podmiot 
wiersza do refleksji nad dwoma fundamentalnymi wartościami, którymi 
są dom rodz iny  (ojczyzna) oraz j ęz yk  (mowa ojczysta). To dzięki 
nim człowiek czuje się zadomowiony w świecie. To one stanowią dla 
niego punkt oparcia. Są warunkiem zakorzenienia i poczucia wspólnoty 
z innymi ludźmi. Pozbawiony pamięci o miejscu swoich narodzin i wy-
zuty z daru mowy ojczystej człowiek byłby wyrzutkiem, istotą anonimo-
wą, zagubioną w zgiełku obcej rzeczywistości. Co ciekawe jednak – także 
i te dwie podstawowe wartości zostają zakwestionowane. Zagadnieniu 
temu poświęcone są trzy kolejne części wiersza: czwarta, piąta i szósta. 

5 Wyróżnienie – M.B.
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Pamięć o ojczyźnie – miejscu urodzenia, kołysce, matce, zwyczajach 
panujących w rodzinnym domu, pejzażu zapamiętanym z dzieciństwa – 
może pełnić co najwyżej doraźną funkcję terapeutyczną (jak „powta-
rzanie przed zaśnięciem śmiesznych dźwięków mowy / że – czy – się” 
czy „uśmiechanie się do ślepej ikony”), nie uśmierzy jednak śmier-
telnej choroby wędrowca. Tę bolesną prawdę podsumowuje piękna, 
nostalgiczno -symboliczna puenta fragmentu czwartego:

przeminął dom
jest obłok ponad światem

Pozorną pociechą w starciu z przemijającymi rzeczami tego świata jest 
dla człowieka umiejętność posługiwania się językiem, tworzenia wła-
snej mowy, dzięki której od zarania dziejów próbujemy uporządkować 
rzeczywistość, jak pisał Martin Heidegger: udomowić ją, czyli nadać 
sens naszemu byciu w świecie6. „Ja” liryczne wiersza Herberta przypo-
mina jednak, że odwieczne prawa natury rządzą się własną logiką, nie 
respektując ludzkich potrzeb i zabiegów:

skała która rośnie na morzu nie prosi o nazwę
a ziemia jest jak niebo
drogowskazy wiatrów światła wysokie i niskie
tabliczki w proch się rozpadły
piasek deszcz i trawa wyrównały wspomnienia
imiona są jak muzyka przejrzyste i bez znaczenia
Kalambaka Orchomenos Kavalla Levadia

A zatem także język i mowa ludzka, narzędzia, dzięki którym wynie-
śliśmy się ponad świat zwierząt, okazują się czymś znikomym i bezu-
żytecznym w perspektywie nieuchronnego przemijania: 

kiedy niebo położy pieczęć na twojej głowie
cóż może odpowiedzieć ostom wyżłobiony napis7

Podsumujmy dotychczasowe rozważania – analiza poszczególnych frag-
mentów Herbertowskiej Podróży prowadzi do wniosku, że rozbudowana 
wypowiedź podmiotu lirycznego służy wyeksplikowaniu podstawowej 

6 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.
7 W tym miejscu warto przywołać równie pesymistyczną frazę z wiersza Cze-

sława Miłosza Oset, pokrzywa z tomu Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 23. 
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prawdy: wędrowanie uświadamia człowiekowi fakt przemijania każdego 
z nas, ale także wytworów naszego świata, który z takim mozołem wciąż 
na nowo budujemy, by stworzyć sobie ulotny azyl. Przesłanie formu-
łowane przez podmiot wiersza ma jednak, oprócz negatywnego, także 
pozytywny wydźwięk. Odnajdujemy go we frazach, które wypowiada 
już nie przygodny wędrowiec, ale doświadczony homo viator, ktoś, kogo 
wędrowanie nauczyło pokory, przyniosło wtajemniczenie w bieg spraw 
tego świata: „i pozostanie podróż chociaż już nie twoja”, „lecz nie miej 
gniewu / przyjmuj wszystko”, „oddaj puste siodło bez żalu / oddaj po-
wietrze innemu” oraz „pakt wymuszony po walce / wielkie pojednanie”. 
To właśnie w tych frazach zawiera się przesłanie Herbertowskiego 
„przewodnika i mistrza”. Czego dotyczy? Przede wszystkim niełatwej 
umie ję tnośc i pogodzenia  się z uświadomionym stanem rzeczy. 
Prawdę o przemijaniu trzeba przyjąć w sposób godny, bezkompromiso-
wy. Tak jest ten świat urządzony i nic na to poradzić nie możemy. Nie 
oznacza to jednak bezwolnej akceptacji zastanego porządku. Wszak 

„prawdziwa podróż […] [to] pakt wymuszony po walce” – chodzi tu 
przede wszystkim o wysiłek intelektualnego sprostania wyzwaniu 
śmierci, wewnętrznego oporu wobec skandalu unicestwienia… 

Druga ważna rada dotyczy wyrzeczenia s i ę  tego, co tylko po-
zornie do nas należy, a tak naprawdę ulega zapomnieniu. Jest więc 
pouczeniem o charakterze etycznym, które mówi, iż nie warto przy-
wiązywać się do rzeczy, nawet tych najcenniejszych, gdyż i tak nie uda 
się nam ich ocalić przed przemijaniem. Te dwie prawdy – wyrzeczenie 
się wszystkiego oraz przyjęcie wyższej konieczności obowiązującej 
w świecie natury – są bliskie postawie stoickiej. Jak pisał Władysław 
Tatarkiewicz, omawiając doktrynę stoików: „Aby wszystko mieć, trze-
ba się wszystkiego wyrzec. Ten jest mędrcem, kto tego dokona”8. Tak 
rozumiana mądrość jest formą wyzwolenia i oczyszczenia. Kierowanie 
się nią prowadzi człowieka (mędrca) do stanu, który nazwać by można 
wyzwoleniem przez ograniczenie, pozbyciem się wszelkich doczesnych 
przyzwyczajeń, pragnień i pożądliwości. Do ataraksji. Tak właśnie ro-
zumieć należy sens symbolicznej frazy kończącej część czwartą wiersza: 

„przeminął dom / jest obłok ponad światem”, oraz koncyliacyjną wymowę 
zamykającej utwór frazy: „wielkie pojednanie”. 

8 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1990, s. 132.



Motyw podróży jako metafory drogi życia 197

Czytając i interpretując wiersz Zbigniewa Herberta, warto pamiętać, 
że jest on parafrazą Itaki Konstandinosa Kawafisa. Dla obu poetów 
punktem wyjścia była mitologiczna podróż Odyseusza, bohatera home-
ryckiego eposu. Natomiast to, co scala przesłanie obu wierszy, sprowadzić 
można zasadniczo do trzech podstawowych spraw. Po pierwsze, obaj 
poeci zachęcają swoich odbiorców do odbycia d ług ie j i  c i ekawej 
podróży. Według nich nie może być ona jednak przygodnym prze-
mieszczaniem się z miejsca w miejsce, ale uważnym, pełnym namysłu, 
angażującym całego człowieka dążeniem do celu, który nigdy przecież 
nie jest do końca znany, odsłania się stopniowo podczas przemierza-
nej drogi. Po drugie, bohaterów obu poematów łączy wspólna cecha, 
nazwać ją można tk l iwą pamięc ią o  małe j o j cz yźnie. Droga 
kojarzy się z bezmiarem, z odkrywaniem nowych horyzontów, ważne 
jest jednak, aby ten, kto wyrusza w podróż, wiedział, z jakiego punktu 
startuje. Aby znał i docenił wartość domu, w którym się narodził i do 
którego z bagażem doświadczeń powinien u schyłku życia powrócić. Po 
trzecie, obu protagonistów łączy poznanie prawdy o  przemi jan iu 
wsz y s tk iego. To gorzkie doświadczenie nie przybiera jednak formy 
nihilistycznego manifestu, wręcz przeciwnie – staje się fundamentem 
heroicznej, egzystencjalnej postawy akceptacji uświadomionego sobie 
stanu rzeczy9.

Kawafis i Herbert, sięgając po obiegowy motyw podróży jako meta-
fory ludzkiego życia, są wyznawcami agnostycyzmu niepozbawionego 
wszelako pierwiastka wiary. Jej przedmiotem nie jest jednak jakiś reli-
gijny system czy eschatologiczna pociecha, ale heroiczne trwanie przy 
wartości życia samego w sobie – jedynej rzeczywistości, którą przez 
jakiś czas posiadamy. Obaj poeci wiedzą, że życie to dar, który trwa 
krótko i przemija raz na zawsze. Obaj też pouczają, by z darowanej 

9 Inaczej postrzega tę kwestię Arent van Nieukerken, który podsumowując 
swoje rozważania o Itace Kawafisa i Podróży Herberta, konstatuje retorycznie: „Na 
czym może wobec tego polegać «pakt wymuszony po walce, wielkie pojednanie» 
(śmierć?) Chyba nie będzie on przypominał dojrzałej mądrości bohatera Itaki («Itaka 
dała ci tę piękną podróż  / […] / Itaka cię nie oszukała  / […] / po tylu doświadcze-
niach  / już zrozumiałeś, co znaczy Itaka»), gdyż to, co dla Kawafisa jest horyzontem 
transcendencji, Herbertowi jawi się jako rubież bezsensu, przepaść nicości. Mimo 
swego etycznego maksymalizmu wydaje się Herbert dziwnie podatny na pokusy 
nihilizmu…”. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm…, s. 224.
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chwili wykuć, póki czas, niepowtarzalny kształt naszego jednostkowego 
przeznaczenia. 

Motyw podróży jako drogi życia powraca w innym ważnym wier-
szu Zbigniewa Herberta – Modlitwie Pana Cogito – podróżnika (ROM) 
napisanym mniej więcej w tym samym czasie co Podróż. Warto w tym 
miejscu przytoczyć fragment wypowiedzi Arenta van Nieukerkena, 
który analizując podobieństwa i różnice między wierszami greckiego 
i polskiego poety, zauważał:

Kryptocytaty ze słynnego wiersza Podróż […] unaoczniają, że Herbert osadził 
ów motyw w bogatym kontekście kulturowym. Otóż wydaje się, że jego stosunek 
do podróży cechuje zasadnicza ambiwalencja. Podróż jest bowiem zarówno 
koniecznością (wygnanie, ucieczka), jak i szansą (poznawania nowych kultur, 
z ac hw ycen ia s i ę ró ż norod noś c i ą i  p i ęk nem ś w iat a: Modlitwa Pana 
Cogito – podróżnika)10. 

Zacytowany powyżej fragment artykułu holenderskiego literaturoznaw-
cy stanowi dobry punkt odniesienia dla rozważań o przesłaniu Her-
bertowskiej Modlitwy. Wiersz ten od strony kompozycyjnej przybiera 
postać modlitwy dziękczynno -przebłagalno -proszalnej, wpisując się 
w konwencję tekstów religijnych, tym bardziej, że rozpoczyna się od 
apostrofy do Boga Stwórcy: „Panie / dziękuję Ci że stworzyłeś świat 
piękny i bardzo różny”. W całym tekście występuje dziesięć zwrotów 
dziękczynnych, trzy błagania skierowane do Boga oraz siedem próśb. 
Przyjrzyjmy się tej poetyckiej modlitwie Pana Cogito dokładniej. 
Uważna lektura tekstu prowadzi do wniosku, że mamy oto do czy-
nienia z wypowiedzią tytułowego podróżnika, którego naczelnymi 
cechami charakteru są egotyzm (eksponowanie własnego ja, swoich 
doznań, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych) oraz este-
tyczna postawa wobec rzeczywistości. W pierwszej części utworu Pan 
Cogito, będący w tym wierszu porte ‑parole samego autora, zwracając 
się do Stwórcy, koncentruje się na własnych, zwłaszcza pozytywnych 
doznaniach i przeżyciach, które postrzega jako epifanie wytchnienia 
łagodzące mroczne doświadczenie udręki duchowej towarzyszące mu 
każdego dnia. Ta udręka spowodowana jest tajemniczą chorobą i lękiem, 

10 Zob. A. van Nieukerken, Motyw podróży w kilku utworach Herberta, Audena 
i Kawafisa…, s. 215 [wyróżnienie – M.B.].
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a jego źródłem jest poczucie osaczenia osoby mówiącej w wierszu przez 
„wodnistookich szarych niemądrych prześladowców”11.

W analizowanym utworze akcent położony został na doznania 
i przeżycia estetyczne związane z kontemplacją dzieł sztuki: muzyki, 
architektury czy malarstwa. Wzbudza je także uważność towarzysząca 
postrzeganiu zjawisk naturalnych, takich jak piękno zwiedzanej właśnie 
okolicy, wywołujące „melancholię krajobrazu”, „mądre tautologie natury”, 
podziw dla gwiazdozbiorów obserwowanych na letnim niebie południo-
wej Europy, „mglista wysepka Mull na Hebrydach” czy wzbudzający 
ekstazę u patrzącego na zjawiskowy zachód słońca nad Morzem Jońskim.

Pan Cogito, mając świadomość swego pięknoduchostwa i egoty-
zmu, kaja się przed Bogiem („wybacz że myślałem tylko o sobie”), 
jednocześnie dając wyraz empatii i postawy chrześcijańskiej miłości 
bliźniego. Czyni tak, dostrzegając ludzkie dobro uwidaczniające się 
w prostych gestach i zwykłej ludzkiej życzliwości „dobrych i rozum-
nych ludzi w brzydkim mieście Manchester”, anonimowego staruszka 
mieszkającego na „wyspie syna Laertesa”, Mamy ze Spoleto, Spirydiona 
z Paxos czy dobrego studenta z Berlina. Można się domyślić, że za spo-
tkaniami z tymi anonimowymi i pospolitymi postaciami kryją się jakieś 
wielkie ludzkie emocje, chwile doznanego braterstwa i międzyludzkiej 
solidarności, które wzmocniły duchowo podmiot wiersza.

Jak się już rzekło wcześniej, podmiot liryczny Herbertowskiej Mo‑
dlitwy w pierwszym rzędzie dziękuje Panu za „świat piękny i różno-
rodny”, akcentując tym samym kreatywny aspekt Bożej wszechmocy, 
nakazujący zobaczyć w Stwórcy nie tylko omnipotentnego Kreatora 
(Wielkiego Zegarmistrza), ale przede wszystkim wrażliwego na piękno 
Artystę (Deus artifex). Warto w tym miejscu odnotować, że w podobny 
sposób na Boga Stwórcę patrzył Jan Kochanowski, autor religijnego 
szesnastowiecznego hymnu Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne da‑
ry?. Inne skojarzenie wiedzie do słynnej frazy Fiodora Dostojewskiego: 

„Piękno zbawi świat”12 – i prawdopodobnie to właśnie ona wpisuje się 

11 Pod tą przygnębiającą metaforą skrywają się zapewne tak zwani smutni pa-
nowie, agenci peerelowskiej służby bezpieczeństwa, nagabujący Zbigniewa Herberta 
do współpracy i donoszenia na innych literatów i artystów wyjeżdżających za granicę.

12 Słowa te wypowiada książę Myszkin, główny bohater Idioty Dostojewskiego. 
Sam pisarz opatrzył to zdanie następującym komentarzem: „Piękno jest ideałem; 
ideał jednak długo jeszcze nie stanie na nogach zarówno u nas, jak i w cywilizo-
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doskonale w światoodczucie Pana Cogito podróżnika, a także samego 
Zbigniewa Herberta. Piękno to bowiem ta wartość, która przemawia 
do niego, jako artysty słowa, najbardziej. Jest bliskie jego wrażliwości 
i sposobowi postrzegania świata, który bez epifanii estetycznego za-
chwytu byłby mroczny i nie do zniesienia. 

Jednocześnie podmiot wiersza zdaje sobie sprawę z tego, że wiara 
nie powinna sprowadzać się wyłącznie do – bazującego na emocjach – 
zachwytu. Dlatego ta najważniejsza z wszystkich próśb kierowanych 
do Stwórcy dotyczy przełamania egotycznej hybris, co wypowiedzia-
ne zostało w sposób zawoalowany, przy użyciu symbolicznego kodu: 

„a nade wszystko żebym był pokorny to znaczy ten który / pragnie źró-
dła”. Pokora i pragnienie źródła to dwa filary postawy chrześcijańskiej. 
Pierwsza prośba oznacza uniżenie, wyjście z kokonu własnego „ja” ku 
bliźnim, jest potrzebą „rozumienia innych ludzi innych języków i innych 
cierpień”. Druga natomiast dotyka sprawy najgłębszej, o której Herbert 
jako poeta rzadko wypowiada się w swoich wierszach. Źródło, znane 
z opowieści ewangelicznej o Chrystusie rozmawiającym z Samarytanką 
przy studni, symbolizuje wodę życia, ta zaś jest znakiem żywej wiary, 
która czerpie swą moc z sakramentalnej tajemnicy przeistoczenia i ubó-
stwienia człowieka w Chrystusie. Tej potrzeby Pan Cogito nie wyraża 
explicite, ale zarazem jej nie tłumi, nosząc pragnienie źródła w swoim 
sercu. Póki co wystarcza mu ekstatyczny stan estetycznego „uwiedzenia 
na zawsze i bez wybaczenia”.
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„Zbliżyć się na odległość  
jednego człowieka…”

Postkolonialna lektura esejów Zbigniewa Herberta

Nazwisko autora Napisu pojawiło się dość wcześnie w pracach, których 
autorzy upominali się o miejsce dla krytyki postkolonialnej (lub postza-
leżnościowej, jak postulują niektórzy badacze) w obszarze studiów nad 
rodzimą kulturą i literaturą1. W tym kontekście podkreślano zwłaszcza 
zainteresowanie pisarza imperium rzymskim jako figurą ucisku. Tekstem, 
który programował wręcz lekturę postkolonialną, jest późny wiersz 
Przemiany Liwiusza (ENO), który dla Clare Cavanagh stał się podstawą 
do przypisania Herbertowi „postkolonialnej wrażliwości”2. Podjęcie 
rzetelnych studiów nad jego twórczością, inspirowanych wspomnianą 
metodologią umieszczano jednak na ogół w przyszłości, traktowano 
jako zadanie „do wykonania”, co – jak można się domyślać – w wielu 
przypadkach brało się ze świadomości przeszkód, jakie czekają na ba-
dacza, który podjąłby się przyłożenia do autora Barbarzyńcy w ogrodzie 
miary postkolonialnej. 

Obawy takie nie są bezpodstawne, mowa przecież o pisarzu o do-
robku imponującym, którego myślowy ciężar stanowi przedmiot nie-
ustających studiów i sporów. Ten dorobek jest także zapisem przemian, 
jakim podlegał sam autor, jego rozumienie szeregu spraw – zarówno 
ściśle artystycznych, jak i światopoglądowych. Klasycyzm jako formuła 

1 J.M. Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa 
Herberta, Kraków 2014.

2 C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, 
tłum. T. Kunz, „Teksty Drugie” 2003, nr 2 – 3, s. 67. 
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porządkująca sprawdza się tu tylko częściowo, tłumaczy, ale i zwodzi 
wizją gotowych odpowiedzi. Nie inaczej w przypadku dyskursu post-
kolonialnego. Nie znajdziemy u Herberta – poniekąd konstytutywnej 
dla przywołanej metodologii – krytyki uniwersalistycznych roszczeń 
zachodniej kultury ani też szerszej refleksji nad jej odpowiedzialnością 
za kolonialną przeszłość. Ostrożność w stosowaniu w odniesieniu do 
twórczości autora Struny światła narzędzi wypracowanych przez badania 
postkolonialne nakazuje również świadomość intelektualnego podłoża, 
na którym te się ukształtowały. I dowodzenie w tym miejscu, że mówi-
my nie o całym zjawisku, podobnie jak przytaczanie nazwisk badaczy 
niemieszczących się w tym schemacie3, nie zmienia zasadniczego faktu, 
iż myślową podbudowę kierunku stworzyli autorzy konsekwentnie 
identyfikujący się z lewicą. Odwoływanie się do pism klasyków lewicy, 
w tym Marksa, kojarzy się w naszej części Europy raczej z opresją, nie 
zaś z wyzwalaniem od niej, co – dodajmy – stanowiło jedną z głównych 
przeszkód w przeszczepianiu na rodzimy grunt badań nad spuścizną 
kolonializmu. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że studia postkolonialne 
nie stanowią ani jednorodnego światopoglądowo, ani spójnego meto-
dologicznie kierunku badań, są raczej przestrzenią refleksji, miejscem 
krzyżowania się namysłu nad zjawiskiem bardziej lub mniej szeroko 
rozumianego kolonializmu, przede wszystkim nad jego skutkami. 

Właśnie owa niejednorodność badań postkolonialnych odejmuje, 
w moim przekonaniu, sens pytaniu o stopień zgodności refleksji kon-
kretnego autora z ich założeniami. Nie mam ambicji włączenia Herberta 
w szeregi „postkolonizatorów” czy sugerowania innych formuł klasy-
fikujących, sądzę natomiast, że spojrzenie na eseje autora Barbarzyńcy 
w ogrodzie z perspektywy postkolonialnej pozwoli w nowym świetle 
zobaczyć to, co już znane dobrze, a być może również dostrzec to, co 
dotąd uchodziło naszej uwadze. 

Nieheterogeniczność i inkluzywność badań postkolonialnych nie 
oznacza braku definicji; wydaje się, że mamy raczej do czynienia 
z ich nadmiarem – nadmiarem, który każdej konkretnej próbie obję-
cia całości zjawiska odbiera szansę na pełny sukces. Ponieważ użycie 
w tytule niniejszego szkicu terminu „postkolonializm” nakłada jednak 

3 Na naszym gruncie badania nieczerpiące inspiracji z myśli marksistowskiej 
prowadzą między innymi Ewa Thompson oraz Dariusz Skórczewski. 
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na mnie obowiązek uściślenia obszaru dociekań, posłużę się definicją 
zaproponowaną przez polskiego naukowca, która pozwoli mi, jak sądzę, 
naświetlić aspekty kluczowego zjawiska, które uważam za szczególnie 
ważne z punktu widzenia przedmiotu moich badań.

Dariusz Skórczewski uznał postkolonializm przede wszystkim za 
„dyskurs emancypacyjny, w którym dokonuje się rewindykacja prawa 
głosu przez wspólnotę przedtem tego prawa pozbawioną («niemą», 
«uciszoną») lub dysponującą nim w ograniczonym stopniu wskutek 
kolonialnej opresji”4. Tak rozumiany dyskurs postkolonialny nie tylko 
dąży, zdaniem badacza, „do przywrócenia – na polu dyskursu – za-
przepaszczonej, w wyniku politycznej dominacji, symetrii między he-
gemonem a populacją podporządkowaną, lecz także problematyzuje 
samo to spotkanie, wskazując na jego niejednoznaczny, ambiwalentny 
dla obu stron podziału kolonialnego, charakter”5. Widziany z takiej 
perspektywy tekst literacki – ale i, można dodać, cała kultura – trak-
towany jest „nie tyle jako domena estetyki, co przede wszystkim pole 
ścierania się spolaryzowanych i skonfliktowanych ze sobą dyskursów: 
hegemonicznego i kontrhegemonicznego”6. 

Niech punktem wyjścia moich rozważań będzie stwierdzenie – po-
dane na razie w trybie hipotezy – że w ramach tak rozumianej domeny 
zasadniczo mieści się twórczość Zbigniewa Herberta. 

Współczucie

W rozmowie ze Zbigniewem Taranienką z początku lat 70. powiedział 
Herbert: 

Interesują mnie cywilizacje, które umarły, to znaczy narody, którym się nie 
powiodło w historii. Nam się też przecież niespecjalnie udawało. Interesują mnie 
na przykład Kreteńczycy, Etruskowie. 

Bardzo chciałbym znaleźć mechanizm działania historii, ale nie jestem pewien, 
czy mi się to może udać. Przy podejmowaniu takich tematów ważny jest przede 

4 D. Skórczewski, Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Lublin 
2013, s. 14. 

5 Tamże. 
6 Tamże, s. 16. Podobny punkt widzenia proponuje Ato Quayson, por. tenże, 

Postcolonialism. Theory, Practice, or Process?, London – Malden 2000, s. 11.



206 Michał Kopczyk

wszystkim mój emocjonalny stosunek do tych, którzy przegrali. Prawdopodobnie 
nie budowali murów, bo się czuli zbyt silnie, jak Kreteńczycy. Albo kochali ponad 
miarę wino i kobiety, jak Etruskowie. A ci straszni „prusacy” – Rzymianie – 
wytępili ich ze wstrętem (Za nami przepaść, WYW 37 – 38).

Kilka lat później w przemowie wygłoszonej w Akademie der Knute 
w Berlinie dodał: 

Jeśli ofiarom elementarnych katastrof spieszymy z pomocą i budzą nasze współ-
czucie niezależnie od tego, w jakim miejscu się zdarzyły, podobnie powinniśmy 
postępować w stosunku do ofiar katastrof historycznych, gdziekolwiek one się 
zdarzyły lub zdarzą […] (Czas przeszły teraźniejszy, MD 114). 

Kiedy indziej:

Do historii zwracam się nie po to, żeby czerpać z niej łatwą lekcję nadziei, ale aby 
skonfrontować swoje doświadczenie z doświadczeniami innych, aby zdobyć coś, 
co nazwałbym uniwersalnym współczuciem, a także poczucie odpowiedzialności, 
poczucie odpowiedzialności za stan sumień (Dlaczego klasycy?, MD 142).

Na marginesie opowieści o unicestwionej cywilizacji Etrusków:

My, którzy jesteśmy dziedzicami zbrodni i przemilczeń, staramy się wymierzyć 
sprawiedliwość przeszłości; przywrócić głos wielkim niemowom historii, ludziom, 
którym nie powiodło się w dziejach (O Etruskach, LNM 147).

Wreszcie w krótkim szkicu Leniwy język (przedrukowanym w zbiorze 
Mistrz z Delft) uzasadniał swe zainteresowanie historią dążeniem do 
„zbliżenia się na odległość jednego człowieka” (MD 122). 

Deklaracje te nie powinny dziwić, mówimy przecież o pisarzu, któ-
ry – by poprzestać na szkolnych formułach – zawsze staje po stronie 

„poniżonych i bitych” i „przegranych historii” 7; pisarzu, który wśród 
najważniejszych kategorii określających jego aktywność – artystyczną 
i życiową – umieścił współczucie8. I choć nie jest to jedyny powód, 

7 O gotowości Herberta do obrony słabszych i przegranych pisała przekonu-
jąco Małgorzata Dziewulska: M. Dziewulska, Przypomnienie „Barbarzyńcy w ogro‑
dzie”, „Res Publica” 1989, nr 6; E. Wiegandt, Eseje poety [w:] Czytanie Herberta, red. 
P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt, Poznań 1995.

8 Szerzej pisałem o tym w książce Pytanie o wspólnotę. W kręgu twórczości 
Zbigniewa Herberta, Andrzeja Bobkowskiego i Mieczysława Jastruna, Bielsko -Biała 
2013, rozdz. Religia ludzkiego braterstwa. 
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który uzasadnia mówienie o „postkolonialnej wrażliwości” Herberta, 
jest chyba głównym do tego przyczynkiem.

Uczynienie współczucia perspektywą, z której ogląda się dzieje, nie-
sie z sobą konkretne korzyści praktyczne – ułatwia przede wszystkim 
wzięcie w nawias wizji uproszczonych, sprzyjających silniejszemu, 
uwikłanych w ideologie; ułatwia zobaczenie rzeczy pozornie oczy-
wistych jako nieoczywistych. Empatia staje się pomocą w lekturze 
odkłamującej historię. To odkłamywanie nie może się jednak dokonać 
w ramach historii rozumianej jako dyscyplina naukowa. Jej wadą jest 
właśnie dążenie do obiektywności, nakazujące odrzucić empatię jako 
narzędzie nieweryfikowalne i niewymierne. W ten sposób pozbawia 
się jednak możliwości poznania tego, kto jest podmiotem dziejów 
i ich sprawcą9. To zadanie wykonać może tylko literatura rozumiana 
jako medium niewolne od ambicji poznawczych, wolne natomiast od 
ograniczeń związanych z naukowością. Tu dopiero perspektywa jed-
nostkowa i osobiste uwikłanie w historię poznającego mogą stać się 
jego sprzymierzeńcami; pamięć o przeszłości, własnej lub własnego 
narodu, pozwala bowiem lepiej rozumieć tego, kogo historia obarczyła 
podobnym doświadczeniem. Podobieństwo pamięci staje się płaszczyzną 
spotkania, warunkiem odczucia Innego jako – powiedziałby Richard 
Rorty – „w gruncie rzeczy takiego samego”. 

Przekonanie Herberta o ścisłej zależności między pamięcią a zdol-
nością do rozumienia i „odczucia” Innego skłania do tego, by uważnie 
przyjrzeć się obszarom, ku którym kieruje swą uwagę i potraktować 
jego wybory jako swoistą autodenuncjację, autoportret zbudowany 
z portretów bohaterów – indywidualnych i zbiorowych – historii. Z tej 
perspektywy odpowiedź na pytanie o przyczyny szczególnego zainte-
resowania pisarza „przegranymi historii”, niezależnie od tego, czy są 
nimi albigensi, Etruskowie, Kreteńczycy, czy ofiary inkwizycji, wydaje 
się oczywista – dlatego że sam należy do owych „przegranych”, źle po-
traktowanych przez dzieje, do „barbarzyńców”, którzy ogród zachodniej 

9 Wydaje się, że jedynie Thomas Carlyle godny jest w oczach Herberta po-
chwały jako historyk, który nie zrezygnował z perspektywy indywidualnej w opisie 
wydarzeń historycznych. Co ciekawe, dzieła tego historyka stanowią dziś obiekt 
studiów jako przykład narracji imperialnej. Por. „mały szkic” (określenie autora) 
Zdobycie Bastylii (MD).
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kultury oglądają z perspektywy gościa. I ów „przegrany” odwołuje się 
teraz do swych doświadczeń, by lepiej zrozumieć innych i zrewidować 
dotychczasowe mniemania.

Przykładem takiej właśnie rewindykacyjnej lektury jest esej Sprawa 
Samos (LNM), którego bohaterką jest skolonizowana przez Greków ty-
siąc lat przed naszą erą wyspa, następnie wchodząca w skład Związku 
Ateńskiego. Herbert przypomina zdarzenie w podręcznikach historii 
traktowane na ogół marginalnie, któremu sam skłonny jest przypisy-
wać znaczenie przełomowe dla dalszego istnienia potęgi Aten. Samos 
wchodzi w konflikt z Atenami, co inicjuje długotrwałe działania wojen-
ne, w trakcie których szala zwycięstwa przechyla się to na jedną, to na 
drugą stronę. Przywódca Aten, Perykles, ucieka się przy tym do metod 
szczególnie brutalnych, co przysparza mu wrogów (przeciwnikiem było 
wszak miasto „bratnie”), ale ostatecznie przesądza o pomyślnym dla 
niego wyniku zmagań. Eseista sugeruje, że kolonizując – a więc w isto-
cie upokarzając swego przeciwnika – Perykles przekroczył niewidoczną 
granicę, oddzielającą honorowy konflikt od „brudnej” wojny. Nie cho-
dzi mu jednak o przypomnienie raz jeszcze oczywistej skądinąd tezy 
o brutalności historii, w której nie ma miejsca dla sentymentów oraz 

że pod hasłem wolności kryje się często przemoc, co dla niektórych jest wygodnym 
usprawiedliwieniem aktualnych i przyszłych nadużyć słów i siły. Bo skoro sam 
Perykles bywał „imperialistą”… 

Jaki więc pożytek może mieć przypomnienie tej odległej afery; jaki morał 
wypływa z tej opowieści o ujarzmianiu wyspy Samos? Myślę, że ten: najeźdźcy 
wracając z wojny przynoszą w fałdach mundurów, na podeszwach butów – zarazek, 
od którego chorować będzie ich własne społeczeństwo, ich własne swobody 
(LNM,144).

Taka konkluzja powodowała, że dla czytelnika doby realnego socjalizmu 
wojna sprzed dwóch i pół tysiąca lat stawała się czytelną metaforą ich 
własnego uwikłania w zależność od zupełnie innego – choć bardzo po-
dobnego zarazem – kolonizatora. Przypomnienie zaś, że każda przemoc 
wyzwala przemoc zwróconą w przeciwnym kierunku, mogła dodawać 
otuchy dzisiejszym przegranym na rewanż w przyszłości. 

W eseju O albigensach, inkwizytorach i trubadurach z tomu Barbarzyń‑
ca w ogrodzie uwaga eseisty skupia się na losach średniowiecznej herezji, 
która stała się impulsem do powstania oryginalnej i wartościowej kultury, 
łączącej w sobie elementy tradycji Wschodu i Zachodu. Herbert nie 
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ma wątpliwości, że jej unicestwienie w wyniku podboju Franków było 
tragedią – zarówno w sensie czysto ludzkim, jak i kulturowym. Raz 
jeszcze okazało się, że w starciu z brutalnymi regułami historii warto-
ści duchowe muszą przegrać. Ofiara, jaką złożyli albigensi, nie poszła 
jednak na marne, ich podbita kultura wpłynęła na kulturę najeźdźców, 
wzbogaciła ją, tworząc w ostateczności zupełnie nową jakość. Wchodząc 
w rolę adwokata niemej już kultury – lub raczej jej przedstawicieli – 
Herbert stara się udowodnić, że nic w duchowej historii człowieka nie 
bierze się znikąd i nic, lub prawie nic, nie znika zupełnie. 

Nie zniknęli także Etruskowie, co udowadnia pisarz w eseju O Etru‑
skach (LNM), skrupulatnie rekonstruując historię podboju kultury, która 
stworzyła podwaliny pod narodziny imperium rzymskiego. Nie wdając 
się w dywagacje, czy toskańskie królestwo musiało zniknąć, by Rzym 
mógł się narodzić, pisarz przypomina świat, który przestał istnieć, lecz 
jego osiągnięcia współtworzą dziś oblicze rzeczywistości. 

Holendrów „złotego wieku”, sportretowanych w esejach z tomu 
Martwa natura z wędzidłem, uznać wypada na tle ulubionych bohaterów 
zbiorowych pisarza raczej za odstępstwo od normy. Nie dość, że unik-
nęli tragicznych losów społeczności wymarłych, to stworzyli w środku 
Europy kulturę promieniującą swym zasięgiem i budzącą podziw 
oryginalnością. Z oczywistych powodów Herbert fascynuje się ma-
larstwem Holendrów, nie mniej jednak od mistrzów pędzla interesuje 
go tajemnica ich niespożytej energii, która uzewnętrznia się w każdej 
prawie dziedzinie ich aktywności, powodując skokowy rozwój cywili-
zacji. Dla Herberta społeczeństwo holenderskie XVII wieku to pierw-
sze na świecie społeczeństwo nowoczesne, racjonalne, demokratyczne 
i egalitarne – przynajmniej jak na ówczesne standardy – jednak dlatego 
właśnie podlega zagrożeniom, jakie reszta świata pozna wieki później. 
Eseista sugeruje, że słynna tulipanowa gorączka (eufemizm odnoszący 
się do zdarzenia, które wstrząsnęło podstawami kraju) jest „ubocznym 
skutkiem” racjonalizacji stylu życia. Szukając odpowiedzi na pytanie 
o źródła kulturowego fenomenu Holendrów, Herbert wgłębia się 
w dzieje ich kraju, zwłaszcza historię wojny, dzięki której wyzwolili się 
spod długiej zależności od Hiszpanii. Ze zdziwieniem zauważa przy 
tym zupełny niemal brak skłonności do apoteozy własnych dokonań 
militarnych, gloryfikowania zwycięstwa i jego sprawców. Patriotyzm 
Holendrów jest równie racjonalny i rzeczowy jak ich stosunek do życia, 
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nie lubują się ani w militarnych celebracjach, ani w patriotycznej pod-
niosłości. Rzec można, że jako społeczeństwo postkolonialne wolni są 
od postkolonialnych przypadłości – resentymentu, pretensji do historii, 
kultu wojny, zwłaszcza zaś powściągliwi bywają w tworzeniu mitolo-
gii na swój temat, owych „wymysłów koniecznych” (necessary fictions – 
pojęcie wprowadzone przez Homiego K. Bhabhę10), które narodom 
doświadczonym przez historię pomagają znosić pamięć o własnych 
upokorzeniach. 

Holendrzy, których obraz wyłania się z esejów Herberta, przeczą 
stereotypowym wyobrażeniom na temat społeczności dotkniętych nie-
wolą. Nie noszą piętna kolonialności – to jeden z możliwych wniosków. 
Można też wysnuć inny: są przykładem na to, że piętno to można 
przetransponować i uczynić siłą napędową wspólnoty, która zdolna jest 
dzięki niej do czynów leżących poza możliwościami wspólnot wolnych 
od podobnych doświadczeń. Jaki mechanizm rządzi owym zjawiskiem? 
Jak udało się rodakom Rembrandta wprząc go pracy na własną korzyść? 
Odpowiedzią może tu być esej Delta (MNW), opowiadający o żmudnej 
pracy, jaką było konkurowanie z zachłannym morzem o ziemię i mor-
dercza praca nad jej zagospodarowaniem. Ratunkiem dla Holendrów 
okazała się integrująca siła wspólnego wyzwania rzuconego naturze. 

Barbarzyńca w podróży służbowej

Zanim powrócę do lektury tekstów ilustrujących historiozoficzne zain-
teresowania Herberta, pozwolę sobie na dygresję dotyczącą ich boha-
tera; to przecież także przez niego – jego sposób istnienia w oglądanej 
rzeczywistości, role, w jakie się wciela i tak dalej – wyraża się wizja 
świata jego twórcy. 

Spośród właściwych mu przymiotów na pierwszy plan wysuwa się 
osobliwa – i często podkreślana przez komentatorów – pokora, która 
nakazuje nie manifestować swej obecności w odwiedzanym świecie. Ce-
cha ta widoczna jest szczególnie w Barbarzyńcy w ogrodzie, gdzie niechęć 
do naruszania naturalnego rytmu rzeczywistości przybiera wręcz postać 

10 H.K. Bhabha, Representation and the colonial text: a critical exploration of some 
forms of mimeticism [w:] The Theory Reading, ed. F. Gloversmith, Sussex 1984. 
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świadomej mimikry11 – wędrowiec stara się być niewidzialny, schowany, 
by innym razem zręcznie udawać miejscowego i nie bez dumy uświa-
damiać sobie własne kompetencje jako zręcznego imitatora. Można 
sądzić, że jednym z powodów uciekania się do strategii mimikry jest 
świadomość ryzyka wynikającego z niepogłębionego kontaktu między 
reprezentantami odmiennych światów. Wzrok, który napotykają, kate-
goryzuje, zawęża do stereotypu, esencjalizuje. Zrelacjonowane w esejach 
kontakty z napotkanymi ludźmi są sporadyczne i na ogół przypadkowe, 
służą poszerzeniu wiedzy, nie stają się okazją do światopoglądowych 
polemik. I tylko czasem, zdemaskowany, bohater wprawia w ruch me-
chanizm obronny – humor i ironię. Tak na przykład relacjonuje scenę, 
jakiej stał się mimowolnym bohaterem w sieneńskiej trattorii: 

Zjadłem dwie […] porcje i zamawiam trzecią. Właścicielka małej trattorii 
jest wyraźnie wzruszona. Mówi, że jestem gentile. Potem pyta o narodowość 
i dowiedziawszy się, że jestem Polacco, woła z niekłamanym entuzjazmem: bravo! 
Wzywa też na świadka tego historycznego zdarzenia zaspanego męża i grubą 
córkę. Wszyscy oni stwierdzają, że Polacy są molto gentili e intelligenti. Jeszcze 
chwila, a będę musiał zatańczyć zbójnickiego i zaśpiewać arię z kurantem. 
Niespodziewanie właścicielka zadaje mi pytanie, czy w Polsce są rozwody. Łżę, 
że nie ma, i teraz zalewa mnie z głową fala zachwytów (Siena, BO 72).

Stereotyp, nawet ten najpochlebniejszy, zawęża i orientalizuje, stwarzając 
nie tylko dystans, lecz także wyżej stawiając oceniającego – to do nie-
go należy bowiem prawo do zdziwienia i uogólnień. Nic dziwnego, że 
podróżnik zrobi wszystko, by nie tylko unikać podobnych sytuacji, lecz 
także by nie stracić żadnej okazji do zrewanżowania się miejscowym za 
ich kłopotliwą życzliwość. I wydaje się, że właśnie temu podporządko-
wana jest jego skomplikowana gra zmiany masek, wchodzenia w coraz 
to nowe role. W przywołanym eseju będzie to rola antropologa, który 
fachowym okiem przygląda się „tubylcom”: 

11 Mimikrę, za Homim K. Bhabhą, rozumiem jako postawę naznaczoną swo-
istego rodzaju dwoistością, wynikającą z dążenia podmiotu skolonizowanego do tego, 
by upodobnić się do kolonizatora, „ale nie całkiem”, a które, „aby było skuteczne, 
musi bezustannie demonstrować swoje ześlizgiwanie się znaczenia, swój nadmiar, 
swoją różnicę” (tenże, Miejsca kultury, tłum. T. Dobrogoszcz, Kraków 2010, s. 80). 
Ostatecznie ów podmiot istnieje w sposób nieokreślony do końca, zmienny, polary-
zujący, „częściowy”, „niepełny” i „wirtualny” (tamże, s. 81) – zarówno we własnych 
oczach, jak i w oczach kolonizatora.
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Na głównej ulicy via di Citta odbywa się codzienny obrządek – passeggiata.
Jeśli powiem, że jest to spacer, nie wyjaśnię nic. W każdym włoskim mieście 

jest taka ulica, którą pod wieczór zapełnia tłum mieszkańców, przechadzających 
się godzinę lub dwie, tam i z powrotem, po niewielkiej przestrzeni. Przypomina 
to próbę statystów w monstrualnej operze. Starsi demonstrują swoją żywotność 
i weryfikują dyplomy: Buonasera, dottore; Buonasera, avvocato. Dziewczęta i chłopcy 
chodzą osobno. Porozumiewają się tylko oczami, stąd oczy stają się duże, czarne 
i wyraziste; deklamują sonety miłosne, miotają płomienie, skarżą się, przeklinają 
(Siena, BO 71 – 72).

Jak widać, antropolog jest również tłumaczem – kimś umiejscowionym 
na przecięciu dwu systemów znakowych; rozumie oba, zakładając za-
razem „przekładalność” jednego na drugi.

Warto dodać, że ta subtelna i podszyta pewną zazdrością ironia 
nabiera ostrości w momentach, gdy jej obiektami stają się współcześni 
mieszkańcy Zachodu zobaczeni w pozach i działaniach narzucanych 
przez nowoczesność. W żartobliwej obserwacji poczynionej w sie-
neńskiej katedrze ujawnia się przekonanie o miałkości kultury, której 
przedstawiciele stracili kontakt z własnym dziedzictwem: 

Przewodnicy krzykliwie poganiają stada turystów. Spoceni farmerzy z dalekiego 
kraju filmują każdy kawałek muru, który wskazuje objaśniacz, i posłusznie 
wpadają w ekstazę, dotykając kamieni sprzed kilku wieków. Nie mają zupełnie 
czasu na oglądanie, tak bardzo pochłonięci są fabrykowaniem kopii. Włochy 
zobaczą wtedy, gdy będą u siebie, kolorowe, ruchome obrazy, które nie będą 
w niczym odpowiadały rzeczywistości. Nikt już nie ma ochoty studiować rzeczy 
bezpośrednio. Mechaniczne oko niezmordowanie płodzi cienkie jak błona 
wzruszenia (Siena, BO 82).

Wśród ról, w jakie wciela się bohater, szczególne znaczenie ma rola 
barbarzyńcy. Wybierając tytuł dla pierwszego tomu, musiał być Her-
bert świadom, że przywołuje pojęcie, które więcej w istocie zaciemnia, 
niż wyjaśnia. O wieloznaczności tytułu świadczy pośrednio wielość 
propozycji jego odczytania w kontekście całego tomu. Wśród nich nie 
zbrakło takich, w których uzasadnieniem barbarzyńskości bohatera 
było odwołanie się (aluzyjne) do ówczesnej sytuacji geopolitycznej – 
a ta czyniła barbarzyńcę z każdego w zasadzie przybysza zza żelaznej 
kurtyny. O ironicznym (autoironicznym) wymiarze tytułowej formuły 
świadczyć zaś miała erudycja „barbarzyńcy”, który – jak pisał Zbigniew 
Bieńkowski – „zanim wtargnął do ogrodu, nauczył się na pamięć nie 
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tylko wszystkich kwiatów, ale także gleb, na których wyrosły, i nieb, 
pod którymi zakwitły”12. 

Podróż Herbertowskiego bohatera nie jest więc wędrówką eduka-
cyjną – ten etap zaliczył już w czytelniach i bibliotekach – raczej cho-
dzi o konfrontację dotychczasowej wiedzy z namacalnym konkretem. 
Widziane z tej perspektywy udawanie naiwnego barbarzyńcy okazuje 
się pomocne, a może i konieczne, by to, co znane dobrze (z drugiej ręki), 
zobaczyć „po swojemu”. Nadchodzi jednak zawsze chwila, gdy trzeba 
odwołać się do erudycji, sięgnąć „w głąb”. W tym sensie jest Herber-
towski podróżnik barbarzyńcą – lecz w znaczeniu, jakie nadał temu 
pojęciu Charles Baudelaire, który „barbarzyńskość” (cudzysłów jest i tu 
niezbędny – również autor Kwiatów zła używał tego pojęcia ironicznie) 
utożsamiał z dążeniem do „szerokiego spojrzenia na zjawiska, zwłaszcza 
zaś traktowania ich jako całości”13; nie miało więc ono dla niego ko-
notacji negatywnych, co więcej „barbarzyńscy” byli dla niego zarówno 
Jean -Baptiste -Camille Corot, jak i tak wysoko ceniony Constantin Guys, 
u obu dostrzegł dążenie do tego, by przedstawiany obiekt sprowadzać 
do syntetycznego skrótu, oddającego jego cechy najbardziej charak-
terystyczne. Praca artysty nie polega więc tylko na rejestracji tego, co 

„widać” gołym okiem, na katalogowaniu wrażeń i widoków, ale raczej na 
interpretacji widzianego świata i wyrażeniu go w systemie znaków wła-
ściwych swej sztuce. Proces ten określa Baudelaire słowem „tłumaczenie”. 

Mówiąc o możliwych sensach tytułowej barbarzyńskości bohatera, 
nie sposób wreszcie pominąć pierwotnego znaczenia tego określenia. 
Dla starożytnych Greków barbarzyńcami [bárbaros] byli wszyscy, którzy 
nie mówili ich językiem, ci „skądinąd”; nie trzeba dodawać, że pojęcie to 
bardzo szybko nabrało znaczenia pejoratywnego14. W tym kontekście 
wybór dla bohatera esejów roli ewidentnie „gorszej” uznać trzeba za 
znaczący – ten wdziera się przecież do „ogrodu” nie swojego i nie przez 
siebie pielęgnowanego, by weryfikować wartość tego, co stanowi jego 
tradycję i podstawę jego tożsamości. Robi to przy tym w sposób iście 

12 Z. Bieńkowski, Dowód na istnienie piękna, „Więź” 1963, nr 6; przedr. jako 
Jasno widzący barbarzyńca [w:] tegoż, Poezja i niepoezja, Warszawa 1967. 

13 C. Baudelaire, Malarz życia współczesnego [w:] tegoż, O sztuce. Szkice kry‑
tyczne, tłum., wyb. J. Guze, Wrocław 1961, s. 206.

14 Por. hasło „barbarzyńcy” [w:] W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kul‑
tury, Warszawa 1985. 
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barbarzyński, nie przyjmując niczego „na wiarę”, ostentacyjnie subiek-
tywnie i dotykalnie (nieraz dosłownie). Oczywiście tytułowa formuła 
miała także wymiar autoironiczny, jednak ów dystans do samego siebie 
nie unieważnia pozostałych znaczeń, jakie się z nią wiążą. 

Nonszalancja Herbertowskiego bohatera w obchodzeniu się z dzie-
łami sztuki – ciągłe odchodzenie od tematyki ściśle estetycznej, nie 
tylko umieszczanie w jednym tomie rozważań o sztuce oraz dywagacji 
poświęconych na przykład kuchni, ale sugerowanie ścisłych związków 
między nimi15 – nie wynika z pewnością z chęci szokowania czytelnika, 
ale ma uzasadnienie w jego rozumieniu znaczenia i sensu sztuki. To 
znaczenie skłonny był wyprowadzać nie z uniwersalnych praw estetyki, 
lecz z jej związku – związku każdego poszczególnego dzieła – z oko-
licznościami, w jakich zaistniała. Takie przekonanie wyrażało najlepiej 
dążenie do unikania kategorii estetycznych i zastępowania ich językiem 
zaczerpniętym z rzemiosła bądź nauk społecznych. W takiej perspek-
tywie dzieło sztuki w takim samym stopniu było źródłem wiedzy 
o przeszłości, jak wiedza o przeszłości stanowiła pomoc w odczytaniu 
dzieła. Oba źródła zaś – dzieło i historia – miały z kolei przybliżać do 
zrozumienia człowieka jako takiego, jego niezmiennej natury, wyłania-
jącej się spoza dekoracji, póz, idei, mód, w jakie przystraja go konkretna 
epoka. W wielkim skrócie tak można chyba przedstawić zasadniczy cel 
przyświecający Herbertowskiemu podróżnikowi, kiedy wyprawiał się 
na swe europejskie trasy; zarówno ową trasę rzeczywistą – po miastach, 
miejscach, świadczących o czasie byłym nie -do -końca -minionym – jak 
i po muzeach, galeriach i archiwach. Obie trasy łączyły się oczywiście, 
jedna uzasadniała drugą, czego świadectwem są właśnie eseje. 

Podobnie jak nie da się oddzielić sztuki od życia, konkretnej epoki, tak 
też nie da się oddzielić sztuki od zła tego świata. Dla Herberta oczywiste 
było przekonanie – bliskie krytykom z nurtu postkolonialnego16 – że 
kultura nie jest bytem autonomicznym, antytezą historii, uwikłana zo-
stała w kazuistykę władzy, a więc przemocy, i to uwikłanie należy brać 
pod uwagę, chcąc dobrze zrozumieć jej przekaz. „Niewinna” nie jest więc 

15 J. Susuł, Zbigniew Herbert: „Barbarzyńca w ogrodzie”, „Tygodnik Powszechny”  
1963, nr 18.

16 Por. E. Said, Świat, tekst, krytyk, tłum. A. Krawczyk -Łaskarzewska [w:] Kul tura, 
tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, red. A. Preis -Smith, Kraków 2004. 
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i sztuka, co jednak nie znaczy, że nie wnosi w rzeczywistość jakości nie-
osiągalnych poza nią. Nietrudno znaleźć przykłady ciemnych związków, 
jakie łączyły artystów z możnymi i ich grami o władzę. Zarówno dziś, 
jak i w przeszłości ostatnie słowo należało do tego, kto płacił rachunki, 
a bardzo rzadko bywał nim sam mistrz. To powodowało, że dzieło sztuki 
stawało się stronnikiem w walce o dominację, tekstem wspierającym jego 
aspiracje, potwierdzającym wobec świata jego prawa do władania oraz 
potęgę (co zwykle oznaczało to samo). Podróżnik wydaje się przy tym 
godzić z taką koleją rzeczy, nader rzadko zdobywając się na odruch buntu. 
Czy można mieć pretensje do Greków, że swe świątynie traktowali nie 
tylko jako miejsce kultu, lecz i demonstrację obecności na zdobytej ziemi, 
symbol siły? (Tak odczytał pisarz znaczenie greckich budowli w Paestum).

Zdając sobie sprawę z mechanizmów, jakie przez stulecia napędzały 
rynek sztuki i nie przestały działać do dziś, Herbert nie osądza lub osądza 
rzadko. Jego wybory estetyczne nie pozostawiają zarazem wątpliwości, że 
co najmniej tak jak mistrzostwo ceni sobie charakter artystów; ci najlepsi 
zawdzięczają bowiem swą wielkość właśnie temu, że potrafili ochronić 
swą indywidualność wobec żądań i zachcianek świata, pozostali sobą – 
płacąc często za to wysoką cenę. W ten sposób sztuka, jak każda inna bez 
wyjątku dziedzina życia, staje się areną walki osoby o własną podmioto-
wość, ścierania się jednostki z tym, co jest zainteresowane jej pomniej-
szeniem, usidleniem, wprzęgnięciem do pracy na swoją korzyść. Analiza 
mechanizmów, za pomocą których zbiorowość – najczęściej w imię 
swoiście pojętej troski o dobro wspólne – ogranicza wolność jednostki, 
doprowadzając do jej społecznej, a w skrajnych przypadkach fizycznej 
eksterminacji, stanowi ważną część esejów. Pisarza interesuje mechanizm 
utrzymania wspólnoty, koszty, jakie ponosi jednostka ceniąca ponad 
wszystko ciepło grupy, a także ta, która (z własnej woli lub wbrew niej) 
oparcie to utraciła. Modelami, na których demonstruje pisarz swe teorie, 
są najczęściej ofiary społecznego ostracyzmu, odrzucone ze względu na 
swe nieprzystosowanie się do norm ogółu. 

Dziedzictwo Rzymu

Próbując zrozumieć Herbertowskie pojmowanie historii i kulturowych 
skutków kolonizacji, nie sposób pominąć jego stosunku do Cesarstwa 
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Rzymskiego. Z pewnością rację ma Józef M. Ruszar, twierdząc, że 
przyjrzenie się obrazowi imperium rzymskiego, czy szerzej: cywilizacji 
rzymskiej, jaki przynosi twórczość autora Pana Cogito, przybliża nas 
do zrozumienia jego pojmowania historii i stosunku do metropolii. 
Dodajmy, że nie jest to obraz ani jednoznaczny, ani też statyczny 17. 

O tym, że sposób przedstawiania cywilizacji rzymskiej zmieniał się 
z czasem, przekonuje najlepiej porównanie dzieł powstałych w różnych 
okresach twórczości Herberta – co interesująco realizuje przywołany 
wyżej badacz. Pod tym względem cytowany przez Clare Cavanagh 
wiersz Przemiany Liwiusza (ENO) należy zaliczyć do najpóźniejszych, 
kiedy perspektywę „uczestnika” przyćmiła rola „ofiary” – świadomej bycia 
przedmiotem w brutalnej grze historii. Nie znaczy to bynajmniej, że 
mamy do czynienia z czymś, czego we wcześniejszej twórczości nie znaj-
dziemy, idzie bardziej o zmianę akcentów, przesunięcie punktu ciężkości.

Przykładem stosunkowo wczesnego utworu (pierwsza połowa 
lat 60.), w którym podjął pisarz tematykę „rzymską”, jest niedokończo-
ny esej Lekcja łaciny (LNM). Jego treść stanowią dwie przeplatające się 
warstwy narracji, z których jedna związana jest z dziejami rzymskich 
podbojów Brytanii, druga – wspomnieniami narratora z okresu jego 
nauki w gimnazjum klasycznym. Elementem wspólnym obu warstw 
jest tytułowa łacina. 

Narrator opowieści „szkolnej” drobiazgowo rekonstruuje proces 
edukacji, wydobywając szczególnie stopniowe krystalizowanie się no-
wej świadomości uczniów, ich dorastanie do roli świadomych człon-
ków wspólnoty łacińskiej. Wchodzenie w świat antyku rzymskiego to 

17 „Rzym w wierszach i esejach Herberta jawi się przede wszystkim jako para-
dygmat cywilizacji, a nie kultury. […] [P]aradygmat ten funkcjonuje w dwóch wer-
sjach: pozytywnej i negatywnej, aprobatywnej i stawianej jako wzór zła w historii. 
Tak więc dzieje Rzymu mogą być parabolą na dwóch płaszczyznach semantycznych. 
Pierwsza dotyczy cywilizacyjnego wysiłku człowieka wobec barbarii i druzgocącej 
machiny czasu, niszczącej wszelkie przejawy ludzkiej aktywności. Jest to optymi-
styczna, choć nie pozbawiona dramatyzmu, wizja dziejów człowieka walczącego 
zarówno z naturą, jak i dzikością ludzi. Druga akcentuje istnienie historiozoficznego 
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”. J.M. Ruszar, Słońce republiki…, s. 22.
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dla nich wchodzenie w przestrzeń ładu i porządku, i to one staną się 
dla nich punktem oparcia wówczas, gdy ich świat runie pod naporem 
uzbrojonego w śmiercionośną ideologię barbarzyństwa. Wtedy dopiero 
przekonają się, że ból, jakim była dla nich nauka, opłacił się, pozwolił im 
bowiem wziąć w karby niesforną i skłonną do zła naturę. W takiej wizji 
kolonizacji nie ma ostrego podziału na złych i dobrych – najeźdźców 
i ofiary. Kolonizowany okazuje się tyleż pokonanym, co beneficjentem 
zaistniałej sytuacji, razem ze swym opresorem (w tym przypadku – kul-
turą łacińską) uczestniczy bowiem w tej samej przestrzeni kulturowej 
i podobnych wartościach. 

Nie należy z tego wyciągać wniosku, że dla Herberta każda sytuacja 
zależności nosi w sobie ową – tak często podkreślaną przez teoretyków 
postkolonializmu18 – ambiwalencję; nie każdego kolonizatora łączy ze 
swą ofiarą relacja symbiozy. Nie ma jej z pewnością stosunek pisarza 
do aktualnego władcy jego ojczyzny – wschodniego imperium – któ-
rego obecność stanowi stały element świadomości podróżnika, każąc 
mu z uwagą i pieczołowitością rekonstruować swe związki z Zacho-
dem. Opowieści Herberta o krwawych dziejach Europy podszyte są 
silnym pragnieniem identyfikacji z jej wartościami, motywowanym 
świadomością, że tylko one mogą uchronić go przed rozpłynięciem 
się w otchłani innej, obcej mu kultury. Byłby więc Rzym (kultura 
łacińska) hegemonem zastępczym – w znaczeniu, jakie wiąże z tym 
pojęciem Ewa Thompson?19 Zapewne tak, choć – w przeciwieństwie 
do „współczesnych polskich elit postkolonialnych”, o których mówi 
badaczka – mamy do czynienia z działaniem świadomym, metodycznie 
realizowaną strategią ratowania kultury w sytuacji, gdy ta poddana jest 
zupełnie realnej, zewnętrznej niszczącej sile. Nie należy także zapo-
minać (nie zapominał z pewnością Herbert), że poddanymi imperium 

18 Por. L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, tłum. J. Ser-
wański, Poznań 2008, s. 18 – 20.

19 Zdaniem badaczki idealistyczny obraz Zachodu jako „Mitycznego, Mądrego 
i Moralnie Uporządkowanego miernika postępu i nosiciela światłych idei” był częścią 
mechanizmu obronnego, jaki stworzyli mieszkańcy krajów podbitych przez Rosję, 
a potem Związek Radziecki. Por. E. Thompson, Postkolonialne refleksje na marginesie 
pracy zbiorowej „From Sovietology to Postcoloniality”, red. J. Korek, „Porównania” 2008, 
nr 5, s. 5. Por. także tejże, The substitute hegemon in Polish postcolonial discourse, „Faces 
of Europe”, ed. A. Gąsior -Niemiec, Warsaw 2009.
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byli przodkowie większości dzisiejszych mieszkańców Europy, a swe 
niegdysiejsze poddaństwo traktują dziś na ogół jako podstawę do uwa-
żania swych krajów za rdzeń kulturowy kontynentu. 

Bez wątpienia (choć same eseje nie dostarczają nam jednoznacznego 
argumentu na poparcie takiego wniosku) „wschodnie imperium” uważał 
Herbert za zjawisko spoza cywilizacji zachodniej. Interesujący z tego 
punktu widzenia jest krótki szkic Holy Iona, czyli kartka z podróży (MD), 
opowiadający o samotnej podróży na wymienioną w tytule wyspę leżącą 
w archipelagu Hebrydów, od której św. Kolumban rozpoczął przed wie-
kami „pokojową” (?) misję nawracania Celtów. Utwór pokazuje szcze-
gólne upodobanie Herberta do przedstawiania obszarów liminarnych – 
miejsc stykania się kultur, w których w sposób szczególny uwidaczniają 
się ich cechy dystynktywne. Takim miejscem jest mur Hadriana przypo-
mniany w eseju Lekcja łaciny, podobnie jak Holy Iona uznawana przez 
starożytnych za punkt wyznaczający koniec świata. Takim miejscem 
są wreszcie dla narratora zapamiętane z dzieciństwa i przywołane 
w utworze sielskie tereny rozciągające się wokół rodzinnego miasta. 

Co rozdziela ostatnia z granic? Chciałoby się rzec – obszary nale-
żące do cywilizacji zachodniej od Wschodu, który do tej cywilizacji nie 
należy. W wyobraźni pisarza Lwów stanowił punkt graniczny, najbar-
dziej na wschód wysunięty przyczółek Europy. O „odczuciu obcości” 
w stosunku do tego, co znajduje się na wschód od tej granicy, mówił 
w rozmowie z Adamem Michnikiem, dodając: „Lwów należał do tra-
dycji austriackiej. Ja wyrosłem […] w poczuciu, że tu jest kres Europy, 
tu ostatni kościół gotycki czy barokowy, a dalej zaczyna się step” (Płynie 
się zawsze do źródeł, pod prąd, z prądem płyną śmiecie, WYW). Spojrzenie 
Herberta na to, co znajduje się na wschód od rodzinnych stron, jest 
spojrzeniem kogoś, kto świadom jest nie tylko swej przynależności do 
kultury innej niż wschodnia, lecz także kogoś, kto owej innej odmawia 
prawa do równej rangi („step”)20. 

20 Andrzej Franaszek tak „tłumaczy” pisarza z jego niechęci do kultury ro-
syjskiej: „Wiele mogło być czynników, które współtworzyły w przyszłym autorze 
Barbarzyńcy w ogrodzie tę pewność. Wielowiekowe tradycje i mity Lwowa, o których 
już wspominaliśmy, państwowotwórcza propaganda, silnie obecna w szkołach i ży-
ciu codziennym lat trzydziestych, pamięć wojny roku 1920, widzianej jako jeszcze 
jedno wcielenie obrony Rzymu przed zastępami współczesnych, komunistycznych, 
ale też: azjatyckich – barbarzyńców. Już wkrótce zaś, jeśli w młodym człowieku 



„Zbliżyć się na odległość jednego człowieka…”  219

Wątek „rzymski” eseju Lekcja łaciny streszcza długą historię wojen, 
które toczyły imperium z mieszkańcami odległej Brytanii, wojen za-
kończonych połowicznym sukcesem, jakim była budowa przez cesarza 
Hadriana muru, oddzielającego ziemie przynależne Rzymowi od ziem 
autochtonów – w istocie zaś, jak sugeruje narrator, cywilizację od bar-
barii. Herbert nie staje otwarcie po żadnej ze stron konfliktu; docenia 
upór kolonizatorów, metodyczność ich działania, w którym odbija 
się dojrzałość kultury – podziwia zarazem bohaterstwo obrońców, 
ich pomysłowość i gotowość do poświęceń. Nie odpowiada również 
ostatecznie na pytanie o cywilizacyjne skutki konfliktu, o to, na ile 
spotkanie z wyrafinowaną kulturą stało się dla brytyjskich patriotów 
dobrodziejstwem, a na ile czynnikiem szkodliwym. Jednak, choć brak 
tu jednoznacznych konkluzji, trudno nie wziąć pod uwagę hipotezy, że 
to właśnie zahartowanie w długiej wojnie za kilkanaście wieków uczy-
ni z dzielnych Brytów posiadaczy największego imperium na świecie. 

Przywołane wyżej przykłady, opisane przez Herberta epizody krwa-
wej historii naszego kontynentu, skłaniają do wniosku, że przemoc 
stanowi trwały i nieunikniony element dziejów, a dzieje te zwykły na-
gradzać silniejszych i gotowych uczynić użytek ze swej siły w imię po-
większenia swego stanu posiadania. I Herbert nie wydaje się szczególnie 
zainteresowany zgłębianiem źródeł tego faktu, uwagę skupia raczej na 
jego następstwach, a te nie zawsze okazują się złe. Pamięć o korzyściach, 
jakimi stała się dla uczniów galicyjskiego gimnazjum – obywateli pod-
bitego kraju – nauka łaciny, uzasadnia wiarę w słuszność zasady amor 
fati, a zarazem nieufność wobec wszystkich tych, którzy chcieliby wyeli-
minować cierpienie z życia, widząc w nim wyłącznie zło. Z nimi toczy 
Herbert spór, zwłaszcza z najważniejszym z nich – Sigmundem Freudem 

kształtowały się jednak zainteresowania na przykład rosyjską kulturą, zostały one 
brutalnie zdławione, Rosja bowiem przyszła do jego domu nie pod postacią dzieł 
Dostojewskiego lub Tołstoja, ale terroru, a także tandetnych gipsowych pomników, 
czczących Lenina i Stalina. Wskazujemy tu kwestie dość oczywiste, ważniejsze są 
jednak ich konsekwencje: wszystkie podróże Zbigniewa Herberta będą odbywać się 
w przestrzeni związanej z dziedzictwem Europy Zachodniej, podobnie jak prawie 
wszystkie jego kulturalne pasje. I tak rosyjskimi poetami, którzy budzili jego bliższe 
zainteresowanie, byli tylko Osip Mandelsztam i Josif Brodski, obaj odwołujący się 
do klasycznego dziedzictwa”. A. Franaszek, Ostatnia Aleksandra. Lwów Zbigniewa 
Herberta, maszynopis przygotowywanej biografii pisarza, s. 19.
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(esej Duszyczka, LNM). Ucieczka przed przemocą, nawet jeśli ma ona 
tylko wymiar symboliczny – zdaje się mówić eseista – pozbawia nas 
czegoś bardzo istotnego, a mianowicie możliwości otwarcia się na to, 
co przychodzi do nas z zewnątrz i jest w stanie zmienić nas do głębi, 
poszerzyć ramy tego, co nazywamy „ja”, to bowiem kształtuje się właśnie 
w zetknięciu z Innym, a więc takim, którego obcość nie poddaje się 
łatwej interioryzacji. Niezgoda na „ojca” w nas i uzależnianie własnego 
rozwoju od jego symbolicznego zabicia odejmuje nam szansę na osią-
gnięcie pełni szczęścia i akceptacji świata oraz praw, jakimi się rządzi. 

Nie znaczy to, że w swym historycznym realizmie Herbert odrzuca 
możliwość urzeczywistnienia krain szczęśliwych. Nie czyni tak, choć 
nie zapomina też o korzyściach, jakie daje historykowi amatorowi 
zdrowy sceptycyzm. Herberta „realistyczne” wizje historii uzupełniają 
więc obrazy przeczące – przynajmniej na pozór – prawom, jakim ta jest 
poddana. Obrazy te można odczytywać jako wyraz wiary w istnienie 
krain – jeśli nie szczęśliwych, to z pewnością wyróżniających się, urzą-
dzonych „po ludzku”, urzeczywistniających bowiem w dużym stopniu 
wartości, jakie Herbertowski podróżnik szczególnie ceni: współczucie 
i solidarność. Tolerancyjne i egalitarystyczne państwo katarów, „łagodna” 
kultura minojska, państwo Etrusków, królestwo Jerozolimy templariu-
szy – budzą sympatię pisarza, w pełni świadomego ekscentryczności 
podobnych tworów, istniejących na przekór prawom historii i ludz-
kiej naturze. Wewnętrzny mechanizm samoweryfikujący nie pozwala 
pisarzowi przekroczyć niewidocznej granicy, jaka oddziela marzenia 
o wspólnocie od projektowania utopii. Jako mieszkaniec Środkowej 
Europy, wie dobrze, do czego prowadzą próby zbudowania raju na 
ziemi. Niewiele też wspólnego mają owe pragnienia Herberta z wizją 
zintegrowanego świata, jaką naszkicował w głośnej pracy Miejsca kul‑
tury Homi K. Bhabha. Zdecydowanie nie po drodze pisarzowi z tymi, 
którzy – jak Bhabha – sposobu na ostateczne unieszkodliwienie idei 
kolonialnej upatrują w stworzeniu intelektualnej i duchowej przestrzeni, 
ufundowanej na uznaniu wieloznaczności wszystkiego, co ludzkie, i na 
rezygnacji z poszukiwania prawdy. Z pewnością nie niwelacja różnic, 
podkreślanie retorycznej natury tradycyjnych wspólnot ani tym bardziej 
rezygnacja z „prawdy” i „autentyczności” mogą być podstawą przyszłej 
konsiliencji ludzkości. Nie marzy też Herbert o republice filozofów, uni-
wersalnym państwie rozumu, którego pragnęli wiele wieków wcześniej 
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stoicy. W odróżnieniu od wizji filozofów braterstwo, o jakim mówi, 
nie jest chłodne i wyrozumowane – rozgrzewają go ludzkie emocje. 

Najważniejsza spośród nich, empatia, jest jednak ulotna i kapryśna, 
nie ona zatem tworzy wspólnoty zdolne przetrwać nawały natury lub 
historii. O wiele sprawniejsza okazywała się jej mniej wymagająca sio-
stra – solidarność, której konsolidujący potencjał wyzwalało na ogół 
wspólne mierzenie się z przeszkodami lub trudnymi do osiągnięcia celami. 
Przykładem takich zjawisk są zbiorowe polowania ludzi epoki paleolitu 
(Lascaux, BO), budowanie gotyckich katedr (Kamień z katedry, BO) czy – 
wspomniane – wydzieranie ziemi morzu realizowane przez Holendrów 
(Delta, MNW).

W imieniu przegranych

Uważny czytelnik esejów autora Pana od przyrody łatwo wyobrazi sobie 
odpowiedź Herberta na fundamentalne dla badań postkolonialnych py-
tanie postawione niegdyś przez Gayatri Spivak: czy podporządkowani 
inni [subalterns] mogą mówić i co winniśmy im my?21 Ta odpowiedź 
byłaby równie lapidarna, co jednoznaczna, a jednocześnie zbieżna 
z perspektywą, jaką przyjęła sama Spivak: nie mogą mówić, zgodnie 
bowiem z odwiecznym prawem historii przemawiają za nich zwycięzcy, 
to do nich należy nie tylko ostatnie słowo, ale i wszystkie inne. Zna-
komitą ilustracją tego przekonania jest zbiór miniatur prozatorskich 
Król mrówek, w którym przyjęcie perspektywy słabego i przegranego 
stanowi fundament koncepcji estetycznej całości. Marginesy znanych 
opowieści mitologicznych Herbert zapisuje wersjami apokryficznymi, 
które układają się w rozłożony na części traktat o tym, że to, co słabe, 
przegrywa z brutalną siłą i jedynie dociekliwy interpretator wyposażony 
we współczucie dla ofiar może przywrócić ofiarom należne im miejsce 
w świecie, opowiedzieć ich historię, narrację hegemoniczną zastąpić 
taką, która przywraca wartość ofiarom22.

21 G.C. Spivak, Can the subaltern speak? [w:] Marxism and the interpretation of cul ‑ 
ture, ed. C. Nelson, L. Grossberg, Basingstoke 1988.

22 W swym komentarzu do Króla mrówek trafnie zauważył Przemysław Cza-
pliński, że „narracje Herberta […] cechuje uparta odmowa przypisywania ofiarom 
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Na drugą część pytania – o nasze zobowiązania wobec przegranych 
historii – odpowiada Herbert nie mniej jednoznacznie. Tą odpowiedzią 
jest swoista filozofia ofiary i mesjanizmu, skrojona na miarę XX wieku. 
O swym „barbarzyńcy” powie jako o „wybrańcu” (co prawda wybrań-
cu „ślepego losu”), o „delegacie” oraz „pośle” „tych wszystkich, którym 
się nie udało” (Duszyczka, LNM 90), przy czym za tych ostatnich uzna 
zarówno tych, którym nie było dane przekroczyć otoczonych drutem 
kolczastym granic i wejść do ogrodu kultury, jak i poległych w walce 
z najeźdźcą w czasie „drugiej apokalipsy”. Podróżnik chce być głosem, 
który nie tylko opowie żyjącym o tym, czego prawdopodobnie nie zo-
baczą, ale i pokaże należne im miejsce w przestrzeni, do której aspirują, 
wypchnięci z niej wskutek nieszczęśliwych wyroków historii. 

Los pokonanych nie może zostać zapomniany, ich istnienie, na 
przekór upartej pracy zwycięzców jak zawsze zainteresowanych pisa-
niem własnej historii, trzeba uczynić częścią wspólnego dziedzictwa 
cywilizacyjnego. Jest w tym program o charakterze epistemologicz-
nym, motywowany dążeniem do tego, by nasza wiedza o przeszłości 
nie miała miejsc urwanych, przeciętych linii, okresów zaciemnionych 
naszą niewiedzą. Dzieje cywilizacji to bowiem dzieje nieprzerwanego 
trwania, znaczonego wprawdzie erupcjami przemocy i zwrotami, jed-
nak trwania, i dopiero jasna świadomość tego pozwala poznać choćby 
w zarysie prawidłowości, jakim podlegają kultury. Jest w tym oczywiście 
również postulat moralny, pragnienie, by wymiar poznawczy podróży 
był zawsze sekundarny wobec wymiaru międzyludzkiego, konkretnie 
zaś etyki obowiązku do końca, nawet bez nadziei osiągnięcia wymiernej 
nagrody („bo tylko tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz” – 
z wiersza Przesłanie Pana Cogito, PC). Ta fatalistyczna świadomość nie 
podważa wiary w sens podobnych starań, nie wiąże się także z żadnym 
konkretnym programem przebudowy świata. Nie może się łączyć, bo-
wiem właśnie historia uczy nas, że próby te kończyły się przeważnie źle. 

winy. Autor nie godzi się, by przegraną oświetlało oślepiające światło konieczności, 
by przegrany wystąpił jako współwinny, a więc jako człowiek, który zasłużył na 
karę. Dlatego Herbert nie tyle powtarza mity, lecz je dekonstruuje. Czyni to meto-
dą najprostszą – odbierając zwycięzcom przewagę moralną, wynikającą z rzekomej 
winy ich ofiar”. P. Czapliński, Ironia mniejsza: apokryfy mityczne Zbigniewa Herberta 
[w:] Powaga ironii, red. A. Doda, Toruń 2004, s. 181 – 182. Por. także M. Kopczyk, 
Pytanie o wspólnotę…, s. 98 – 110.
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W żądaniu pisarza, by los ofiar nie został zapomniany, wyraża się 
jednak przede wszystkim przekonanie, że „przerwanie linii pamięci”, 
wymazanie z historii losów takiej czy innej kultury uniemożliwia włą-
czenie jej specyficznego doświadczenia świata do wspólnej pamięci 
cywilizacji, w efekcie zubożenie tej cywilizacji. Z tej perspektywy zasada, 
zgodnie z którą właśnie to, co w kulturze najbardziej cenne, najbardziej 
narażone jest na zniszczenie, traci nieco ze swej grozy, stając się pocie-
chą dla „zaginionych kultur”. Ich śladem właśnie podróżuje eseistyczny 
bohater Herberta, współczując pokonanym, ale i ujawniając wartość, 
jaką każda z nich wniosła do wspólnej puli. W optyce, jaką się przy tym 
posługuje, stratą największą nie jest upadek kultury, która uległa sile 
militarnej najeźdźcy – ten jest bowiem de facto potwierdzeniem nie-
zmienności i nieuchronności reguł rządzących historią – ale zapomnienie, 
wymazanie, to ostatnie bowiem ofiarami czyni wszystkich – również 
zwycięzców, którzy pokonując, przejmują spadek, bogacą się – pod 
warunkiem, że nie wyprą jego pochodzenia z pamięci. Dopiero luka 
w pamięci, przerwa w ciągłości jest stratą niepowetowaną, odbierającą 
nam wiedzę o naszych korzeniach. O tym, kim jesteśmy. 

Herberta postulat „zapełniania białych plam” historii staje się w ten 
sposób rodzajem terapii, przywracającej wszystkim uczestnikom dzie-
jów należne im miejsce w pamięci, staje się – by użyć słów Homiego 
Bhabhy – „bolesnym przypominaniem, montowaniem rozczłonkowanej 
przeszłości po to, by pojąć sens traumy teraźniejszości”23. Zaś teraźniej-
szość zrozumieć można wyłącznie dzięki umieszczeniu jej w kontekście 
historycznym, na tle dziejowych precedensów, które jeśli nawet nie 
odsłonią przed poznającym wszystkich praw, jakim poddane są ludz-
kie dzieje, uzmysłowią mu typowość jego sytuacji. Nie zapominajmy, 
że bohater Herberta nie istnieje przecież w historycznej pustce, jego 
rozumienie własnego miejsca w świecie, pytania, które stawia historii, 
wynikają między innymi z tego, że sam jest przedstawicielem kultury 
prowincjonalnej, skolonizowanej przez wschodnie imperium. I choć ten 
wymiar jego tożsamości nie mógł być, z oczywistych powodów, stema-
tyzowany, jest w esejach obecny, wyrażony za pomocą metafor i aluzji. 

23 H.K. Bhabha, Miejsca kultury…, s. 63. 
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Tomasz Kunicki ‑Goldfinger

Uniwersytet Warszawski

Rovigo – jakie to miejsce?
Szkic do geografii fizycznej i duchowej1

Zbigniew Herbert opisuje miejscowość Rovigo jako niewielkie, prze-
ciętne włoskie miasteczko, pozbawione interesującej sztuki. Pozostańmy 
przy stwierdzeniu poety, chociaż przewodniki wskazują na pewną liczbę 
wartościowych obiektów historycznych znajdujących się w tym mieście, 
począwszy od czasów starożytnych. Nie jest to też zupełna prowincja, 
skoro posiada uniwersytet. Wiedza na ten temat raczej nie była Her-
bertowi obca, skoro w wielu swych esejach wspomina o „bedekerach”, 
a szczególnie lubi ten zielony Guide Michelin sprzed pierwszej wojny 
światowej, którym posługiwał się jeszcze jego ojciec. Fizycznie Rovigo 
położone jest między Padwą a Ferrarą i, zdaniem poety, nie ma w nim 

„nic co by bawiło smuciło zastanawiało oko”. Jednak wbrew tej opinii, 
zresztą gołosłownej, skoro nigdy tam nie był (więc jest to stwierdze-
nie a priori), Rovigo jest dla poety z jakichś powodów ważne, mimo 
że ustępuje sławnej Florencji, Ferrarze czy Padwie. Ustępuje – ale jest 
jednak porównywane.

Geografia mentalna

Rovigo z wiersza Herberta znajdujemy również w przestrzeni nie fizycz-
nej, lecz mentalnej. Jak pisze Herbert: „w geografii wewnętrznej jest to 
osobliwe miejsce…” (Rovigo, R) 

1 Autor wyraża wdzięczność M. Kunickiemu -Goldfingerowi i J.M. Ruszarowi 
za pomoc w opracowaniu tekstu.
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STACJA ROVIGO. Niejasne skojarzenia. Dramat Goethego 
albo coś z Byrona. Przejeżdżałem przez Rovigo
n razy i właśnie po raz n -ty zrozumiałem
że w mojej geografii wewnętrznej jest to osobliwe
miejsce chociaż na pewno ustępuje miejsca 
Florencji. Nigdy nie dotknąłem go żywą stopą 
i Rovigo zawsze przybliżało się lub uciekało w tył

Chcąc się dowiedzieć więcej o Rovigo znajdującym się w geografii 
duchowej pisarza – niejasnej może nawet dla niego samego – wsłu-
chajmy się najpierw w dźwięki zawarte w tytule wiersza. Wydaje się, 
że mają jakiś związek z przywołanymi twórcami, a przynajmniej tak 
sądzi autor. I rzeczywiście. Gdy wsłuchamy się w brzmienie nazwy tego 
miasta, usłyszymy tytuły dwóch utworów: dramatu Johanna W. Goe-
thego Clavigo i wiersza George’a Gordona Byrona So we’ll go no more 
a Roving2. Za chwilę spróbujemy znaleźć może głębsze związki wiersza 
z przywołanymi utworami dawnych podróżników, ale poprzez dźwięk 
włoskich słów zapowiadających przyjazdy i odjazdy Herbert opisuje 
Rovigo jako punkt chwilowego zatrzymania ruchu, biograficzny prze-
rywnik bez znaczenia. Miasto zostało w wierszu

Zredukowane do stacji do przecinka do przekreślonej litery
nic tylko stacja – arrivi – partenze

„Przyjazdy  –  odjazdy” w kontekście pozostałych elementów wiersza su-
gerują znaczenie ponaddosłowne, jak w wierszu Sekwoja (PC), w którym 
także następuje bezduszne zredukowanie czasu historycznych, to znaczy 
konkretnych, ludzi (i ich dramatycznych przeżyć) do geometrycznego 
wykresu, liczby czy innego symbolu abstrakcji. Tak czyni Natura albo 
oświeceniowy Bóg -Zegarmistrz z żywą tkanką ludzkich biografii:

Tacyt tego drzewa był geometrą nie znał przymiotników
nie znał składni wyrażającej przerażenie nie znał żadnych słów
więc liczył dodawał lata i wieki jakby chciał powiedzieć że nie ma
nic poza narodzinami i śmiercią nic tylko narodziny i śmierć
a wewnątrz krwawa miazga sekwoi

2 G.G. Byron, So we’ ll go no more a Roving, www.poetryfoundation.org/po-
em/173101 [dostęp: 30.07.2012].
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Metaforyczne znaczenie Rovigo jako stacji, jako abstrakcyjnej redukcji, 
wskazuje na zanik ruchu. Zwalniamy, stawiając przecinek, wstrzymuje-
my na chwilę pisanie, skreślając literę. W wierszu odpowiednikiem jest 
kolejowy przystanek. Herbert opisuje możliwość nie -przemieszczania 
się, zatrzymania ruchu, mentalnego zawieszenia czasu, a może nawet 
nie -bycia przez chwilę. W pewnym ograniczonym sensie jest to opis 
własnej sytuacji poety, skoro – jak pisze w wierszu Obłoki nad Ferrarą, 
znajdującym się w tym samym zbiorze – w swobodny sposób wybie-
ramy tylko miejsce zatrzymania. Skarży się na tę sytuację: 

nie mogłem wybrać
niczego w życiu
według mojej woli
wiedzy
dobrych intencji

ani zawodu
przytułku w historii
systemu który wyjaśnia wszystko
ani także wielu innych rzeczy
dlatego wybrałem miejsca
liczne miejsca postojów

 – namioty
 – zajazdy na skraju drogi
 – azyle dla bezdomnych
 – gościnne pokoje
 – nocowanie sub love
 – klasztorne cele
 – pensjonaty nad brzegiem morza

pojazdy 
jak latające dywany 
z baśni Wschodu 
przenosiły mnie 
z miejsca na miejsce 
sennego
zachwyconego
udręczonego pięknem świata

w istocie
była to mordercza wyprawa



230 Tomasz Kunicki -Goldfinger

splątane drogi 
pozorny brak celu 
uciekające widnokręgi

Miejsca postojów wybierane były zgodnie z upodobaniem, ale przy-
stanek w Rovigo nie jest wynikiem woli, lecz koniecznością, zresztą 
przypadkową – jak się zdaje – koniecznością bez większego znaczenia. 
Czym jest „geografia mentalna”? Połączeniem rzeczywistości, a więc 
realnej geografii z osobistymi przeżyciami i systemem skojarzeń. Ta 
reguła prowadzi nas do opozycji ruchu i bezruchu.

Opozycja ruchu i bezruchu

Siłą, która popycha do ruchu, są uczucia – to one nadają wartość i cel 
ruchowi:

Żyłem wówczas miłością do Altichiera 
z Oratorium San Giorgio w Padwie i do Ferrary
którą kochałem bowiem przypominała moje 
zrabowane miasto ojców. Żyłem rozpięty 
między przeszłością a chwilą obecną 
ukrzyżowany wielokrotnie przez miejsce i czas

A jednak szczęśliwy ufający mocno
że ofiara nie pójdzie na marne 

(Rovigo, R)

Być może zbyt silne uczucia mogą być również przyczyną intelektualno-
-emocjonalnego zatrzymania. Jak czytamy w Barbarzyńcy w ogrodzie, 
jedno uczucie jest nieustannie zastępowane następnym: „Każda miłość, 
jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego czło-
wieka, tyranizować i żądać wyłączności” (Piero della Francesca, BO 179).

Byron w wierszu So we’ll go no more a Roving ukazuje konieczność 
zaprzestania myślenia w kategoriach uczuć, wskazuje na ich niszczącą 
siłę – cytując angielskiego poetę, można powiedzieć, że Miłość niech 
odpocznie trochę  3. Jednocześnie jednak Byron wskazuje, że zupełny brak 

3 Tenże, Nie będziemy się już włóczyć, tłum. J. Żuławski [w:] Wiersze i poematy, 
Warszawa 1954, s. 162.
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emocji prowadzi do bezruchu: Nie będziemy się już włóczyć  4. Także Her-
bert postrzega miłość jako siłę sprawczą. Miłość do malarstwa (i szerzej: 
sztuki) daje siłę do walki i nadaje sens życiu. Wiara, „że ofiara nie pój-
dzie na marne”, jest przekonaniem o sensowności pokonywanej drogi. 

Również Goethe buduje swój dramat na namiętnościach. Uczucia 
tytułowego bohatera dramatu Clavigo są niepohamowane. Podejmuje 
on sprzeczne działania, nie mogąc się zdecydować między miłością 
a pożądaniem sławy. Zakochany w Marii Clavigo, obiecuje jej ślub, ale 
jednocześnie pragnie sławy i kariery. Boi się małżeństwa jako przeszkody 
i dlatego mówi do swojego przyjaciela Carlosa: „Sądzisz może, że nie będę 
podążał dalej, że już większych rzeczy nie osiągnę?”5, i prosi go o pomoc 
w podjęciu decyzji: „Pomóż mi zdecydować, czego chcę. Nie mogę nic  
postanowić, zrób to za mnie”6. 

U Goethego rozdarcie wewnętrzne jest wyrazem nieumiarkowania 
i braku kontroli nad pożądaniami, co prowadzi do nierozpoznania własnego 
powołania. Clavigo nie potrafi pozostać wierny miłości. Zbyt późno orien-
tuje się, jak ważne jest myślenie nie o własnych zachciankach, a o istotnym 
powołaniu i decyzji w sprawie hierarchii własnych pragnień. Zatrzymuje 
się w swoich wahaniach, przypominając sobie o wyborze powołania, gdy 
jest już za późno, gdyż ukochana nie żyje, a on sam niedługo potem ginie.

Brak umiejętności w znajdowaniu własnej drogi i słaba wola przepeł-
nia postacie dramatu Goethego. Natomiast bohater Herbertowskiego 
Rovigo wytrwale dąży do celu, a jego miłość daje mu siłę i zdecydowanie. 
Herbert poświęca osobny szkic opisowi swoich uczuć do renesansowego 
twórcy fresków. Porównuje w nim malarza do Dantego, widząc w twór-
czości ich obu surową rycerskość i metafizyczną głębię. Poeta podziwia 
siły duchowe malarza i umiejętność kształtowania patetycznego dzieła 
w jarmarcznym otoczeniu (Altichiero, WG 90). Artysta dystansuje się od 
pospolitej współczesności, podobnie jak wcześniej Horacy, który posta-
nowił tworzyć dzieła dla nielicznych, ponieważ większość była zainte-
resowana cyrkiem, pospolitą rozrywką, a nie poezją. Podziw Herberta 
dla dzieła Altichiera objawia się chęcią przywrócenia go współczesnej 

4 Tamże.
5 J.W. Goethe, Clavigo, tłum. W. Markowska [w:] Dramaty wybrane, t. 1, 

Warszawa 1984, s. 364.
6 Tamże, s. 369.
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kulturze. Jak pisze w zakończeniu eseju: „Spróbowałem swoich sił, 
w nadziei, że Altichiero doczeka się wreszcie należnego miejsca pośród 
najwybitniejszych twórców. I spóźnionej sławy” (Altichiero, WG 90).

Geografia realna, wyobrażona i ars poetica

Miasto Rovigo oraz góra przyrównana do świątecznej szynki istnieją 
naprawdę i są znakiem geografii realnej, choć przeobrażonej: 

Rovigo nie odznaczało się niczym szczególnym było
arcydziełem przeciętności proste ulice nieładne domy
tylko przed albo za miastem (zależnie od ruchu pociągu)
wyrastała nagle z równiny góra – przecięta czerwonym kamieniołomem
podobna do świątecznej szynki obłożonej jarmużem
poza tym nic co by bawiło smuciło zastanawiało oko

Miasto leży na równinie płaskiej jak stół i tylko pojawiająca się góra, ale 
nie tak bliska, jak w wierszu Herberta, świadczy o tym, że znajdujemy 
się kilkadziesiąt kilometrów na północ, w kierunku Ferrary, i po lewej 
stronie widzimy Wzgórza Euganejskie. Podobnie jak Ferrara one także 
wiążą się z Byronem, który w swej podróży odwiedził posiadłość Pe-
trarki w Arkwie (obecnie Arquá Petrarca), gdzie poeta spędził ostatnie 
cztery lata życia i zmarł. Jak willa wyglądała na początku XIX wieku 
oraz jak umarł twórca sławnych sonetów do Laury, można przeczytać 
w Notach historycznych do Wędrówek Czajld Harolda. „Cztery miesią-
ce przed śmiercią był on w stanie ciągłego osłabienia, a rano 19 lipca 
1374 roku znaleziono go nieżywego w krześle, z głową opartą na książ-
ce” – opowiada Byron i dodaje, że „krzesło to można do dzisiejszego 
dnia widzieć śród drogocennych zabytków w Arkwie, które od śmierci 
tego wielkiego męża były przedmiotem czci nieustannej” 7. 

Opis Byrona zawiera dokładnie wskazówki, jak się do wioski dostać 
(„trzy mile na prawo od drogi prowadzącej do Rovigo w sercu wzgórz 
euganejskich”), a także obejmuje dokładne przedstawienie łąk, ogrodów 
i wzgórz. Na jednym z tych pagórków stoi dom poety z widokiem na 

7 G.G. Byron, Wędrówki Czajld Harolda, tłum. J. Kasprowicz [w:] tegoż, 
Wiersze, poematy. Wędrówki Czajld Harolda; Wybór dzieł, t. 1, red. J. Żuławski, War-
szawa 1986, s. 655.
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„odlegle niwy, gdzie w oddali ponad drzewami morwowymi, festonami 
wina w jednę zbitymi masę ponad wierzbinami ujrzysz tu i ówdzie strze-
lające do góry cyprysy i wieże kościołów, aż się oko zgubi gdzieś przy uj-
ściu Padu i na wybrzeżach Adriatyku” 8. Herbert musiał znać romantyczny 
opis, podobnie jak dom Petrarki i jego dziewiętnastowieczny wizerunek:

Tutaj grób w Arkwie do góry wystrzela;
Sarkofag, wsparty na kolumnach, mieści
Popioły Laury kochanka; czciciela
Jego geniuszu i jego boleści
Ujrzycie tu niejednego. Do cześci
Podniósł on język rodzimy, kraj zbawił
Od jarzma wrogów – oto jakiej treści
Był jego żywot! Melodiami łzawił 
Drzewo imienia lubej i sam siebie wsławił9.

Że Herbert znał nie tylko wierszowane opisy Byrona, ale także zbeletry-
zowany esej biograficzny, napisany przez Jana Parandowskiego, to oczy-
wiste10. Przestudiował dość dokładnie biografię poety, czego dowodem  
jest apokryficzne opowiadanie Głos (WG 55 – 61). Apokryf przedstawia 
proces wpisywania nowych znaczeń w kulturę na przykładzie historii 
Petrarki i Laury. Herbert wykorzystuje autentyczną, choć na poły legen-
darną historię pięknej prawniczki Novelli d’Andrei (1312 – 1333), córki wy-
bitnego znawcy prawa kanonicznego, Giovanniego d’Andrei, profesora  
bolońskiego uniwersytetu. O tym, że wykształcona przez swego ojca No-
vella zastępowała go czasami na uniwersytecie, wspominają źródła histo-
ryczne, a jej wdzięk i mądrość sławiła średniowieczna pisarka, Christine 
de Pisan, która opisała ją w The Book of the City of Ladies11. Herbert łą-
czy dwie historie: miłość do Laury (która według niego nigdy nie istnia-
ła) oraz wykłady na bolońskim uniwersytecie prowadzone przez piękną 
prawniczkę, która z powodu swej urody musiała mówić przez muślinową 
zasłonę, aby nie rozpraszać studentów. To ona miała być wielką miłością 
Petrarki, chociaż poeta jej nigdy nie widział i dlatego musiał ją wymyśleć. 

8 Tamże.
9 Tamże, s. 577.
10 J. Parandowski, Petrarka, Warszawa 1956.
11 C. de Pisan, The treasure of the city of ladies or The book of the three virtues, trans. 

S. Lawson, New york 1985.
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Zauważmy, że miasto Rovigo również pojawia się w światowej kul-
turze po raz pierwszy dzięki utworowi Herberta – przed tym raczej nie 
występowało w dziełach sztuki i literatury. Problematyczne jest jednak, 
co dzieje się z obiektem miłości wpisywanym w kulturę. Postać Alti-
chiera staje się dla poety alegorią, podobnie jak Laura, która według 
pisarza niekoniecznie musiała istnieć. Uczucia mogły być uruchomione 
nie przez rzeczywisty obiekt, ale głos, słyszany przez siedzącego nie-
ruchomo w ławce Petrarkę. Był to głos nauczycielki, której nigdy nie 
ujrzał, a który umożliwiał uformowanie się uczucia do bezcielesnej 
istoty. Laura w tym ujęciu symbolizuje próbę nadania formy uczuciu 
nazbyt wielkiemu (Głos, WG 61). Jednak równocześnie Herbert konty-
nuuje tradycję horacjańską, w której dźwiękowy odbiór rzeczywistości 
jest pozytywniej wartościowany od wzrokowego, przede wszystkim 
dlatego że wymaga i umożliwia pracę wyobraźni12.

Petrarka dokonał wielkiego, to znaczy prostego odkrycia. Uświadomił sobie, 
że musi wymyśleć sobowtóra miłości, który urodzi się z jego żebra, jak Ewa 
z żebra Adama, będzie tworem jego własnej, królewskiej wyobraźni, a zatem 
posłusznym wszelkiej samowoli, a nade wszystko godny sztuki, którą rządzi 
chłodna namiętność i zdyscyplinowane szaleństwo. Dlatego z taką zaciekłością 
bronił świętej alegorii. Wiedział, że dopóki żyje, musi nierzeczywistej wymyślać 
dowody istnienia, albowiem po śmierci los jej utożsami się z jego wierszami 
i już po ostateczny pożar świata – Laura będzie nietykalna, ostra, niezmienna 
i wyrazista, jak Penelopa, Dydona, Izolda i Beatrycze (Głos, WG 61).

Istotniejsze więc od obiektu rzeczywistego albo wyobrażonego oraz od 
samego uczucia jest przeobrażenie. Podobnie miejscowość wielokrotnie 
szybko mijana staje się Rovigo wewnętrznym poprzez zatrzymanie, 
wsłuchanie i dokonanie wyboru. Moment zatrzymania wybrany, ale 
niemożliwy bez poprzedzających go uczuć, istotny jest dla metafizycz-
nego ukształtowania się bezcielesnego obiektu. Stąd być może pojawia 
się pytanie bez odpowiedzi: „W ASYŚCIE JAKICH DZWONÓW ZJAWIASZ 
SIĘ ROVIGO”. Dzwony, a właściwie ich dźwięk, bo o nim mowa w wier-
szu, przywołują bezcielesną i metafizyczną przestrzeń. W momencie 
bezruchu ma miejsce wsłuchanie i rozpoczyna się praca wyobraźni. 

12 „Lecz i rycerze słuchać już nie lubią prawie / Wolą wodzić oczami, tkwić 
w próżnej zabawie”. Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 2: Gawędy; Listy; 
Sztuka poetycka, oprac., tłum. O. Jurewicz, Wrocław 1988, s. 386 – 387.
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Możliwe są wtedy stan kontemplacji i uświadomienie sobie istnienia 
Rovigo wyobrażonego oraz uczynienie z niego przedmiotu wiersza. 

Strefą działalności poety jest […] rzeczywistość, uparty dialog człowieka z otaczającą 
go rzeczywistością konkretną, z tym stołkiem, z tym bliźnim, z tą porą dnia, kulty-
wowanie zanikającej umiejętności kontemplacji (Poeta wobec współczesności, WG 45)13.

Pozwoliłem sobie na przywołanie tego niewielkiego fragmentu z wypo-
wiedzi poety w rodzaju ars poetica, ponieważ chciałbym postawić tezę, 
że wiersz Rovigo jest wierszem na temat procesu twórczego. Zostaje tu 
więc ukazane, jak następuje przemienienie tego, co zewnętrzne, w to, co 
wewnętrzne, uczucie przeniesione z obiektu na wytwarzany przedmiot. 
Ten ostatni etap, w którym Rovigo staje się tematem wiersza, ukazuje 
trzecie miejsce, którym mogłoby ono być. Nie tylko miejscem na mapie 
między Ferrarą a Padwą czy miejscem w geografii wewnętrznej pisarza, 
ale również miejscem przeobrażenia pierwszego w drugie.
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Nieznane wybrzeża 
O wierszu Obłoki nad Ferrarą Zbigniewa Herberta

Wiersz Zbigniewa Herberta Obłoki nad Ferrarą pochodzi z wydanego 
w 1992 roku tomu Rovigo. Andrzej Zawada zauważył, że zbiór ten, 
szczególnie na tle wcześniejszej twórczości Herberta, jest wychylony 
ku współczesności, uwaga poety koncentruje się na pojedynczych bio-
grafiach, skazanych jednocześnie na przemijanie i trwanie w pamięci1. 
Jacek Łukasiewicz podkreśla, że dominującą nutą Rovigo jest nostalgia, 
przez którą przeziera bezradność bohatera wobec grozy wydarzeń2. 
Maciej Stanaszek wymienia trzy kręgi tematyczne, które kształtują 
poetycką wyobraźnię Herberta: jest to cierpienie, pamięć i przyjaźń3. 

O wierszu Obłoki nad Ferrarą kilkakrotne wypowiadali się krytycy 
i badacze. Jacek Łukasiewicz pisał o tym, że obłoki z utworu Herberta 
wywołują zarówno świętą grozę, jak i święty zachwyt4. Tytułowe Rovi-
go i inne miasta włoskie, w tym Ferrara, są zaś ważnymi miejscami na 

„duchowej mapie” poety 5, pełnej licznych „miejsc postojów”. Wojciech 
Ligęza sytuuje Obłoki nad Ferrarą w perspektywie gatunkowej – elegij-
ność wiersza podkreśla postawę bohatera, który pogodzony i żegnający 
się ze światem, dostrzega jego piękno6. Andrzej Franaszek umieszcza 

1 A. Zawada, Mit czy świadectwo? Szkice literackie, Wrocław 2000, s. 33.
2 J. Łukasiewicz, Rytm, czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 

1980, Wrocław 1993, s. 156 – 157.
3 M. Stanaszek, Rovigo, http://www.fundacjaherberta.com/tworczosc3/poezja/

rovigo [dostęp: 3.11.2017].
4 J. Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 2001, s. 229.
5 Tenże, Poezja Zbigniewa Herberta, Warszawa 1995, s. 111.
6 W. Ligęza, Elegie Zbigniewa Herberta [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta. 

Studia, red. M. Woźniak -Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001, s. 43 – 44.
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wiersz w kontekście podróży, pielgrzymki, wędrowania. Badacz pod-
kreśla niejednoznaczność wymowy utworu: widoczne są w nim zachwyt 
i przerażenie potęgą obłoków, będących znakiem doskonałości, która 
poraża człowieka7. W podobnym tonie pisała o Obłokach nad Ferrarą 
Agnieszka Izdebska, widząc w tytułowych obłokach symbol wędrowania 
i ludzkiego losu. Druga część wiersza stanowi swoiste podsumowanie 
życia, rozliczenie, dokonywane przez poetę8. Janusz Drzewucki w ob-
szernej analizie całego tomu Rovigo uwypuklił rangę puenty utworu, 
która mówi o losie kształtowanym przez przypadek i przeznaczenie9. 
Najpełniejszej interpretacji Obłoków nad Ferrarą dokonał Marcin Cień-
ski, który zestawił je z utworem Capri Czesława Miłosza z tomu Na 
brzegu rzeki (1994). Oba utwory odczytywane są w kontekście lirycznej 
autobiografii10.

Przywołane powyżej rozpoznania badaczy i krytyków pokazują, że 
utwór Herberta, zaliczony przez Mariana Stalę do wierszy, które są 
konieczne do zrozumienia polskiej poezji lat 90. XX wieku, jest wielo-
wątkowy i bogaty tematycznie. Odnajduję w nim kilka następujących 
kręgów znaczeniowych. Pierwszym z nich jest autobiografizm, który 
przyjmuje postać wyznania i rozrachunku. Kolejny wiąże się z topiką 
miejsca, wspomnieniem „miasta bez imienia”. W te kręgi wpisuje się 
zachwyt nad sztuką i światem, który wypływa z bezpośredniego do-
świadczenia. Dopełnieniem jest motyw wędrówki jako obrazu zmienno-
ści i stałości losu. Interpretację poszerzają konteksty literackie: Adama 
Mickiewicza Nad wodą wielką i czystą, Rainera Marii Rilkego Sonety do 
Orfeusza (XIX), Józefa Czechowicza Obłoki, Jarosława Iwaszkiewicza Do 
żony, Czesława Miłosza Obłoki, Jana Polkowskiego Podróż do Święcian.

7 A. Franaszek, Ciemnie źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta), Londyn 
1998, s. 196 – 197.

8 A. Izdebska, Dwie podróże: „Itaka” Kawafisa i „Podróż” Herberta [w:] Twór‑
czość Zbigniewa Herberta…, s. 268.

9 J. Drzewucki, Między przypadkiem a przeznaczeniem (o zbiorze wierszy „Ro‑
vigo”) [w:] Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie, Warszawa 2004, s. 37.

10 M. Cieński, Kompozycja lirycznej autobiografii: o „Obłokach nad Ferrarą” 
Zbigniewa Herberta i „Capri” Czesława Miłosza [w:] Literatura, kultura, komunikacja. 
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin, red. 
K. Stasiuk, M. Graszewicz, Wrocław 2006, s. 63 – 75. 
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Tytuł utworu Obłoki nad Ferrarą wskazuje bezpośrednio na związek 
z Włochami i, identycznie jak tytuł całego tomu, przywołuje konkretną 
nazwę miasta. Nie jest to wyjątek w poezji Herberta, miast wymie-
nionych z imienia pojawia się w niej kilka. Sama jednak Ferrara jest 
szczególna – mowa o niej bowiem także w wierszu ostatnim, w tytuło-
wym Rovigo (R). Tytuł przywołuje także związek z naturą, z pejzażem, 
z obserwacją świata. Mamy zatem przede wszystkim miejsce i to, co 
ponad nim: obłoki i Ferrarę. Ta podwójność znajdzie idealne odbicie 
w kompozycji poematowej wiersza, w którym siedemdziesiąt dwa wersy 
zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część jest opisem sunących 
po niebie obłoków bogatym w nawiązania do kultury antycznej i sztuki, 
druga zaś przybiera formę pewnego rodzaju sprawozdania z życia, które 
jawi się jako wędrówka, podróż.

Warto zadać Obłokom nad Ferrarą kilka pytań, by w udzielanych 
odpowiedziach uchwycić sens utworu. Pierwsze z nich wiąże się z przy-
wołanym w tytule miastem, zatem: dlaczego Ferrara? Jak już wspomnia-
łam, Ferrara pojawia się w tomie Rovigo dwukrotnie, poza omawianym 
przeze mnie utworem, wspomniana jest także w tytułowym wierszu 
Rovigo, w którym Herbert pisze: 

Żyłem wówczas miłością do Altichiera 
z Oratorium San Giorgio w Padwie i do Ferrary
którą kochałem bowiem przypominała moje 
zrabowane miasto ojców […]

Ferrara w zbiorze Rovigo jest wzorcem „miasta bez imienia” – Lwowa, 
rodzinnego miasta poety, które musiał opuścić na zawsze w 1944 roku 
po wkroczeniu wojsk sowieckich. W czym była podobna Ferrara do 
Lwowa? Odpowiedzią mogą być chyba tylko przypuszczenia, kolejne 
pytania: czy Herbertowi Lwów przypominały ulice i kamienice re-
nesansowego miasta? A może kwadratowe wieże zamku rodu d’Este 
odbijały wieżę ratusza we Lwowie? Może wspomnienia wywołało 
usytuowanie miasta nad rzeką Pad, w otoczeniu łagodnie wznoszących 
się wzgórz? Może była to przeszłość miasta, które także doświadczyło 
skutków drugiej wojny światowej (bitwa o Bolonię w 1945 roku)? Może 
coś bardziej konkretnego, jak kamienne lwy przed romańską katedrą 
św. Jerzego? Istotne wydaje się spostrzeżenie, że przywołanie Ferra-
ry wywołuje także obraz drugiego miasta – Lwowa – który przecież 
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utajony, nienazwany wprost, żyje w wierszach poety od pierwszego do 
ostatniego tomu. Ferrara pełni zatem rolę miasta podwójnego, jest wcie-
leniem idealnego wzoru11. A wzór ten posiada siłę wyzwalania emocji 
(miłość) wobec miejsc, które go przypominają12. Jak pisze Krzysztof 
Czajkowski, Lwów funkcjonuje na prawach urbs aeterna, jest wszędzie, 
zawsze i nigdzie. Nie można się zgodzić natomiast ze stwierdzeniem 
badacza, że Lwów jako urbs aeterna podobne jest do wielu innych 
klasycznych Herbertowskich miast i miejsc na świecie13. Herbertowi 
to właśnie Ferrara kojarzy się ze „zrabowanym miastem ojców”, a nie 
Rovigo, Padwa, Florencja, Siena, Orvieto. W Obłokach nad Ferrarą zo-
stało zapisane osobiste doświadczenie poety, które kieruje interpretację 
w stronę autobiograficzności.

Pierwszą część utworu otwiera oszczędny, klarowny opis obłoków, 
wersy są niemal jednowyrazowe, wypełnione barwą i porównaniami. 
Wizualność tego przedstawienia wiąże się nie tylko z precyzowaniem 
barwy, ale także z nadaniem obłokom konkretności kształtu: białe obłoki 
są podłużne, „jak greckie łodzie / ostro ścięte od spodu // bez żagli / bez 
wioseł”. Autor Struny światła nie po raz pierwszy odwołuje się do tradycji 
antycznej, która w Obłokach… zdaje się pełnić wieloraką rolę: dostarcza 
narzędzi opisu, pełni funkcję retoryczną i przez swoją klasyczność nie-
jako wzmacnia dostojeństwo samego obrazu (echo tego wzmocnienia 
wybrzmiewa w stwierdzeniu: „suną wolno”). Warto jednak zadać kolejne 
pytanie: dlaczego Herbert przywołuje właśnie greckie łodzie, w dodatku 
w tak ciekawej odsłonie: bez wioseł, bez żagli? Odpowiedź na to pytanie 
nie jest prosta i wiąże się przynamniej z trzema możliwymi interpretacja-
mi. Pierwsza z nich ma swoje źródło w skojarzeniu wizualnym: to kształt 
greckiego statku, który przypomina swym zarysem wygląd obłoków. 
Łodzie greckie, tak zwane triery ateńskie (trzyrzędowe okręty wiosłowe, 
stosowane przez Greków od VII wieku przed naszą erą) były niezwykle 
smukłe, długie i wąskie (długość trzydzieści osiem – czterdzieści jeden 

11 O Lwowie Herberta zob. A. Mazurkiewicz -Szczyszek, Nigdy o tobie. Lwów – 
miasto bez imienia [w:] tejże, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości 
Zbigniewa Herberta, Lublin 2008, s. 97 – 115.

12 J.M. Ruszar, Lwów – miasto utracone, http://herbert.guru/tag/miasto -bez-
-imienia / [dostęp: 3.11.2017].

13 K. Czajkowski, „Między okiem a wspomnieniem”. Zbigniewa Herberta pamięć 
„kresowego miasta”, „Teksty Drugie” 2013, z. 5, s. 206 – 215.
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metrów, szerokość trzy – pięć metrów, zanurzenie do 1,9 metra)14. Bohater 
wiersza Herberta widziałby zatem obłoki przypominające swymi kształ-
tami smukłe, niezwykle długie i wąskie kadłuby greckich okrętów. Druga 
interpretacja odchodzi od zagadnień wizualności w stronę metaforycznego 
obrazowania. Można w tym miejscu zastanowić się, czy dla poety istotna 
była rola, jaką pełniły greckie łodzie w czasach starożytnych? Jeśli tak, to 
być może uda się odpowiedzieć na kolejne pytanie: dlaczego w wierszu 
Herberta łodzie są bez żagli i bez wioseł i dlaczego jest ich tak wiele? 
Greckie triery służyły przede wszystkim w walce, ich dzioby chronione 
były przez okuty brązem taran. W kontakcie z flotą wroga składano 
maszt, zwinięty żagiel chowano pod pokład. Natomiast wiosła wciągano 
do środka, by umożliwić manewr bezpośredniego otarcia się o burtę wro-
giego okrętu i połamanie wioseł przeciwnika. W jakim zatem momencie 
zostają ukazane „statki -obłoki” z wiersza Herberta? To pytanie być może 
jest już nadinterpretacją, ale w kontekście drugiej części wiersza, w której 
bohater swoje życie określa mianem „morderczej wyprawy”, wydaje się 
warte postawienia. Okręty bez żagli i wioseł właśnie szykują się do ataku 
albo jest już po walce, może ze złamanymi wiosłami wracają do rodzin-
nego portu, jak łódź z Odyseuszem. Utrzymany w elegijnej nastrojowości 
ton wiersza przesuwa uwagę w stronę ostatniej możliwości: spokój nieba, 
nastrój zmierzchu podkreślają koniec, domykanie historii, która jawi się 
także jako kres ludzkiego życia – walki. Oto okręty przybierają barwę 
krwi, posypane są fioletowym piaskiem (podwójność: kolor żałoby, piasek 
jako znak śmierci w poezji Herberta), wreszcie są „prawie nieruchome”. 

Istnieje jeszcze trzecia droga interpretacji, o której warto wspomnieć. 
Grecka łódź (konkretnie: „z pnia bukowego łódź lotna”) pojawia się także 
w wierszu Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa (R). Inspirowany grecką czarą 
z VI wieku przed naszą erą czterowersowy liryk Herberta jest kolejną 
odsłoną koncepcji losu człowieka jako wędrówki (oraz, jak doskonale 
pokazał Karol Zieliński, także poetyckiego natchnienia15), której kres nie 
jest znany. „Dokąd płynie Dionizos […] / Dokąd płynie z pnia bukowego 
łódź lotna?” – to pytanie tylko częściowo znajduje odpowiedź w drugiej 

14 Zob. J. Sobczak, Od żaglowca do transatlantyku. Historia statków i okrętów – 
album dla kolekcjonerów, Warszawa 1948, s. 12.

15 Zob. K. Zieliński, „Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa” Zbigniewa Herberta, 
„Warsztaty Polonistyczne” 1998, nr 4, s. 116 – 123.
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sekwencji wiersza Obłoki nad Ferrarą; Herbert pisze: „suną wolno / lecz 
pewnie / ku nieznanym / wybrzeżom”. I chociaż łódź Dionizosa jest 

„lotna” – zwinna i szybka – a łodzie nad Ferrarą płyną wolno, „suną”, to 
wszystkie zmierzają w kierunku nieznanego portu16. 

W utworze Herberta mamy do czynienia z podwójnym porównaniem: 
obłoki są jak greckie łodzie i obłoki mają wygląd tych, które na jednym ze 
swoich obrazów namalował włoski artysta Ghirlandaio. To nawiązanie do 
sztuki przysparza badaczom wielu problemów, nie wiemy nawet, o którego 
artystę chodzi: Domenico, Benedetto, Davide, Ridolfo? Zakładamy, że 
Herbert odwołuje się do najsłynniejszego z nich – Domenico (1449 – 1494) – 
związanego ze szkołą florencką. To pośród jego obrazów trwają po-
szukiwania opisanych przez Herberta obłoków; w wierszu czytamy:

kiedy po raz pierwszy
zobaczyłem je na obrazie Ghirlandaja
sądziłem
że są tworem wyobraźni
fantazją artysty

Tylko w trzech tekstach o wierszu Obłoki nad Ferrarą Herberta badacze 
podejmują się wskazania konkretnego obrazu, ale te wskazania są różne. 
Andrzej Franaszek wymienia Pokłon trzech króli, prezentowany we Flo-
rencji (1485 – 1488, Ospedale degli Innocenti) – w tle, po lewej stronie wi-
dzimy dwa podłużne, niemal lustrzane, białe obłoki; podobnie wydłużo-
ne kształty mają obłoki pod stopami adorujących scenę aniołów. Ale czy 
są one ścięte od dołu? Tłumacz Obłoków nad Ferrarą na język rosyjski – 
Włodzimierz Biriatniszski – opatrzył utwór wyjaśnieniem: inspiracją 
miał być fresk Ghirlandaia Śmierć św. Finy (1477 – 1478) z kościoła w San 
Gimignano17. Białe, podłużne obłoki unoszą się pasowo na tle ciemnieją-
cego nieba. W wierszu Herberta mowa jest jednak o obrazie, a nie o fresku,  
i dla Herberta – znawcy sztuki – rozpoznawanie technik malarskich nie 
stanowiło problemu. Marek Cieński z kolei uważa, że Herbert mógł 

16 Karol Zieliński o wierszu Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa pisze: „Wiersz 
może być odebrany jako pytanie o cel ludzkiej egzystencji. Pytanie „dokąd” poja-
wia się w wierszu dwukrotnie, szczególnie podkreślone przez anaforę w pierwszym 
i ostatnim wersie. Dionizos był bogiem, który umierał, pochodzącym od śmiertelnej 
matki, może więc być przyrównany do człowieka”. Tamże, s. 123.

17 З. Херберт, Стихотворения, перевод В. Британишский, Санкт -Петербург 
2004, s. 167.
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przywołać obłoki z najsłynniejszego obrazu artysty Starzec z wnukiem 
(1488, Luwr). Ale na tym obrazie widoczne w oknie niebo rozmywa się 
raczej płynnie, stopniowo, trudno doszukać się w nim kształtów obłoków, 
raczej smugi, pasy zróżnicowanego kolorystycznie nieba. Swoją propozy-
cję Cieński wyjaśnia tym, że wskazanie konkretnego obrazu nie jest istot-
ne, ale obraz Starzec z wnukiem jest nie tylko sceną rodzajową, lecz także 
metaforą kondensującą ludzki los (od młodości do starości, od narodzin 
do śmierci), która współbrzmi z wymową liryku autora Epilogu burzy. 

W swojej interpretacji podzielę los przywołanych badaczy, ponieważ 
nie potrafię wskazać jednoznacznie, który obraz Ghirlandaia Herbert 
miał na myśli. Najbliżej wymowy (i kształtu) wiersza Herberta wydają 
mi się obłoki z fresku Chrzest Chrystusa z prezbiterium kościoła San-
ta Maria Novella we Florencji lub cztery freski ze sklepienia kaplicy 
Sassettich w kościele św. Trójcy we Florencji. Otóż w czterech polach 
sklepienia, między ozdobnymi żebrami, ukazano postacie czterech 
Sybilli. Postacie siedzą na spiętrzonych, równolegle rozkładających się 
chmurach, wokół niebo przybiera barwy z wiersza Herberta: krwi, mie-
dzi, złota, niebieskiej zieleni i fioletu. Interpretację można by wówczas 
rozszerzyć także o rolę ukazanych Sybilli – wieszczek przepowiadają-
cych los. W puencie wiersza Herberta mowa jest przecież o wieszczeniu, 
rozstrzyganiu losu. Należy jednak powrócić do tekstu utworu, w którym 
wyraźnie jest mowa o obrazie Ghirlandaia. Zagadka pozostaje nieroz-
wiązana, obłoki Herberta milczą jak u Jana Polkowskiego18. (A może 
Herbert pomylił się, przywołując nazwisko malarza, lub je zapomniał 
i dokonał swoistej konfabulacji, pewnego rodzaju licentia poetica?)

Przywołanie obrazu Ghirlandaia umożliwia poecie przejście od tego, 
co wyobrażone i dostępne za pośrednictwem sztuki, do tego, co doświad-
czone bezpośrednio, przekroczenie przeczucia i dojście do pewności. 
W poezji Herberta, a także w jego esejach, widoczna jest ciągła potrze-
ba konfrontacji, owo potwierdzenie: „ale one istnieją”. Uwidacznia się 
w tym miejscu nie tylko zachwyt nad możliwościami sztuki, ale również 
nad pięknem świata oraz wiara w istnienie obiektywnej, sprawdzalnej 
rzeczywistości. W drugiej części wiersza ta rzeczywistość nie będzie 
już potrzebowała pośredników, by móc ją uchwycić i się nią zachwycić, 

18 Zob. J. Polkowski, Podróż do Święcian [w:] Gdy Bóg się waha. Poezje 1977 – 2017, 
Kraków 2017, s. 176.
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bohater zanurza się w niej i doświadcza jej, przechodzi od „zobaczyłem 
je” (przez pryzmat sztuki i wraz z całym bagażem kulturowego doświad-
czenia) do „teraz widzę jasno” (1 Kor, 1 – 13). 

Ferrara, Ghirlandaio, kolor obłoków – miejsce i sztuka skupione są jak 
w soczewce w dedykacji utworu. Obłoki nad Ferrarą Herbert zadedykował 
Marii Rzepińskiej, urodzonej w 1914 roku, zmarłej rok po wydaniu Rovigo, 
w 1993 roku. Była ona historykiem sztuki, autorką wielu prac o malar-
stwie europejskim, zwłaszcza włoskim. Napisała monumentalną pracę 
zatytułowaną Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego (1970). 
Motyw w wierszu wiązany ze sztuką włoską bliski jest zatem naukowym 
zainteresowaniom badaczki. Być może bardzo plastyczny, kreślący barwy 
obłoków fragment utworu, stanowi swoisty hołd dla Marii Rzepińskiej? 
Warto dodać, że aż połowa wierszy w tomie Rovigo została dedykowana 
komuś lub do kogoś jest adresowana. Tom rozpoczyna znamienny w tym 
kontekście wiersz Do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin. Pro-
blem przyjaźni i odchodzenia bliskich osób stoi w centrum zagadnień 
Rovigo, dlatego też warto zauważyć, że poza miłością do sztuki łączyło 
Herberta z Marią Rzepińską to samo miejsce urodzenia – Lwów i ten 
sam tragiczny los wygnania z niego. Rzepińska ukończyła na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza historię sztuki i filologię polską. Podczas drugiej 
wojny była pracownikiem we Lwowskim Ossolineum (przekształconym 
wówczas w filię Kijowskiej Akademii Nauk). Lwów opuściła na zawsze 
po wkroczeniu Niemców w 1941 roku. Przeniosła się wówczas do swojej 
rodziny w Krakowie. Herbert wraz z rodziną opuścił Lwów w 1944 roku, 
rozpoczynając nowy rozdział życia, podobnie jak Rzepińska, w Krakowie. 

Po śmierci Marii Rzepińskiej w „Biuletynie Historii Sztuki” (1993, nr 4) 
Tadeusz Chrzanowski – jej (i Herberta) przyjaciel – zamieścił o zmarłej 
wspomnienie19. Kończy je cytowany we fragmentach wiersz Obłoki nad 
Ferrarą. Dla Tadeusza Chrzanowskiego obraz obłoków jest metaforą 
odejścia i jednocześnie trwania w pamięci. Wiersz wpisany został zatem 
w obszar śmierci i tego, co ją przekracza – obłoki z utworu autora Struny 
światła zapowiadają przestrzeń duchową, rajską. Lwów zakorzeniony jest 
zatem w liryku Herberta podwójnie – w swoim sobowtórze (Ferrara), 
jak i w konkretności losu (Maria Rzepińska – lwowianka). 

19 T. Chrzanowski, In memoriam: Maria Rzepińska (1914 – 1993), „Biuletyn 
Historii Sztuki” 1993, nr 4, s. 519 – 522.
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W drugiej części wiersza uwidacznia się podmiotowa perspektywa 
(obecna w opisie spotkania z obrazem Ghirlandaia), która umożliwia 
skonstruowanie sytuacji wyznania, pewnego rodzaju spowiedzi życia. 
Najpierw bohater mówi o zawężonych możliwościach wyboru – wszystko, 
czego dokonał, było nie „według mojej woli / wiedzy / dobrych intencji”20. 
Wyznanie „ja” nasycone jest na przestrzeni całego wiersza elementami 
biografii duchowej – ale jak zauważa Marcin Cieński – przejawia się ona 
przez wyliczenie konkretnych miejsc – „licznych miejsc postoju”. Ich 
zapisanie w wierszu ocala je od zapomnienia, przywraca konkretność 
chwili, staje się wyraźnym śladem jednostkowej biografii. Następnie 
powraca znany z wiersza Podróż (ENO) lub z Rovigo fragment podsumo-
wania swoich przeżyć, refleksja o błądzeniu po świecie. Wyraźna staje 
się dążność do rekapitulacji, rozpięta między „kiedyś” i „dzisiaj”. W owo 

„dzisiaj” włożony zostaje widok obłoków – już nie tych z obrazu, ale zdaje 
się rzeczywistych – widzianych nad Ferrarą. Ciekawe jest przesunię-
cie nastroju: od zmierzchu i ciemniejących barw do jasnego widzenia. 
Podmiot dociera do momentu uspokojenia, po „morderczej walce”, po 
„udręczeniu pięknem” (niemal jak z wiersza Jarosława Iwaszkiewicza: 
„studzony pięknem, którem co dzień łowił” – Do żony, z tomu Powrót 
do Europy, 193121). Agnieszka Izdebska pisze, że dokonuje się tutaj „nie-
śpieszna afirmacja świata22”. Jak refren przywołane zostają obłoki – tym 
razem jako znak pewności, siły, nieuchronności. Są także kontrastem 
dla przestrzeni ziemskiej: prawie nieruchome, niezmienne przeciwsta-
wiają się licznym i nietrwałym miejscom chwilowych pobytów bohate-
ra. Są jednocześnie lustrem, ponieważ losowi ziemskiego tułacza – jak 
pisze Małgorzata Mikołajczak – towarzyszy paralelny los niebiańskich 
wędrowców, sunących wolno ku nieznanym wybrzeżom23. W jednym 
z fragmentów wiersza Herberta pojawia się nawet podniebna podróż 
bohatera, odbywa on swoistą wędrówkę po nieboskłonie: „pojazdy / jak 
latające dywany  / z baśni Wschodu” przenosiły go „z miejsca na miej-
sce”. Cel wędrówki nie był wówczas jasny: „splątane drogi / pozorny brak 

20 M. Cieński, Kompozycja lirycznej autobiografii…, s. 68. 
21 J. Iwaszkiewicz, Do żony [w:] Wiersze zebrane, Warszawa 1968, s. 260.
22 A. Izdebska, Dwie podróże…, s. 268.
23 M. Mikołajczak, „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Her‑

berta, Zielona Góra 2004, s. 96. 
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celu / uciekające widnokręgi”, podobnie jak niejasny był cel wędrówki 
obłoków w pierwszej części wiersza.

Zamknięcie utworu ujawnia konstrukcję czasu, który w sposób line-
arny znaczy los bohatera: wspomnienia przeszłości (liczne miejsca po-
stoju) przenoszą do czasu teraźniejszego (w nim potwierdzają się dawne 
przypuszczenia i dotychczasowa droga staje się zrozumiała), ale poeta 
wykreśla także perspektywę czasu przyszłego. Wiersz Herberta opiera się 
na porządku biografii24. Puenta otwiera przestrzeń nieznanego. Ciekawy 
jest obraz, w którym zapisane zostaje pytanie o przyszłość albo raczej 
o domknięcie losu, o jego „rozstrzygnięcie”. Poeta ponownie przywołuje 
metaforę obłoków. Nie są one tym razem zachwycającym zjawiskiem 
przyrodniczym, nie są także ciekawym rozwiązaniem malarskim. Nie 
wywołują skojarzeń z kulturą czy historią. Na koniec stają się wyrocz-
nią, Herbert pisze: „to w nich / a nie w gwiazdach / rozstrzyga się / los”. 

Można zapytać: dlaczego nie gwiazdom, a obłokom poeta przypisał 
tak ważną, wieszczą i władczą rolę? Obłoki nie są „przyjaciółmi pa-
stuszego świtania”, jak w wierszu Obłoki Józefa Czechowicza z tomu 
Nuta człowiecza, chociaż bliska jest im Czechowiczowska zdolność 
kreowania obrazów („jak greckie łodzie”)25. Nie są też „stróżami świata”, 
jak w wierszu Czesława Miłosza Obłoki z tomu Trzy zimy, chociaż wy-
brzmiewa w Herbertowskich chmurach to samo katastroficzne echo26. 
Herbertowskie obłoki mogą być znakiem trwania, potęgi, pewności. Ich 
celowość wydaje się odzyskaniem przez bohatera wiary w sens dotych-
czasowej drogi, poddaniem się powinności, która wiąże się z kategorią 
działania i wierności w twórczości Herberta. Wybrzmiewa tu echo Nad 
wodą wielką i czystą Adama Mickiewicza, gdzie każda część pejzażu, ale 
i człowiek, ma swoje zadanie do wykonania, swoją powinność:

Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć –27

24 M. Cieński, Kompozycja lirycznej autobiografii…, s. 69.
25 J. Czechowicz, Obłoki [w:] tegoż, Poezje, wyb., wstęp B. Zadura, Lublin 1988, s. 175.
26 C. Miłosz, Obłoki [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 91.
27 A. Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą [w:] tegoż, Wybór poezji, t. 2, oprac. 

C. Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 141. Zob. Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona 
Lemanu: antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998.
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W prozie poetyckiej Hermes, pies i gwiazda (HPG) opisane zostało spo-
tkanie trzech tytułowych bohaterów. Gwiazda wyruszyła na wspólną 
wędrówkę ze słowami: „wszystko mi jedno, dokąd idę”. Hermes zmierzał 
tam, gdzie będzie koniec świata. Gwiazda nie wierzyła w jego istnienie. 
Ta gwiazda wydaje się podobna do gwiazd z Obłoków nad Ferrarą – jej 
podróż nie ma celu. Natomiast obłoki są znakiem nieuchronności, 
zmienności losu, ale także są źródłem zachwytu, łaskawości, celowości 
i sensowności życia. Małgorzata Mikołajczak pisze, że są także sym-
bolem świętości i emblematem Opatrzności28. 

W swoim ostatnim tomie Epilog burzy poeta ponownie powraca 
do tematu podsumowania życia. W wierszu Brewiarz [Panie, wiem że 
dni moje są policzone…] wybrzmiewa silniej niż w Obłokach nad Ferrarą 
przeczucie śmierci. Rozstrzygnięcie losu jest bliskie. „Jasne” widzenie 
ustępuje „dokładnemu / na moment przed kodą”, to znaczy takiemu, 
które uświadamia niemożność powrotu do minionego i naprawienia 
popełnionych błędów. Jednocześnie jednak ten pesymistyczny rozrachu-
nek dokonywany jest w obliczu Boga, do którego bezpośrednio zwraca 
się bohater. „Nieznane wybrzeża”, do których zmierzały obłoki znad 
Ferrary, wreszcie są ukonkretnione, sprecyzowane – to „nieodgadnione 
kolana” Najwyższego.
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Akademia Ignatianum

Inwestycyjna strategia poety na saksach
Korespondencja rodzinna i przyjacielska

Z czego żył Zbigniew Herbert jako młody twórca, a więc do opubli-
kowania pierwszego zbioru poezji? Jaką strategię przetrwania przyjął, 
umocniwszy swoją pozycję na rynku krajowym i za granicą w latach 60.? 
A jak wyglądała jego sytuacja finansowa po stanie wojennym, kiedy był 
człowiekiem niemłodym i schorowanym? Odpowiedź na pierwsze 
pytanie jest skomplikowana z powodów pozamerytorycznych, chociaż 
ówczesna korespondencja poety z rodziną i przyjaciółmi pozwala na 
ogólne wnioski1. Ocena jest trudna, ponieważ wymaga wzięcia pod 
uwagę kwestii pozaekonomicznych, związanych z ideologią, ustrojem 

1 Cały projekt mojego autorstwa nosi tytuł Strategie przetrwania pisarzy w czasach 
pierwszych sekretarzy i omawia dwie różne postawy: Andrzeja Bobkowskiego (emi-
granta żyjącego z dochodów pozaliterackich) i Zbigniewa Herberta (utrzymującego się 
wyłącznie z literatury). Zarówno Bobkowski, jak i Herbert byli magistrami ekonomii 
i studiowali na najlepszych ówcześnie uczelniach: przedwojennej Szkole Głównej 
Handlowej (Bobkowski) i Wyższej Szkole Handlowej (Herbert). W krytycznych 
sytuacjach pracowali więc na różnych stanowiskach w księgowości: Bobkowski we 
Francji i w Gwatemali, a Herbert w NBP, spółdzielni produkcyjnej „Wspólna spra-
wa” czy w Trofprojekcie, a także jako dyrektor w Związku Kompozytorów Polskich. 
Fragment części dotyczącej Andrzeja Bobkowskiego pod tytułem „Nie skurwiłeś się 
ani na cal”. Wolność i posiadanie w rozumieniu Andrzeja Bobkowskiego ukazał się w pi-
śmie „Konteksty Kultury” 2016, z. 4, s. 431 – 446. Część omawiająca sytuację finansową 
i sposoby zarobkowania Herberta składa się z czterech tekstów: Herbert, przymus 
pracy i wolny rynek. Korespondencja rodzinna i inne źródła z epoki (1948 – 1956); Fabryki 
mgły produkowały z całą mocą. Hagiografie, odbrązawianie i zwykła bieda (ideologiczne 
uwarunkowania sporu po roku 1990 o biedę Herberta w czasach stalinowskich); In‑
westycyjna strategia. Korespondencja rodzinna i przyjacielska (1959 – 1970) oraz Ameryka, 
czyli el dolorado. Korespondencja Herbertów z Międzyrzeckimi i rodziną (1970 – 1981). 
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polityczno -gospodarczym oraz sporem o rozliczanie komunizmu. 
Dochody w czasach stalinowskich szczegółowo omawiam w artykule 
Herbert, przymus pracy i wolny rynek. Korespondencja rodzinna i inne 
źródła z epoki, zamieszczonym w „Perspektywach Kultury”2.

Zainteresowanie dochodami Herberta osiąganymi w latach 50. długo 
miało charakter poniekąd ideologiczny i wiązało się nie tyle z intencją 
ustalenia faktycznego stanu rzeczy, co z argumentacją w sporze poli-
tycznym o wierność i zdradę, uległość i niezłomność – jednym słowem, 
o „hańbę domową” (w zakresie węższym, obejmującym współudział 
pisarzy w stalinizmie, oraz w sensie szerszym – pozostawania benia-
minkami systemu także w czasach późniejszych). W gruncie rzeczy 
w momencie sporu (czyli w latach 90.) chodziło o „rząd dusz” i prawo 
do społecznego prestiżu elit wywodzących się z PRL, a w szczególności 
literatów. Ten problem omawiam w artykule Fabryki mgły produkowały 
z całą mocą. Hagiografie, odbrązawianie i zwykła bieda  3. 

Niniejszy – trzeci – szkic, który zajmuje się finansową strategią 
poety w latach 1959 – 1970, przedstawia sposoby jednoczesnego funk-
cjonowania na kapitalistycznym rynku zachodnim oraz stałej obecności 
w Polsce. Umiejętne balansowanie finansowe pozwalało Herbertowi 
na wieloletni pobyt za granicą – co było niezbędne dla zdobywania 
materiałów do twórczości – i jednoczesną obecność na polskim rynku 
wydawniczym. Cechą charakterystyczną dla tego okresu jest decyzja 
całkowitej profesjonalizacji, czyli niepodejmowania prac pozaliterackich 
i postanowienie życia ze swej produkcji stricte literackiej, przez co należy 
rozumieć nie tylko poezję i dramat, ale także esej stojący na pograni-
czu literatury i dziennikarstwa. Poeta od lat uprawiał wiele wyższych 
gatunków dziennikarskich, jak recenzje dzieł plastycznych i literackich, 
oraz publicystykę literacką, w tym wywiady z malarzami. Także pod 
względem finansowym był to najbardziej owocny okres w życiu poety, 
w którym Herbert nie przyjmował nawet najbardziej prestiżowych pro-
pozycji pracy etatowej, aby w zupełności poświęcić się pracy literackiej.

Po powrocie z pierwszej podróży zagranicznej Herbert skupia się 
na twórczości, w tym na opracowywaniu materiału zebranego w trakcie 

2 J.M. Ruszar, Herbert, przymus pracy i wolny rynek. Korespondencja rodzinna 
i inne źródła z epoki, „Perspektywy Kultury” 2018, nr 1.

3 Niedrukowany.
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wojaży. Drukuje kolejne eseje w czasopismach, zebrane następnie w to-
mie Barbarzyńca w ogrodzie. W przeciwieństwie do lat 50. na pewno 
nie bieduje. Sądząc z korespondencji, rodzice nie wspomagają go w tym 
okresie, a tylko wysyłają pieniężne prezenty z okazji imienin i urodzin 
(rok 1961: KR 136, 144, 146). Jest to dobry okres twórczy oraz finansowy. 
Dużo pisze i sprzedaje, a nawet – ze względu na czas potrzebny do 
pisania – ogranicza intratne wyjazdy na wieczory autorskie. Dziękując 
za urodzinowy „pieniężny prezent” („Przedwczoraj kupiłem sobie za nie 
piękną półkę na książki, która walnie pomoże opanować mój książkowy 
bałagan”, KR 148), poeta informuje rodziców, że przeziębił się w Szcze-
cinie, gdzie był na wieczorze autorskim, o dwutygodniowej podróży 
oficjalnej w Czechosłowacji oraz licznych zobowiązaniach literackich:

Roboty huk. Książka stanęła właściwie na martwym punkcie. Wczoraj trochę 
ruszyłem i mam nadzieję, że do końca roku rozpędzę się (co nie znaczy, ażebym 
skończył). Zapraszają mnie na różne wieczory autorskie i choć to materialnie 
opłaca się (bardziej niż pisanie), będę musiał zrezygnować4. Finansowo jestem 
zabezpieczony na 2 do 3 miesięcy. Centralny Zarząd Teatrów zakupił moją sztukę 
(przedtem kupiło radio, ale odmówiło realizacji). Kupiłem sobie buty, płaszcz 
i zamówiłem ubranie. W ogóle tłusta jesień (4 XI 1961, KR 148).

I w tym samym liście poeta informuje, że stypendium Forda jest aktual-
ne przez dwa lata, więc zyskał czas na walkę o paszport (wcześniej mu 
go odmówiono). Narzekanie na brak czasu nie wygląda na kokieterię, 
zważywszy, że w roku, o którym mowa w liście, czyli w 1961, wychodzi 
nowy, trzeci, tom wierszy – Studium przedmiotu – ukazują się wiersze 
w prasie literackiej (na przykład w „Życiu Literackim”, KR 140), „Twór-
czość” publikuje kolejne eseje, a przewidywane „rozpędzenie się” na tyle 
jest skuteczne, że w 1962 roku pojawia się tom Barbarzyńca w ogrodzie, 
który utrwali sławę Herberta jako eseisty. Aby uzupełnić ten spis, 
dodajmy, że w 1961 roku Herbert dużo publikuje w prasie literackiej, 
a w miesięczniku „Więź” ukazuje się seria rozmów o sztuce współczesnej 
z polskimi malarzami awangardowymi, jak Stanisław Krzyształowski, 

4 Niestety poeta nie podaje kwot, jakie otrzymywał wówczas za wieczory 
autorskie, ale dziesięć lat później matka informuje go, że Klub Książki i Prasy w So-
pocie proponuje „najwyższą ówczesną stawkę”, czyli sześćset złotych za godzinę, 
i kierowniczka gotowa jest zapłacić za trzy. Biorąc pod uwagę, że wikt i opierunek 
u rodziców jest bezpłatny, dawało to razem tysiąc osiemset złotych czystego dochodu 
minus dojazd, to znaczy równowartość miesięcznego utrzymania (18 IV 1972, KR 306).
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Jerzy Tchórzewski, Aleksander Kobzdej, Tadeusz Dominik (patrz: WG 
280 – 289, 297 – 305) – wywiadów silnie związanych tematycznie z tytu-
łowym wierszem Studium przedmiotu. Krótko mówiąc, okres tuż po 
powrocie z pierwszej wyprawy na Zachód ugruntował pozycję literacką 
Herberta, a także dał szansę na życie z literatury. Dochody były – oczy-
wiście – nieregularne, bo nie pochodziły z pensji, tylko z honorariów, 
ale poecie nie groziła konieczność bycia utrzymywanym przez rodziców 
czy podjęcie pozaliterackiej pracy zarobkowej. Trzeba jednak podkre-
ślić, że finansowa samodzielność została okupiona ogromną harówką:

Mój harmonogram robót przedstawia się tak: do 15 stycznia mam skończyć 
tłumaczenie sztuki z francuskiego (ze śpiewkami). Do 28 lutego napisać słucho-
wisko. Za zobowiązanie się do tej pracy dostałem od Sokorskiego (niezależnie 
od honorarium potem) i do 30 marca muszę oddać książkę do wydawnictwa. 
Mam już 220 stron, reszta – około 150 – w robocie. Wszystko bym jakoś zrobił, 
ale trzeba spać, bo nocna praca mnie wykańcza (5 I 1962, KR 152 – 53). 

Tempo pracy było mordercze. W dopisku czytamy: „Nie słucham ra-
dia, nie czytam gazet, nie piję, palę tylko 15 – 20 papierosów, zerwałem 
z życiem towarzyskim, a nawet seksualnym”, co brzmi dramatycznie 
i nieco filuternie. Ale przypływ mocy twórczych oprócz satysfakcji da-
wał też krótkotrwałe bezpieczeństwo finansowe – nie jest przypadkiem 
zakończenie listu wzmianką, że przez najbliższy kwartał nie musi się 
rozpraszać zarobkowaniem i już niedługo urządzi sobie „wiosenno-

-letnią labę, bez pióra i papieru”. 
Dla człowieka żyjącego z pióra nagrody są rodzajem dodatkowych 

tantiem za całokształt twórczości lub ostatnie większe dzieło. Nic więc 
dziwnego, że mniej cieszą te wyróżnienia, które mają charakter „honoro-
wy”. Radość i duma rodziców, że Zbysiu został wyróżniony przez Wolną 
Europę, skutkowały żartobliwym uzupełnieniem finansowym za nagro-
dzone Studium przedmiotu. Skoro Wolna Europa zawiodła, to dumni 
rodzice ufundowali pieniężny ekwiwalent, świetnie się przy tym bawiąc. 

Z powodu braku dokładnej wiedzy trudno precyzyjnie określić, jakie 
były wahania dochodów poety w latach późniejszych okresów pobytu 
w Polsce, ale czasami matka posyła mu pieniądze (tysiąc złotych) w oba-
wie, czy aktualnie nie bieduje (30 VIII 1965), a czasami sama otrzymuje 
spore honoraria za publikacje w kraju, co dotyczy zwłaszcza okresów, 
kiedy syn zarobkuje i mieszka za granicą, co pozwala mu wspomagać 
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rodzinę aktualnie niepotrzebnymi dochodami w złotówkach (na przy-
kład KR 262, 426)5. Czasami bywają to jednorazowe kwoty, dość pokaźne 
jak na ówczesne czasy (rzędu dwóch tysięcy złotych), a czasami cho-
dzi o regularne przychody, jak w latach 1965 – 1968, kiedy Herbert jest 
członkiem redakcji „Poezji” i należy mu się stały ryczałt (KR 267, 377), 
nie mówiąc już o honorariach za liczne publikacje. Nic więc dziwnego, 
że w październiku 1968 roku siostra informuje o otrzymaniu pieniędzy 
z „Poezji”, których jest „Dużo!”, i pyta: „Co z tym robić?” (KR 412). By-
wały więc i takie okresy, kiedy „biedny poeta” wspomagał rodzinę. Taki 
ogólny wniosek można wywieść z wyrywkowych danych zawartych 
w rodzinnej korespondencji, aczkolwiek niepoparty dokładnymi liczbami. 

Okres ryczałtowej pracy w miesięczniku „Poezja” wymaga osobnego 
omówienia6. Zanim to jednak nastąpi, opisać należy generalną strate-
gię finansową Herberta po 1956 roku.

Błogosławieństwo niemieckiego federalizmu

Korespondencja rodzinna i przyjacielska

Kiedy Herbert znajduje się za granicą, zarobkuje jak większość litera-
tów. Z rozproszonych informacji dowiadujemy się, że poeta żyje z prac 
redakcyjnych i tantiem: 

Jeśli zdobędę jakąś forsę, wyjadę z Paryża na święta (może w Alpy). Czekam teraz 
na pieniądze z Hamburskiego Radia, gdzie miało iść moje słuchowisko. Poza 
tym Franz Fischer Verlag pisał, że chce mnie tłumaczyć. Żeby jednak dociągnąć 
do tego czasu układam antologię współczesnej poezji polskiej (przekłady na 
francuski)” (7 XI 1958, KR 80). 

5 Niekiedy mamy do czynienia z zabawnymi instrukcjami odbioru. Oto 
w grudniu 1969 roku Herbert z Berlina prosi siostrę, aby odebrała od dozorcy, pa-
na Leszki, honoraria, które przysłano pocztą. Jak pisze poeta, dozorca jest bardzo 
podejrzliwy „i nie wyda nikomu pieniędzy z wyjątkiem rodziny”. I dodaje: „Bardzo 
proszę wypłać mu z tych pieniędzy odpowiednią sumę na tzw. noworoczne” (KR 426).

6 Poza ryczałtem w „Poezji” Herbert w sezonie 1965/1966 pełnił funkcję kie-
rownika literackiego w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, 
co było wsparciem dla przyjaciół – Ireny i Tadeusza Byrskich, tworzących ambitny 
repertuar na dalekiej prowincji. 
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Jest to typowa walka o utrzymanie się na falach wolnorynkowego morza, 
z charakterystyczną nieregularnością dochodów. Stąd informacje, które 
mówią o kolejnych sukcesach literackich, są jednocześnie komunika-
tami ekonomicznymi, jak: „Ostatnio ukazało się parę moich wierszy 
w przekładzie niemieckim w antologii poezji współczesnej Stimme der 
Stille” (III/IV 1959, KR 95) 7, i w tym samym liście o powodzeniu Dru‑
giego pokoju w niemieckich rozgłośniach radiowych. Poeta zdaje sobie 
sprawę, że choć dochody te zaledwie pozwalają na przeżycie, to prze-
cież są ważną inwest yc ją w da l sz e powodzenie a r t y s t yczne 
i  budują j ego poz yc ję na n iemieck im r ynku wydawnicz ym. 
Strategię tę wyłuszcza rodzinie: „To wszystko by usprawiedliwić mój 
przedłużający się pobyt we Francji. Daleki jestem od przypuszczeń, że 
zrobię tu karierę, ale w każdym razie zostawię tu chyba jakiś mały ślad”. 

Ostatnie zdanie to znany topos skromnościowy. Pierwsza podróż na 
Zachód młodego poety, tuż po znaczącym debiucie w kraju, ciągle była 
przedłużana, nie tylko dla zebrania materiału, który złożył się później 
na tom esejów Barbarzyńca w ogrodzie, ale miała na celu zdobycie kon-
taktów i pozycji, co udało się głównie w obszarze języka niemieckiego8. 
Stąd kolejne komunikaty rodzinne: 

Ponieważ w kartach stało, że ściele się przede mną droga, pracuję jak wół, żeby 
zarobić na letnie wakacje. Mam bardzo dużo projektów, ale nie wiem jeszcze, 
co z tego wyjdzie. W każdym razie pojadę do Niemiec (a może przy okazji do 
Beneluxu), dokąd zostałem zaproszony przez mojego tłumacza (6 V 1959, KR 98/99),

a następnie po tej zapowiedzi informacja, że wyjazd dochodzi do skutku, 
oraz uzupełnienie: 

W Hamburgu idzie moja sztuka, a 3 rozgłośnie niemieckie (fragm. nieczytelny) 
Wideń9 nadawały moje słuchowisko. Nazbierało się trochę pieniędzy, które 
umożliwiają mi spędzenie paru tygodni pod skrzydłami Adenauera w nieustępliwej 

7 Redaktorka tomu, A. Kramkowska -Dąbrowska, poprawia, że chodziło 
o Lektion der Stille: Neue polnische Lyrik.

8 Mimo założenia głównej kwatery w Paryżu sukcesy na rynku francuskim 
są niewielkie: „Tłumaczenie moich wierszy przez Dedeciusa […] uważam za świet-
ne. Po francusku wypada to głucho i w ogóle źle. Widać należę do innego kręgu 
kultury” (KR 113).

9 Wideń, we Widniu i tym podobne – to galicyjska odmiana wymowy nazwy 
dawnej stolicy.



Inwestycyjna strategia poety na saksach 255

walce o nasze granice na Odrze i Nysie. W lecie albo w jesieni (raczej to drugie) 
chciałbym bardzo pojechać do Włoch” (10 V 1959, KR 99)10. 

W tym samym liście po raz pierwszy pojawia się informacja o moż-
liwości uzyskania stypendium Forda, przy czym jednocześnie jest to 
wskazówka na temat inwestycji, jakimi są zakupy książek, niezbędnych 
do niezwykle erudycyjnej twórczości eseistycznej: „Fundacja Forda 
chce mi dać na jesieni stypendium (dość krótkie), ale niesłychanie po-
żyteczne ze względu na konieczność uzupełnienia księgozbioru, który 
się rozrósł do 150 książek (francuskich i angielskich) i straszy mnie po 
nocach (jak ja to wszystko przewiozę)” (KR 100). Ciągle odwlekany 
powrót wywołał plotki na temat rzekomych planów emigracyjnych, co 
syn dementuje w listach do rodziców. Tymczasem chodziło o zebranie 
materiału literackiego oraz kapitału na przeżycie: 

Bardzo kochani Mamusiu i Tatusiu,
bardzo dawno już nie pisałem, ale miałem dużo roboty. Przerabiałem dwie 

swoje audycje, które właśnie puściłem w świat, spodziewając się, że powrócą do 
mnie na falach eteru i w postaci czeków, które pozwolą mi odbyć moją ostatnią 
podróż i zakupić płaszcz zimowy, bo właśnie w Alpach spadł pierwszy śnieg 
i temperatura gwałtownie się ochłodziła.

Zacząłem więcej pisać teraz do kraju i „Tygodnik” zamówił u mnie stałą 
kronikę plastyczną. Chciałbym uskładać sobie trochę pieniędzy, aby przez kilka 
miesięcy nie pracować i poprzeżywać to wszystko, co tu przeżyłem11.

Dostałem wiadomość z „Twórczości”, proponują mi etat redakcyjny. Zespół 
jest bardzo sympatyczny, ale nie wiem czy się zdecyduję, bo to zawsze miesiąc 
urlopu, a nie trzy i najcenniejszą rzeczą w tym życiu jest wolny czas, o czym 
przekonuję się wciąż i na każdym kroku (październik 1959, KR 111).

10 Według A. Kramkowskiej -Dąbrowskiej, redaktorki KR, w Hamburgu wysta-
wiano w teatrze Jaskinię filozofów, a Drugi pokój nadawały rozgłośnie w Hamburgu, 
Stuttgarcie, Berlinie, Bremie i Monachium. Notabene wyjazd do Niemiec nie doszedł 
do skutku z powodu nieprzyznania wizy, o czym mowa w liście z 12 VII 1959 (KR 104), 
ale o tym niepowodzeniu poeta poinformował z Neapolu, tuż przed zobaczeniem 
Paestum, co zaowocuje esejem U Dorów. 

11 Motyw ten pojawi się jeszcze kilkakrotnie, na przykład: „Piszę teraz trochę 
więcej do prasy naszej, aby uzbierać pieniądze na pierwsze miesiące po powrocie” 
(23 XI 1959, KR 116), z czego można się domyślać, że w Polsce chciałby żyć z hono-
rariów za publikacje krajowe, a cenne dewizy zachować na podróże po Europie.
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W tym liście precyzyjnie – jak w żadnym innym – została przedsta-
wiona strategia twórcza, a konkretnie sposób na życie prawdziwie arty-
styczne, w którym cały wysiłek i cała energia, a przede wszystkim cały 
czas poświęcone zostają na pracę stricte literacką, bez podejmowania 
dodatkowych stałych zobowiązań, nawet jeśli ustabilizowałyby one 
sytuację finansową poety. Dlatego nawet propozycja pracy redakcyjnej 
w „Twórczości” – najbardziej prestiżowym miesięczniku literackim 
w Polsce tamtych czasów – nie została przyjęta, mimo że miała być 
niezbyt obciążająca. Jest to stały rys strategii Herberta, który nawet 
w czasach stalinizmu, kiedy obowiązuje przymus pracy, jest zatrudniony 
w „Torfprojekcie”, marzy o uwolnieniu się od biurowych zajęć, byle tylko 
móc poświęcić się pracy literackiej, o czym pisze do Haliny Misiołkowej: 

Z posady chciałbym odejść z końcem stycznia i popróbować przeżyć parę miesięcy 
na zleconych pracach. […] Po sumiennym rozważeniu postanowiłem zapewnić 
sobie w zimie miesiąc lub dwa wolnego, celem naczytania się i wypisania. Po 
1 1/2 -rocznej pracy mam do tego prawo (listy do Haliny Misiołek z 3 listopada 
i z 13 – 14 grudnia 1954, ZHHM 94, 96). 

Z początkiem lat 60. sytuacja jest już inna. Kalkulacja bowiem uwzględ-
niała także możliwość zagranicznych wyjazdów, jakże istotnych z punktu 
widzenia dalszej eseistyki, a także wierszy, które karmiły się doświad-
czeniem podróży do „świętych miejsc kultury”. To ten właśnie element 
rozważań finansowych odgrywa – jak się zdaje – główną rolę, skoro 
pozycja w Niemczech została już właściwie wyrobiona dzięki wierszom 
w znakomitej antologii Dedeciusa (Lektion der Stille. Neue polnische 
Lyrik) oraz świetnym, a dochodowym, słuchowiskom radiowym (stąd 
w liście z 5 XI 1959 kolejna wiadomość, że po sukcesie Drugiego pokoju 
Niemcy zainteresowali się Rekonstrukcją poety, KR 112 – 113)12. 

Przy okazji warto zauważyć, że radiowy sukces Herberta był nie-
zwykle istotnym osiągnięciem finansowym, a także napędzał sprzedaż 
utworów poetyckich. Niemcy świetnie przyjęli zwłaszcza Drugi pokój, 

12 Ponieważ zajmuję się tutaj finansową strategią poety, a nie biografią, nie podaję 
wszystkich enuncjacji na temat dalszych sukcesów słuchowisk radiowych w Niem-
czech. Jest ich wiele (zob. na przykład: KR 116). Dotyczy to także innych krajów, 
na przykład Holandii: „Śmieszne wyznanie, Holendrzy chcą nadawać Drugi pokój. 
Zgodziłem się, ale zażądałem podwyższenia honorarium” (KR 110). Słuchowisko to 
nadane zostało także przez BBC w 1962 roku.
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ponieważ zaraz po wojnie, ze względu na zbombardowanie miast, wielu 
z nich doświadczyło mieszkaniowej ciasnoty i konieczności dzielenia 
pomieszczeń z innymi rodzinami. Natomiast Anglicy mieli z tym te-
matem poważny problem, stąd uwaga Herberta: 

W BBC Drugi pokój szedł dwa razy, dostałem trochę recenzji. Z niektórych 
wynika, że biedni Anglicy nijak nie mogli się połapać w tym, co to jest mieszkanie 
w socjalizmie. Szedł też Drugi pokój w Lublinie na scenie eksperymentalnej, ale 
jak mi donoszono z większym zrozumieniem przyjęty został (KR 171).

Powiedzmy to wyraźnie: pierwsza – i z finansowego punktu widzenia 
najważniejsza, najbardziej doniosła – podróż europejska Herberta była 
możliwa dlatego, że ówczesna Niemiecka Republika Federalna była 
federacją dziesięciu krajów związkowych i każdy z tak zwanych landów 
miał swoją osobną rozgłośnię radiową. Dodajmy do tego niemieckoję-
zyczną część Szwajcarii oraz Austrię, a zrozumiemy, jak wielki był to 
rynek dla słuchowisk radiowych. To samo słuchowisko, które sprawdziło 
się w Hamburgu, można było sprzedać jeszcze nawet jedenaście razy 
bez żadnego wysiłku lub bez dodatkowej pracy. Pamiętajmy też, że 
mówimy o początkach lat 60., kiedy telewizja jeszcze raczkuje, a radio 
jest medium najpoważniejszym i bardzo bogatym. Stąd ważna teza 
tego szkicu, że sukces radiowy w obszarze języka niemieckiego, spo-
wodowany dobrym przyjęciem Drugiego pokoju, umożliwił Herbertowi 
kilkuletni pobyt za granicą, a także w kapitalnym stopniu przyczynił 
się do jego sukcesu w obszarze języka niemieckiego.

Nie znaczy to oczywiście, że było to jedyne źródło dochodów. Z do-
kumentów ujawnionych już po 1989 roku wiemy, że poeta przez ten 
czas redagował również emigracyjne pismo polskich chadeków. Ów-
cześnie była to z oczywistych względów informacja absolutnie tajna 
i w korespondencji nie znajdziemy żadnej wzmianki na ten temat13.

Zamiast więc myśleć o etacie, Herbert woli rozważać pomysł napi-
sania powieści. Nie to jest jednak interesujące, że literat, który sprawdził 
się już jako liryk, a także jako dramatopisarz (w głównej mierze radio-
wy), rozmyśla o prozie powieściowej, chociaż nie ma w tym względzie 
żadnego poważnego doświadczenia, a jego dotychczasowe próby proza-
torskie są dość skąpe i niebyt udane. W latach późniejszych Herbert da 

13 Zob. J. Kulczycki, Atakować książką, Warszawa 2016, s. 115.
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się poznać jako jeden z najlepszych polskich eseistów, ale w 1959 roku 
nie jest nawet początkującym prozaikiem. Ciekawy jest impuls rynko-
wy! Skoro nadarza się okazja – należy ją wykorzystać. Argument jest 
poniekąd rzemieślniczy – skoro jest nabywca, który chce „obstalować 
powieść”, sprostajmy zamówieniu. W tym celu należy zakupić materiały:

Ostatnio poważne wydawnictwo szwajcarskie zwróciło się do mnie, czy nie piszę 
powieści. Odpowiedziałem, że tak (co nie bardzo się zgadza z rzeczywistością), 
ale myślę o tym wciąż. Pomysł zmienia się i jeszcze jest we mgle. W każdym 
razie dotyczyć to będzie polskiego września lub okupacji. Dlatego byłbym 
wdzięczny, gdyby Tatuś mógł przy okazji czasem kupić jakiś ciekawy pamiętnik 
lub opracowanie strategiczno -historyczne (tylko nie powieść, niech Bóg broni) 
(5 XI 1959, KR 113).

Jak wiemy, żadna powieść Herberta nigdy nie powstała, a jego pierwoci-
ny literackie pisane prozą nie zostały za życia poety wydane, zresztą bez 
większej szkody dla polskiej literatury14. Uderzająca jest postawa pisarza, 
który poważnie rozważa, czy może odpowiedzieć na zapotrzebowanie 

14 Z rekonesansu Mateusza Antoniuka można wnioskować, że opowiadania 
Herberta mają szansę ukazania się jedynie jako juwenilia w przyszłych dziełach ze-
branych (M. Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa 
Herberta, Kraków 2009, rozdz. Narracje i fabuły. Nieznane opowiadania, s. 236 – 278). 
W kontrze do tezy Antoniuka, który niezbyt ceni prozatorskie osiągniecia młodego 
Herberta, Mariusz Zawodniak przekonuje, że proza (zwłaszcza mała proza poetyc-
ka) była dla poety pierwszym polem testowania własnego stylu i brak kontynuacji 
w późniejszej twórczości bierze się z faktu zrealizowania w poezji charakterystycznej 
frazy, metafory oraz puentowej postaci zakończeń (M. Zawodniak, „Początek powieści” 
i coś ponadto. Prozatorskie inicjacje Zbigniewa Herberta „Początek powieści” i coś ponadto. 
Prozatorskie inicjacje Zbigniewa Herberta [w:] tegoż, Herbert parokrotnie, Toruń 2011, 
s. 21 – 46). Paweł Kądziela opublikował Początek powieści (WG 26) i trochę prozy, która 
ukazała się w czasopismach. Zbigniew Fałtynowicz w sprawozdaniu o związkach 
poety z Suwalszczyzną zamieścił opowiadanie Wyprawa pod Jonaszem, napisane 
w 1955 roku na konkurs redakcji pisma „Turysta” – organu PTTK (Z. Fałtynowicz, 
Podróże bliskie. Zbigniew Herbert i Suwalszczyzna, Suwałki 2008, s. 75 – 91). „Nagrody 
w tym konkursie były pieniężne (całkiem wysokie; dwaj laureaci pierwszej nagrody 
otrzymali po dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) co dla borykającego się 
z trudnościami finansowymi autora miało niebagatelne znaczenie” (Z. Fałtynowicz, 
Podróże bliskie…, s. 92). Herbert otrzymał tylko wyróżnienie i nagrodę książkową. 
Tenże autor ujawnia (s. 44 – 46), że pod wpływem licznych śladów powstańczych na 
Suwalszczyźnie, Herbert miał zamiar napisać powieść o powstaniu styczniowym, 
o czym informował listownie Jarosława Iwaszkiewicza, a nawet otrzymał w 1962 roku 
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rynku, mimo że nie jest nawet w tej dziedzinie debiutantem. Jest to 
typowa taktyka nowoczesnego twórcy jako wytwórcy.

Praca w organie „Poezja”

Korespondencja Herbert  –  Międzyrzecki

Od listopada 1965 roku do sierpnia 1968 roku Herbert był członkiem 
zespołu redakcyjnego miesięcznika „Poezja”, na którego czele stał Jan 
Zygmunt Jakubowski. Herbert ciepło -ironicznie scharakteryzował re-
dakcję w liście do Czesława Miłosza: naczelny – „polonista w pełnym te-
go słowa znaczeniu”, Julian Przyboś, czyli „skleroza awangardy”, a także 
kilku przyjaciół, w tym Artur Międzyrzecki – „sama lojalność” [ZHCM 51]. 
Herbert był bardzo czynnym nie tyle redaktorem, co autorem pisma, a to 
z tego powodu, że zaraz potem wyjechał na Zachód i nie było go przez 
ponad trzy lata. Stąd w liście do „Bardzo kochanej Julii i Artura” pisze:

Pisma naszego nie widziałem. Czy nie można by prosić o egzemplarze. Moje 
plany: zostać jeszcze, jeśli się da, parę miesięcy. Czy pozwolisz mi, Arturze? 
Myślę, że w tym czasie uda mi się podciągnąć książkę i nazbierać trochę nowego 
materiału. Napiszę do Jakubowskiego, nie wiem tylko, czy nie wypadałoby 
poprosić o bezpłatny urlop [Wiedeń, 18 I 1966, ZHJHAM 17].

Do listu poeta dołączył trzy wiersze: Matka, O ojcu i Dlaczego klasy‑
cy15 z uwagą, że wysyła rękopisy, ponieważ nie ma maszyny do pisania. 
W dwa tygodnie później, chyba odpowiadając na list Międzyrzeckie-
go, który się nie zachował, dziękuje przyjacielowi za zastępowanie go 
w redakcji i obiecuje napisanie listu do „Jakuba prof. dr.”, jak sobie 
dworuje z naczelnego „Poezji”. Także 1 kwietnia tego roku, pisząc do 
Julii i Artura, kokieteryjnie wspomina, że Artur go „wkrótce znienawi-
dzi”, i prosi o przesłanie należności z miesięcznika mamie do Sopotu: 

„2 tysiące, jeśli tyle zarobiłem” (Wiedeń 1 IV 1966, ZHJHAM 19). Tego 

trzymiesięczne stypendium ZLP na zebranie materiału w województwie białostockim 
(po tysiąc pięćset złotych na miesiąc). Powieść nie powstała.

15 Opublikowane później w tomach: Matka (PC), Rozmyślania o ojcu (PC) i Dla‑
czego klasycy (N).



260 Józef Maria Ruszar

rodzaju próśb jest sporo, a beneficjentami wierszówki czy ryczałtu są 
siostra (ZHJHAM 21), matka (ZHJHAM 59) lub inne osoby (Teresa Mel-
lerowicz [ZHJHAM 26], Róża Dzieduszycka [ZHJHAM 49]). Nieustannie 
powtarzają się też prośby Międzyrzeckiego o upoważnienie do pobrania 
pieniędzy oraz rozliczenia. 

Problemem, który jeszcze przez wiele miesięcy będzie przedmio-
tem korespondencji między przyjaciółmi, jest długotrwała nieobecność 
poety w redakcji, gdzie ma tak zwany ryczałt, a więc obowiązek pracy 
redakcyjnej bez etatu. Formalnie rzecz biorąc, Herbert jest kierowni-
kiem działu poezji obcej. W gruncie rzeczy to Międzyrzecki pracuje 
za obu jako redaktor, ale nie ma o to pretensji, bo Herbert regularnie 
przysyła przekłady, a także swoje wiersze, artykuły i eseje16. A w redakcji 
wiele pracy nie ma:

Dostaliśmy liścik Twój, merci et je vous en remercie, i po kolei odpowiadamy:
1. Wiersze, przekład: czekam, pochłoniemy zaraz. À propos: należy Ci 

się dużo pieniędzy, nie wiem ile, ale dużo: za Greków (szkic) cztery tysiące; 
i z depozytów ryczałty – od czerwca. Jeśli chcesz to komuś przesłać, skieruj do 
mnie upoważnienia.

2. O ryczałcie w „Poezji”: nie trzeba, żebyś z tego rezygnował, przeciwnie, 
wszystko jak najlepiej. Sam załatwiam całość działu – i nie ma o czym mówić. 
Gdybym przestawał tam urzędować, napiszę – i możesz mi wówczas, jeśli zechcesz, 
towarzyszyć w przejściu na status domowy pełny. Ale na razie się na to nie zanosi. 
I jesteś nam potrzebny, nawet jako nieobecny. Piszesz zresztą regularnie, więc 
wszystko w porządku. Jeśli masz na ten temat jakieś wątpliwości, pozbądź się 
ich, doprawdy, nie ma sprawy.

Jeśli chcesz: w liście do mnie, załącz karteczkę do Jakubowskiego, że np. wrócisz 
z początkiem roku – to zupełnie, obok serdecznych pozdrowień, wystarczy, zaufaj 
memu wyczuciu i przestań mieć skrupuły. Niepotrzebnie. Myślę o tym jeszcze: 
że list, owszem, byłby na miejscu, króciutki, może widokówka, ze znaczkiem 
(zbiera) (28 IX 1966, ZHJHAM 22).

Międzyrzecki jest dobrym przyjacielem, a poza tym rozumie, że Her-
bert potrzebuje intelektualnej ostrogi i materiału dla swojej twórczości 
za granicą, gdzie ma muzea, biblioteki, a przede wszystkim kontakt 

16 O wytężonej pracy dla „Poezji” świadczą czasami wzmianki w listach do 
Matki: „Ostatnio pracowałem dość dużo, skończyłem szkic o Akropolu, napisałem 
kilka wierszy, przetłumaczyłem 2 eseje i kilkanaście wierszy do pisma «Poezja», 
w którym to piśmie jestem nieobecnym redaktorem” (KR 267).



Inwestycyjna strategia poety na saksach 261

z cywilizacją europejską. Jego twórczość w dużym stopniu karmi się 
wrażeniami z podróży. Tak zwane ryczałty w ówczesnych pismach były 
rodzajem comiesięcznego twórczego zasiłku, który pozwalał spokojnie 
pracować, bez nieustannego zagrożenia brakiem środków do życia17. 
Poza tym – choć w korespondencji nie wspomina się o tym wprost – 
nazwisko Herberta w stopce, nie mówiąc już o ciągłej obecności na 
łamach, było dla miesięcznika i prestiżowo, i – co ważniejsze – meryto-
rycznie istotne. Dzięki takiemu związkowi pismo miało gwarancję, że 
spora część poetyckiej i eseistycznej produkcji Herberta nie pojawi się 
u konkurencji (zwłaszcza w najważniejszym piśmie literackim tamtych 
czasów, czyli w „Twórczości”). 

Wystarczy zobaczyć, co Herbert opublikował w 1966 roku w „Po-
ezji”, by nie mieć wątpliwości, że miało to wpływ na poczytność pisma, 
czym chwali się Międzyrzecki: „W «Poezji»: żyjemy i dochodzimy do 
dziesięciu tysięcy egzemplarzy, to dużo” (31 I 1967, ZHJHAM 33). Taki 
nakład osiągnięto już po roku istnienia miesięcznika. Jednocześnie in-
formuje, że w styczniowym numerze są dwa wiersze (Curatia Dionisia 
i Góra naprzeciw pałacu18), a grecki esej ukaże się w lutym. Faktem jest, 
że kiedy w 1968 roku Herbert opuści redakcję na znak solidarności ze 
zwolnionym Międzyrzeckim, to wycofa szkic Akropol, który opublikuje 
w „Twórczości”, a więc u konkurencji. Nikt nie używał słowa „marke-
ting”, ale jakieś poczucie rynkowej wartości Herbertowej produkcji nie 
było redaktorom obce (nie chodziło w tym przypadku o pieniądze, bo 
nikt pism literackich nie rozliczał z dochodów, ale o poczytność). Dla-
tego temat powraca, aby uspokoić sumienie Herberta: „Pisałem Ci już 
o «Poezji»: że jesteśmy zainteresowani w tym, żebyś był – już do tego 
nie wracam” – pisze Międzyrzecki (3 X 1966, ZHJHAM 24)19.

17 Z listu Międzyrzeckiego z dnia 31 X 1966 wynika, że ryczałt był wypłacany 
co dwa tygodnie (?) i wynosił nieco ponad siedemset złotych (w październiku 1966 
roku Herbertowi należało się tysiąc czterysta czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt 
groszy). W tym czasie średni dochód miesięczny wynosił tysiąc dziewięćset trzydzie-
ści cztery złote, a więc bycie członkiem kolegium redakcyjnego przynosiło niemal 
średnią pensję krajową.

18 Oba wiersze ukazały się później w tomie Napis.
19 Tego rodzaju fikcje zatrudnienia, których celem było udzielenia poparcia, 

świadczą o wzrastającej pozycji literackiej Herberta. W liście do Czesława Miłosza 
z 12 listopada 1966 roku pisze: „Przed samym wyjazdem objąłem dwie posady (pierw-
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Jeśli chodzi o honoraria, to trudno powiedzieć, czy były wysokie, na 
podstawie tylko korespondencji, ale kilkakrotnie (poza ryczałtem) są 
to kwoty w wysokości czterech – pięciu tysięcy złotych, przy ówczesnej 
średniej pensji miesięcznej tysiąc dziewięćset trzydzieści cztery złote 
(1966) i dwa tysiące szesnaście złotych (1967). Te tantiemy Herbert prze-
kazuje rodzinie lub znajomym (rozliczając jakieś zobowiązania finanso-
we). Pod koniec 1967 roku przyjaciel znowu informuje poetę, że czeka 
na niego „dużo pieniędzy”, co jest informacją niekoniecznie dokładną, 
ale świadczy o proporcjach. Tak więc fizyczna obecność nie była aż tak 
ważna – ważniejszy jest status redakcyjny. Jak wiemy z koresponden-
cji z końca 1966 roku, Herbert miał wracać do Polski z początkiem 
następnego roku, ale pod koniec 1967 roku nie ma go jeszcze w kraju. 
Międzyrzecki informuje więc Herberta, że 

od grudnia honoraria te będą mniejsze [chodzi o ryczałt redakcyjny za bycie 
członkiem kolegium redakcyjnego, a nie honoraria za teksty – J.M.R.], bo z punktu 
widzenia zarządu finansowego „Prasy” jest to rodzaj urlopu o przekroczonym 
terminie: ale, powtarzam, dotyczy to jedynie formalności administracyjnych. 
W redakcji nic się w tym względzie n ie zm ien ia i  n ie zm ien i; Jakubowski 
prosił mnie, żebym wspomniał Ci o tym wszystkim przy okazji […]. Proszę Cię też, 
żebyś pomyślał, że Twoja obecność w składzie redakcji nie jest faktem obojętnym 
dla mnie i kolegów. Przeciwnie, jest dla nas (dotyczy to i mnie, i Tymoteusza 
[Karpowicza – J.M.R.] i Mieczysławy [Buczkównej, czyli Jastrunowej – J.M.R.]) 
sprawą pierwszoplanową, nawet gdy Cię nie ma. Tak to jest – i w tym, co piszę, 
nie ma żadnej kurtuazji ani przesady – tylko samo życie, nagie, ach nagie, a tu 
już mrozy. To, co napisałem, jest poważne, choć piórko leci ku żarcikom i nie 
chce uczestniczyć w sprawach serio, niech i tak będzie, nie poradzę (Warszawa, 
21 XI 1967, ZHJHAM 42).

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że sprawa obecności Herberta w stop-
ce „Poezji” była ważna i dla partyjnego redaktora naczelnego, jakim był 
Jakubowski, i dla przyjaciół z redakcji, choć z różnych powodów. Ci 

sze od 1955 roku). Jedna to «dramaturg» oczywiście Tadeuszów Byrskich w Gorzowie 
Wielkopolskim dość okropnym miasteczku ze stylonu, chamstwa i alkoholu. Jest to 
posada -fikcja; mam jako «ten z Warszawy» umacniać pozycję dzielnych i niestrudzo-
nych Tadziów. Jak wiesz kochają Ciebie bardzo i czasem urządzamy gadane orgie mi-
łosne na Twój temat. Tadziowie bardzo ciężko walczą. Niestety w Gorzowie siedzieć 
nie mogę, ale w miarę sił będę im pomagał póki dechu w piersiach. Druga posada 
jest w miesięczniku «Poezja», który wyjdzie gdzieś koło Nowego roku” (12 XI 1965, 
ZHCM 51). W tym samym liście proponuje Miłoszowi tajną współpracę z „Poezją”.
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ostatni coraz bardziej dusili się w „późnym gomułkowie”, jak się wtedy 
mówiło o PRL w kręgach niepokornej inteligencji. Nic więc dziwnego, 
że w długim liście przyjaciel stara się nie urazić Herberta i kilkakrotnie 
zapewnia go o tym, że zmniejszenie ryczałtu jest przykrą koniecznością 
prawno -administracyjną, ale redakcja koniecznie chce mieć go w swoim 
składzie. Pisze tak, mimo że Herbert już rok wcześniej chciał zrezy-
gnować z ryczałtu, słusznie uważając, że długa nieobecność skutkuje 
niewielkim jego wpływem na profil miesięcznika, i w gruncie rzeczy jest 
tylko stałym współpracownikiem pisma. Ale jego formalna obecność 
była ważna zarówno z punktu widzenia interesu samego pisma (stąd 
postawa Jakubowskiego), jak pozostałych poetów -redaktorów. Przy-
jaciele liczyli na autorytet Herberta, w napiętej sytuacji politycznej po 
wojnie sześciodniowej, wzroście antysemityzmu w rządzącej Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz antyinteligenckiej polityce Go-
mułki. Stąd wyczuwalna panika w liście Międzyrzeckiego, który boi 
się, że przyjaciel może się obrazić, i do sprawy wraca jeszcze w styczniu 
1968 roku. 

Nie była to kwestia przewrażliwienia, ale realna ocena sytuacji. Mię-
dzyrzecki po wielkiej awanturze o zdjęcie „Dziadów”, w trakcie sławnego 
zebrania Oddziału Warszawskiego literatów (29 II), zrezygnował z funk-
cji w Zarządzie Głównym ZLP, a w maju został usunięty z redakcji „Poezji” 
(razem z Marianem Grześczakiem). Tymoteusz Karpowicz i Herbert 
na znak solidarności z kolegami zrezygnowali sami20. Nie odbyło się to 
jednak tak gładko jak w jednozdaniowym sprawozdaniu. Herbert, który 
w trakcie tych wydarzeń przeprowadzał się z nowo poślubioną Katarzyną 
Dzieduszycką do Berlina, był w podróży do Stanów Zjednoczonych i nie 
otrzymał – wysłanych na paryski adres – dramatycznych listów Między-
rzeckiego; przez długi czas nie miał realnego kontaktu z przyjacielem. 

Międzyrzecki 14 maja jak zwykle pisze, że przekazał honoraria, ko-
mu trzeba, i dodaje – bardzo oględnie – „już nie będę Ci mógł służyć 
redakcyjnymi sprawami: jestem tylko do końca miesiąca (tak samo jak 
Marian) i znikam ze stopki; jeśli w związku z tym cokolwiek zdecydu-
jesz, w każdym razie szybko napisz o tym i oficjalnie do redakcji – i do 
mnie” (ZHJHAM 51). Mimo enigmatyczności listu nadawca wyraźnie 
liczy na jakiś gest solidarności, ale nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. 

20 Patrz: listy oraz przypisy redaktorów ZHJHAM 210.
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Pisze więc 28 maja jeszcze raz, informując, że „z końcem maja od-
chodzę z redakcji «Poezji» (Marian także), czy raczej mnie odchodzą, 
jak wolisz” (ZHJHAM 52). I znowu cisza. Dopiero 20 czerwca Herbert 
pisze o ślubie, nowym berlińskim adresie oraz dowcipkuje na temat 
Ameryki – znajduje się bowiem w samolocie do Nowego Jorku. Na 
dodatek prosi o zalegle numery „Poezji” od początku roku, bo „chce 
s ię bardz ie j z integrować z  organem” (ZHJHAM 53 – 54; wyróż-
nienie – J.M.R.). 

Słowo „organ” zostało – nie po raz pierwszy w tej koresponden-
cji – użyte żartobliwie. Dziś żart może nie być zrozumiały, ale w PRL 
słowo odnosiło się do jakiegoś tytułu gazetowego, który był „organem” 
na przykład Komitetu Centralnego PZPR („Trybuna Ludu”) lub Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR („Gazeta Krakowska”), a jego użycie 
w podtytule wskazywało na oficjalność publikacji. W kontekście tego, 
co się działo w miesięczniku z przyjaciółmi, żart musiał zabrzmieć 
trochę niestosownie. Dla Międzyrzeckiego jest to wskazówka, że listy 
do Herberta nie dotarły (podejrzewa nawet, że to z powodu strajku 
poczty francuskiej), i jeszcze raz informuje przyjaciela o sytuacji. Her-
bert, który właśnie odbywa swoje pierwsze wielkie tournée po Ameryce, 
odpowiada dopiero z Kalifornii 8 sierpnia, że otrzymał wszystkie listy, 
które „jak dobre gołębie napłynęły całą gromadką”:

Dziękuję bardzo za informacje o redakcji. Jednocześnie wysyłam list do prof. 
Jakubowskiego, prosząc go o skreślenie z listy członków redakcji. Myślę, że 
sformułowałem to zgrabnie, dodając jednocześnie, że na moją decyzję wpłynął 
fakt opuszczenia redakcji kolegów: A. M., T. K., M. G., z którymi byłem najbliżej 
związany (ZHJHAM 55)21. 

Międzyrzecki jeszcze podejmuje ostatnie należności w imieniu przyja-
ciela (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych z hono-
rariów) i na tym kończy się współpraca Herberta z jedynym pismem 
literackim, z którym był związany wprawdzie nie etatowo, ale na stałe. 
Jego nazwisko usunięto ze stopki w numerze wrześniowym, a poeta 
wycofał swoje nieopublikowane jeszcze teksty, dlatego esej Akropol 
ukazał się w „Twórczości”, o czym już była mowa.

21 Tamże.
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Kapitalizm i socjalizm

Tłumaczenia i festiwale (nie tylko) Dwu Światów

Kalkulacja dotyczyła także tłumaczeń. Najtłustsze były zachodnie, 
zwłaszcza angielskie i niemieckie, które pozwalały przeżyć na Zachodzie. 
Gorzej było z „demoludami”22. Herbert donosi, że podpisał umowę na 
wybór wierszy z Czechami. „Płacą niestety marnie, ale tłumacz zapew-
nia, że ma to dla nich odwilżowe znaczenie” (KR 191), przeważają więc 
argumenty ideologiczne i – jak byśmy dzisiaj powiedzieli – PR -owe. 
Na szczęście esejami z Barbarzyńcy w ogrodzie zainteresowani są także 
„gorsi Niemcy”, czyli ci z NRF (KR 191), co zapewne ucieszyło pisarza, 
mimo oficjalnej przyjaźni z Niemcami z NRD.

W drugiej połowie lat 60. rozpoczyna się dobra passa popularności 
i finansowych sukcesów w świecie anglosaskim, chociaż i wcześniej Her-
bert bywał fetowany w Londynie. W 1967 roku poeta pisze do siostry: 

Zostanę w Londynie do końca lipca. W połowie tego miesiąca mam tutaj jubel 
literacki, który, jak sądzę, podratuje moje finanse. […] W jesieni wyjdzie tutaj tom 
moich wierszy. Pieniądze przejadłem, ale chyba jeszcze coś wyduszę u Wydawcy 
(Penguin, a więc dobre i markowe wydawnictwo). Wkrótce powinien wyjść też 
duży tom wierszy po niemiecku. Hojny wydawca wysłał mi ciepłą ręką trochę 
dolarów (poza umową), co pozwoliło mi spędzić trochę czasu nad morzem. Będę 
tu także pertraktował o wydanie moich słuchowisk. Wszystko to pisanie zajmuje 
dużo czasu, ale trzymam się i nie daję się zjeść kapitalistom (4 VII 1967, KR 388)23.

Żart na temat krwiożerczych kapitalistów w kontekście oficjalnej propa-
gandy komunistycznej oraz informacji na temat dolarów „poza umową” 
musiał być nieźle przyjęty przez rodzinę. W miesiąc później poeta in-
formuje siostrę, że wrócił znad morza do Londynu, bo „muszę być bliżej 
miasta, gdyż sława sławą, ale do życia potrzebne są pieniądze. Nawiąza-
łem tu szereg znajomości i kontaktów, które trzeba jakoś wykorzystać” 
(1 VIII 1967, KR 391). Sytuacja ta zresztą dowodzi, że poeta jest swoim 

22 „Demoludy” – tak zwane kraje demokracji ludowej, czyli sowieckie kolonie 
w Europie Wschodniej w latach 1944 – 1989.

23 Według A. Kramkowskiej -Dąbrowskiej mowa o antologii C. Wiśniewskiej 
Polish writing today, gdzie znalazły się wiersze Herberta oraz Inschrift. Gedichte aus 
10 Jahren 1956 – 1966 wydawnictwa Suhrkamp w tłum. K. Dedeciusa. W 1968 roku 
ukazały się w USA Selected poems w tłum. C. Miłosza i P.D. Scotta.
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własnym menadżerem i przedstawicielem handlowym. Można przy-
puszczać, że w przypadku poezji (zwłaszcza tłumaczonej z mniej waż-
nego języka), a więc rodzaju literatury mniej dochodowego od powieści, 
honoraria autora były zbyt małe, aby wystarczały na zatrudnianie agenta 
literackiego. Tę funkcję spełniali poniekąd przyjaciele, tłumacze, krytycy 
literaccy i zaprzyjaźnieni poeci, nawet jeśli tomik wierszy, jak Selected 
Poems, sprzedawał się nadzwyczaj dobrze i miał świetne recenzje (KR 417). 
Nie były to przecież poczytne powieści w milionowych nakładach.

Poza tym poeta, nieobecny latami w Polsce, musiał też pilnować swoich 
interesów wydawniczych w kraju, będąc w Londynie czy Berlinie. Co 
rusz napotykamy wzmianki o „pchnięciu” kolejnego tomu poetyckiego 
czy eseju (KR 416 – 417). Poeta walczył więc na dwa fronty, a owe „zapasy 
ze światem” kapitalistycznym i socjalistycznym oznaczały nieustanną 
pracę i chroniczny brak czasu. Oto jedna ze standardowych wypowie-
dzi – życzenia przed świętami Bożego Narodzenia, wysłane do siostry 
i siostrzeńców:

Ja tylko przyłączam się do życzeń dla Was najgorętszych i najserdeczniejszych. 
Świąt jeszcze nie widzę, bo otacza mnie góra papierów. Jedną ręką robię poprawkę 
na tłumaczeniu mego tomu francuskiego, drugą ręką przygotowuję po angielsku 
moje wykłady amerykańskie, trzecią piszę wiersze, czwartą mozolę się nad szkicem, 
który mam wywieźć za parę dni do Frankfurtu, a dopiero napisałem 2 strony 
(a ma być 20), list więc z braku wolnych rąk piszę sercem (8 XII 1969, KR 424).

List był dopiskiem na odwrocie świątecznych życzeń pisanych przez 
Katarzynę Herbertową. Z załączonej reprodukcji wynika, że serce nie 
tylko dobrze się sprawiło jako epistolograf, ale załączyło uroczy rysunek, 
na którym wół i osioł uśmiechają się z zadowoleniem nad żłóbkiem 
(tylko „Dzieciątko”, wyraźnie dorosłe, przypomina raczej samego poetę 
leżącego na tapczanie). Niemniej ta czuła epistoła jest dowodem na styl 
życia: życie poety było ustawicznym „gorącym okresem”. Listy mówią też 
o klęskach i niepowodzeniach finansowo -literackich, bo przecież były też 
prace jałowe, nieudane, jak wzmiankowany francuski tom poezji, który 
się drukiem nie ukazał. To także element funkcjonowania na wolnym 
rynku, na którym nie wszystkie wysiłki kończą się finansowym sukcesem.

Ważną pozycją w budżecie poety były nagrody, odczyty i festiwale. 
Międzynarodowe zloty poetów, literackie rocznice i poetyckie festiwale, 
jak Festiwal Dwu Światów w Spoleto, w którym Herbert wziął udział 
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w 1969 roku, należą do tradycyjnych sposobów zarobkowania. Wydaje się, 
że poeta, który w listach do rodziny powiada o sobie romantycznie, że 
jest z zawodu „pielgrzymem” (KR 213), w listach do Julii Hartwig i Artura 
Międzyrzeckiego nazywa siebie patetycznie „tułaczem” (ZHJHAM 39), 
najczęściej żartobliwie „łazikiem” (ZHJHAM 41, 45, 55) lub z alkoholowo 
zorientowaną aluzją „wędrowniczkiem” (ZHJHAM 137), ma pełne prawo do 
wszystkich tych włóczęgowskich synonimów. Uzupełniają one bowiem 
informacje na temat nie tylko licznych podróży typu Bildungsreise, ale 
ciągle przemieszczanie się w celach zarobkowych. Nie sposób przywołać 
wszystkich fraz typu: 

Piszę ten liścik na lotnisku w Bremie. Zaprosili mnie do tego hanzeatyckiego 
miasta na wieczór autorski. Potem jadę do Hamburga w tych samych celach. 
Tam zatrzymam się może 2 tygodnie w Akademii Katolickiej, gdzie mam coś 
mówić, a potem będę siedział w odorze świętości. Podróżuję z maszyną do 
pisania i podręczną biblioteką (ciężką), ale jakoś dobrze to znoszę psychicznie 
i fizycznie. Za chwilę przylatuje z Frankfurtu mój przyjaciel Dedecius, który 
podjął się także roli tragarza (13 I 1978, KR 439).

Choć wcale zjazdów i festiwali nie lubi i bywa na nich z obowiązku oraz dla 
zarobku, przyjmuje ten rodzaj kontaktów z czytelnikami bez szemrania:

Nie ma innej rady, bo skoro wlazłem w literaturę, która jest i przeznaczeniem, 
i zawodem, muszę się dzielić na kawałki. W połowie przyszłego miesiąca jadę 
do Namur w Belgii czcić 100 -tną rocznicę śmierci Charlesa Baudelaire’a. Potem 
znów jakiś zjazd, sam już nie wiem gdzie i na jaki temat (12 IX 1965, KR 392).

A po otrzymaniu Nagrody Petrarki wyjaśnia siostrze:

Same uroczystości w Weronie trwają 5 dni i jest to orka (wywiady, mowy, czytanie, 
przyjęcia) – prawdę mówiąc, nie przepadam za tym, ale to należy do rytuału – więc 
nie należy się buntować. Pytałaś o to, więc piszę: nagrodę przyznaje jury złożone 
z 3 pisarzy i krytyków niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Jestem ostatnim 
laureatem. Nagroda ma być wznowiona – nie jest to jeszcze całkiem jasne – po 
10, 20 latach. Bardzo to śmieszne (13 IV 1979, KR 440).

To wyjaśnienie warto czytać, mając na uwadze, że Herbert otrzymał 
niemal wszystkie najważniejsze nagrody literackie w Europie poza No-
blem i że ich pieniężny ekwiwalent był istotną pozycją w jego budżecie24. 

24 Nagroda Fundacji im. Kościelskich (Genewa 1963), Nagroda Fundacji A. Ju-
rzykowskiego (Nowy Jork 1965), Internationaler Nikolaus Lenau Preis (Austria 1965), 
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Niestety, ten rodzaj dochodów nigdy nie mógł zostać przewidziany 
czy zaplanowany. Oto Stanisław Barańczak informuje przyjaciela 
w styczniu 1984 roku, że został jurorem Neustadt International Lite-
rary for Prize w Oklahomie (na rok 1984). Z korespondencji wynika, 
że gdy doszło do finału, rozpatrywano dwóch silnych kandydatów: 
Jorge Luisa Borgesa i Herberta. Wobec równej liczby głosów nagrodę 
w końcu przyznano Paavowi Haavikkowi z Finlandii (ZHSB 16 – 17, 85). 
Podobnie rzecz się miała z literackimi stypendiami, przyznawanymi 
przez większe i mniejsze fundacje, które należało księgować w rubryce 

„nieprzewidziane dochody” (Hakeldama, PC). 
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Józef Maria Ruszar – Złudna podróż na krawędzi nicości. 
Historyczne i kulturowe konteksty peregrynacji  

Zbigniewa Herberta

Autor przypomina polityczne, finansowe i kulturowe konteksty podróży 
Herberta, obecnie niezrozumiałe dla czytelników, którzy nie pamiętają 
lat 50. i 60. W szczególności omawia polityczno -finansową sytuację 
obywatela komunistycznego państwa, niechętnie przyjmowanego w wol-
nych krajach, a także specyfikę podróżowania i zwiedzania zabytków 
w czasach sprzed rozwinięcia masowej turystyki. Zwraca też uwagę 
na metafizyczne i egzystencjalne aspekty toposu życia jako podróży.

Słowa kluczowe: recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, podróże, 
topos podróży, Warsztaty Herbertowskie

Arent van Nieukerken – Zbigniew Herbert czytany przez 
Seamusa Heaneya i Johna Maxwella Coetzeego

Autor omawia odczytania twórczości Zbigniewa Herberta przez Seamu-
sa Heaneya i Johna Maxwella Coetzeego na tle toczących się w drugiej 
połowie XX wieku na Zachodzie dyskusji o roli poezji i poety. Na plan 
pierwszy zostają wysunięte zagadnienia społecznego zaangażowania 
twórcy oraz estetyki wzniosłości. Zarówno Heaney, jak i Coetzee ak-
centują środkowoeuropejski kontekst postawy etycznej Pana Cogito, 
wpisanej jednak w uniwersalną europejską tradycję.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Seamus Heaney, John Maxwell 
Coetzee, paradygmaty poezji w XX wieku
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Francesca Fornari – O Herbercie we Włoszech

Szkic jest omówieniem recepcji twórczości Zbigniewa Herberta we 
Włoszech od czasu wydania antologii L’epilogo della tempesta. Poesie 
1990 – 1998 e altri versi inediti z 2016 roku w opracowaniu Franceski 
Fornari. Autorka przywołuje recenzje krytyków literatury i polonistów, 
wskazuje najważniejsze wątki, dostrzegane między innymi przez Ro-
berta Galaverniego, Francesca M. Cataluccia, Andreę Ceccherelliego. 
Omawia także opinie włoskich poetów: Antonelli Aneddy, Valerii Ros-
selli, Maurizia Cucchiego. Istotną część szkicu poświęca nawiązaniom 
do twórczości Herberta w książce Giorgia Agambena Autoritratto nello 
studio, w której filozof łączy tę poezję z twórczością Elsy Morante.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, recepcja we Włoszech, Giorgio 
Agamben, Elsa Morante

Jana Juhásová – Trop Zbigniewa Herberta w twórczości 
słowackich poetów metafizycznych

Artykuł prezentuje świadectwa obecności twórczości Zbigniewa Herber-
ta w kulturze słowackiej, poczynając od 1966 roku, szczególnie koncen-
trując się na młodszych pokoleniach słowackich poetów metafizycznych. 
Dokładną analizę tego ostatniego zjawiska autorka przedstawia na przy-
kładzie twórczości Mariana Milčaka i Jána Gavury. Dowodzi, że aluzje 
do utworów Zbigniewa Herberta stanowią istotny element liryki obu 
pisarzy. W konkluzji stwierdza, że wpływ autora Pana Cogito przejawia 
się głównie w konstrukcji wizji eschatologicznej wymienionych poetów.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, recepcja na Słowacji, poezja me-
tafizyczna, spirytyzm w literaturze, młoda poezja słowacka

Amelia Serraller Calvo – Metafizyka codzienności.  
O losach twórczości Zbigniewa Herberta w Hiszpanii

Hiszpańską recepcję dzieł Zbigniewa Herberta można określić dwoma 
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przymiotnikami: intensywna i asymetryczna. Intensywna, jeśli chodzi 
o liczbę wydań książkowych, a także prasowy oddźwięk tych publikacji. Au-
torka szkicu omawia przekłady twórczości Herberta, szczególnie akcentuje  
jej mistyczny wątek, traktowany jako element integrujący recepcję 
w Hiszpanii. W kilka lat po śmierci poety jego głos w Hiszpanii za-
czął niknąć. 

Słowa kluczowe: recepcja Herberta w Hiszpanii, poezja mistyczna, 
Antonio Colinas, Xaverio Ballester, Xavier Farré, José Ángel Valente

Piotr Kilanowski – Z zamorskich wojaży Pana Cogito –  
o recepcji twórczości Zbigniewa Herberta w Brazylii

Artykuł szczegółowo ukazuje recepcję twórczości Herberta w Brazylii, 
uwzględnia również najważniejsze pozycje opublikowane po drugiej 
stronie oceanu – w Portugalii. Obejmuje okres od pierwszych tłu-
maczeń Herberta na portugalski w 1985 roku do ostatnich jak dotąd, 
wydanych w 2017 roku. 

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, recepcja w Brazylii, historia tłu-
maczeń na język portugalski

Magdalena Lubelska ‑Renouf – Charlotte Corday i Max Jacob. 
Dwa wiersze Herberta czytane z perspektywy miejsca,  

gdzie zostały napisane

Przedmiotem refleksji są dwa wiersze: Mademoiselle Corday i Epizod 
z Saint Benoît, oba związane z historią Francji. Autorka prowadzi 
„śledztwo” z perspektywy kulturowo -historyczno -geograficznej w celu 
odkrycia źródeł inspiracji.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Mademoiselle Corday, Charlotte 
Corday, Epizod z Saint Benoît, Max Jacob
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Cynthia L. Haven – Zbigniew Herbert: „Nadzieja matką głupich”. 
Raport z oblężonego Miasta czytany w Kalifornii

Autorka odczytuje Raport z oblężonego Miasta w odniesieniu do miejsca 
jego powstania. Porównuje Berlin i Warszawę, odwołuje się do historii 
tych miast w XX wieku, jej symbolicznego wymiaru. W tym kontekś-
cie odczytuje utwór Herberta jako wykład jego ars poetica i ars vitae 
wspartej na postawie idei oporu i obrony wartości.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Solidarność, Raport z oblężonego 
Miasta

Gerard Kilroy – Tren Fortynbrasa Herberta  
i władza polityczna w Hamlecie Szekspira

Szkic koncentruje się na ironicznym portrecie władzy politycznej 
w Trenie Fortynbrasa w kontekście Hamleta oraz Antoniusza i Kleopa‑
try Szekspira. Wskazuje na istotny w tych utworach motyw języka 
jako narzędzia manipulacji prawdą, wykorzystywanego przez rządzą-
cych dla własnych celów, a także na milczenie jako alternatywę dla 
manipulacji. Nieufność wobec systemu politycznego łączy Herberta 
z Szekspirem i w obu przypadkach silnie wypływa z osobistych doświad- 
czeń poetów.

Słowa kluczowe: Hamlet, Tren Fortynbrasa, polityka

Jekatierina Starodworska – Listy do rzymskiego przyjaciela  
Josifa Brodskiego i Powrót prokonsula Zbigniewa Herberta.  

Powiązania oczekiwane i mniej oczekiwane

Artykuł jest omówieniem tekstualnych, tematycznych i kulturowych 
relacji między dwoma wierszami nawiązującymi do tematyki Imperium 
Rzymskiego – Powrotem prokonsula Zbigniewa Herberta i Listami do 
rzymskiego przyjaciela Josifa Brodskiego. Tekst Brodskiego okazuje się 

„spadkobiercą” wiersza Herberta i w łatwo zauważalny sposób eksploatuje 
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motywy i tematy wcześniejszego utworu. Posługując się jednak tekstem 
Herberta, Brodski wykorzystuje go do własnych poetyckich celów, co 
więcej, łączy motywy rzymskie i polskie.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Josif Brodski, rzymskie motywy 
w polskiej i rosyjskiej poezji, intertekstualność, polskie motywy w li-
ryce Brodskiego

Jekatierina Sumarokowa – O „różnicy między głosem ludzkim 
a głosem przyrody” w poezji Zbigniewa Herberta  

i Osipa Mandelsztama

Artykuł jest analizą podobieństw i różnic w sposobach wykorzystania 
motywu przyrody, w tym nieożywionej, w wierszach Zbigniewa Her-
berta i Osipa Mandelsztama. Autorka skupia się przede wszystkim na 
kreatywnym potencjale natury w liryce obu poetów i poetyckich kon-
sekwencjach nieudolności „głosu ludzkiego” w porównaniu z „głosem 
przyrody”. W omawianym zakresie głównym wątkiem łączącym wiersze 
Herberta i Mandelsztama okazuje się motyw kamienia.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Osip Mandelsztam, motyw natury 
w liryce, poetycki motyw przyrody nieożywionej

Tatiana Pawlińczuk – Wizualizacja pojęć etycznych w wierszu 
Zbigniewa Herberta Życiorys

Autorka szkicu analizuje sposoby przekształcania pojęć etycznych 
w obraz na przykładzie wiersza Życiorys. Wskazuje na konsekwencje 
wykorzystania wzorca tekstu użytkowego dla zaakcentowania opozycji 
między życiem zgodnym z oczekiwaniami ogółu a wiernością indy-
widualnym wyborom moralnym. Strukturalna ironia tekstu umożliwia 
wyrażenie prawd fundamentalnych dla wyboru życiowej drogi bohatera 
wiersza.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, ironia, pojęcia etyczne 
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Marek Bernacki – Motyw podróży jako metafory drogi życia: 
Konstandinos Kawafis, Itaka – Zbigniew Herbert, Podróż, 

Modlitwa Pana Cogito – podróżnika

Autor interpretuje motyw podróży jako metafory drogi życia występu-
jący we wskazanych w tytule szkicu utworach. Analiza porównawcza 
wyróżnia trzy zasadnicze podobieństwa: wezwanie do odbycia długiej 
i ciekawej podróży, dowartościowanie tkliwej pamięci o swojej małej 
ojczyźnie oraz stoickie przyjęcie prawdy o przemijaniu wszystkiego. 
Autor dostrzega w Modlitwie Pana Cogito – podróżnika rysy chrysto-
logiczne, odnajdując je w zachwycie podmiotu wiersza nad pięknem 
świata, co stanowi wyraźne nawiązanie do słynnej wypowiedzi Fiodora 
Dostojewskiego: „Piękno zbawi świat”.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Konstandinos Kawafis, motyw 
podróży

Michał Kopczyk – „Zbliżyć się na odległość jednego człowieka…” 
Postkolonialna lektura esejów Zbigniewa Herberta

Artykuł jest propozycją odczytania esejów Zbigniewa Herberta przez 
pryzmat badań postkolonialnych. Autor analizuje następujące te-
maty i zagadnienia: kategorię współczucia, zainteresowanie eseisty 
kulturami podbitymi i unicestwionymi, jego solidarność z grupa-
mi i jednostkami „podporządkowanymi” [subalterns], a także sposób 
przedstawienia w esejach Cesarstwa Rzymskiego jako uniwersal-
nej figury hegemonicznej. Zdaniem autora artykułu zainteresowanie 
Herberta „przegranymi historii” ma związek z jego rozumieniem 
własnej sytuacji jako przedstawiciela kultury prowincjonalnej, a pod-
stawą jego empatii wobec ofiar historii jest jego własne doświadcze- 
nie historyczne.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, polski esej, studia postkolonial-
ne, współczucie, podporządkowani inni, Cesarstwo Rzymskie, kultury 
podbite, kultury unicestwione
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Tomasz Kunicki ‑Goldfinger – Rovigo – jakie to miejsce?  
Szkic do geografii fizycznej i duchowej

Szkic poświęcony został znaczeniu naprawdę istniejącej miejscowości 
Rovigo dla wyobraźni Herberta. Autor rozpatruje asocjacje wskaza-
ne w wierszu, a związane z utworami Johanna Wolfganga Goethego 
i George’a Gordona Byrona. Rozpatrując przejście od geografii realnej 
do mentalnej, odczytuje je jako opozycję ruchu i bezruchu oraz do-
strzega w owej przemianie metaforę procesu twórczego rozumianego 
jako przemiana zewnętrznego w uwewnętrznione. 

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Rovigo, Johann Wolfgang Goethe, 
George Gordon Byron, geografia wyobrażona

Małgorzata Peroń – Nieznane wybrzeża.  
O wierszu Obłoki nad Ferrarą Zbigniewa Herberta

W wierszu Zbigniewa Herberta Obłoki nad Ferrarą wykorzystana została 
metafora życia jako wędrówki. Jej plastycznym obrazem są przesuwające 
się obłoki. Poeta nawiązuje do obrazu Domenica Ghirlandaia, ale nie 
jest możliwa identyfikacja źródła inspiracji. Na warstwę ekfrastyczną 
nakładają się osobiste wspomnienia z podróży. Bohater wiersza poznaje 
świat także bezpośrednio, poprzez zmysł wzroku. 

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, poezja polska, autobiograficzność, 
podróż, ekfraza

Józef Maria Ruszar – Inwestycyjna strategia poety na saksach. 
Korespondencja rodzinna i przyjacielska

Szkic jest rozdziałem większej całości (Strategie przetrwania pisarzy 
w czasach pierwszych sekretarzy), poświęconej strategii finansowej poety, 
który uznał, że poważne zajęcie się literaturą oznacza przejście na za-
wodowstwo, czyli zdanie się na dochody z uprawianej profesji. Utrzy-
manie się na powierzchni oznaczało jednak nieregularność dochodów 
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i zależność od okoliczności ekonomicznych, w tym ustrojowych. Pre-
zentowana część omawia okres od 1959 roku do 1970 roku.

Słowa kluczowe: dochody Herberta, słuchowiska radiowe, powieść
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Józef Maria Ruszar – Our deluded journey along the cliff side 
of nothingness. Historical and cultural contexts of  

Zbigniew Herbert’s peregrinations

The author recalls the political, financial and cultural contexts of Her-
bert’s travels, now incomprehensible to readers who do not remember 
the 1950s and 60s. In particular, he discusses the political and financial 
situation of a citizen of a communist state, reluctantly accepted in 
the free world, as well as the specifics of travel and sightseeing in the 
days before the development of mass tourism. He also points out the 
metaphysical and existential aspects of the topos of life as a journey.

Keywords: reception of Zbigniew Herbert’s works, travel, the topos of 
travel, Warsztaty Herbertowskie

Arent van Nieukerken – Zbigniew Herbert as read by Seamus 
Heaney and John Maxwell Coetzee

The author discusses Zbigniew Herbert’s works as read by Seamus Hea-
ney and John Maxwell Coetzee in light of the discussions about the 
role of poetry and the poet, which took place in the second half of the 
20th century in the West. The issues of the social engagement of the 
artist and the aesthetics of the sublime come to the fore. Both Heaney 
and Coetzee accentuate the Central European context of Mr. Cogito’s 
ethical attitude, albeit embedded into the universal European tradition.

Keywords: Zbigniew Herbert, Seamus Heaney, John Maxwell Coetzee, 
paradigms of poetry in the 20th century
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Francesca Fornari – On Herbert in Italy

The essay is an overview of the reception of Zbigniew Herbert’s work 
in Italy since the release of the anthology L’epilogo della tempesta. Poesie 
1990 – 1998 e altri versi inediti in 2016, edited by Francesca Fornari. The 
author evokes reviews by literary critics and experts in Polish studies, 
and indicates the most important threads recognised, among others, 
by Roberto Galaverni, Francesco M. Cataluccio, and Andrea Cecche-
relli. She also discusses the opinions of several Italian poets: Antonella 
Anedda, Valeria Rossella, and Maurizio Cucchi. An important part 
of the essay is devoted to the references to Herbert’s work found in 
Giorgio Agamben’s book entitled Autoritratto nello studio, in which 
the philosopher combines Herbert’s poetry with the works of Elsa  
Morante.

Keywords: Zbigniew Herbert, reception in Italy, Giorgio Agamben, 
Elsa Morante

Jana Juhásová – The trail of Zbigniew Herbert  
in the work of metaphysical Slovak poets 

The article presents evidence of the influence of Zbigniew Herbert’s 
works on Slovak culture, beginning in 1966, with particular focus on the 
younger generations of Slovak poets. The author provides a thorough 
analysis of the latter phenomenon based on the example of the work 
of Marian Milčak and Ján Gavura. She proves that allusions to works 
by Zbigniew Herbert are an essential element of the poetry of both 
these writers, concluding that the impact of the author of Mr. Cogito 
manifests itself mainly in the construction of the eschatological vision 
of those poets.

Keywords: Zbigniew Herbert, reception in Slovakia, metaphysical 
poetry, Spiritism in literature, young Slovak poetry
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Amelia Serraller Calvo – The metaphysics of everyday life.  
On the fortunes of Zbigniew Herbert’s works in Spain

The Spanish reception of the works of Zbigniew Herbert can be de-
scribed using two adjectives: intense and asymmetric. It is intense in 
terms of the number of book editions, as well as the reaction to these 
publications in the press. The author of the essay discusses the trans-
lations of Herbert’s works, placing particular emphasis on its mystical 
thread, treated as an element integrating its reception in Spain. A few 
years after the poet’s death, his voice in Spain began to fade. 

Keywords: reception of Herbert in Spain, mystical poetry, Antonio 
Colinas, Xaverio Ballester, Xavier Farré, José Ángel Valente

Piotr Kilanowski – Overseas voyages of Mr. Cogito –  
on the reception of Zbigniew Herbert’s works in Brazil

The article presents in detail how Herbert’s works were received in 
Brazil, taking into account also the most important publications to 
appear on the other side of the ocean – in Portugal. It covers the period 
from the first translations of Herbert’s poetry into Portuguese in 1985, 
to the most recent ones from 2017. 

Keywords: Zbigniew Herbert, reception in Brazil, the history of trans-
lations into Portuguese

Magdalena Lubelska ‑Renouf – Charlotte Corday and Max Jacob. 
Two poems by Herbert, as read from the perspective of where 

they were written

The analysis looks at two poems: Mademoiselle Corday and The episode 
from Saint Benoît, both related to the history of France. The author 
conducts an “investigation” from the perspective of culture, history and 
geography, in order to discover the sources of inspiration.
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Keywords: Zbigniew Herbert, Mademoiselle Corday, Charlotte Corday, 
The episode from Saint Benoît, Max Jacob

Cynthia L. Haven – Zbigniew Herbert: “Hope is the mother  
of fools”. Report from a Besieged City read in California

The author reads the Report from a Besieged City with regard to the place whe-
re it was created. She compares Berlin and Warsaw, referring to the history of  
these cities in the 20th century and its symbolic dimension. In this context, 
she reads Herbert’s poem as an explication of his ars poetica and ars vitae, 
relying on the attitude of the ideas of resistance and the defence of values.

Keywords: Zbigniew Herbert, Solidarity, Report from a Besieged City

Gerard Kilroy – Elegy of Fortinbras by Herbert  
and political power in Shakespeare’s Hamlet

The essay focuses on the ironic portrait of political power in Elegy of 
Fortinbras in the context of Hamlet and Antony and Cleopatra by Shake-
speare. It points to the theme of language as a tool for manipulating the 
truth, very pertinent in these works, used by those in power for their own  
purposes, as well as to silence as an alternative for manipulation. A distrust 
towards the political system is shared by Herbert and Shakespeare, and in 
both cases it originates strongly from the personal experiences of the poet.

Keywords: Hamlet, Elegy of Fortinbras, politics

Yekaterina Starodvorskaya – Letters to a Roman Friend by Joseph 
Brodsky and The Return of the Proconsul by Zbigniew Herbert. 

Anticipated and less expected links

The article is a discussion of the textual, thematic and cultural relation- 
ships between the two poems that make reference to the subject of the Ro-
man Empire: The Return of the Proconsul by Zbigniew Herbert and Letters to 
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a Roman Friend by Joseph Brodsky. Brodsky’s poem turns out to be an “heir”  
to Herbert’s poem, noticeably exploiting the themes and topics of the 
earlier poem. When using Herbert’s text, however, Brodsky utilises it for 
his own poetic purposes. He also connects the Roman and Polish themes.

Keywords: Zbigniew Herbert, Joseph Brodsky, Roman motifs in Polish 
and Russian poetry, intertextuality, Polish themes in the poetry of Brodsky

Yekaterina Sumarokova – On “the difference between  
the human voice and the voice of nature” in the poetry 

of Zbigniew Herbert and Osip Mandelstam

The article takes an in -depth look at the similarities and differences in 
how the theme of nature, also inanimate, is used in the poems of Zbi-
gniew Herbert and Osip Mandelstam. The author focuses primarily on 
the creative potential of nature in the works of both poets and the poetic 
implications of the ineptitude of “the human voice” in comparison with 

“the voice of nature”. In this respect, the main theme connecting the 
poems of Herbert and Mandelstam turns out to be the theme of stone.

Keywords: Zbigniew Herbert, Osip Mandelstam, the theme of nature 
in poetry, the poetic theme of inanimate nature

Tatyana Pavlinchuk – The visualisation of ethical concepts  
in the poem A Life by Zbigniew Herbert 

The author examines how ethical concepts are transformed into image 
based on the poem A Life. She points to the consequences of using the 
template of a non -literary text to stress the opposition between a life 
meeting the expectations of the general populace and staying true to 
individual moral choices. The structural irony of the text allows the poet 
to express truths that are fundamental for how the poem’s protagonist 
chooses to live his life.

Keywords: Zbigniew Herbert, irony, ethical concepts 
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Marek Bernacki – The theme of travel as a metaphor  
for a way of life: Constantine Cavafy, Ithaca –  

Zbigniew Herbert, Journey, The Prayer of the Traveler Mr. Cogito

The author interprets the theme of travel, indicated in the title of the 
essay, as a metaphor for a way of life. His comparative analysis makes 
a distinction of three crucial similarities: a call for a long and intere-
sting journey, a validation of the sentimental memory of one’s little 
homeland, and a stoic acceptance of the truth about the transience of 
everything. The author notes Christological features in the poem The 
Prayer of the Traveler Mr Cogito, finding them in the awe that the poem’s 
subject feels for the beauty of the world, which is a clear reference to 
the famous words of Fyodor Dostoyevsky: “Beauty will save the world”.

Keywords: Zbigniew Herbert, Constantine Cavafy, theme of travel 

Michał Kopczyk – “To approach to the distance of one man…” 
A post ‑colonial reading of Zbigniew Herbert’s essays

The article is an attempt to read Zbigniew Herbert’s essays through 
the lens of post -colonial studies. The author examines the following 
themes and issues: the category of compassion, the interest that the 
essayist vested in conquered and obliterated cultures, his solidarity 
with “subordinated” groups and individuals [subalterns], as well as how 
the Roman Empire is portrayed in his essays as a universal figure of 
hegemony. According to the author of the article, Herbert’s interest 
in “history’s losers” is connected with his understanding of his own 
situation as a representative of a provincial culture, while the basis of 
his empathy with the victims of history is its own historical experience.

Keywords: Zbigniew Herbert, Polish essay, post -colonial studies, com-
passion, subordinated others, Roman Empire, conquered cultures, wiped 
out cultures
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Tomasz Kunicki ‑Goldfinger – Rovigo – what is this place?  
A sketch for the physical and spiritual geography

The essay is dedicated to the importance that the real town of Rovigo 
had for Herbert’s imagination. The author examines the associations 
with works by Johann Wolfgang von Goethe and George Gordon 
Byron, indicated in the poem. In considering the transition from real 
geography to a mental one, he reads them as the opposition of move-
ment and stillness, and sees in this transformation a metaphor of the 
creative process understood as a transformation of the external into 
the internalised. 

Keywords: Zbigniew Herbert, Rovigo, Johann Wolfgang Goethe, Geor ge  
Gordon Byron, geography, imagined geography

Małgorzata Peroń – Unfamiliar shores.  
About the poem Clouds over Ferrara by Zbigniew Herbert

The poem Clouds over Ferrara by Zbigniew Herbert uses the metaphor 
of life as a journey, with moving clouds as its plastic image. The poet 
refers to a painting by Domenico Ghirlandaio, though it is impossible 
to identify the source of his inspiration. Personal memories of the trip 
overlap with the ekphrastic layer. The protagonist of the poem also 
learns about the world directly, through the sense of sight. 

Keywords: Zbigniew Herbert, Polish poetry, autobiographical character, 
travel, ekphrasis

Józef Maria Ruszar – Investment strategy of the poet doing 
seasonal work. Correspondence with family and friends

The essay is a chapter of a larger whole (Survival strategies of writers in 
the times of the Polish People’s Republic), dedicated to the financial stra-
tegy of the poet, who decided that a serious involvement in literature 
meant going professional, namely limiting oneself to the income from 
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the cultivated profession. Staying afloat, however, meant an irregular 
income and relying on economic circumstances, including those rela-
ted to the political system. The presented part covers the period from 
1959 to 1970.

Keywords: Herbert’s income, radio plays, novel
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prof. dr hab. Marcelo Paiva de Souza – Universidade Federal do Paraná
prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski – Instytut Myśli Józefa Tischnera
prof. dr hab. Karol Tarnowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Ewa Wiegandt – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
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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. ATH dr hab. Marek Bernacki – Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej
prof. UAM dr hab. Michał Januszkiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. UP dr hab. Marek Karwala – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. UwB dr hab. Dariusz Kulesza – Uniwersytet w Białymstoku
prof. UP dr hab. Krystyna Latawiec – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
prof. UG dr hab. Dariusz Sikorski – Uniwersytet Gdański
prof. UAM dr hab. Agata Stankowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. UZ dr hab. Bogdan Trocha – Uniwersytet Zielonogórski 
dr hab. Ewa Badyda – Uniwersytet Gdański
dr hab. Alina Biała – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Tomasz Garbol – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Andrzej Gieralowski – Akademia Ignatianum w Krakowie
dr hab. Michał Kopczyk – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
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. Jerzy Wiśniewski – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Joanna Zach – Uniwersytet Jagielloński
dr Joanna Adamowska – Uniwersytet Wrocławski
dr Mateusz Antoniuk – Uniwersytet Jagielloński
dr Bogusława Bodzioch-Bryła – Akademia Ignatianum w Krakowie
dr Tomasz Cieślak-Sokołowski – Uniwersytet Jagielloński
dr Karol Hryniewicz – Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Kilanowski – Uniwersytet Federalny Parany w Kurytybie
dr Gerard Kilroy – University College London, Akademia Ignatianum w Krakowie
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dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska – Instytut Badań Literackich PAN
dr Magdalena Lubelska-Renouf – Uniwersytet Paryski – Sorbona
dr Anna Mazurkiewicz-Szczyszek – Firma Edytorsko-Edukacyjna 

Ampersandowie
dr Michał Mrugalski – Uniwersytet w Tybindze
dr Tatiana Pawlińczuk – Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki 

w Żytomierzu
dr Małgorzata Peroń – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Dorota Siwor – Uniwersytet Jagielloński
dr Katarzyna Szewczyk-Haake – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Magdalena Śniedziewska – Instytut Badań Literackich PAN
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

•	 Józef	Maria	Ruszar,	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 Międzynarodowej 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 – 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.

•	 Dagmara	Zawistowska-Toczek,	Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości  
Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.
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•	 Anna	Mazurkiewicz-Szczyszek,	W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twór‑
czości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

•	 Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta,  
red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

•	 Mateusz	Antoniuk,	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.

•	 Grażyna	Szczukiecka,	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, Toruń – Kraków 2012.

•	 Małgorzata	Mikołajczak,	„Światy z marzenia”. Echa romantyczne w poezji Zbignie‑
wa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Zielona  Góra –  Kraków 2013.

•	 Magdalena	Śniedziewska,	Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie 
wobec świata i problemach jego reprezentacji (rozprawa i album), Wydawnictwo 
JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2013.

•	 Karol	Hryniewicz,	Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Her ‑ 
berta i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014.

•	 Józef	Maria	Ruszar,	Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa 
Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014.
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•	 Gąszcz	srebrnych	liści.	Interpretacje	wierszy	Zbigniewa	Herberta, red. J.M. Ruszar, 
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2015.

•	 Liryka	i	fenomenologia.	Zbigniew	Herbert	i	Tadeusz	Różewicz	w	kręgu	myśli	 
Ingardenowskiej, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 
Kraków 2016.

•	 Wojciech	Ligęza,	Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa  
Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016.

•	 Józef	Maria	Ruszar,	Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat  
literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera,  
Kraków 2016.

•	 Jan	Andrzej	Kłoczowski	OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla  
humanistów, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017.

•	 W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego 
(1979 – 2017), red. J. M. Ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli  
Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

•	 Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Zbigniewa Herberta,  
Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

•	 Zemsta	ręki	śmiertelnej.	Interpretacje	wierszy	poetów	XX wieku, red. J.M. Ruszar  
i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 
Kraków 2017.

•	 Michał Januszkiewicz, Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki  
hermeneutycznej, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017.

•	 Świat	piękny	i	bardzo	różny.	Szkice	o	wojażach	Pana	Cogito, red. J.M.Ruszar, D. Siwor, 
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk – Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018.

•	 Nie	powinien	przysyłać	Syna.	Etyczne	i	metafizyczne	aspekty	twórczości	Zbigniewa	
Herberta, red. J.M.Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk – Instytut Myśli 
Józefa Tischnera, Kraków 2018.



W przygotowaniu:

•	 Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej,  
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk – Instytut Myśli Józefa Tischnera,  
Kraków 2018.

•	 Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach,  
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk – Instytut Myśli Józefa Tischnera,  
Kraków 2018.
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