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Wykaz stosowanych skrótów

LIRyKA:

 – Struna światła [1956]
 – Hermes, pies i gwiazda [1957]
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 – Raport z oblężonego Miasta [1983]
 – Elegia na odejście [1990]
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 – Epilog burzy [1998]

Wszystkie wiersze z powyższych zbiorów cytowane według wersji 
ustalonej w: Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, 
Kraków 2008.

 – Utwory rozproszone (Rekonesans), oprac. R. Krynicki, 
Kraków 2010.

DRAMATy:

 – Dramaty, wstęp, przyp. J. Kopciński, oprac. G. Wronie-
wicz, Warszawa 2008.

ESEJE, PROZA, ARCHIWALIA:

 – Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 2004.
 – Martwa natura z wędzidłem, Warszawa 2003.
 – Labirynt nad morzem, Warszawa 2000.
 – Król mrówek, Kraków 2001.
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 – „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione, 
oprac. B. Toruńczyk, Warszawa 2008.

 – Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948 – 1998, 
oprac. P. Kądziela, Warszawa 2001.

 – Archiwum Zbigniewa Herberta w Bibliotece Narodowej 
(Sygnatury według: Archiwum Zbigniewa Herberta. 
Inwentarz, oprac. H. Citko, Warszawa 2008).

WyWIADy I WSPOMNIENIA:

 – Upór i trwanie. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie, 
Wrocław 2000.

 – Herbert nieznany. Rozmowy, oprac. H. Citko, 
Warszawa 2008.

KORESPONDENCJA:

 – Zbigniew Herbert, Listy do Muzy [Haliny Misiołek], 
Gdynia 2000.

 – Zbigniew Herbert – Henryk Elzenberg. Korespondencja, 
red. B. Toruńczyk, Warszawa 2002.

 – Zbigniew Herbert – Jerzy Zawieyski. Korespondencja, 
red. P. Kądziela, Warszawa 2002.

 – Zbigniew Herbert – Jerzy Turowicz. Korespondencja, 
oprac. T. Fiałkowski, Kraków 2005.

 – Zbigniew Herbert – Stanisław Barańczak. Korespondencja 
(1972‒1996), red. B. Toruńczyk, Warszawa 2005.

 – Zbigniew Herbert – Czesław Miłosz. Korespondencja, 
red. B. Toruńczyk, Warszawa 2006.

 – Herbert i „Kochane Zwierzątka”. Listy Zbigniewa Herber‑
ta do Przyjaciół Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich, 
oprac. M. Czajkowska, Warszawa 2006.

 – Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna, 
oprac. H. Herbert -Żebrowska, A. Kramkowska-
-Dąbrowska, Lublin 2008.

 – Zbigniew Herbert, David Weinfeld, Listy, 
oprac. R. Krynicki, Kraków 2009.
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 – Zbigniew Herbert – Julia Hartwig – Artur Międzyrzecki. 
Korespondencja, red. M. Zagańczyk, Warszawa 2012.

 – Zbigniew Herbert, Tadeusz Chrzanowski, „Mój bliźni, 
mój bracie”. Listy 1950 – 1998, red. Z. Baran, Kraków 2016.





Od Redaktora





Józef Maria Ruszar

Akademia Ignatianum

Herbert po dwudziestu latach

Zbigniew Herbert pozostaje człowiekiem tajemniczym, choć należy do 
najbardziej znanych polskich poetów na świecie. Nie ulega wątpliwo-
ści, że jego twórczość jeszcze przez wiele lat będzie tematem sporów 
w gronie specjalistów, nie mówiąc już o zwadach między zwykłymi 
czytelnikami. Przy łatwo rozpoznawalnych cechach i twardej (przed-
postmodernistycznej) tożsamości1, przy jasno wyrażonych zasadach, 
poszczególne wiersze zdają się ukazywać różne odcienie rzeczywisto-
ści, stwarzając wrażenie, że nie tylko punkt obserwacji jest różny, ale 
i wymowa sprzeczna. Nic bardziej mylnego. Aporie Herberta często 
próbowano przezwyciężyć przez likwidację lub chciano sprowadzić 
je do prostego rozwiązania, gubiąc przy tej okazji realną komplikację 
tekstu i misterną prezentację złożoności świata.

W związku z głównymi tematami prezentowanych szkiców dwie 
kwestie wymagają wstępnych uwag i przedstawienia szerszego tła. 

1 Por. rozdział Pamięć i tożsamość [w:] Wyraz wyłuskany z piersi, Lublin 2006, 
cz. 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; cz. 2: „Pamięć i tożsamość”. Materiały 
z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2005), red. M. Zieliński, J.M. Ruszar. 
Także: J. Łukasiewicz, Przed „światem ciemnym, ciężkim, realnym…”. Uwagi o podmiocie 
w poezji Z. Herberta [w:] Portret z początku wieku. Twórczość Z. Herberta – konty‑
nuacje i rewizje, red. W. Ligęza, przy współudz. M. Cichej, Lublin 2005. Dłuższą 
analizę na temat zmian zachodzących w koncepcji tożsamości opublikował Adam 
Workowski. Tenże, Maska i tożsamość. Związek Pana Cogito i Zbigniewa Herberta 
[w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. J.M. Ruszar, Kraków 2010.
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Są to: kwestia tożsamości „wewnętrznego autora” (czasami wyraźnie 
utożsamianego z Panem Cogito) oraz metafizyczny i religijny aspekt 
świata, obecny w poezji Zbigniewa Herberta. Oba zagadnienia były już 
podejmowane i mają swoją długą historię badawczą, a prezentowane 
artykuły pełnią funkcję kolejnego uzupełnienia, dopowiedzenia czy 
też uszczegółowienia tematu na podstawie analizy i interpretacji kon-
kretnych wierszy. Nie jest to jednak – oczywiście – sytuacja ostateczna, 
skoro work in progress, jak lubił mawiać poeta.

*

Z biegiem lat zmieniał się wizerunek Herberta w oczach czytelników, 
gdyż coraz lepiej rozpoznawano szyfry jego poezji. Nie bez wpływu na 
jej dykcję były też nastroje społeczne i oczekiwania odbiorców. W la-
tach 60. uchodził za „klasyka”, „stoika” i „estetę” – poetę nawiązującego 
do antycznej tradycji i śródziemnomorskiego mitu, aby przeciwstawić 
się intelektualnej, estetycznej i moralnej nędzy komunizmu. Po napi-
saniu Pana Cogito (1974) został patronem antykomunistycznego oporu, 
a w stanie wojennym stał się wręcz „sztandarem narodowym” – wiersze 
z tomu Raport z oblężonego Miasta (wydane w Paryżu oraz w wydaw-
nictwach podziemnych) recytowano na nielegalnych spotkaniach lite-
rackich w domach prywatnych i w kościołach. Herbert dla pokolenia 
Solidarności był nauczycielem męstwa i dzielnego stawania w obronie 
godności jednostki oraz praw wspólnoty. Oto paradoks: pod koniec 
lat 60. zarzucano Herbertowi, że w swoich wierszach odrywa się od 
współczesności na korzyść mitologii i starożytnej historii (jest „poetą 
kultury”2), ale po latach jego polityczne zaangażowanie wywołało bunt 

2 Mowa o dwóch tekstach: J. Kornhauser, Herbert z odległej prowincji oraz 
A. Zagajewski, Jak zmierzyć własny świat [w:] J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat 
nie przedstawiony, Kraków 1974. Spór rozgorzał już wcześniej, podczas Kłodzkiej 
Wiosny Poetyckiej w 1972 roku.W miesięczniku „Odra”, nr 11 z roku 1972, ukazały 
się trzy teksty: Edwarda Balcerzana, Zbigniewa Herberta i Jacka Łukasiewicza – 
pod wspólnym tytułem Poeta wobec współczesności. Wypowiedź Herberta (pod tym 
tytułem) została przedrukowana (WG 44 – 46). Relacja z dyskusji została zamiesz-
czona w „Nowym Wyrazie” (1973, z. 1 – 2) pod tytułem: Spór o nową sztukę. Dyskusja 
na IX Kłodzkiej Wiośnie Poetyckiej 1972. O relacjach Herberta z młodszymi kolegami 
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młodszej generacji (poeci „bruLionu”), a nawet „konieczność” założenia 
Ligii Obrony Poezji Polskiej przed Herbertem3. Po kilku dziesięcio-
leciach z niejakim rozbawieniem czyta się te – historyczne już – spory 
i argumenty, ale nie można zapominać, że traktowane były jak naj-
bardziej serio, a opór wobec wzorca poezji tyrtejskiej był autentyczny, 
a nawet zrozumiały w kontekście drugorzędnej produkcji literackiej.

*

Paradoksów w życiu Herberta nie brakuje. Bezkompromisowa postawa 
obywatelska po roku 1989 doprowadziła poetę do ostrego starcia z nie-
gdysiejszymi sojusznikami. Jego gwałtowna publicystyka polityczna, 
wymierzona w zacieranie moralnej różnicy między komunistycznymi 
aparatczykami a postawą patriotów, naraziła poetę na środowiskowy 
ostracyzm i wojnę z Adamem Michnikiem oraz ówcześnie najpotężniej-
szą gazetą w Polsce („Gazeta Wyborcza”)4. Jeszcze w latach 80. Herbert 

pisali między innymi: J. Samosiej, Herbert i Nowa Fala. O wierszu „Do Ryszar‑
da Krynickiego – list” [w:] Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, red. 
M. Woźniak -Łabieniec, J. Wiśniewski, Łódź 2004; T. Cieślak -Sokołowski, Pluto‑
nowy Szuber i Herbert. Glosa do lektury Herberta przez twórców Nowej Fali [w:] Dialog 
i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów Herbertowskich 
w Oborach (wiosna 2006), red. J.M. Ruszar, D. Koman, Lublin 2006.

3 Tadeusz Komendant – autor hasła – występował „nie tyle przeciwko Herber-
towi samemu, ile przeciw pasowaniu Herberta na wieszcza narodowego numer jeden” 
(Kamienny posąg Komandora. Rozmawiają T. Komendant, M. Stala, X i y – M. Ba-
ran, R. Tekieli), „bruLion” 1989, nr 10, s. 121. Obszerne omówienie ataku poetów 

„bruLionu” na Herberta oraz przedstawienie kontekstu historycznoliterackiego zob. 
D. Zawistowska -Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa 
Herberta, Lublin 2008.

4 Herbert nie akceptował postawy Adama Michnika wobec generałów: Woj-
ciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, komunistycznych uczestników porozu-
mienia okrągłego stołu, wyrażającej się w sprzeciwie wobec dekomunizacji (w tym 
lustracji). Szczególnie bulwersujące było nazwanie generałów „ludźmi honoru” oraz 
obrona Jaruzelskiego w Paryżu („Odpieprzcie się od generała!” – słowa te zostały 
wypowiedziane do dziennikarzy, którzy oblegali Jaruzelskiego przed wejściem na 
wizję 13 kwietnia 1992 roku we francuskiej telewizji podczas promocji książki Jaru-
zelskiego we Francji. Zob. wikicytaty, https://pl.wikiquote.org/wiki/Adam_Michnik 
[dostęp: 12.02.2018]).
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dedykuje przyjacielowi wiersz Msza za uwięzionych (ENO). Ich drogi 
zaczęły się rozchodzić po publikacji rozmowy Jacka Trznadla z poetą, 
zatytułowanej Wypluć z siebie wszystko, a definitywne zerwanie znajo-
mości nastąpiło po 1989 roku5. W wywiadzie mowa o tak zwanej hańbie 
domowej – współudziale lewicowych literatów w budowie totalitarnego 
państwa6. Przypomnienie zdrady pisarzy w czasach stalinizmu (zdrady 
potrójnej, bo i narodowej, i niewierności wobec humanistycznego prze-
słania, nie wspominając już o zdradzie wolności twórczej) doprowadziło 
do zerwania dawnych przyjaźni i zaciętej wymiany ciosów.

Aby zniesławić poetę, nie cofnięto się przed oszczerstwami, a Zdzi-
sław Łapiński zarzucił Herbertowi „udział w stalinizacji” życia umy-
słowego w PRL7. Po śmierci poety zasugerowano nawet współpracę ze 
Służbą Bezpieczeństwa, i to na podstawie teczek opublikowanych za 
zgodą Instytutu Pamięci Narodowej, który udostępnił materiały w celu 

5 Pełne przedstawienie ówczesnej polemiki oraz obszerna bibliografia [w:] 
D. Zawistowska -Toczek, Stary poeta…

6 Jedną z pierwszych analiz przystąpienia do komunizmu przez intelektualistów 
była książka Czesława Miłosza, Zniewolony umysł, wydana przez Instytut Literacki 
w Paryżu (1953), w której mowa o „Heglowskim ukąszeniu”. Termin został złośliwie 
wyśmiany przez Herberta: „Bardzo przepraszam, ale Hegel leżał już od stulecia pod 
darnią, a kąsał Berman, kąsał Sokorski, kąsał Kroński. Oni kąsali, nie Hegel. Ile 
razy się mówi o tych rzeczach, to stare konie są nadąsane – ci, którzy pisali te bru-
talne, głupie i haniebne szmiry – i żądają, abym podchodził do nich z delikatnością 
Prousta lub żebym wczuwał się w tajnie ich duszy jak Dostojewski” (Wypluć z siebie 
wszystko [Hańba domowa], WYW 131). Por. M. Bajer, Blizny po ukąszeniu, Warsza-
wa 2005; D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948 – 1956, Warszawa 2000; J. Błażejowska, 
Czołowy oddział pracowników kultury, BI IPN 3 (124) 2011; K. Budrowska, Literatura 
i pisarze wobec cenzury PRL 1948 – 1958, Białystok 2009.

7 Z. Łapiński, Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat, Londyn 1988, 
przedrukowany w drugim obiegu przez łódzkie wydawnictwo Fakt w 1989 roku. 
Manipulacje i nadinterpretacje wywołały polemikę, a rzekomy „wiersz socrealistyczny” 
Pacyfik III został włączony przez Herberta do tomu Rovigo jako dowód rzeczowy 
(szczegóły zob. D. Zawistowska -Toczek, Stary poeta…, s. 50 – 56). Herberta bronił 
wówczas między innymi Stanisław Barańczak, a kwestię przynależności poety do ZLP 
w latach 1948 – 1951 omawia w niniejszym tomie Małgorzata Mikołajczak, przywołując 
polemikę z lat 90. i wypowiedzi jej uczestników (taż, „Nieznośna odpowiedzialność”. 
Propozycja interpretacji wiersza „Dałem słowo”).
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ukazania sposobów osaczania twórcy8. Paradoksalnie, nawet komuni-
ści w PRL nigdy nie odważyli się zaatakować poety tak brutalnie jak 
niegdysiejsi opozycjoniści, będący u władzy w odrodzonej ojczyźnie. 
Poeta, wypominając stalinowską przeszłość niektórym adwersarzom, 
gorzko pisał:

A teraz to nie będzie mnie na żadnym
zdjęciu zbiorowym […]
jakbym okazał się wrogiem
rewolucji a przedtem stał bezpiecznie w słońcu
wodza

(Koniec, EB)

Herbert miał skomplikowaną osobowość. W życiu codziennym towa-
rzyski, wesoły, skłonny do figli i alkoholowych wyskoków, w twórczości 
poważny, skupiony na sprawach ostatecznych, a czasami patetyczny, jak 
w Przesłaniu Pana Cogito. Był Europejczykiem, spadkobiercą tradycji 
śródziemnomorskiej, człowiekiem pozbawionym nacjonalistycznych 
kompleksów i przesądów, a jednocześnie tradycyjnym patriotą, co zresztą 
poróżniło go z lewicowym Czesławem Miłoszem, którego podziwiał 
jako poetę, ale nie mógł zaakceptować jego obywatelskiej postawy, 
według Herberta charakterystycznej dla sporej części społeczeństwa9. 

8 Za artykuł sugerujący, 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 poeta w rozmowie Joanny 
Szczęsnej i Anny Bikont z Gustawem Herlingiem -Grudzińskim został przedstawiony 
stronniczo jako osoba utrzymująca niewłaściwe kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa, 
a list Herberta do Miłosza opisujący spotkanie z „panami w czarnych garniturach” 
i próby wydostania się z matni zacytowany został wyrywkowo oraz pozbawiony 
kontekstu, co doprowadziło do nieprzychylnej uwagi emigracyjnego pisarza pod 
adresem poety (J. Szczęsna, A. Bikont, Tak. Taki jestem. Wywiad z Gustawem 
Herling ‑Grudzińskim, „Gazeta Wyborcza”, 29.04/1.05.2000; przedruk [w:] tychże, 
Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006). Próby zwerbowania 
poety oraz historia inwigilacji, a także zastosowane represje zostały opisane przez 
historyków (zob. M. Ptasińska -Wójcik, G. Majchrzak, Kryptonim „Bem”. Sprawa 
operacyjnego rozpracowania Zbigniewa Herberta w latach 1967 – 1970, „Zeszyty Histo-
ryczne” 2005, nr 153, s. 5 – 60).

9 Por. S. Stabro, Poetycka idea narodu w „Substancji” Z. Herberta i w „Narodzie” 
Cz. Miłosza [w:] Portret z początku wieku…; Z. Zarębianka, Zbigniew Herbert w po‑
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Miłosz był przeciwny polskiej tradycji insurekcyjnej, tak zwanej posta-
wie Conradowskiej, a w szczególności potępiał i wyszydzał powstanie 
warszawskie10, pałał niechęcią do II Rzeczpospolitej oraz Armii Krajo-
wej, a zaraz po zakończeniu wojny pracował dla komunistycznej Polski 
jako dyplomata11. Stosunek Miłosza do II RP streszcza Stefan Chwin:

Klęskę powstania Miłosz uważał za tragiczną, krwawą katastrofę, a zarazem 
moment, w którym nastąpiło paradoksalnie – jak to określał – „wyzwolenie”, 
bo ostatecznie przestała istnieć urzędniczo -oficersko -endecka -katolicka Polska 
przedwojenna, mająca na swoim koncie nieskończenie wiele win. Nareszcie stało 
się jasne, „że ta narodowo -katolicka Polska to przeszłość”12.

Herbert natomiast czuł się kustoszem pamięci pokolenia Armii Krajo-
wej, usuwanego po wojnie ze zbiorowej świadomości13. Pisał (Prolog, N):

szukiwaniu substancji narodu [w:] tamże; K. Nowosielski, Zbigniew Herbert i „kamienne 
łono ojczyzny” [w:] tamże.

10 Gwałtowna niechęć Miłosza została opisana literacko przez Jana Józefa 
Szczepańskiego (postać Wielgosza w opowiadaniu Koniec legendy, którego akcja 
rozgrywa się w majątku Turowiczów w Goszycach). Stosunek poety do II RP, AK 
i podziemia był wielokrotnie analizowany. Zob. M. Bernacki, Szekspir jako „milczący 
świadek” ideowego sporu między Zbigniewem Herbertem i Czesławem Miłoszem. Próba 
afektywnej lektury „Trenu Fortynbrasa” Zbigniewa Herberta [w:] Ślady Szekspira. Jego 
dzieło w literaturze i teatrze, red. M. Stankiewicz -Kopeć, K. Zabawa, Kraków 2018; 
tenże, Czesław Miłosz, Jerzy Turowicz – świadectwa przyjaźni [w:] Stulecie urodzin 
Jerzego Turowicza, red. J. i A. Sulikowscy, Szczecin 2015, s. 133 – 146; tenże, Przeklęte 
problemy Miłosza. O książce Stefana Chwina „Miłosz. Interpretacje i świadectwa”, „Wia-
domości Literackie” 2013, nr 3, s. 52 – 55; S. Chwin, Miłosz. Interpretacje i świadectwa, 
Gdańsk 2012, s. 84; A. Michnik, Szlak Conrada [w:] Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy 
więzienne, Paryż 1985, jak również: C. Miłosz, La prise du pouvoir, Lausanne 1953 
(Zdobycie władzy, Kraków 1999); R. Gorczyńska (E. Czarnecka), „Zdobycie władzy” 
i konieczność historyczna [w:] tejże, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem, 
Kraków 1992, s. 258 – 266.

11 Zob. E. Kołodziejczyk, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa 
2015; Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945 – 1950, oprac. M. Mokrzycka-

-Markowska, Warszawa 2013.
12 S. Chwin, Miłosz…, s. 64 – 65.
13 Swój specjalny stosunek do pokolenia AK poeta podkreślił w ostatnim przed 

śmiercią przemówieniu, przygotowanym na wieczór autorski (tekst odczytano, ponie-
waż Herbert nie był w stanie uczestniczyć w uroczystości): „Moja najbliższa / tak / że 
czuję ich gorący oddech na karku / zmiana warty / po której trzeba było zająć miejsce 
w sztafecie…” (Zbigniew Herbert wieczór poetycki 25 maja 1998 roku, Warszawa 1999). 
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Płynę pod prąd a oni ze mną
nieubłaganie patrzą w oczy
uparcie szepczą słowa stare
jemy nasz gorzki chleb rozpaczy

Biorąc pod uwagę inne wiersze (Wilki, R), czuła pamięć poety obejmo-
wała także niezłomnych żołnierzy AK, którzy nie złożyli broni w ob-
liczu kolejnego najazdu i zniewolenia Polski przez Armię Czerwoną:

Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy
pozostał po nich w kopnym śniegu
żółtawy mocz i ten ślad wilczy

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki
trafiła serce mściwa rozpacz
pili samogon jedli nędzę
tak się starali losom sprostać
[…]
nie opłakała ich Elektra
nie pogrzebała Antygona
i będą tak przez całą wieczność
w głębokim śniegu wiecznie konać […]

W czasach, kiedy powstawał przywołany wiersz, ciągle obowiązywała 
wersja o „bandach/bandytach z lasu” i nikt nie stawiał „żołnierzom 
wyklętym” pomników (nie istniał zresztą sam termin, wymyślony i roz-
powszechniony dopiero w wieku XXI przez młodzież szukającą heroicz-
nych wzorców z przeszłości). Głębokie rozbieżności ideowe, sprzeczne 
poczucie lojalności wobec form polskiej państwowości (negatywny /po- 
zytywny stosunek do emigracyjnych władz II RP lub PRL), a przede 
wszystkim konfrontacyjny pogląd na istotny mit narodowy – jak pisze 
Stefan Chwin – doprowadziły do zerwania i brutalnego ataku Herberta 
na Miłosza14. Zdzisław Najder podkreśla zasadniczą niezgodę twórców 
w poglądach na rolę poety – było to również istotne pole konfrontacji, by 

Poczucie przynależności zaprowadziło poetę do przypisywania sobie uczestnictwa 
w działaniach AK (niepotwierdzonego). Pewne jest tylko, że niewątpliwie brał czynny 
udział w cywilnych akcjach Polskiego Państwa Podziemnego.

14 S. Chwin, Miłosz…, s. 95.
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przypomnieć Przedmowę Miłosza do Ocalenia i serię wierszy Herberta, 
w tym Prolog (N), Poległym poetom (SŚ) czy Monę Lizę (SP)15.

Przy tak wielu i tak silnych polach konfliktu tym wyraźniej widać 
potęgę wieloletniej przyjaźni wynikającej – jak można sądzić – ze wza-
jemnego podziwu dla poetyckiego talentu i artystycznego kunsztu wiel-
kich poetów. Przez wiele lat związki artystyczne brały górę, choć pole-
mika – ukryta przed oczami profanów – istniała od zawsze16. Natomiast 
istnienie tego antagonizmu, podobnie jak główne elementy politycznego 
sporu, były wielokrotnie oceniane z odmiennych punktów widzenia 
przez badaczy prezentujących zupełnie sprzeczne oceny najnowszej 
historii Polski, ponieważ pęknięcie, jakie nastąpiło po 1944 roku, unie-
możliwia napisanie wspólnej historii Polaków drugiej połowy XX wieku.

*

Po śmierci Herberta w 1998 roku doraźne i uproszczone polityczne 
odczytywanie jego poezji straciło na aktualności, podobnie jak publi-
cystyczne „pojedynki Pana Cogito”. Im bardziej PRL odchodzi w dalsze 
okolice dziejów, tym mniej ówczesne spory są zrozumiałe i pasjonujące 
dla pokoleń urodzonych lub wychowanych w wolnej Polsce, a polityczna 
wymowa wierszy zostaje porzucona na rzecz artystycznej i egzystencjal-
nej, a także metafizycznej – czego przykładem jest wiele interpretacji 
z niniejszego tomu. Co ciekawe, obecnie baczniejszą uwagę zwraca się 
na estetyczne walory na przykład Prologu i jego formalną budowę niż 
na polemiczną zawartość wiersza17. Stanowi to znak czasów, wskazujący 
na zmianę potrzeb czytelniczych i zainteresowań badawczych, związany 
zapewne z odzyskaniem niepodległości i powolnym uwalnianiem się 
od komunistycznej traumy.

15 Z. Najder, Poezja jako obowiązek [w:] Portret z początku wieku…, dz. cyt.
16 Ciekawy pod tym względem jest fakt dedykowania Miłoszowi Trenu Fortyn‑

brasa. Ostatnio Marek Bernacki postawił tezę, że istnieje pewien związek między 
wierszem powstałym pod koniec lat 50. a paszkwilem Chodasiewicz (1991) i że wcześ-
niejszy wiersz był bardziej zawoalowaną, alegoryczną krytyką przyjaciela. Tenże, 
Szekspir jako „milczący świadek”…, s. 173 – 174.

17 Ciekawym przykładem jest kierunek interpretacji tego wiersza wskazany 
przez Romana Bobryka w niniejszym tomie.
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Nieocenione jest też istnienie Archiwum Zbigniewa Herberta w Bi-
bliotece Narodowej, dzięki któremu możliwe stało się nowe zjawisko: 
badanie „procesu tekstotwórczego” – jak pisze Mateusz Antoniuk18 – 
a może śledzenie dostępnych etapów powstawania utworu, co czasami 
umożliwia inną lekturę albo odkrywanie niespodziewanej autorskiej 
intencji. Jest to zasadnicze novum, a właściwie nowy etap pracy nad 
Archiwum Zbigniewa Herberta, ponieważ pierwsze dziesięć lat, które 
upłynęły od śmierci poety, były wprawdzie zaprzeczeniem tezy o zwy-
czajowym okresie „czyśćca”, czyli zmniejszonego zainteresowania twór-
czością, jeśli nie przykrego zapomnienia, ale skupiano się głównie na 
tekstach gotowych, choć niewydanych. Aleksander Fiut ukuł wówczas 
sformułowanie, że „Herbert pisze wciąż jeszcze”.

Była to niewątpliwie zasługa wiernych wydawców, jak Ryszard Kry-
nicki, który przygotował „prywatną mitologię”, to znaczy Króla mrówek 
(oraz wiersze zebrane z publikowanych tomów, a następnie wiersze 
rozproszone). Paweł Kądziela w tomie Węzeł gordyjski opublikował 
potężny zbiór artykułów, felietonów i recenzji z gazet i czasopism. Re-
kordzistka – Barbara Toruńczyk – wydała Labirynt nad morzem i dwa 
tomy utworów rozproszonych. Jeśli dodamy do tych pozycji kilkanaście 
już zbiorów korespondencji, uzyskamy obraz doprawdy imponujący.

Można się jednak obawiać, że „okres czyśćca” dopiero nadchodzi, 
i to w wersji najsilniejszej, w związku ze zmianami cywilizacyjnymi, 
kulturowymi i edukacyjnymi. Poziom i kierunek edukacji spowodował 
bowiem obniżenie kompetencji kulturowej kolejnych pokoleń Polaków 
i część potencjalnych czytelników Herberta nie rozumie jego tekstów – 
ściślej: nie jest w stanie prawidłowo odczytać tropów klasycznej huma-
nistyki, opartej na tradycji grecko -rzymsko -hebrajskiej (uwaga ta zresztą 
dotyczy również twórczości Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza 
i Wisławy Szymborskiej).

18 Patrz wstęp [do:] Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. 
M. Antoniuk, Kraków 2017, s. 11.
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*

Kolejnym paradoksem jest to, że przez wiele lat Herbert starannie uni-
kał bezpośredniego pisania o sobie i epatowania swoimi wewnętrznymi 
przeżyciami czy osobistymi tragediami. Dopiero w ostatnim tomie 
wierszy, Epilog burzy, znajdujemy więcej wyznań intymnych, związanych 
z długotrwałą chorobą, słabością i cierpieniem, a także bardziej otwar-
te nawiązanie do dzieciństwa i wczesnej młodości. Badacze literatury 
z niemałym trudem odszyfrowują biograficzne elementy w jego wier-
szach, ukryte przed oczami czytelników. Na przykład aluzje do utraty 
rodzinnego Lwowa pojawiały się już w jego wczesnej twórczości, jak 
w wierszu Moje miasto (HPG)

co noc
staję boso
przed zatrzaśniętą bramą
mego miasta

ale sama nazwa „zrabowanego miasta moich ojców” (Rovigo, R) poja-
wia się dopiero pod koniec życia. Świadczyć to może o wielkim bólu 
i nieukojonej tragedii (jak w wierszu o incipicie *** [… jest świeża], N), 
które powodowały, że poeta – pozbawiony swojej małej ojczyzny – długo 
i dotkliwie przeżywał narodowe i zarazem osobiste nieszczęście wy-
gnańca19. Kiedy w Dlaczego klasycy (N) czytamy opis kary, jaką poniósł 

19 W filmie Śladami Herberta po Lwowie (reż. M. Szyszka, scenografia O. Over-
chuk, Warszawa – Lwów 2008) jedna z Polek skarży się, że poeta przypomniał sobie 
o rodzinnym mieście dopiero pod koniec życia. Pomińmy kwestię, że zarzut nie do 
końca jest słuszny, gdyż wzmianek o rodzinnym mieście jest kilka, także we wczesnej 
twórczości, choć bez wymieniania nazwy (zapewne także z powodów cenzuralnych), 
ale należy przyjąć, że była to trauma, którą Herbert dopiero musiał przepracować. 
O bólu po stracie ukochanego miasta mówi we wspomnieniach między innymi 
Zdzisław Najder (tenże, W krzywo ustawionym zwierciadle [w:] Wierność. Wspomnie‑
nia o Zbigniewie Herbercie, wyb., red., oprac. A. Romaniuk, Warszawa 2014, s. 82.). 
Nie wszystkie jednak zakamuflowane aluzje prowadzą do zgodnych interpretacji – 
dotyczy to na przykład wiersza Nigdy o tobie (HPG). Anna Mazurkiewicz -Szczyszek 
optuje za interpretacją wskazującą na opis Lwowa (taż, W asyście jakich dzwonów. 
Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2008, s. 102), podobnie uważa 
Teresa Kostkiewiczowa (Oda w poezji polskiej. Antologia, oprac. T. Kostkiewiczowa, 
Wrocław 2009, s. 391). Przeciwny doszukiwaniu się aluzji jest Roman Bobryk (tenże, 
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Tukidydes, to znajomość biografii poety umożliwia przeżywanie wraz 
z nim najgłębszego współczucia dla dzielnego dowódcy, który z nie-
bywałym bohaterstwem podjął szaleńczą wyprawę, a mimo to został 
niesprawiedliwie ukarany:

kolonia ateńska Amfipolis
wpadła w ręce Brazydasa
ponieważ Tukidydes spóźnił się z odsieczą

zapłacił za to rodzinnemu miastu
dozgonnym wygnaniem

egzulowie wszystkich czasów
wiedzą jaka to cena20

Gwałtowny wzrost napięcia emocjonalnego jest wynikiem zderzenia 
tchórzliwej postawy współczesnych wodzów ze starożytnym boha-
terem. Z jednej strony niedostatek odwagi cywilnej, mimo braku za-
grożenia wielką karą (o tym, że współcześni generałowie nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności, czytelnik wie nie z wiersza, tylko z historii 
powszechnej lub z własnego doświadczenia życiowego). Z drugiej 
strony imponuje pełne godności wzięcie odpowiedzialności za swoje 
czyny przez Tukidydesa. Moralna wyższość starożytnego dowódcy nad 
współczesnymi została świadomie podkreślona w wierszu za pomocą 
niepozostawiających wątpliwości pogardliwych określeń pod adresem 
współczesnych generałów, którzy „skomlą na kolanach przed potom-
nością”. Także pewna rozwlekłość opisu zachowań współczesnych 
zderzona z szorstkim i skrótowym zapisem postawy Tukidydesa – jest 
chwytem służącym przeciwstawieniu dwóch światów. Oto wielkość 
zderzona z małością, błaganie o wyrozumiałość z męską dumą, „skom-
lenie” z „postawą wyprostowaną”.

Jak opisać? Kłopoty ze słowem [w:] tegoż, Koncept poezji i poety w wierszach Zbigniewa 
Herberta, Siedlce 2017).

20 Z wierszem koresponduje proza poetycka Kraj (HPG): „Na samym rogu tej 
starej mapy jest kraj, do którego tęsknię. Jest to ojczyzna jabłek, pagórków, leni-
wych rzek, cierpkiego wina i miłości. Niestety, wielki pająk rozsnuł na nim swą 
sieć i lepką śliną zamknął rogatki marzenia. // Tak jest zawsze: anioł z ognistym 
mieczem, pająk, sumienie”.
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Ale patos wzięcia odpowiedzialności prawnej wzmocniony został 
także sugestią, że zadanie było niewykonalne. Kompetentny czytelnik 
Herberta – jeśli chce rozumieć jego poezję – musi być człowiekiem 
dociekliwym, inaczej nie odczyta istotnych informacji, nierzadko za-
kamuflowanych. Właściwie dlaczego w tak skrótowym opisie sytuacji 
(zaledwie cztery wersy!) pojawiła się wzmianka na temat pory roku? 
Jeszcze raz z uwagą przeczytajmy ten fragment:

Tukidydes mówi tylko
że miał siedem okrętów
była zima
i płynął szybko

„Była zima”. Jest to najistotniejsza informacja, która wywraca do góry 
nogami całą sytuację odpowiedzialności Tukidydesa! Trzeba wiedzieć, 
że Grecy zasadniczo nie pływali zimą. Ich stateczki były małymi łu-
pinkami, poruszanymi głównie siłą mięśni, które przed nadchodzącą 
burzą chroniły się na lądzie. I nawet latem cała żegluga starożytności 
miała charakter przybrzeżny: od wyspy do wyspy. Morze Egejskie jest 
bardzo burzliwe od jesieni do wiosny również dzisiaj, w dobie GPS, 
silników spalinowych, sztucznych tworzyw do budowy jachtów i nie-
zwykłej techniki żeglarskiej, nikt po tym akwenie nie pływa zimą pod 
żaglami, gdyż o tej porze roku jest to zbyt niebezpieczne.

Mówiąc wprost: sama w ogóle decyzja Tukidydesa o wypłynięciu 
z bezpiecznego portu, by iść na ratunek oblężonym rodakom, był boha-
terstwem! Daremnym bohaterstwem była też obrona terytorium Polski 
pod koniec drugiej wojny światowej. W obu wypadkach nie mamy więc 
do czynienia z winą prawną, ale z winą tragiczną, winą niezawinioną, 
gdyż zesłaną przez los. Sprostanie mu jest kwestią dzielności – powiada 
poeta – i wydaje się, że teza „o mężnym zachowaniu się wobec bytu” 
pozostanie na zawsze istotną wskazówką zawartą w tej poezji, bez 
względu na zmienne okoliczności dziejowe21.

21 Zasadę tę przejął poeta od swego filozoficznego mistrza: „Etyka jest na-
uką o mężnym zachowaniu się wobec bytu. Wartość nie pożąda istnienia”. Zob. 
H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994, zapis 
z 23 sierpnia 1921 roku.
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*

Tytuł książki sugeruje, że w niniejszym tomie Czytelnik znajdzie szkice 
poświęcone aspektom religijnym w twórczości Zbigniewa Herberta. To 
tylko część prawdy, ponieważ nie istnieje wyizolowana kwestia przeko-
nań religijnych bez poglądów na człowieka. Religia jest sprawą relacji 
i dlatego rozważania dotyczące obrazu Boga muszą wiązać się z ludzkim 
autowizerunkiem. Teologia ściśle łączy się z antropologią, a doświad-
czenie religijne stanowi jeden ze sposobów głębokiego samopoznania 
i samorozumienia. Nie można mówić o Niepojętym (termin Zbigniewa 
Herberta22), nie mówiąc o człowieku, o jego historii, odpowiedzialności, 
solidarności z innymi, empatii, aksjologicznej ważności słowa, tożsa-
mości i pamięci. Wszystkie te aspekty twórczości autora Pana Cogito 
były uwzględniane podczas interpretowania poszczególnych wierszy.

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 Aka-
demia Ignatianum i Instytut Myśli Józefa Tischnera. Program został 
wsparty finansowo przez Fundację PZU i KGHM oraz Miasto Kra-
ków. Publikacja obejmuje tylko interpretacje utworów poświęconych 
etycznym i metafizycznym aspektom twórczości Zbigniewa Herberta. 
Wystąpienia dotyczące podróży i zagranicznej recepcji twórczości zna-
lazły się w tomie zatytułowanym Świat piękny i bardzo różny. Szkice 
o wojażach Pana Cogito.
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Zbigniew Herbert unikał prywatności w poezji i nie lubił rozmów na 
tematy osobiste. Przyjaciel poety, przez wiele lat będący „pierwszym czy-
telnikiem, a niekiedy i przepisywaczem”1, wspomina, że chociaż ważne 
miejsce w twórczości Herberta zajmował motyw „współ -czucia” z na-
rodem, „pamięć o tych, którzy polegli i zostawili nam po sobie trudne 
dziedzictwo obowiązku”2, to jednak zarówno w wierszach, jak i w roz-
mowach poeta unikał tematu Lwowa. „Pamięć Lwowa była u Zbyszka 
czymś zamkniętym na bolesne pieczęcie”3. Są w jego tomach wiersze 
o ojcu i matce, brak natomiast lwowskiego dzieciństwa. Do Elegii na 
odejście prawie nieobecny jest Lwów, nie ma Torunia, Warszawy czy 
Krakowa. Autobiograficzność ujawnia się dopiero w „tryptyku elegij-
nym” – to trafne określenie tomów ostatnich, wydanych w latach 90.: 
Elegia na odejście (1990), Rovigo (1992), Epilog burzy (1998), powtarzam 
za Julianem Kornhauserem4. Schorowany5, myślący o „odejściu”, coraz 
częściej unieruchomiony w łóżku, Herbert „podróżuje” w głąb siebie, 
w sny i wspomnienia. Dziękując Bogu „za kram życia” i „strzykawki 
  

1 Z. Najder, W krzywo ustawionym zwierciadle [w:] Wierność. Wspomnienia o Zbi‑
gniewie Herbercie, wyb., red., oprac. A. Romaniuk, Warszawa 2014, s. 82.

2 Tamże.
3 H. Herbert -Żebrowska, Mój brat Zbyszek [w:] Wierność…, s. 10.
4 J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków 2001,  

s. 108.
5 Zob. wypowiedź na przykład Zdzisława Najdera w rozdziale W czterech ścia‑

nach mego bólu [w:] J. Siedlecka, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, Warszawa  
2002, s. 363.



36 Anna Węgrzyniak

z grubą igłą”6, myślami wraca do dzieciństwa. Najwięcej prywatności 
w Epilogu burzy, który wielbicieli Herberta nie zachwycił, a niektórych 
nawet rozczarował. Nie przypominam sobie wrażeń z pierwszej lektu-
ry w 1998 roku, ale pamiętam, że gdy czytałam te wiersze wspólnie ze 
studentami, szczególnie zaintrygował mnie otwierający tomik – bynaj-
mniej nie arcydzielny – wiersz Babcia, który na nich nie robił żadnego 
wrażenia. Kim była kobieta, dla której wnuk układa tak wystylizowany 
portret? Tym bardziej, że ze stylem „wysokim” poeta już się pożegnał.

Zawsze zwracam uwagę na kompozycję tomu, uważnie czytam 
teksty pierwsze i ostatnie, szukam jakiejś linii, dramaturgii, więc jakże 
mogłabym pominąć Babcię. Nie wiem, kto tom ułożył – Herbert czy 
wydawca? Joanna Roszak mająca dostęp do rękopisu, którego ja nie 
widziałam, podaje, że tom powstawał w ogromnym pośpiechu, a chory 
poeta już nie mógł wykonać korekty. Podobno wydawca ułożył wiersze 
według alfabetu, a potem dodano jeszcze kilka wierszy 7. Kwestie kom-
pozycji tomu oraz opracowania autorskiego tekstów wierszy omawia 
też szczegółowo Jacek Brzozowski, układ pierwszej części zbioru budzi 
jednak znacznie mniej wątpliwości niż drugi8.

A jednak zauważam logikę kompozycji od Babci do Tkaniny. Jeśli na-
wet tom ułożył się samorzutnie, bez zamysłu autora, to przecież czytel-
nik dostaje do ręki dzieło uporządkowane. Zaczyna lekturę od wiersza 
poświęconego pamięci Marii z Bałabanów, po którym następują cztery 
modlitwy, co mimochodem kojarzę z babciną edukacją religijną.

Postać babki przybliża książka Zbigniew Herbert. „Kamień, na którym 
mnie urodzono”, wydana w 2011 roku praca zawodowego historyka, Ra-
fała Żebrowskiego. Jako historyk, umie szukać źródeł, a jako syn siostry 
Zbigniewa – Haliny Herbert -Żebrowskiej – ma dostęp do rodzinnych 
wspomnień i domowych archiwaliów. Czy Rafał Żebrowski, chrześniak 
Herberta, będący jednocześnie historykiem i źródłem, jest biografem 
wiarygodnym, nie mnie oceniać. Pisząc o wuju, rekonstruuje historię 

6 To cytaty z Brewiarza [*** Panie, dzięki Ci składam…] (EB).
7 Te fakty autorka odkryła, śledząc „promieniowanie” Krat języka Paula Celana 

na Epilog burzy. J. Roszak, Lepiej czytać wiersze. Celan Herberta, „Zeszyty Literackie” 
2006, nr 2, s. 122. Przedruk [w:] Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, 
red. J.M. Ruszar, Lublin 2006.

8 J. Brzozowski, „Epilog burzy” [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woź-
niak -Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001, zwłaszcza s. 279 – 286.
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swojej rodziny, konfrontuje rodzinne opowieści ze źródłami, sprawdza 
dokumenty, bada, weryfikuje. Babka wuja Zbigniewa jest jego prababką 
i chociaż osobiście jej nie poznał (bo zmarła w 1939 roku), zna tę postać 
z opowieści matki i jej bliskich.

Od pierwszej lektury zadawałam sobie pytanie: dlaczego tom po-
żegnalny otwiera właśnie Babcia? Ponieważ poeta wprowadza konkret 
biograficzny, warto wiedzieć, kim była Maria z Bałabanów, i porów-
nać obraz zapisany we wspomnieniach rodzinnych z kreacją poetycką. 
Mówiąc o babce, trudno ograniczyć się do jej nazwiska po mężu, gdyż 
synowa Marii Herbertowej z Bałabanów, matka Zbigniewa, również 
nosi imię Maria; co więcej, druga babka, po kądzieli, Kaniakowa, też ma 
na imię Maria. W tym przypadku nazwiska panieńskie są koniecznością, 
ale przecież nie bezwiednie poeta eksponuje nazwisko rodowe babci.

Linię genealogiczną Marii Herbertowej z Bałabanów trudno usta-
lić. Rafał Żebrowski podaje, że Bałaban to nazwisko ormiańskie, na 
Kresach Południowo -Wschodnich, gdzie Ormianie osiedlali się od 
wieków, bardzo popularne. Na tym obszarze wielokulturowość czy 
wieloetniczność była powszechna, a Ormianie polonizowali się łatwiej 
niż inne nacje, co można tłumaczyć bliskością wyznań, lękiem przed 
Turkami, dobrym, pokojowym współistnieniem.

Babcia Maria urodziła się w roku 1980 w Zaleszczykach, w rodzi-
nie prawdopodobnie od wieków spolonizowanej, nie chodziła do or-
miańskiej katedry, nie utrzymywała kontaktów z ormiańską wspólnotą. 
Rafał Żebrowski, który zebrał dane o ludności Zaleszczyk w 1980 roku, 
nie zauważa „jakiejś większej obecności ormiańskiej”9, można zatem 
wykluczyć ciążenie tych tradycji. Nazwisko Bałaban nie jest przeko-
nującym argumentem, pojawiło się ono w polskich dokumentach już 
w 1414 roku, a nosili je ludzie różnych wyznań (również Żydzi) i kondycji. 
Danuta Herbert -Ulam, wnuczka Marii z Bałabanów (córka Franciszka – 
stryjecznego brata Bolesława, który był ojcem Zbigniewa), podkreśla 
ormiańską urodę babki:

[…] śniada cera, kruczoczarne włosy, orli nos. Odwiedzali ją krewniacy o tym 
samym typie urody, który odziedziczył po niej Bolesław Herbert, jego dzieci 
już nie […].

9 Zob. R. Żebrowski, Zbigniew Herbert. „Kamień, na którym mnie urodzono”, 
Warszawa 2011, s. 40.
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Bałaban to nazwisko żydowskie, ale i ormiańskie, popularne wśród lwowskich 
Ormian. Grek Bałaban, twórca słynnej katedry wołoskiej, gdzie odbywały 
się msze w obrządku ormiańskim, babcia Bałabanowa w ogóle tam jednak 
nie chodziła, choć Konstanty Jeleński w 58. numerze „Zeszytów Literackich” 
pisał, że „dzieciństwo spędził Herbert pod silnym wpływem babki, Ormianki 
z pochodzenia, wychowanej w tradycji Kościoła Wschodniego” 10.

Danuta Herbert -Ulam wyraźnie kwestionuje słowa Jeleńskiego, który 
raczej sam tego nie wymyślił, a zapewne usłyszał od Zbigniewa. Wnucz-
ka wspomina rolę babci w przygotowaniu wnuków do uczestniczenia 
w obrzędach katolickich (pamięta Halinkę, która sypała na procesjach 
kwiatki, i pięcioletniego Zbyszka ministranta) i jej słynny franciszkań-
ski habit, w którym chciała być pochowana. Zdaniem Żebrowskiego 
prababka „była żarliwą rzymską katoliczką”11, a „wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa Maria z Bałabanów i Józef Franciszek Herbert 
poznali się we Lwowie”12. Można zatem domniemywać, że po latach – 
mitologizując lwowskie dzieciństwo – wnuk Zbigniew dodał babci 
utracone dziedzictwo i ormiańskie „rany”.

Wspominając babkę, Herbert pamięta, że w jej pokoju paliła się 
lampka oliwna „przed małym obrazkiem św. Antoniego”13, a wiadomo, 
że św. Antoni Padewski był franciszkaninem. Każdego ranka udawała 
się na mszę do kościoła Franciszkanów, chociaż blisko domu znajdował 
się kościół parafialny pod wezwaniem św. Antoniego14. Wybór kościół-
ka wskazuje na to, że Maria z Bałabanów była tercjarką św. Franciszka. 
Herbert niewiele o tym mówił, Żebrowski nie dysponuje materialnym 
dowodem, ale wiemy, że po pierwszej wojnie światowej świeckich 
tercjarzy przybyło, zwłaszcza kongregacje żeńskie były bardzo liczne. 
Jak pojmować ormiańskość Herbertowej babci, tego się już nie dowie-
my. Nie wiadomo, kiedy związała się z III Zakonem św. Franciszka 

10 J. Siedlecka, Pan od poezji…, s. 11.
11 R. Żebrowski, „Kamień…”, s. 40.
12 Tamże.
13 Z. Herbert, [Ormiańska babcia], „Zeszyty Literackie” 2006, nr 2, s. 115. To 

fragment bez tytułu, zachowany w rękopisie, pochodzący z prywatnego archiwum 
poety; udostępniła go Katarzyna Herbertowa.

14 „Herbertowie mieszkali przy Łyczakowskiej 55, w pobliżu kościoła parafial-
nego” – podaje R. Żebrowski, „Kamień…”, s. 166.
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(dramatycznych momentów w jej życiu nie brakowało), na pewno wie-
my tylko to, że przestrzegała reguł zakonu, żyła jak świecka zakonnica.

Przyglądając się fotografiom w książce Żebrowskiego, widzimy ko-
bietę drobną i szczupłą. Prawnuk pamięta jej cechy ormiańskie (ciemną 
karnację, ostre rysy twarzy) i wskazuje dramatyczne zdarzenia z jej 
życia. W rozmowie z ks. Januszem Stanisławem Pasierbem nazywa ją 
Ormianką „o ślicznych uszach i pięknej skórze. Miała szesnaście lat, gdy 
poślubiła mojego dziadka, wybitnego adwokata, który przybył z Anglii 
i popełnił samobójstwo, pozostawiając dwudziestodwuletnią wdowę”15.

Maria z Bałabanów, jak wiele kobiet w tym czasie, nosiła długie suk-
nie, a pod ten ubiór, zawsze prosty, „nakładała wielki szkaplerz, przewią-
zany nicianym paskiem, namiastkę prawdziwego habitu”16. Podkreślam, 
jak wyglądał jej strój, zapewne skromny, gdyż suknia pojawi się w wierszu. 
Była osobą ciężko przez los doświadczoną – wcześnie owdowiała, dwóch 
najmłodszych synów zabrała szkarlatyna, samotnie wychowała dwóch 
starszych, utrzymując rodzinę ze skromnej renty po mężu. Ta dzielna ko-
bieta – bez zawodu i wykształcenia – zapewniła Bolesławowi i Mieczy-
sławowi edukację, a potem mieszkała z rodzicami poety, pomagając syno-
wi i synowej w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi. Żebrowski pisze:

[…] obie Marie zapałały do siebie nie tyle sympatią, ile szczerą i głęboką miłością, 
[…] decydujące znaczenie miał tu […] charakter obu kobiet, osób głęboko 
religijnych, a równocześnie pielęgnujących dawne cnoty strażniczek domowego 
ogniska, a więc niewiast ciepłych, wrażliwych, pragnących być dla wszystkich 
swych bliskich podporą17.

Biograf kreśli obraz rodzinnej sielanki, wtórując wcześniejszym opo-
wieściom matki, Haliny Herbert -Żebrowskiej:

W domu mieliśmy ten luksus, że opiekowały się nami osoby najbliższe. Babcia 
była niestrudzoną lektorką bajek i innych książeczek dla dzieci. Mama chodziła 
z nami na spacery i nadzorowała nasze wyczyny sportowe, jak jazda na rowerze 
czy nartach. W święta i tato włączał się do zabawy z nami […]18.

15 Ks. J.S. Pasierb, Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem, „Zeszyty Literackie” 2002, 
nr 4, s. 127. Prawdopodobnie poeta pomylił się o dziesięć lat, gdyż według obliczeń 
Żebrowskiego Maria wyszła za mąż, mając dwadzieścia sześć lat.

16 R. Żebrowski, „Kamień…”, s. 235.
17 Tamże, s. 219.
18 H. Herbert -Żebrowska, Mój brat Zbyszek…, s. 10.
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We wspomnieniach i wierszach poety lwowskie dzieciństwo też jawi 
się jako arkadyjskie. Jak wyglądało życie codzienne tej rodziny, tego 
nie wiemy, można jednak przypuszczać, że był to dom tradycyjnie 
patriarchalny, średniozamożny, do roku 1939 szczęśliwy. Gdy rodzice 
wieczorami wychodzili, Halinka i Zbyś pozostawali pod opieką babci, 
Marii z Bałabanów. Rodzina wspomina ją jako kobietę dobrą, cichą, 
pogodną, pokorną i bez skazy. W rozmowie z ks. Pasierbem – przepro-
wadzonej w latach 70. – Herbert mówi o babci to samo, a nawet więcej:

Babcia była święta. W jej życiu był właściwie sam ból, samo cierpienie, a jedno-
cześnie – jaka wielkość! Była to kobieta z ogromną gościnnością wewnętrzną. 
[…] była szczęśliwa. […] miała autentycznie wielkie życie […].

Babcia była w trzecim zakonie. Ojciec wyśmiewał to. Była stale zawstydzona 
swoją dobrocią. Na pomaganie biednym nie wystarczała jej emerytura. […].

Opiekowała się dziewczyną, co miała dziecko. Nigdy nie mówiła o niej, że to 
taka panna co zgrzeszyła. Babcia nigdy nie wykorzystywała swej religijności jako 
argumentu, że tak trzeba żyć. Nie chciała nikogo pociągać za sobą. Myślała, że ci, 
którzy postępują inaczej, mają swoje racje po temu. Gdy przychodzą, trzeba ich 
przyjąć. Jak aniołów. Nic nie wymyśliła. Żadnych książek i wierszy. Towarzyszy 
mi zawsze. Gdybym poszedł do psychoanalityków, wybiliby mi babcię z głowy.

[…] ona była jak woda. Woda, w której jest światło, nurt głęboki. Ona nie 
była głupia. Ja oddzielam inteligencję i mądrość; babcia nie była inteligentna, 
była mądra.

Modliła się, odmawiała jakieś nowenny, modlitwę do św. Franciszka, której 
nie ma w książkach do nabożeństwa, jakąś panteistyczną? Coś, jak hymn św. Fran-
ciszka z pochwałą stworzenia, który czytałem moim studentom amerykańskim. 
To jedno ich wzięło z całego chrześcijaństwa. Wszystko jest dobre, jeśli Bóg 
ogarnia to swoją miłością. Ja nie rozumiem dlaczego mój kolega został zabity. 
Babcia wiedziała, że jest jakiś plan […]. Nie chciała naprawiać świata, jak ojciec, 
tylko akceptować19.

Moja babcia działała odruchowo. Prowadziła zakrojoną na ogromną skalę akcję 
charytatywną, babciny plan Marshalla – obejmujący wszystkich ubogich którzy 
znaleźli się w zasięgu jej królewskiego serca. Ja byłem jej cichym wspólnikiem, 
zausznikiem […]20.

W innym miejscu Herbert nazywa babcię największą miłością swego ży-
cia; powiada, że właśnie jej zawdzięcza otwarcie na sprawy najważniejsze: 

„Człowiekiem wrażliwym na religię zrobiła mnie babcia”21. Przyznaje, 

19 Ks. J.S. Pasierb, Rozmowa…, s. 128 – 129.
20 Z. Herbert, [Ormiańska babcia]…, s. 127.
21 Ks. J.S. Pasierb, Rozmowa…, s. 127.
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że sam nie posiada babcinej „gościnności, dobroci, zdolności przyj-
mowania [i] akceptacji rzeczy najważniejszych”22, co cechowało jego 
mistrza – profesora Henryka Elzenberga, człowieka „wielu religii, wie-
lu filozofii”23. Podziwiając tych, którym tak wiele zawdzięcza, poeta wie, 
że nie jest doskonały. Ja mam diabła – powiada, natomiast babcia „była 
istotą jednoskrzydłową, cudowną, doskonałą”24. Tak mówił o babci w la-
tach 70., nie dziwi zatem – otwierający Elegię na odejście – obraz świętej.

Na temat stosunku Herberta do Boga i Kościoła wiele napisano. 
Nie zajmuję się teologią, nie dzielę chrześcijan na wierzących i wątpią-
cych, pomijam chwiejne postawy Pana Cogito i jego spory z teologią. 
W Epilogu burzy po Babci następują cztery Brewiarze, trudno zatem 
zignorować znaczenie modlitwy. Odchodzący z tego świata poeta nie 
pierwszy raz dziękuje Bogu za dar życia, w którym istotną rolę pełni 
cierpienie. Xenię dla tłumacza – poetycki list Do Piotra Vujičiča (R) – 
poeta kończy słowami:

nie mówię tego do Ciebie ale przez Ciebie do innych
[…]
wytłumacz to innym
miałem wspaniałe życie

cierpiałem

Wydaje się, że z biegiem czasu w poezji Herberta wartość cierpienia 
rośnie25. W wierszu Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu smak „gorzkich ziół” 
uczy dystansu. Pan Cogito radzi łykać gorycz z umiarem, opanowując 

22 Tamże, s. 132.
23 Tamże.
24 Tamże, s. 133. Dla zrozumienia „jednoskrzydłowości” warto zacytować dłuższy 

fragment. Na uwagę rozmówcy, że pisze „wiele wierszy eschatologicznych”, Herbert 
odpowiada: „Ależ to jest też… prowokacją! Zrozumcie wreszcie, że jeśli coś ma się 
zrobić w życiu, trzeba mieć dwa skrzydła. Babcia była istotą jednoskrzydłową, cudow-
ną, doskonałą, a ja mam i diabła, Pana Boga właśnie nie widzę, ale trudzę się, żeby go 
stworzyć, i mam politykę, mój zły charakter i chciałbym wykazać w historii, że toleran-
cja jest dobra, a sam jestem nietolerancyjny… Żeby coś zrobić, trzeba być inkwizyto-
rem i wybaczającym”. Rozumiem to w ten sposób, że „jednoskrzydłowość” (anielskość) 
wyklucza twórczość, bo artyście potrzebne są dwa skrzydła – anielskie i szatańskie – 
jakkolwiek będziemy je rozumieć (na przykład rozum i wiara, wiara i wątpienie).

25 Zob. rozdział Cierpienie w książce M. Dzienia, Motywy eschatologiczne w po‑
ezji Zbigniewa Herberta, t. 1 – 2, Bielsko -Biała 2014.
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emocje rozumem (racjonalną analizą, humorem, grą). Z cierpieniem 
trzeba grać, bawić się z nim, filozofować, ćwiczyć równowagę, a takim 
ćwiczeniem jest poezja. „Cierpienie jest szkołą mądrości” – pisał au-
tor Kłopotów z istnieniem i wymieniał dary cierpienia26. Inaczej cierpi 
poeta – idący przez świat chwiejnym krokiem (na dwu nogach Pana 
Cogito), niepewny swojej wiedzy, szukający odpowiedzi na metafizycz-
ne pytania – a inaczej cierpiała – pełna pokory, zgody, ufności w boski 
porządek świata – babcia, której „portret” otwiera ostatnią część „ele-
gijnego tryptyku”:

moja przenajświętsza babcia
w długiej obcisłej sukni
zapinanej
na niezliczoną ilość
guzików
jak orchidea
jak archipelag
jak gwiazdozbiór

siedzę na jej kolanach
a ona mi opowiada
wszechświat
od piątku
do niedzieli

zasłuchany
wiem wszystko –
 – co od niej

nie zdradza mi tyko swego pochodzenia
babcia Maria z Bałabanów
Maria Doświadczona

nic nie mówi
o masakrze
w Armenii –
masakrze Turków

26 Elzenberga cytuję za J. Pawlakiem, Herbert a Elzenberg. Kultura i cierpienie 
w aspekcie aksjologicznym [w:] Herbert. Poetyka, wartości i konteksty, red. E. Czaple-
jewicz, W. Sadowski, Warszawa 2002, s. 149 – 150.
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chce mi zaoszczędzić
kilku lat złudzenia

wie że doczekam
i sam poznam
bez słów zaklęć i płaczu
szorstką
powierzchnię
i dno
słowa

Babcia (EB)

Już w pierwszym – najmocniejszym – wersie poeta wprowadza okreś-
lenie sakralizujące: „przenajświętsza”27. Pobożnisie upatrują w tym 
herezji, gdyż ich zdaniem „przenajświętszy” wiąże się z „sakramen-
tem”, natomiast znawcy Herbertowskiego stylu wysokiego zauważą 
istotny, stylizacyjny charakter sakralizacji. Najważniejszą cechą babci 
jest świętość, a ponieważ zamiast portretu widzimy suknię – tylko suk-
nię – to ubieranie świętej skojarzyłam z hołdowniczą praktyką „szycia” 
sukienek dla Madonny ( Jasnogórska ma ich aż osiem). Znamienne, 
że w monologu Herberta – poety z założenia unikającego intymnych 
szczegółów – babcia „jaśnieje” blaskiem sakralnym, nie ma w niej nic 
swojskiego, specyficznie „babcinego”, zgodnego ze stereotypem: kobiety 
czułej, zatroskanej opiekunki, która rozpieszcza, otacza ciepłem… Postać 
wykreowana przez Herberta występuje w długiej sukni „zapinanej / na 
niezliczoną ilość guzików”. Jak ważne są guziki, to wiemy nie tylko 
z pierwszego Brewiarza [*** Panie dzięki Ci składam…] (EB): „Bądź 
pochwalony, że dałeś mi niepozorne guziki, / szpilki, szelki, okulary […]. 
W Guziku (HPG) „kościany guzik” otwiera przestrzeń dzieciństwa – 
przykre zdarzenie, jakim jest połknięcie przez dziecko guzika, staje się 
tematem „najładniejszej bajki o tym, że byliśmy mali”. W Guzikach (R), 
poświęconych „pamięci kapitana Edwarda Herberta”, poeta składa 
hołd nieugiętym guzikom „z płaszczy i mundurów. Natomiast w Babci 
rząd guzików spinających suknię, zapewne błyszczących, kojarzy się 

27 Ten epitet pojawi się w Epilogu burzy raz jeszcze, tym razem na usługach 
ironii: „w każdym pokoleniu / pojawiają się ci którzy […] już za młodu / wstępują do 
zakonu / Przenajświętszej Subtelności / i Wniebowstąpienia” – czytamy w wierszu 
Pan Cogito. Ars longa.
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z mnogością kwiatów, wysp i gwiazd. Bo jak inaczej rozumieć trzy 
równorzędne porównania: „jak orchidea / jak archipelag / jak gwiazdo-
zbiór”? Oczywiście, ta retoryka jest zgodna z wymogami wysokiego stylu. 
Herbert często posługuje się taką „trójką” – dla przykładu przywołam 
utwór Kant. Ostanie dni (EB), w którym mówiący zwraca się do natury:

Czy naprawdę nie mogłaś zafundować mu nagłej śmierci
jak pyknięcie świecy
jak zsunięcie się peruki na ziemię
jak krótka podróż pierścionka
po gładkim stole

W Ostatnich słowach 28 – wierszu napisanym już po wydaniu Epilogu 
burzy 29 – czytamy:

śmierć
przechadza się po głowie
tam i z powrotem
jak niespokojny aktor
wahający się spiskowiec
jak strażnik więzienia

W Babci trzy porównania składające się na elegancki układ „muzyczny” 
(„orchi-” współgra z „archi-”) skłaniają do zastanowienia się nad spo-
iwem semantycznym. Orchidea – smukły storczyk, stylowy i elegancki, 
o delikatnych kwiatach – jest uznawana za najpiękniejszy kwiat świata. 
Uprawiano go już w Chinach, a Konfucjusz opatrzył orchideę znakiem 
oznaczającym czystość, wdzięk, doskonałość i skromność. Archipelag 
to zbiór wysp położonych na wszystkich oceanach świata, warto też 
wiedzieć, że to słowo pochodzi ze starogreckiego Archipelagos, które 
było nazwą prowincji bizantyjskiej obejmującej wyspy Morza Egejskie-
go. Z kolei gwiazdozbiór oznacza konstelację gwiazd w określonym 
obszarze sfery niebieskiej. Wszystkie te informacje okażą się pomocne 
w interpretacji wiersza.

28 Z. Herbert, Z wierszy odnalezionych, „Zeszyty Literackie” 2000, nr 4.
29 Na czas powstania utworu wskazuje obecny w nim motyw samobójczego 

skoku – Miroslav Holub zginął 14 lipca, dwa tygodnie przed śmiercią Herberta 
(28 lipca 1998). Pisze o tym M. Piotrowiak w swojej książce Idylla/testament. Wiersze 
przebrane. Testament/idylla. Wiersze przybrane, Katowice 2013, s. 137.
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Wyraźnie dostrzegam „malarsko -portretowe” przedstawianie postaci 
„ubranej”, jak zauważyłam wcześniej, na przykład w wierszu Matka (PC), 
gdzie postać niebieskookiej Marii Herbertowej „jaśnieje” dzięki temu, 
że autor wykorzystuje jasne kolory: „ubrana w jasną suknię i niebieskie 
oczy”. Ponieważ dla babci „szyje” suknię utkaną z elementów natury, 
z ziemskiego kosmosu, zaryzykuję twierdzenie, że tak widzi wszechświat 
człowiek, który łączy duchowość z otaczającym go światem. Ponieważ 
szereg „orchidea / archipelag / gwiazdozbiór” kojarzy suknię babci z zie-
mią, wodą i niebem, jej postać przyjmuje cechy panteistycznej bogini. 
Na ten trop naprowadza cytowana wyżej wypowiedź Herberta, który 
w rozmowie z ks. Pasierbem wspomina, że babcia odmawiała jakąś – 
może panteistyczną? – modlitwę do św. Franciszka. Pobożna tercjarka 
nie mogła odmawiać panteistycznej modlitwy, ale przecież postać babci 
jest tutaj kreacją. Uwzględniam pasję antropologiczną Herberta oraz 
wrażenia Pana Cogito stojącego w Luwrze przed posążkiem Kybele – 
„Matki opuszczonej” (Pan Cogito spotyka w Luwrze posążek Wielkiej 
Matki, PC). Ta „mała kosmologia z wypalonej gliny” przypomina czło-
wiekowi współczesnemu archaiczną wiedzę o kosmosie. Pan Cogito 
interpretuje figurkę tak: głowa to święta góra, włosy – rzeki ziemi, szyja 
jest niebem, na brzuchu kwadratowa ziemia. Co ważne, Wielka Mat-
ka jest naga, a jej nagość koresponduje z „prostymi imionami rzeczy”.

W omawianym wierszu babcia nie ma ciała, jest kosmiczną dosko-
nałością. W sukni zapiętej na „niezliczoną ilość guzików” odczytuję 
metaforę kulturowego kostiumu, który szczelnie zamyka słabość, kru-
chość i cielesność. W tym obrazie nie ma kobiety, jest idea kobiecości 
czystej, doskonałej, odwiecznej, wszechogarniającej ziemię, wody i niebo. 
Zastanawiające, dlaczego kobietę, której patronką jest Panna Maria, 
nadto – pobożną franciszkankę – poeta wykreował na „przenajświętszą” 
boginię uduchowionej natury.

Ten wiersz kryje wiele innych tajemnic. Można przyjąć, że wnuk 
pamięta jakąś konkretną sytuację – trzy dni, które spędził na kolanach 
babci. Motyw kolan też zasługuje na uwagę. Siedzące na kolanach dzieci 
czują się bezpieczne, bliski kontakt cielesny zapewnia szczególną więź. 
Pomijam tronujące Madonny z dzieciątkiem. Moją uwagę przykuwa 
okładka z reprodukcją obrazu Giorgionego Burza. Na pierwszym pla-
nie matka karmi dziecko oparte o jej kolano. W wierszu Matka (PC) 
chłopiec „upadł z jej kolan” i toczy się coraz dalej, by nigdy nie wrócić 
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„na słodki tron jej kolan”. W wierszu wprowadzającym do tomu Epilog 
burzy chłopiec siedzi na kolanach babki, a ta scena ma charakter „pro-
logu” do życia -dramatu. W ostatnim Brewiarzu [*** Panie, wiem że dni 
moje są policzone] (EB) modlitwę zamyka pytanie retoryczne, spinające 
tajemniczy początek z tajemniczym końcem:

Panie,
wiem że dni moje są policzone
[…]
dlaczego
życie moje
nie było jak kręgi na wodzie
obudzonym w nieskończonych głębiach
początkiem który rośnie
układa się w słoje stopnie fałdy
by skonać spokojnie
u twoich nieodgadnionych kolan

W przywołanych cytatach mowa o różnych kolanach: z kolan matki się 
spada, kolana Boga są „nieodgadnione” i tylko babcine – przeniesione 
w obszar prywatnego mitu – mają wartość szczególną, gdyż siedzące 
na kolanach dziecko poznaje wszechświat. Dlaczego babcia opowiada 
wszechświat w ciągu trzech dni – od piątku do niedzieli? Czy chodzi 
o pierwsze wtajemniczenie w chrześcijański porządek świata (w piątek 
ukrzyżowanie, w niedzielę zmartwychwstanie), czy może w pamięci 
chłopca zapisały się jakieś trzy dni spędzone sam na sam z babcią, 
w czasie których przekazała dziecku najważniejszą wiedzę o naturze 
świata? Trudno dywagować na temat babcinej opowieści o wszechświecie. 
Zapewne była zgodna z wykładnią biblijną, musiała budzić podziw dla 
dzieła Wielkiego Architekta, uczyć harmonii, miłości, pokory i zgody 
ze światem. Monolog utrzymany w czasie teraźniejszym przywołuje 
konkretną sytuację minioną. Babcia opowiada, wnuk słucha i wie. Wie 

„wszystko”, co od niej usłyszał. Nie przypadkiem poeta posługuje się 
wielkim kwantyfikatorem – wtedy wie/wiedział wszystko, bo dzięki 
babcinym opowieściom świat wydawał się bezpieczny i spójny.

Otóż Epilog burzy otwiera Babcia, właśnie jej bowiem poeta za-
wdzięcza pierwszą – mityczną, baśniową – wiedzę o wszechświecie. 
Nie bez znaczenia wydaje się też kompozycja wiersza. Wprawdzie 
monolog został zapisany w układzie ciągłym, trudno przeoczyć jednak, 
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że tekst dzieli się na dwie równe szesnastowersowe części. W pierwszej 
babcia – kapłanka wiedzy o wszechświecie – wprowadza dziecko do 
Arkadii, otwiera mu oczy na piękno, ogrom i doskonałość stworzenia. 
W drugiej mowa o tym, co przed nim ukrywa. Ukrywa prawdę o historii, 
nie mówi o rzezi Ormian. I to nie dziwi, wszak o potwornościach dzie-
ciom opowiadać nie należy. Babcia stosuje typowy, uniwersalny model 
wychowawczy, chce wnukowi „zaoszczędzić / kilku lat złudzenia”, lecz 
zauważmy, jak w części drugiej zmienia się obrazowanie.

W miejsce panteistycznej bogini pojawia się „Maria Doświadczona” – 
Maria bolesna, cierpiąca w milczeniu, znająca wartość doświadczenia. 
Warto w tym miejscu podać krótki zarys historii. Armenia, która w ro-
ku 301 jako pierwszy kraj przyjęła chrześcijaństwo za religię państwo-
wą, przeżywała liczne najazdy Bizantyńczyków, Persów i Arabów. Już 
w XI wieku Turcy zniszczyli stolicę Ani, kraj na długo utracił niepod-
ległość i Ormianie – kupcy i rzemieślnicy – rozjechali się po świecie. 
W świecie islamu Ormianie zachowali wprawdzie swoją odrębność dzię-
ki religii, ale jako chrześcijanie proeuropejscy byli dla Turków proble-
mem. Tak zwaną kwestię ormiańską Turcy skutecznie rozwiązali w latach 
1915 – 1917. Ogółem wymordowano półtora miliona ludności, czyli trzy 
czwarte Ormian mieszkających w Turcji. Pod koniec XIX wieku na jej 
terenie mieszkało ich ponad 2,6 miliona ludzi. Pierwsze masakry są dato-
wane na lata 90. tego stulecia (około trzysta tysięcy Ormian), natomiast 
podczas pierwszej wojny światowej miała miejsce eksterminacja ludności, 
zagłada porównywalna z Holokaustem. Obecnie Armenia – która po 
rozpadzie Związku Radzieckiego (w wersji szczątkowej) w 1991 roku 
uzyskała niepodległość – zabiega, żeby Turcja przyznała się do ludo-
bójstwa. Negocjacje członkowskie Unii Europejskiej z Turcją od tego 
(między innymi) uzależniają zgodę na przystąpienie Turcji do Unii30.

W tym kontekście obecny w wierszu motyw ormiański, wcześniej 
w twórczości Herberta pomijany, wydaje się o tyle istotny, że – niezależ-
nie od intencji poety – został przerzucony most między tym, co minione, 
a XXI wiekiem. Historię Marii z Bałabanów (jeśli nawet wymyśloną) 

30 Rys historyczny podaję w oparciu o hasło Ludobójstwo Ormian z Wikipedii 
i wydaną przez Związek Ormian w Polsce książkę B.S. Kasprowicza, Chaczkar, 
Gliwice 2015.
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piszą dzieje, o których trudno zapomnieć. Zbrodnie można wybaczyć, 
ale trzeba o nich pamiętać.

W części pierwszej słyszymy głos chłopca (zachwycony, zasłuchamy, 
ufny), w drugiej – głos człowieka dojrzałego. Z perspektywy życiowych 
doświadczeń wnuk umie docenić postawę Marii z Bałabanów, która nie 
mówi o historii, przemilcza zbrodnie, nie zdradza swego pochodzenia. 
Nieistotne, co faktycznie wie i myśli żarliwa rzymska katoliczka. O rzezi 
Ormian w imperium osmańskim Kresowianie wiedzieli, zwłaszcza we 
Lwowie znano te dzieje powszechnie. Można więc dywagować dalej: 
spolonizowana babcia pamięta, ale milczy, z ewangeliczną pokorą wy-
bacza zło, nie stara się rozumieć mechanizmów rządzących światem. 
Jest mądra – wierzy w Boży plan i wartość cierpienia. Filozofujący 
poeta wobec zagadek wszechświata pozostaje bezradny 31. Szuka i wątpi, 
bo nie wie, natomiast „przenajświętsza” babcia wiedzę o życiu czerpie 
z doświadczeń i głębokiej wiary w boski porządek świata. Najważniejszy 
w tym wierszu jest lakoniczny finał. Maria Doświadczona ma świado-
mość, że wiedzę o świecie zdobywa się w bezpośrednim zderzeniu z jego 

„szorstką powierzchnią”, w bolesnym doświadczaniu, które pozostaje 
nieme, niewyrażalne, skazane na milczące „dno słowa”.

Babcia z Arkadii dzieciństwa (z części pierwszej) opowiada wszech-
świat, Maria Doświadczona, jak znieruchomiała, milcząca Matka Boska 
pod krzyżem, zna wartość cierpienia. A jej milczenie jest mądrością.
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Zagubiony fragment, czyli o marności 
słów i ociągającej się jutrzni

1.

Co ma zrobić interpretator, kiedy nie ma do czynienia z wierszem wy-
bitnym, powodującym skurcz mięśni, drżenie palców, ów dziwny dreszcz 
przeszywający ciało? Tego doświadcza się zawsze albo często, kiedy 
obcujemy z tekstem zjawiskowym, otwierającym szeroko okno, przez 
które widzimy rzeczy niespodziewane. Oto przed nami tekst zgrzebny, 
rzec można przeciętny, niczym się niewyróżniający, którego autorem 
mógłby być dobry rzemieślnik, ale nie artysta, taki jak Zbigniew Herbert.

A kiedy drzemał jeszcze oparty plecami o ściany wieczernika – uczniowie spali 
w ogrodzie, bo noc była ciepła – przyszli nagle do niego wszyscy i otoczyli go. 
Byli zasępieni i smutni, jakby chcieli zadać mu pytanie – najważniejsze z pytań, 
od którego zależy, czy zostaną z nim, czy odejdą.

Na niebie były jeszcze wszystkie gwiazdy. Jutrznia ociągała się. Ani jedna 
kropla rosy nie spadła na ziemię.

Wtedy odezwał się Szymon -rybak i głosem niepewnym, łamiącym się, zapytał:
 – Mistrzu, dokąd dzisiaj pójdziemy?
A mistrz odpowiedział: Pójdziemy brzegiem doliny na północ aż do jeziora. 

Usiądziemy na jego brzegach i od zaranka do wieczoru będziemy uważnie 
w milczeniu patrzyli – jak niebo odbija się w wodzie.

Odeszli niepocieszeni i zostawili go pogrążonego w myślach nad marnością 
słów i obrazów.

Zatem siląc się na tych parę słów komentarza do Zagubionego fragmen‑
tu (UR), powinienem się wytłumaczyć, i to podwójnie: jako interpretator 
i jako poeta. Otóż zaintrygował mnie fakt pomieszczenia tego utworu 
przez Ryszarda Krynickiego w najnowszym wyborze wierszy Zbigniewa 
Herberta1. Znajduje się on w ostatniej części zbioru zatytułowanego 

1 Z. Herbert, Zagubiony fragment [w:] tegoż, Wiersze wybrane, wyb. i oprac. 
R. Krynicki, Kraków 2017, s. 363.
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Z utworów rozproszonych i ineditów. Co ciekawe, Zagubiony fragment nie 
został opatrzony żadnym przypisem. Czytelnik nie ma okazji dowiedzieć 
się choćby tak istotniej rzeczy jak data pierwodruku lub przybliżony 
czas jego powstania2. Niestety interpretator w tym zakresie jest bezrad-
ny, podobny do marszanda, któremu dostarczono obraz bez żadnych 
znaków rozpoznawczych, niedysponujący niczym poza niejasnym 
przeczuciem pędzla trzymanego przez rękę znanego mu już wcześniej 
artysty. Utwór przypomina dobrze znane Herbertowskie prozy poetyckie 
z Hermesa, psa i gwiazdy. Zatem czas jego powstania mógłby przypadać 
na wczesne lata 50., ale także na późne 90. Taka rozpiętość nie dziwi, 
ponieważ autor Pana Cogito wypracowany w Strunie światła poetycki 
styl rozwijał aż do swojej śmierci w 1998 roku. I powód drugi, nie mniej 
dla mnie – jako terminującego w cechu poetów – ważny. Kwestię tę 
mogę sformułować pytaniem: co zrobić z utworami, które ewidentnie 
nie „wydarzyły się do końca”, to znaczy nie osiągnęły poetyckiej pełni 
i wyrazistości? Wydają się za to zbiorem notatek czy też roboczym 
szkicem nigdy nieukończonego przez poetę wiersza? Oto dylemat 
każdego twórcy, a zwłaszcza tego, którego – zresztą słusznie – uważamy 

2 Wydaje się także, iż Zagubiony fragment do tej pory nie był poddany inter-
pretacji przez krytyków i historyków literatury. W związku z tym niniejszy szkic 
traktować należy jako próbę – na razie wstępną – zasygnalizowania najważniejszych 
wątków, które z konieczności będą domagały się głębszych studiów. Nie ulega 
wątpliwości, że wiersz wpisuje się w ciąg utworów, w których Zbigniew Herbert 
odnosi się do kwestii religijnych, a konkretniej do roli chrześcijaństwa i przesłania 
Chrystusa w kształtowaniu poglądów i postaw współczesnego człowieka. Stąd też, 
jak się wydaje, jego wartość dla zrozumienia szeroko pojętego kontekstu religijne-
go trudna jest do przecenienia. Wpisuje się on także w obecną i wciąż narastającą 
od połowy XX wieku tendencję do erozji wyobraźni religijnej, a także do postawy 
balansowania między wiarą i nie -wiarą, o której przenikliwie pisał choćby Czesław 
Miłosz. Autor Trzech zim zauważa: „Byłem człowiekiem głęboko wierzącym. By-
łem człowiekiem najzupełniej niewierzącym. Sprzeczność tak duża, że nie wiado-
mo, jak z nią żyć. Nasunęła mi podejrzenie, że w słowie «wierzyć» kryje się jakaś 
treść, dotychczas nie zbadana, może dlatego, że jest to raczej zjawisko należące do 
życia ludzkiej wspólnoty niż do psychologii jednostki. Ani język używany przez 
wspólnoty religijne, ani język ateistów nie sprzyjały zastanawianiu się nad jego 
sensem”. C. Miłosz, Piesek przydrożny, Kraków 1997, s. 27. O kwestiach religij-
nych i eschatologicznych traktuje także inna książka noblisty. Zob. tenże, Ziemia  
Ulro, Kraków 1994.



Zagubiony fragment, czyli o marności słów i ociągającej się jutrzni 53

za jednego z najwybitniejszych w minionym stuleciu. A może jest to 
sprawa wydawcy i jego arbitralnych rozstrzygnięć…

2.

Sam tytuł wiersza informuje nas o dwóch ważkich kwestiach. Po pierwsze, 
mamy do czynienia z fragmentem, a zatem częścią, skrawkiem, urywkiem 
większej całości, stąd też fragmentaryczność będzie jedną z jego cech 
dominujących; po drugie zaś, to fragment „zagubiony”, a teraz „odnale-
ziony”, odkopany, odkryty być może na zakurzonych półkach jednej ze 
średniowiecznych klasztornych bibliotek, gdzie benedyktyni w zgrzebnych 
habitach i drewnianych chodakach, gdzieś w dżdżystej Irlandii, z im tylko 
znaną pieczołowitością ukryli prawdziwy skarb Słowa Życia? A może 
odnaleziono go w syryjskich piaskach, pośród egipskich papirusów w kair-
skim muzeum albo niedaleko Masady, kiedy izraelscy robotnicy lali asfalt 
pod nową drogę na pustynię Negew, zakopany w pobliżu migdałowca 
w glinianym dzbanie owiniętym bisiorem, tym najcenniejszym z mate-
riałów? Pytamy zatem, jakiej większej całości jest to fragment? Jakiego 
większego dzieła, księgi, traktatu? Odpowiedź nasuwa się sama: to zagu-
biony fragment Ewangelii. Zagubiony fragment najważniejszego tekstu 
duchowego znajdującego się w światowej skarbnicy kultury. A jeśli tak, 
to jego znaczenie jest fundamentalne. Oto mamy do czynienia z wyda-
rzeniem na miarę Kopernikańskiego przewrotu, Kantowskiej metafizyki 
albo Einsteinowskich równań pola grawitacyjnego z 1915 roku. Zagubiony 
fragment Ewangelii powraca do ludzkości. Zagubiony, a teraz odnaleziony, 
rzuci być może nowe światło na jej sens, a dzięki temu także – a może nade 
wszystko – na sens naszego życia, modyfikując je, wzbogacając albo wręcz 
wskazując mu zupełnie inny, nowy kierunek. Mamy do czynienia z naj-
większym odkryciem archeologicznym, z którym nie mają się co równać 
dokonania Heinricha Schliemanna3, Howarda Cartera4 czy też Kazimierza 

3 Heinrich Schliemann (1822 – 1890), wybitny niemiecki archeolog, odkrywca 
Troi, Myken i Tyrynsu. W 1973 roku odkrył tak zwany skarb Priama i ofiarował go 
muzeum w Berlinie.

4 Howard Carter (1874 – 1939), archeolog i egiptolog brytyjski. Od 1908 roku 
kierował wykopaliskami lorda Carnarvona, a w 1922 roku odkrył nienaruszony 
grobowiec faraona Tutanchamona z bogatym wyposażeniem.
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Michałowskiego5. No dobrze, jeśli tak, to przyjrzyjmy się bliżej Herber-
towskiej wizji zagubionego, czytaj: brakującego, fragmentu Dobrej Nowiny.

3.

Pierwszy poetycki obraz to obraz Wieczernika i ogrodu. Zapewne nie 
jest to ogród Getsemani, gdyż znajdował się po drugiej stronie Doliny 
Cedronu, a więc w odległości, licząc w linii prostej, ponad dziewięciuset 
metrów. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której uczniowie oddaliliby 
się od swojego Mistrza na tak dużą odległość. Chodzi więc z pewnością 
o miejsce obok Wieczernika, być może ogród, w którym dzisiaj znaj-
duje się kościółek franciszkanów z imponującą płaskorzeźbą Ostatniej 
Wieczerzy za ołtarzem. Tak więc jest drzemiący Mistrz „oparty plecami 
o ściany wieczernika” i są Apostołowie w Ogrodzie. Jeszcze nie przelała 
się Jego krew i ciało nie zostało rozdzielone. Na razie Wieczernik jest 
tylko salą na górze wysłaną dywanami.

4.

Uczniowie otaczają Nauczyciela. Są wszyscy. Herbert dobitnie kreśli ich 
stan psychiczno -emocjonalny: „zasępieni i smutni”. Chcą zadać Jezu-
sowi pytanie, a właściwie j akby  pragnęli skierować w stronę Mistrza 

„najważniejsze z pytań”. Wydaje mi się, że nie przypadkiem Herbert 
użył tutaj słówka „jakby”, celowo osłabiając tok narracyjny, ale zarazem 
wprowadzając do niego element tajemniczości. Pytanie bowiem, to „naj-
ważniejsze z pytań”, jeszcze się nie poczęło, jeszcze jest nienarodzone. 
To pytanie in statu nascendi. To pytanie, którego treść nie pojawia się 
ani w umyśle, ani w ustach. Pytanie bez pytania. Tym pytaniem może 
być wsz y s tko, to znaczy pytajna forma egzystencji każdego z nas. Py-
tajna forma nas samych, jako niedokończonych, pragnących spełnienia. 

5 Kazimierz Michałowski (1901 – 1981), archeolog, odkrywca między innymi tak 
zwanych fresków z Faras, czyli ponad stu pięćdziesięciu malowideł znajdujących się 
w budowlach i kościołach w Faras.
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I co ciekawe, i może najważniejsze: zagadka niepostawionego pytania 
wyznacza horyzont zwątpienia prowadzącego do rozpaczy.

O randze tego niepostawionego (a raczej w pełni nieuświadomio-
nego, bo w istocie swojej nieuświadamialnego) pytania świadczy fakt, 
iż w zależności od udzielonej przez Mistrza odpowiedzi albo z Nim 
pozostaną, albo każdy z nich pójdzie swoją drogą… Oto dramaturgia 
sytuacji kreślonej przez poetę: noc, pospieszne zgromadzenie uczniów 
wokół Mistrza i kwestia, od której zależy dalszy los ich wspólnej po-
sługi. Ale w tym miejscu narracja się załamuje. Czytelnik oczekuje na 
najważniejsze z pytań, a „Szymon -rybak” – jak o nim mówi Herbert – 
zadaje mało istotne, banalne wręcz pytanie, jak gdyby przestraszył się 
własnych myśli; jak gdyby nagle pojął, że udzielona odpowiedź może 
pozbawić go najcenniejszego skarbu, jakim są przepastne komnaty 
wyobraźni, w której póki czegoś nie nazwano, mogą znajdować się 
wszystkie skarby świata… Zatem głos pierwszego z Apostołów jest 
tylko „niepewny, łamiący się”. Pytanie postawione przez Piotra jest 
pytaniem chłopca, który nie wie nic; jest pytaniem kogoś, kto przestał 
być samodzielny w swoim myśleniu, i jako ubezwłasnowolniony, po-
trzebuje nieustannej obecności akuszera; jest wreszcie pytaniem kogoś, 
kto tak długo przebywając w obecności Jezusa, nic nie pojął z Jego 
nauki, i wciąż jest na początku drogi, wciąż mieszka w nim ciemność 
niepewności i zagubienia.

„Mistrzu, dokąd dzisiaj pójdziemy?” – pyta pierwszy z Apostołów, 
skoro nie jesteśmy w stanie zadać najważniejszego z pytań. W tym 

„dzisiaj” jest, jak się wydaje, jakaś determinacja, jak gdyby przeszłość, 
cała historia ich wspólnie spędzonych miesięcy nie przyniosła istotnej 
odpowiedzi. Wobec „dzisiaj” wciąż są pełni nadziei, bo dz i s ia j  to ka‑
iros, kiedy może wydarzyć się nowe, inne, zupełnie różne od tego, co 
już było. I chyba w tym ulotnym „dzisiaj” chcieliby jeszcze zachować 
okruch, cień najważniejszego z pytań; pragną jeszcze zmieścić w nim 
cały świat wątpliwości i udręk. „Dokąd pójdziemy” w samych sobie, 
w przestrzeni umysłu pozbawionego najważniejszej z odpowiedzi? Nie 
musimy znać treści najważniejszego z pytań, ale doskonale wyczuwamy 
egzystencjalną rozterkę uczniów. Nie mogą zostać tam, gdzie są; nie 
mogą już dłużej trwać w przestrzeni Świętego Miasta, gdzie przele-
wa się krew baranków, a niewymawialne Imię Przedwiecznego spo-
czywa w Przybytku Świętego Świętych. Nie widzą dla siebie miejsca 
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w Jeruszalaim. Więc Mistrz uwalnia ich, kierując w stronę galilejskiej 
zieleni, na północ, gdzie szemrzą wody Jordanu.

5.

Przytoczmy w całości ten ważny fragment: „Pójdziemy brzegiem doliny 
na północ aż do jeziora. Usiądziemy na jego brzegach i od zaranka do 
wieczoru będziemy uważnie w milczeniu patrzyli – jak niebo odbija 
się w wodzie”6.

Odpowiedź Nauczyciela jest intrygująca z wielu powodów. Po 
pierwsze, Jezus, jak się wydaje, nie głosi tutaj w sposób jawny żadnej 
nauki ani moralnej7, ani eschatologicznej8. Po drugie, Mistrz zdaje się 
wzywać nade wszystko do kontemplacji świata i w ten sposób zbliża 
się do greckich filozofów, zwłaszcza milezyjczyków, a więc Talesa, 
Anaksymandra czy też Anaksymenesa, którzy koncentrowali się na 
poszukiwaniu arche świata, istoty rzeczywistości, obserwując za pomocą 
zmysłów przyrodę9.

Tym niemniej ostatnia część odpowiedzi Jezusa może wskazywać 
również na głębszy sens: oto bowiem patrzenie, „jak niebo odbija się 
w wodzie”, można rozumieć wieloznacznie. Z łatwością rozpoznaje-
my tutaj nawiązanie do chrześcijańskiego obrzędu sakramentu chrztu, 
kiedy Bóg poprzez gest obmycia przez zanurzenie w wodzie uwalnia 
człowieka ze zmazy grzechu pierworodnego, przywracając mu godność 
dziecka Bożego i otwierając drogę do osiągnięcia pełni wiecznego szczę-
ścia10. Woda kojarzyć się może także z miejscem będącym siedliskiem 

6 Z. Herbert, Zagubiony fragment…, s. 363.
7 O etycznym aspekcie poezji autora Pana Cogito pisałem w artykule: M. Dzień, 

Między karą a nagrodą. O zagadnieniu wierności uniwersalnym wartościom w lirykach 
Zbigniewa Herberta, „Świat i Słowo” 2003, nr 1, s. 153 – 168.

8 Temu zagadnieniu poświęciłem obszerną rozprawę. Por. M. Dzień, Motywy 
eschatologiczne w poezji Zbigniewa Herberta. Studium analityczno ‑interpretacyjne, 
t. 1 – 2, Bielsko -Biała 2014.

9 Zob. G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska – studium 
krytyczne z wybranymi tekstami, tłum. J. Lang, Warszawa – Poznań 1999, s. 88 – 167.

10 W Nowym Testamencie odnaleźć możemy bogatą symbolikę wody. I tak 
greckie hydor, według starożytnych kosmologii woda wydobywa się z tajemniczych 
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demonów. Jezus wiedział, co robi, pozwalając dwutysięcznemu stadu 
świń utonąć w odmętach Jeziora Galilejskiego po spektakularnym eg-
zorcyzmie w Gerazie11. Pamiętajmy także o tym, że „zaranie” rozumiane 
być może jako dzień Zmartwychwstania – nowy początek stworze-
nia wyzwolonego spod władzy Diabła i Śmierci wiecznej, a „wieczór” 
symbolizować jego kres, linearny koniec rzeczywistości empirycznej12.

Wpatrywanie się w niebo jest gestem odrywania się od ziemi; jest 
stanem, w którym człowiek, żyjąc w przestrzeni empirycznej, zarazem 
ów empiryczny stan swojej egzystencji przekracza; jest to zatem wyraz 
transcendowania ludzkiej istoty w stronę tego, co niezmienne i niepod-
dające się empirycznym transmutacjom. Odbijające się „niebo w wodzie” 
świadczyć może także o obecności – realnej, a nie tylko symbolicznej – 
sfery sacrum w świecie poddanym fizycznym determinantom. Tam, 
gdzie jest woda i jej integralna przynależność do zjawiskowej sfery rze-
czywistości, tam – zdaje się mówić Jezus, a za nim Herbert – jest także 
zawsze obecne niebo, jako rzeczywistość „odbita”, ale także „dodana”, 
owa sformułowana przez Paula Ricœura „nadwyżka znaczenia”13; wygląd 
nie -do -zatarcia i nie -do -pominięcia składnik rzeczywistości. Zatem 
tylko ten, kto zdobędzie się na permanentny wysiłek („od zaranka do 
wieczoru”) patrzenia, wpatrywania się w rzeczywistość, zdolny będzie 
zobaczyć w niej więcej niż to, co dają mu zmysły.

Trudność wezwania Jezusa polega na tym, że wymaga od uczniów 
zgody na wytrwałość. Mistrz nie udziela im łatwej odpowiedzi. Wzywa 
ich do kontemplacji świata i widzenia w nim czegoś więcej…

głębokości ziemi albo sama spada z nieba. Woda może być oczyszczająca – uży-
wana przez Żydów do potrzeb kultycznych. Przez chrzest powoduje odpuszczenie 
grzechów (Mk 1,8; Łk 3,16). Właściwości oczyszczające woda otrzymuje dzięki 
krwi Jezusa (1 J 5,6.). Chrzest jest kąpielą obmywającą najdoskonalej (J 3,6; Ef 5,26; 
Hbr 10,22). Por. X. Léon -Dufour, Słownik Nowego Testamentu, tłum., oprac. K. Ro-
maniuk, Poznań 1986, s. 669.

11 Por. opis tego wydarzenia między innymi w Ewangelii Marka (Mk 5,1 – 20).
12 Zob. J. Finkenzeller, Eschatologia, „Podręcznik teologii dogmatycznej”, 

tłum. W. Szymona, Kraków 1995; J. Ratzinger, Eschatologia. Śmierć i życie wiecz‑
ne, tłum. M. Węcławski, Poznań 1985; Z. Danielewicz, Niebo. Historia przyszłości, 
Warszawa 2005.

13 Zob. P. Ricœur, Język, tekst, interpretacja, tłum. P. Graff, K. Rosner, War-
szawa 1989.
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6.

„Odeszli niepocieszeni i zostawili go pogrążonego w myślach nad mar-
nością słów i obrazów” – oto intrygujące zakończenie wiersza. Zakoń-
czenie zdecydowanie pesymistyczne: uczniowie odchodzą w smutku. 
Warto zastanowić się najpierw nad odejściem Apostołów. Nie wiemy, 
raz jeszcze powtórzmy to z całą dosadnością – gdyż Herbert nam tego 
nie zdradził – o co (i czy w ogóle) chcieli zapytać uczniowie Jezusa? 
Wiemy natomiast, że odpowiedzi, jakiej im udzielił, nie przyjęli. Ale 
przecież to nie była odpowiedź na pytanie (lub jego zwiastun) nurtujące 
ich serca. To była odpowiedź na pytanie: „dokąd dzisiaj pójdziemy?”. 
Tak więc odejście uczniów nie ma, jak się wydaje, wiele wspólnego 
z tym, co powiedział im Jezus. To raczej decyzja braku zaufania do 
całokształtu Jego misji; decyzja niewiary, decyzja odrzucenia Mistrza, 
jako Tego, który ma wskazać drogę do szczęścia – to w końcu decyzja 
o braku nadziei na lepsze; braku nadziei na ostateczne usensownienie 
własnego życia. Uczniowie odchodzą i „zostawiają” Jezusa. Ich odejście 
jest zarazem Jego porażką. To On teraz „pogrążony jest w myślach”; to 
w Nim, w Jego umyśle otwierają się piekła ich samotności i rozpaczy; 
to w końcu On doznaje największej życiowej klęski, uświadamiając 
sobie „marność słów i obrazów”. Te ostatnie bowiem zawsze okazać 
się muszą nieadekwatne, skoro nie byliśmy w stanie uwierzyć czynom.

7.

Na początku tego krótkiego szkicu dzieliłem się wątpliwościami co do 
literackiej wartości komentowanego wiersza. Wydawało mi się, że mamy 
do czynienia z tekstem ledwie średnim, niedorastającym do wielkich 
utworów poety. Teraz już nie jestem pewien moich wcześniejszych 
sądów. Czytelnikowi pozostawiam zagadkę, taką samą jaką Sokra-
tes z Jaskini filozofów pozostawił swoim ukochanym uczniom. Platon 
powiada tam: „Zanim zdejmiemy mu maskę, ustalmy ostatnie słowa: 
«Nie zapomnijcie ofiarować koguta Esklepiosowi». Potem to był już 
bełkot. Zapisujemy ostatnie słowa, żeby potem nie było sporów” (D 73).

Jest wobec tego Zagubiony fragment istotnym dopowiedzeniem 
Ewangelii? Jeśli tak, to bardzo pesymistycznym, bo niepozostawiającym 
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nam żadnej nadziei. Mamy zatem tutaj do czynienia z głębokim pesy-
mizmem Zbigniewa Herberta, który nigdy nie zdobył się na odważ-
ny akt zawierzenia Mistrzowi z Nazaretu. Ani słowa, ani obrazy nie 
dają nam szczęścia czy choćby jego namiastki. Nauczyciel o tym wie. 
Porażkę umiejscowić zatem należy w braku właściwej in te rpre ta-
c j i  całokształtu Jego mesjańskiej misji. To najgorsza, najdotkliwsza 
z klęsk – życie, które nie zdołało rozpoznać boskiego Posłańca. W tym 
miejscu możemy pozwolić sobie na daleko posuniętą uniwersalizację: 
syndrom braku rozpoznania dziedziczymy z pokolenia na pokolenie. 
Wciąż rodzą się egzystencjalnie „smutni”, którzy zatracili zdolność 
wyczekiwania Boga, „jak strażnicy poranka”14, o których pisał Dawid, 
syn Jessego, największy z poetów. „Jutrznia ociągała się” – powiada 
Herbert. I ma rację, bo kiedy wreszcie rozbłyśnie nad górami Moabu, 
będziemy śpiewać Bogu psalmy, niosąc w słowach również tych, którzy 
pozostali „niepocieszeni”.

* * *

Tekst powstał w ramach grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej 
XX/XXI wieku” 0472/NPRH3/H11/82/2016.
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Uniwersytet Jagielloński

Czy naprawdę nie powinien przysyłać syna?
(Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu)

Rozważania wstępne

Pytanie o obraz Chrystusa w wierszach Zbigniewa Herberta, podobnie 
jak pytanie o Boga, nastręcza wielu trudności. Wizerunek Zbawiciela 
nie jest tym, do jakiego przyzwyczaiły nas Biblia czy przekazy kultu-
rowe. Aby zobrazować ową trudność, posłużę się słowami profesora 
Aleksandra Fiuta, który pisze o Jezusie Herberta następująco:

Herbertowski wizerunek Chrystusa daleki jest od sentymentalnych wyobrażeń 
łagodnego Baranka. To ktoś wymagający bezkompromisowych wyborów, wznoszący 
miecz, gotów ponieść śmierć za swoje przekonania. Podobnie jak w utworach 
Aleksandra Wata nie cudotwórca to, lecz cierpiący człowiek. Chrystus? Ależ – co 
zupełnie wyjątkowe – w utworach Mu poświęconych Jego postać właściwie 
w ogóle się nie pojawia! […] Co więcej tylko raz wymienione zostaje Jego imię, 
gdzie indziej nazywany jest „mało groźnym Galilejczykiem” lub po prostu 

„Nazareńczykiem”. […]
Tak się wydaje na pierwszy rzut oka, jednak bliższe przyjrzenie się tym 

wypowiedziom odsłania znacznie większy stopień ich skomplikowania. […]
Chrystus […] stanowi dla poety wzór nieugiętej postawy, rygoryzmu moral-

nych rozstrzygnięć, godnego milczenia wobec prześladowców oraz spokojnego 
i pokornego przyjęcia śmierci, jako ceny za bronione prawdy. Ale w Jego misji 
zawiera się przesłanie nadające sens cierpieniu nie tylko pojedynczego człowieka, 
ale także zbiorowości1.

Powyższy komentarz otwiera rozważania nad Rozmyślaniami Pana 
Cogito o odkupieniu (PC), których tekst jest następujący:

1 A. Fiut, Język wiary i niewiary [w:] Poznawanie Herberta 1, wyb., wstęp A. Fra-
naszek, red. M. Rola, Kraków 1998, s. 272, 275.
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Nie powinien przysyłać syna

zbyt wielu widziało
przebite dłonie syna
jego zwykłą skórę

zapisane to było
aby nas pojednać
najgorszym pojednaniem

zbyt wiele nozdrzy
chłonęło z lubością
zapach jego strachu

nie wolno schodzić
nisko
bratać się krwią

nie powinien przysyłać syna
lepiej było królować
w barokowym pałacu z marmurowych chmur
na tronie przerażenia
z berłem śmierci

Wiele wskazuje na to, że Herbert posługuje się tu liryką maski, która 
stanowi wariant pośredni między liryką bezpośrednią2 i liryką roli. 
Do tego rozróżnienia przyjdzie mi jednak jeszcze powrócić w dalszej 
części rozważań. Pan Cogito został wprowadzony przez Herberta do 
tomu o tym samym tytule w 1974 roku, ale stał się również stałą personą 
w wierszach poety, bowiem pojawiał się także w: Raporcie z oblężonego 
Miasta (1983), Elegii na odejście (1990), Rovigo (1992), a także w ostatnim 
zbiorze poetyckim, Epilogu burzy (1998). Kwestią związków Pana Co-
gito z autorem zewnętrznym zajmowało się już wielu badaczy, między 
innymi Stanisław Barańczak i Jerzy Kwiatkowski. Pan Cogito istniał 

2 Stanisław Barańczak używa określenia „liryka bezpośrednia” zamiast „liryka 
osobista”, twierdząc, iż jest to szersze określenie, gdyż to, co wypowiada podmiot, nie 
musi mieć osobistego czy też konfesyjnego charakteru. Zob. S. Barańczak, Uciekinier 
z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994, s. 157 – 158.
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w utworach Herberta w dwojaki sposób: albo jako pierwszoosobowy 
podmiot wiersza, albo też jako trzecioosobowy bohater, widziany z ze-
wnątrz, mogący wypowiadać się samodzielnie lub będący przedmiotem 
wypowiedzi. Pod postacią mówiącego podmiotu Pan Cogito pojawiał 
się jako „podmiot ukryty” (jego obecność zaznaczały jedynie zewnętrzne 
oznaki, takie jak epigraf lub tytuł) albo jako „podmiot jawny” (o obec-
ności w utworze świadczyły na przykład formy gramatyczne mono-
logu w pierwszej osobie). Wiersze, w których Pan Cogito występuje 
w formie podmiotu ukrytego, są najbliższe liryce bezpośredniej, zaś te, 
w których bohater pojawia się w trzeciej osobie, zmierzają w kierunku 
liryki roli. We wszystkich wariantach Pan Cogito stanowi personę, to 
znaczy pewną liryczną maskę autora zewnętrznego3.

Gdyby zatrzymać się nad „podmiotem ukrytym” (a taki właśnie wy-
stępuje w wierszu Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu), okazałoby się, iż 
przekonanie, że to Pan Cogito snuje zawarte w utworze refleksje, zostało 
potwierdzone jedynie przez tytuł. W sytuacji, w której ta liryczna persona 
nie pojawiłaby się w nazwie wiersza, mógłby on być odczytywany jako 
monolog bezpośredni i zostałby najprawdopodobniej (niebezpodstawnie) 
uznany za wyrażenie przekonań samego autora. Wprowadzenie jednak do 
tytułu postaci Pana Cogito ma duże znaczenie dla utworu i wiele zmienia. 
Czytelnik musi zastanowić się nad dystansem między autorem zewnętrz-
nym a liryczną personą, stanowiącą podmiot mówiący. Nie można już 
tak łatwo (o ile w ogóle to możliwe) utożsamiać tego, co mówi podmiot 
liryczny w wierszu, z przekonaniami samego Zbigniewa Herberta4.

Warto również zauważyć, iż choć w Rozmyślaniach Pana Cogito 
o odkupieniu osoba Chrystusa jest obecna, ważniejszą postacią staje 
się ojciec posyłający syna. To właśnie ojciec i jego postawa wzbudza-
ją wątpliwości, skłaniające Pana Cogito do rozmyślań oraz stanowią 
przedmiot wypowiedzi podmiotu lirycznego. Taka sytuacja ma zwią-
zek z tworzeniem przez Herberta w wierszach wrażenia nieobecno-
ści. Kiedy w jego utworach pojawia się na przykład postać Chrystusa, 
nigdy nie występuje ona wprost, zawsze jest przedmiotem rozważań5. 

3 Zob. tamże, s. 177 – 178.
4 Zob. tamże, s. 178 – 179.
5 Zob. T. Garbol, „Chrzest ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 

2006, s. 319 – 320.
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W omawianym przeze mnie utworze widać opozycję Ojciec  –  Syn. Oj-
ciec to ten bezwzględny, niedostępny, królujący „w barokowym pałacu 
z marmurowych chmur / na tronie przerażenia / z berłem śmierci” (PC)6. 
Syn natomiast „schodzi nisko”. Obraz Boga -Ojca i Syna -Chrystusa 
wydaje się bardzo podobny do tego z Rozmyślań o ojcu (PC) 7, będących 
monologiem bezpośrednim:

6 Piotr Sobotka w artykule Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta pisze, iż 
nie wiadomo właściwie, komu lepiej byłoby królować: czy Ojcu, czy Synowi. Au-
tor przyjmuje jednak, że „prawdopodobnie mowa tu o Bogu Ojcu, który zamiast 
ingerować w dzieje świata poprzez Chrystusa, mógł, zdaniem podmiotu, pozostać 
wobec niego nieczuły i straszny, mógł być wciąż Bogiem przemawiającym piorunem”. 
P. Sobotka, Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta [w:] Między nami a światłem. 
Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz -Sojak, J.M. Ruszar, 
R. Sioma, Toruń – Kraków 2012, s. 208.

7 W takim kontekście utwór ten przywoływał już Andrzej Franaszek w Ciem‑
nym źródle: „Zgodnie też z ewolucją obrazu Najwyższego, jaką zawiera w sobie 
Biblia, u początków odnajdujemy Boga starotestamentowego: Stworzyciela, ale też 
zazdrosnego o swój lud bezlitosnego Przywódcę, plemiennego wodza stojącego na 
czele wybranego ludu. Pomiędzy nim a wierzącymi zieje przepaść lęku, Bóg jest od-
legły, jak każe ikonografia: pojawia się w «chmurze» na nieboskłonie. Niezmiernie 
rzadkie są chwile bliskości, relacji rzeczywiście ojcowskiej”. W tym miejscu należy 
wprowadzić jednak pewne sprostowanie. Jest to bowiem pewna wizja Herberta, nie 
zaś rzeczywisty obraz starotestamentowego Boga, o czym świadczą biblijne słowa: 

„Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, za-
chowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewier-
ność, grzech” (Wj 34,6 – 8; cytaty biblijne przytaczane za wydaniem: Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. III popr., Poznań – Warszawa 
1982). Herbert celowo kreuje Boga Ojca na wzór bezwzględnego tyrana i czyni to 
w większości swoich utworów, w których postać ta się pojawia (sytuacja zmienia 
się dopiero w Brewiarzach, choć Bóg dalej pozostaje niepoznany – „by skonać 
spokojnie / u twoich nieodgadnionych kolan” (EB). Jednak stwierdzenie z Rozmy‑
ślań o ojcu: „win nie przebaczający” stoi w opozycji do zacytowanego przeze mnie 

„przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech”. Franaszek pisze dalej: „Wersy 
Rozmyślań o ojcu zawierają też wyrazisty plan religijny, ukazujący przejście od wi-
zerunku Jahwe (wykreowanego przez Herberta) do osoby Jezusa, Boga przyjmują-
cego nacechowaną słabością i poniżeniem ludzką kondycję, później zaś obecnego 
(i mogącego być «przyjętym») w hostii. Jezusa, którego «ponowne narodziny» staną 
się kilkanaście stron dalej tematem wiersza Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu”. 
A. Franaszek, Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta,  
Kraków 2008, s. 99 – 100.
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Jego twarz groźna w chmurze nad wodami dzieciństwa
(tak rzadko trzymał w ręku moją ciepłą głowę)
podany do wierzenia win nie przebaczający
karczował bowiem lasy i prostował ścieżki
wysoko niósł latarnię gdy weszliśmy w noc

myślałem że usiądę po jego prawicy
i rozdzielać będziemy światło od ciemności
i sądzić naszych żywych
 – stało się inaczej
[…]
urodził się raz drugi drobny bardzo kruchy
o skórze przeźroczystej chrząstkach bardzo nikłych
pomniejszał swoje ciało abym mógł je przyjąć

Bóg, który stał się „namacalny” dla ludzi, przyjął postać człowieka, miał 
„zwykłą skórę”, odczuwał cierpienie oraz doświadczył ludzkiej śmierci, 
przywołuje skojarzenie z określeniem „bliskiego Boga”, o którym An-
drzej Franaszek wspomina w Ciemnym źródle:

Z jednej strony Jezus jest najdoskonalszym wcieleniem postawy dobrowolnego 
podjęcia cierpienia i potwierdzenia nim tego, co ponadindywidualne i ponadbio-
logiczne, a więc niejako wzorem dla Herbertowskiego bohatera. Jednocześnie, 
przyjmując cierpienie, bierze na siebie ludzki los, by w ten sposób stać się „Bogiem 
bliskim”, towarzyszącym człowiekowi […].

Nazareńczyk rezygnuje […] z boskiej grozy, Herbertowski bohater zaś, który 
zagłębiając się w historię, przeraził się ludzką naturą, wie, iż w postępowaniu 
tym kryje się ryzyko. Zlekceważenie wymiaru tremendum może Boga wydać na 
łup tego, co najgorsze w ludzkiej naturze, i człowiek może Boga zabić8.

Bóg bliski staje się zatem jednocześnie Bogiem bezbronnym. Zostaje 
zabity przez człowieka, umiera przez ludzi (i jednocześnie za ludzi).

Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu a Tenebrae Paula Celana

Wprowadzenie pojęcia „bliskiego Boga” otwiera drogę do rozważań nad 
wierszem Herberta w kontekście utworu Tenebrae Paula Celana9. Oba 

8 Tamże, s. 232, 234.
9 Twórczość Zbigniewa Herberta z twórczością Paula Celana zestawiał już 

Artur Grabowski w swojej książce Herbert ‑Hermes. Konteksty nowoczesności w esejach, 
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teksty prezentują podobną tematykę, łączy je kategoria Boga bliskiego 
ludziom, zawiera się w nich szersze spojrzenie na mękę Chrystusa i jej 
znaczenie dla ludzkości. U Celana czytamy:

Blisko jesteśmy, Panie,
blisko i pod ręką.

Schwytani już, Panie,
sczepieni z sobą, jak gdyby
ciało każdego z nas
twoim ciałem było już, Panie.

Módl się, Panie,
módl się do nas,
jesteśmy blisko.

Poszliśmy, schyleni, pod wiatr,
poszliśmy, by się pochylić
nad niecką i maarem.

Do wodopoju poszliśmy, Panie.

To była krew, to była,
którą przelałeś, Panie.

Lśniła.

Twój obraz w oczy rzuciła nam, Panie.
Oczy i usta są tak otwarte i puste, Panie.

Piliśmy, Panie,
Tę krew, i obraz we krwi, Panie.

Módl się, Panie.
Jesteśmy blisko10.

dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta, Kraków 2013. O swoim wyborze autor pi-
sał: „Zestawiam ze sobą te dwie poetyki, bo wierzę, że obaj poeci tworzyli wiersze 
z głęboką wiarą w to, że jednak «coś dzieje się za sprawą poezji» – z poetą, z czytel-
nikiem i ze światem, w którym żyjemy razem”. Tamże, s. 161.

10 P. Celan, Tenebrae [w:] tegoż, Psalm i inne wiersze, tłum. R. Krynicki, Kra-
ków 2013, s. 107 – 108.
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Utwór porusza kilka kwestii wspólnych z Rozmyślaniami Pana Cogito 
o odkupieniu, jednak sposób ukazania owej bliskości Boga z ludźmi 
u Celana wydaje się odmienny od prezentowanego w wierszu Her-
berta. W rozważaniach nad Tenebrae będę posługiwać się interpretacją 
Hansa -Georga Gadamera.

Podobna u Herberta i Celana jest interpretacja śmierci Chrystusa. 
W Rozmyślaniach… pada cytowane już stwierdzenie: „Nie powinien 
przysyłać syna”11, które oznacza sprzeciw wobec biblijnego biegu wy-
darzeń. Celan natomiast ukazuje Zbawiciela opuszczonego przez 
Ojca. Stanowi to swego rodzaju polemikę z chrześcijańską tradycją, 
dla chrześcijan bowiem śmierć Chrystusa na krzyżu jest wyrazem 
największej miłości do człowieka. W Piśmie Świętym czytamy: „To 
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” ( J 15,12 – 14).

Tytuł Tenebrae za Gadamerem można odczytywać przede wszystkim 
jako ciemności, które zapadły po ukrzyżowaniu Chrystusa, kiedy wołał 
On: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił”12, a następnie oddał ducha13. 
W obu utworach na pierwszy rzut oka sytuacja liryczna wygląda bardzo 

11 Powyższe stwierdzenie interpretuje i rozwija ks. Arnold Zawadzki w swoim 
artykule. Tłumaczy je następująco: „Ewangelista Marek wprowadza nas w we-
wnętrzny dialog, jaki Bóg Ojciec przeprowadził z samym sobą, zanim podjął decyzję 
o posłaniu syna: «uszanują mojego syna» […]. Czytając początek wiersza Herberta 
«nie powinien przysyłać syna», ma się nieodparte wrażenie, że poeta chce świadomie 
nawiązać do tych dwóch tekstów biblijnych i wejść w polemikę z tym wewnętrznym 
przekonaniem Boga Ojca i ukazać, że to przekonanie było jednak błędne. Że Bóg 
się pomylił. Nie tylko nie uszanowali syna, ale go zabili. Bóg, wykazując się naiwną 
dobrodusznością, obarczony zostaje przez Herberta odpowiedzialnością za to, co 
się stało”. Ks. A. Zawadzki, Poetyckie przesłanie Zbigniewa Herberta i problem jego 
chrześcijańskiej proweniencji, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2014, nr 4, s. 57. Nie mam 
pewności, czy można łączyć oba te wątki, gdyż Bóg Ojciec w utworze Herberta 
kreowany jest raczej na tyrana „na tronie przerażenia z berłem śmierci” i nie wydaje 
się, aby cechowała go dobroduszność oraz naiwność wynikająca z wiary w ludzi.

12 Zob. H.-G. Gadamer, Sens i zasłanianie sensu w poezji Paula Celana [w:] Po‑
etica. Wybrane eseje, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2001, s. 169.

13 W tym miejscu należy jednak podkreślić, iż zacytowanie przez Jezusa słów 
psalmu nie oznaczało zwątpienia ani osłabienia chęci ofiary. Nie było to również 
odwołanie deklaracji, aby działa się wola Ojca. Poczucie opuszczenia Syna przez 
Ojca dopełnia Jego człowieczeństwo i świadczy o fakcie, iż Chrystus wziął na siebie 
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podobnie. Traktują one o męce Nazareńczyka na krzyżu i Jego śmierci. 
Bohaterami są: Bóg Ojciec, Chrystus oraz ludzie. Podmiot liryczny 
w Tenebrae i Rozmyślaniach… wypowiada się w pierwszej osobie liczby 
mnogiej, u Celana: „módl się do nas, Panie”, u Herberta: „zapisane to 
było / aby nas pojednać / najgorszym pojednaniem”. W Tenebrae pod-
miot zbiorowy bierze bezpośredni udział w opisywanych wydarzeniach, 
natomiast w Rozmyślaniach… refleksja jest snuta niejako z dystansu, 
podmiot mówiący zastanawiania się, jak wyglądałby świat, gdyby Syn 
nie został przysłany. W jaki sposób natomiast można odczytywać 
słowa z utworu Celana: „Módl się, Panie, módl się do nas, jesteśmy 
blisko”? Początkowo wydają się one bluźnierstwem. Głębsza analiza 
utworu odsyła jednak do wspólnoty, jaką tworzą ludzie znający śmierć 
i podlegający jej prawu, wraz z konającym Zbawicielem. Każdy czło-
wiek w momencie śmierci jest, tak jak umierający Chrystus, samotny 
i opuszczony14. Jak pisze Gadamer:

Wiersz formułuje jasną konkluzję: „Módl się, Panie, módl się do nas, jesteśmy 
blisko”. Jeżeli w umieraniu, które zawsze jest moje, stanowię jedno z tobą, owa 
jedność, nawet w największym opuszczeniu oznacza bliskość i przymierze15.

W obu utworach inna jest postawa ludzi – u Celana są oni „blisko 
i pod ręką”, w wierszu Herberta „chłoną z lubością zapach jego stra-
chu”. W Tenebrae poprzez doświadczenie śmierci i jej nieuchronność 
człowiek staje się solidarny z umierającym Chrystusem, trwa razem 
z Nim w przymierzu, co za tym idzie, zostaje z Nim zrównany. Bóg jest 
bliski człowiekowi w śmierci, tak samo jak człowiek jest bliski Bogu16.

W utworze Herberta człowiek pogardza takim Bogiem -Człowiekiem, 
który został opuszczony przez Ojca i wydany na pastwę ludzi. Prowa-
dzi to zatem do skojarzenia, iż ten, kto mówi w wierszu, to obywatel 
rzymski. Zesłanie Syna, Jego śmierć, Jego zwykłość, wystawienie Go na 
pośmiewisko, na pogardę ze strony innych – to wszystko urągało do-
bremu smakowi. Ludzie znęcali się nad Galilejczykiem, wyszydzali Go, 

męczeństwo umierania do samego końca, że naprawdę zaznał śmierci. Zob. H.-G. Ga - 
damer, Sens i zasłanianie sensu…, s. 176.

14 Zob. tamże, s. 170 – 173.
15 Tamże, s. 173.
16 Zob. tamże.
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aż w końcu skazali na męczeńską śmierć. Takie okoliczności nie przy-
stoją Bogu, nie wywyższają Go, ale raczej poniżają, sprawiają, że traci 
swą wielkość. Jak pisze Jerzy Wiśniewski: „Pomiędzy światem ludzi 
a Bogiem, pomiędzy «gliną ludzką» a Transcendencją powinna istnieć 
nieprzekraczalna przepaść – wydaje się sądzić Pan Cogito”17. Potwierdza 
to również wcześniejsza, brulionowa wersja utworu, której fragment 
wygląda następująco:

nie wolno schodzić
nisko
bratać się z byle kim
wypijać bruderszaft
wódką [nieczytelne słowo – być może „albo” – A.S.] krwią18

Wymowa wcześniejszej wersji wiersza była bardziej bluźniercza i wy-
ostrzała pogardę podmiotu lirycznego wobec biblijnych wydarzeń 
oraz uczłowieczenia Boga. Sytuację tę trafnie określają również słowa 
Wojciecha Gutowskiego:

Z perspektywy intelektualisty -sceptyka fenomen Chrystusa jest przykładem 
nieudolnego zbratania boskości z człowiekiem […]. „Zbratanie się krwią” to 

„najgorsze pojednanie”, bowiem porusza atawistyczne pokłady osobowości, 
akcentuje niepokojącą i gorszącą dla uczonego umysłu grozę cierpienia. Odległy 
Bóg -tyran -król jest przynajmniej znakiem obcości i dystansu, natomiast „umęczony 
Chrystus” degraduje królewskość Boga, nie przynosząc żadnej rekompensaty19.

Inaczej sytuacja wygląda w utworze Celana, Gadamer komentuje ją 
następująco: „Postrzegając samych siebie jako przeznaczonych śmierci, 
doświadczamy ostatecznego zjednoczenia z umierającym Jezusem, który 
czuje się opuszczony przez Boga”20. Ludzie w utworze Celana otacza-
ją Chrystusa troską i chcą mu pomóc, natomiast w wierszu Herberta 
stają się oprawcami i znęcają nad Synem Człowieczym. Można zatem 
powiedzieć, iż Bóg przychodzi do ludzi, staje się im bliski pod postacią 

17 J. Wiśniewski, Pasja według Zbigniewa Herberta? [w:] Twórczość Zbigniewa 
Herberta, red. M. Woźniak -Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001, s. 115.

18 Za udzielenie mi szczegółowych informacji odnośnie do wcześniejszych 
wersji Rozmyślań Pana Cogito o odkupieniu dziękuję dr. Mateuszowi Antoniukowi.

19 W. Gutowski, Świadek w odbóstwionej wyobraźni [w:] Twórczość Zbigniewa 
Herberta…, s. 95.

20 H.-G. Gadamer, Sens i zasłanianie sensu…, s. 176.
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człowieka, natomiast człowiek odtrąca uczłowieczonego Boga. Nie 
odnajduje zjednoczenia z konającym, ale stawia się w pozycji władzy 
nad nim, sprawia mu przyjemność patrzenie na cierpienie, jakie znosi 
Zbawiciel, bowiem „zapach jego strachu chłonie z lubością”.

Autorzy zatrzymują się w momencie poniżenia Boga i w chwili Je-
go konania21. Śmierć Jezusa na krzyżu nie służy pokonywaniu śmierci. 
Herbert używa sformułowania: „zapisane to było / aby nas pojednać / naj-
gorszym pojednaniem”, Celan natomiast upatruje w męce Zbawiciela 
poznania i przyjmowania nieuchronności umierania. A przecież dla 
chrześcijan jeszcze ważniejsze niż ukrzyżowanie jest zmartwychwsta-
nie. To ono sprawiło, że śmierć miała sens, że Chrystus nie pozostał 
tylko człowiekiem, ale Bogiem w ludzkiej postaci22. W obu utworach 
nie znajdują odbicia słowa zawarte w Biblii:

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych 
w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa 
swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów 
(Kol 1,12 – 14).

Dlaczego zatem autorzy nie wychodzą poza moment umierania? 
W przypadku Rozmyślań Pana Cogito o odkupieniu może to być związane 
z osobistym stosunkiem autora Struny światła do zmartwychwstania, 
który określał następująco: „Mam silne poczucie istnienia Boga, ale 
nie wierzę w Zmartwychwstanie, nie wierzę zatem w nagrodę”23. Dla 
Herberta ważniejsze w odkupieniu wydaje się to, iż Bóg przyszedł 
między ludzi, stał się bliski i dotykalny, kwestia Zmartwychwstania 
i zbawienia są natomiast sprawą drugorzędną.

W obu utworach pojawia się również nawiązanie do przelanej krwi 
Zbawiciela, zostaje ona jednak ukazana przez autorów w zupełnie 
odmienny sposób. Według Herbertowskiego bohatera: „nie wolno 
schodzić nisko / bratać się krwią”, u Celana natomiast boska krew jest 
odnoszona do zjednoczenia Boga z człowiekiem. Jak pisze Gadamer:

21 Zob. tamże, s. 173.
22 Zob. tamże, s. 177.
23 Rozmowa Bogdany i Johna Carpenterów z Herbertem, opublikowana na 

łamach „The Manhattan Review”, przedruk fragmentów [w:] „Kultura” (Paryż) 1985, 
nr 4. Cyt. za: A. Franaszek, Ciemne źródło…, s. 218.
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Nawet jeżeli chrześcijanie wierzą, że Jezus jest Bogiem – nie znaczy to, że 
naprawdę nie zaznał śmierci. Relacja biblijna chce raczej powiedzieć, że Jezus 
do ostatka wziął na siebie męczeństwo umierania: właśnie na tym męczeństwie 
opiera się nasz związek z Jezusem i nasza bliskość24.

Konkluzja płynąca z utworu Celana nie stanowi potwierdzenia tezy, 
iż pojednanie Chrystusa z człowiekiem przez krew jest czymś złym. 
Tymczasem Pan Cogito rozmyślający o odkupieniu gardzi taką formą 
zjednoczenia z ludźmi. Bóg nie powinien „schodzić nisko / bratać się 
krwią”. Powinien „królować w barokowym pałacu z marmurowych 
chmur / na tronie przerażenia / z berłem śmierci”.

Czy naprawdę nie powinien przysyłać syna?

Ale czy rzeczywiście tak byłoby lepiej? Czy Bóg miał pozostać tym 
bezwzględnym i wzbudzającym jedynie grozę, zamiast stać się Bogiem 
bliskim? W tym miejscu należy poruszyć kilka kwestii. Pierwszą jest 
obecność – o czym dotąd nie wspomniałam – ironii, charakterystycz-
nej dla twórczości Herberta, o której Jan Błoński pisał: „[…] w poezji 
Herberta ta ironia jest środkiem, który pozwala zneutralizować nie-
przystawalność norm do rzeczywistości, ideałów do doświadczenia, 
tradycji do aktualności”25.

W przypadku Rozmyślań Pana Cogito o odkupieniu ironia ta wiąza-
łaby się z rozbieżnością przekonań, polegającą na sytuacji „konfliktu 
pomiędzy przekonaniami wyrażonymi a przekonaniami, które sami 
wyznajemy i o których wyznawanie podejrzewamy autora”26. Przy-
kład takiego dysonansu można obserwować w utworze z kręgu liryki 
bezpośredniej (jak zaznaczyłam na samym początku, wiele wierszy, 
w których postać Pana Cogito pojawia się jedynie w tytule, również było 
zbliżonych do tego nurtu) Substancja (HPG), kończącym się słowami:

giną ci
którzy kochają bardziej piękne słowa niż tłuste zapachy
ale jest ich na szczęście niewielu

24 Zob. H.-G. Gadamer, Sens i zasłanianie sensu…, s. 176.
25 J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie [w:] Poznawanie Herberta…, s. 57.
26 Zob. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii…, s. 166.
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W powyższym fragmencie zwrot „na szczęście” jest ironiczny. Czytelnik 
mający za sobą lekturę innych wierszy Herberta, nie ma co do tego wąt-
pliwości, gdyż portret autora zewnętrznego -moralisty staje w sprzeczno-
ści z opisaną wyżej postawą. Pojawia się zatem dystans między podmio-
tem mówiącym a rzeczywistym autorem, wiersz ukazuje konflikt między 
większością ludzi a nielicznymi bohaterami27. Podobny mechanizm 
ma miejsce w Rozmyślaniach… Słowa: „Nie powinien przysyłać syna” 
i „lepiej było królować…” ukazują rozdźwięk między domniemanym 
obywatelem rzymskim, którego dobremu smakowi urąga zejście Boga 
nisko (oraz, jak pisał Franaszek, usunięcie wymiaru tremendum), a au-
torem zewnętrznym, zdającym sobie sprawę z faktu, że gdyby Bóg nie 
przysłał Syna, nie stałby się bliski ludziom. Zakończenie wiersza jest dla 
czytelnika pewnym zaskoczeniem, o którym Stanisław Barańczak pisze: 

„Mechanizm ironii opiera się często na zaskoczeniu, na wprowadzeniu 
czytelnika w błąd po to, aby go zeń później gwałtownie wytrącić”28. 
W Rozmyślaniach… odbiorca cały czas prowadzony jest przez rozwa-
żania Pana Cogito – obywatela rzymskiego, który daje do zrozumienia, 
iż Bóg nie powinien zsyłać Syna, bowiem ten był wyszydzany, poniżany, 
a odpowiedzialność za to ponoszą ludzie. Odebrało mu to Jego boskość,  
a zatem pewien autorytet, potęgę i niedocieczoność. Gdyby zakończyć 
ten wiersz na powtórzonym po raz drugi: „nie powinien przysyłać syna”, 
wtedy rzeczywiście można by sądzić, że tak byłoby lepiej, bowiem Bóg 
nie musiałby cierpieć, a ludzie „nie chłonęliby z lubością zapachu jego 
strachu” i nie patrzyliby na „przebite dłonie syna”. Dodanie jednak stwier-
dzenia: „lepiej było królować / w barokowym pałacu z marmurowych 
chmur / na tronie przerażenia / z berłem śmierci”, wybrzmiewa podobnie 
do zakończenia Substancji: „giną ci którzy kochają bardziej wolność niż 
tłuste zapachy / ale jest ich na szczęście niewielu”. W jednym i w dru-
gim przypadku czytelnik zdaje sobie sprawę, że wcale nie byłoby lepiej, 
i zdecydowanie nie ma szczęścia w tym, że niewielu umiera szlachetnie.

Jednak fragment wiersza: „w barokowym pałacu z marmurowych 
chmur / na tronie przerażenia / z berłem śmierci”, należy omówić z jeszcze 
innego powodu. Otóż stanowi on nawiązanie do baroku, co po raz kolejny 
sygnalizuje odbiorcy napięcie między podmiotem mówiącym a autorem 

27 Zob. tamże, s. 166 – 167.
28 Tamże, s. 167.
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zewnętrznym. Czytelnicy dzieł Zbigniewa Herberta mają świadomość, 
iż prąd ten nie cieszył się uznaniem autora, o czym świadczy chociażby 
wiersz z późniejszego tomu, Elegia na odejście, pod tytułem Dęby:

Jak mam rozumieć waszą mroczną parabolę
barok różowych aniołków śmiech białych piszczeli
trybunał o zaranku egzekucja nocą
życie na oślep zmieszane ze śmiercią
mniejsza o barok którego nie znoszę
lecz kto rządzi
czy bóg wodnistooki z twarzą buchaltera
demiurg nikczemnych tablic statystycznych
który gra w kości zawsze wychodzi na swoje29

W powyższym fragmencie można odnaleźć kompilację stosunku poety 
do baroku oraz barokowych tendencji. „Różowe aniołki” to dla podmiotu 
mówiącego, prawdopodobnie tożsamego ze Zbigniewem Herbertem-

-estetą, obraz nie do zniesienia. Co więcej, to właśnie z barokiem kojarzy 
on Boga: „demiurga nikczemnych tablic statystycznych”. Można zatem 
wywnioskować, iż prąd ten jest dla poety synonimem wszystkiego, co 
złe w pojmowaniu wiary oraz transcendencji. Bóg połączony z tym 
stylem staje się Bogiem odległym i nieosiągalnym, natomiast sceneria 
marmuru, złota, przepychu nie sprzyja duchowej kontemplacji. Roz‑
myślania Pana Cogito o odkupieniu dają do zrozumienia, że autor ze-
wnętrzny, Zbigniew Herbert, wybiera właśnie tego Boga, który rzekomo 
jest Bogiem nieprzystającym do ludzkich wyobrażeń, gdyż biednym, 
słabym i cierpiącym, ale jednak pozostaje blisko człowieka, natomiast 
racjonalista Pan Cogito uważa, że Bóg powinien pozostać niedocieczony 
i wszechpotężny i nie może okazywać słabości. Niemniej jednak trudno 
zgodzić się ze stwierdzeniem ks. Arnolda Zawadzkiego, który pisze:

Bóg dla Herberta jest „całkowicie Inny” w dosłownym tego słowa znaczeniu, 
dlatego musi być niepoznawalny i niewymowny […]. Krytykując prowokacyjnie 

29 Innym, jeszcze bardziej bezpośrednim przykładem jest fragment eseju 
z 1952 roku pod tytułem Uwagi o sztuce religijnej: „Kiedy przeglądam katalog Mię-
dzynarodowej Wystawy Sztuki Religijnej uderza mnie duża ilość obrazów, rzeźb, 
a nawet kościołów, które są mało przetworzonym naśladownictwem form renesansu 
i baroku. Myślę, że trzeba nareszcie rozbić mit o niedościgłej sztuce tamtych epok 
i przesąd poparty powszechną opinią, która tamtym czasom przypisuje najwyższy 
artystycznie wyraz prawdy religijnej” (Uwagi o sztuce religijnej, WG 156 – 167).
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obraz Boga Jezusa Chrystusa zaczerpnięty bezpośrednio z Nowego Testamentu, 
Herbert staje się obrońcą idei Boga filozofów, któremu nie wolno przekraczać 
dystansu dzielącego Stwórcę od stworzenia. Bóg filozofów jest beznamiętny 
i uniemożliwia człowiekowi uczuciowe zbliżenie się do Niego i pokochanie Go. 
[…] Taki Bóg w wyobrażeniu Herberta podtrzymuje świat w istnieniu, ale się nim 
bliżej nie interesuje. Tym bardziej nie interesuje się człowiekiem i jego cierpieniem. 
Dlatego postać Herbertowskiego Boga przypomina niekiedy Boga deistów […]. 
Oczekiwanie wyjaśnienia tajemnicy świata i człowieka w tajemnicy Boga, który 
objawia wyjaśnienia świata i człowieka w tajemnicy Boga, który objawia się we 
Wcieleniu Syna, jest dla Herberta czymś absurdalnym30.

Akceptacja powyższego komentarza oznaczałaby utożsamienie Herberta 
z podmiotem mówiącym, Panem Cogito (którym autor zewnętrzny 
posłużył się oczywiście celowo, aby wprowadzić pewną dwuznaczność) 
oraz nieuwzględnienie Herbertowskiej ironii, tak wyraźnie obecnej w cy-
towanym wierszu. Poeta staje po stronie słabego, a także skrzywdzonego 
Boga w ludzkiej postaci, o czym wspominał w jednym z wywiadów:

Moje pojęcie Boga jest niejasne, natomiast pojęcie Chrystusa i Pasji – to wszystko 
są dla mnie rzeczy konkretne, wzruszające, bulwersujące, budzące gniew i miłość. 
Gniew, bo czy trzeba było tak wielkiej ofiary za tę straszną ludzkość?31

Taka interpretacja zakończenia daje możliwość czytania w sposób, 
o jakim pisze Artur Grabowski, mianowicie o wierszu jako „wehiku-
le medytacji”. Autor podaje przykład Nike która się waha (SŚ), gdzie 
sedno utworu ujawnia się na końcu, a jest nim „ojczyzna”. Wyjaśniając 
w skrócie metodę Grabowskiego: czytając tekst od nowa z ojczyzną jako 
motywem centralnym, odbiorca „medytuje” wiersz przez pryzmat tego 
zagadnienia. W ten sposób odsłonięcie medytacji stanowić będzie prze-
słanie: „właściwym znaczeniem tego, co odczuwam, myśląc ojczyzna, jest 
wahanie pomiędzy dwiema wartościami: pięknem i życiem”32. Podobnie 
rzecz ma się w przypadku Rozmyślań Pana Cogito o odkupieniu. Dopiero 
kiedy czytelnik na końcu wiersza zdeszyfruje ironię, to znaczy zda sobie 
sprawę z faktu, co by było, gdyby Ojciec nie przysłał Syna (odległość, 
strach, groza, niemożność poznania, bezwzględność), i przez pryzmat 

30 Ks. A. Zawadzki, Poetyckie przesłanie Zbigniewa Herberta…, s. 26.
31 R. Gorczyńska, Zbigniew Herbert [w:] tejże, Portrety paryskie, Kraków 1999, 

s. 176. Cyt. za: ks. A. Zawadzki, Poetyckie przesłanie Zbigniewa Herberta…, s. 34.
32 A. Grabowski, Herbert ‑Hermes…, s. 261.
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tego przeczyta, a raczej będzie rozważał wiersz, dojdzie do wniosku, iż 
ofiara Chrystusa miała sens, była przejawem największej miłości do czło-
wieka, a punkt ciężkości przeniesie się raczej na postawę ludzi pastwią-
cych się nad innym człowiekiem, gdy mieli do tego okazję. Grabowski 
pisze także, iż wiersze Herberta często są skonstruowane w taki sposób, 
aby wspomagały procedury myślenia33. W kontekście omawianego 
przeze mnie utworu już sam tytuł stanowi odniesienie do tego procesu – 
rozmyślania (należy zwrócić uwagę, że to właśnie słowo wysuwa się na 
pierwszy plan, a nie podmiot wypowiedzi: Pan Cogito, choć w pierw-
szej wersji utwór nosił tytuł Pan Cogito rozmyśla o odkupieniu, zmiana  
mogła być jedynie kwestią stylistyki, ale mogła również na pierwszym 
miejscu świadomie stawiać czynność, nie jej wykonawcę) to bowiem ana-
lizowanie wszystkich stron danej sytuacji, zwrócenie uwagi na tak zwane 
za i przeciw. Choć utwór pozornie zaczyna się od określonego stanowi-
ska: „Nie powinien przysyłać syna” (zdanie twierdzące), nie zaś przykła-
dowo od: „Czym skutkowało przysłanie syna?”, w dalszej części mamy do 
czynienia właśnie z rozważaniami. Rozmyślania Pana Cogito… prowoku-
ją nie tylko do zastanowienia się nad męką Zbawiciela, ale też do szerszej 
refleksji na temat ludzkości w ogóle34. Wynika z nich, że w ludziach 
drzemie zło, i często, zdobywszy jakąkolwiek władzę nad bliźnim, wyko-
rzystują ją, by się nad nim znęcać. Wspomina o tym Andrzej Franaszek:

Warto zauważyć sensualną dosadność środkowej strofy. Oto podszewka człowieczeń-
stwa: podniecenie zadawaniem bólu, satysfakcja z upokorzenia słabszego – czy nie 
wręcz chęć zwierzęcego chłeptania jego krwi? […] to nie porządek transcendentny – 
jak zazwyczaj w pisarstwie Herberta – okazuje się okrutny; ewentualne zło związane 
z sacrum blaknie wobec okrucieństwa, do którego zdolny jest sam człowiek35.

Kwestia zła w postępowaniu człowieka ewidentnie nurtowała Herberta, 
gdyż po szesnastu latach znalazła pogłębione odbicie w Domysłach na 
temat Barabasza (ENO). W wierszu tym padają słowa:

33 Zob. tamże, s. 267.
34 Taką interpretację potwierdza brulion wiersza, w którym na marginesie 

Herbert zanotował dwie strofy: „powinien wytrącić z ręki / laskę / która w piasku 
rysowała kształt koła // a także zabić Epikura / zanim wygłosił / bezbożne słowo 
atom”. Słowa te można rozumieć jako stwierdzenie, iż ludzkość nie powinna była 
się rozwinąć, nie przyniosło to bowiem niczego dobrego.

35 A. Franaszek, Ciemne źródło…, s. 97.
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Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie
Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem
tak jak inni uwolnij Barabasza Barabasza
Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał
stałoby się dokładnie tak jak się stać miało

Autor umieszcza swojego bohatera pośród tych, którzy domagają się 
śmierci Zbawiciela36. Domysły na temat Barabasza również są oparte na 
ironii, gdyż stwierdzenie: „Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał / sta-
łoby się dokładnie tak jak się stać miało”, tłumaczone jako „przecież 
wszyscy tak robią”, nie oznacza oczywiście akceptacji takiego postępowa-
nia przez autora zewnętrznego, a raczej ukazuje z jednej strony słabość 
człowieka i to, jak bardzo ulega on presji otoczenia, z drugiej strony 
daje do zrozumienia, że nawet jeżeli jeden głos sprzeciwu pozornie 
nie wpłynąłby na bieg wydarzeń, nie należy podążać za czyniącymi zło 
i dokonywać samousprawiedliwienia37. Czasem lepiej milczeć i pozostać 
w zgodzie z samym sobą i własnym sumieniem, niż przyczyniać się do 
cierpienia niewinnego człowieka. W powyższym fragmencie zdaje się 
pobrzmiewać to, o czym pisała Simone Weil, a mianowicie:

Niezawodnie byliśmy wspólnikami zbrodni, […] – wspólnikami przez tchórzostwo, 
inercję, obojętność lub zawinioną niewiedzę. Nie mogąc na ogół zapobiec zbrod-
niom, można było jednak je potępić. […] Nikt nie może czuć się prawomocnie 
uniewinnionym od tego wszechobecnego wspólnictwa. Z pewnością każdy 
zawinił co najmniej wstępną obojętnością38.

Wiersz, który porusza religijnie

Na zakończenie tych rozważań warto nawiązać do stwierdzenia Artura 
Grabowskiego, który pisze:

36 Zob. tamże, s. 97.
37 Pisze o tym również J.M. Ruszar: „W Domysłach na temat Barabasza […] 

pojawia się całkiem marginalna uwaga, będąca standardowym usprawiedliwieniem 
wszystkich biernych uczestników zorganizowanego zła”. J.M. Ruszar, Stróż brata 
swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, Lublin 2004, s. 186.

38 S. Weil, Miłość Boga a nieszczęście, tłum. H. Malewska [w:] Sens choroby, sens 
śmierci, sens życia, red. H. Bortnowska, Kraków 1980, s. 356.
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Jako ścieżka medytacji i dzieło sztuki, wiersz naprawdę jest – sobą wtedy, kiedy 
ktoś z niego skorzysta. Nie chodzi zatem o to, jak i o czym pisze poeta, lecz o to, 
co wiersz […] zrobić może z czytającym, który mu się odda39.

Wiersz, któremu odda się czytający, może przeniknąć odbiorcę, a nawet 
poruszyć go religijnie, co odzwierciedla rozmowa Zbigniewa Herberta 
z ks. Januszem Stanisławem Pasierbem:

Mój kolega, który siedział w więzieniu, powiedział o moim wierszu Rozmyśla‑
nia Pana Cogito o odkupieniu:

„Zbyszek, tyś mnie poruszył religijnie”.
Lubię ten wiersz, Kasia go nie lubi.

Napisał pan w nim, że nie wolno schodzić tak nisko, że Bóg nie powinien był zsyłać 
swego Syna. To fakt, że Wcielenie było i jest wielką próbą wiary i zgorszeniem, 
którego próbą usunięcia były największe herezje: nestorianizm i monofizytyzm. 
I doketyzm w jakimś sensie. Już wcielony, a cóż dopiero cierpiący i umierający, 
Jezus był gorszący. Kompromitował siłę Boga.

Chrystus jest dla mnie postacią dotykalną40.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż z wiersza paradoksalnie płynie przesła-
nie, że odkupienie powinno było się dokonać, ponieważ dzięki niemu 
Bóg stał się bliski człowiekowi, i to wydaje się dla autora zewnętrznego 
najważniejsze. „Najgorsze pojednanie” odnosić się tu może do postawy 
ludzi – to oni swoimi czynami doprowadzili do śmierci Zbawiciela. 
W tym miejscu poeta wydaje się wierny biblijnemu opisowi, nie by-
ło bowiem innego sposobu odkupienia, o czym traktuje ewangelijny 
fragment:

Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom 
i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na 
wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie 
(Mt 20, 18 – 19).

39 A. Grabowski, Herbert ‑Hermes…, s. 266.
40 Z. Herbert, Ze Zbigniewem Herbertem…, rozmowę przepr. ks. J.S. Pasierb praw-

dopodobnie w 1973 roku. Pierwodruk: „Zeszyty Literackie” 2002, nr 4, http://www.fun- 
dacjaherberta.com/krotki -rys -biograficzny/herbert -o -sobie/ze -zbigniewem -herber-
tem -rozmawia -ksiadz -janusz -s -pasierb [dostęp: 28.11.2017].
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Okrutny to sposób i pełen cierpienia, a jednak jedyny z możliwych. 
Dlatego też, w ostatecznym rachunku, utwór wyraża przekonanie: 
dobrze, że Syn został przysłany.

* * *

Tekst powstał w ramach grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej 
XX/XXI wieku” 0472/NPRH3/H11/82/2016.
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Trochę o duszy
Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy

Ostatni tom wierszy Zbigniewa Herberta wielokrotnie był przedmiotem 
refleksji. Rozważano znaczenie tytułu, kompozycję całości, interpretowa-
no poszczególne utwory i ich wybrane kombinacje. W wypowiedziach 
tych powracało stwierdzenie o pożegnalnym, testamentowym charak-
terze zbioru, zwiastowanym między innymi przez tak istotne w tytule 
słowo „epilog”. Julian Kornhauser jako jeden z pierwszych interpreto-
wał znaczenie podobieństwa tytułu tomu i tytułu obrazu Giorgionego 
Burza, którego reprodukcja została umieszczona na okładce pierwszego 
wydania1. To właśnie szkic Uśmiech Sfinksa podsunął mi myśl o innej 
jeszcze interpretacji wiersza Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy. Korn-
hauser wskazuje wprawdzie możliwość odczytywania „epilogu burzy” 
jako metafory końca egzystencji, podkreśla jednak, że na pierwszym 
planie obrazu Giorgionego triumfuje życie. Idąc dalej, pyta:

Czy epilogiem jest śmierć? Na to wskazywałby ostatni wiersz tomu, Tkanina, 
w którym mowa jest o całunie i czółnie, które „słabe światło sumienia” przenosi 
na „brzeg niedaleki”. Ale epilogiem burzliwego życia może być i „pamięć krucha” 
z tego samego wiersza, która „udziela nieskończoności”. Udziela nieskończoności, 
a więc unieśmiertelnia; pamięć krucha, czyli poezja2.

1 Tomik został opublikowany przez Wydawnictwo Dolnośląskie. Na stronie re-
dakcyjnej umieszczono informację, że okładka została zaprojektowana przez autora. 
Bez względu na to, czy tak rzeczywiście było, skojarzenia tytułu tomu z obrazem 
Giorgionego pojawiały się w komentarzach.

2 J. Kornhauser, Uśmiech Sfinksa, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 16, http://
www.fun dacjaherberta.com/tworczosc2/tworczosc -poeci -i -krytycy -o -tworczosci -her- 
berta/usmiech -sfinksa [dostęp: 17.12.2017].
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A zatem Epilog burzy także jako testament poety, zwieńczenie twór-
czości rodzącej się przez lata z burzliwych zawirowań życia, historii, 
refleksji egzystencjalnej i filozoficznej.

Ciekawą sugestię odnajdujemy w tekście Jacka Brzozowskiego, który 
wskazuje na związki tytułu z jednym z ostatnich dramatów Szekspi-
ra – z Burzą – oraz na istnienie brulionowego zapisu nieukończonego 
wiersza Epilog burzy. Utwór ostatecznie nie wszedł do tomu, jednak 
zachowany fragment pozwala odczytywać nie tylko związek z dramatem 
Szekspira, ale i sugerowane przez poetę jego odczytanie, wedle którego 
ważne jest, jak pisze Brzozowski:

Życie zgodne z prostym porządkiem natury, z elementarnym porządkiem rzeczy. 
Porządkiem […] równoznacznym z esencją samego życia3.

Pozostawiając na razie dwie te myśli interpretacyjne bez komentarza, 
zwrócę się ku właściwemu przedmiotowi tego szkicu. Mniej więcej w po-
łowie tomu, w części opartej na układzie alfabetycznym, znajdują się trzy 
wiersze o tytułach sygnalizujących wyraźnie ponowne przywołanie głosu 
Pana Cogito: Pan Cogito a Małe Zwierzątko, Pan Cogito. Aktualna pozycja 
duszy oraz Pan Cogito. Ars longa. Triada ta – zarówno sama w sobie, jak 
i jej pozycja w całości – również wydaje się mieć znaczenie wykraczające 
poza li tylko jednostkową interpretację każdego z utworów. Pierwszy 
z tych trzech tekstów traktuje o Bardzo Małym Zwierzątku – to „coś 
tak małego, co waha się między istnieniem a nieobecnością, znikome, 
znikliwe jak ułomek druku, cząstka […]”. W pierwszym wydaniu zapis 
nie zawierał przecinków, a po słowie „cząstka” następował wyraz „frag-
ment”, co jeszcze bardziej podkreślało niepewny ontologicznie status 
owego bytu, trudność jego dookreślenia. Następujący po tym utworze 
wiersz Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy można postrzegać jako kon-
tynuację rozważań o tym, czym właściwie jest ludzkie życie, ile znaczy, 
co w nim jest najważniejsze, gdzie w łańcuchu istnień umiejscowiony 
został człowiek. Pan Cogito. Ars longa nawiązuje tytułem, co oczywiste, 
do powiedzenia Ars longa, vita brevis. Nieprzywołany tu drugi człon, 
wskazujący na krótkość, znikomość życia, podkreśla wspólny wątek 
trzech utworów – pytanie o znaczenie i trwałość ludzkiego istnienia, 

3 J. Brzozowski, „Epilog burzy” [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woź- 
niak - Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001, s. 294.
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działania. Paradoksalnie określenie vita brevis przez zwracający uwagę 
brak jest bardziej obecne, niż gdyby powiedzenie zostało zacytowane 
w całości. Tu na plan pierwszy wysunięte zostaje rozważanie, czym jest 
poezja, jakie jest jej miejsce i jaka siła oddziaływania. Spór o jej kształt 
w jednym z wersów sprowadzony zostaje do celnego zestawienia mówią-
cego o wspólnocie języka, którym władają „hycel i Horacy” – aliteracja 
wzmacnia tu zrównanie tak pozornie różnych postaci i różnych sfer 
życia. Pomiędzy pytaniem o sens znikomego istnienia a rozważaniem 
o znaczeniu poezji umiejscowiony zostaje wiersz o duszy:

Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy

Od pewnego czasu
Pan Cogito
nosi duszę
na ramieniu

oznacza to
stan gotowości

umieszczenie
duszy na ramieniu
jest operacją delikatną
powinno odbyć się
bez gorszącego pośpiechu
scen znanych
z wojny
ewakuacji
oblężonych miast

dusza lubiła przybierać
różne postacie
teraz jest skałą

wbiła szpony
w lewe ramię Pana Cogito
czeka

być może opuści
ciało Pana Cogito
we śnie
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albo w pełnym świetle dnia
pełnej świadomości
nastąpi pożegnanie
krótkie jak świr4

pękniętego lustra

na razie
siedzi na ramieniu
gotowa do lotu

Tytuł wiersza wskazuje na konkretny, wydawałoby się, moment – „ak-
tualna pozycja” to sytuacja doraźna, usytuowanie w jakimś „tu i teraz” – 
ale podkreśla również przejściowość tego stanu, aktualna pozycja jest 
bowiem w domyśle inna, niż była dotąd i niż będzie. Pierwszy wers 
wprowadza uściślenie: „Od pewnego czasu”, które wzmacnia znaczenie 
zawarte w słowie „aktualna”, a jednocześnie sygnalizuje zbliżanie się 
czegoś niesprecyzowanego, niejasnego – zgodnie ze znaczeniem związku 
frazeologicznego „dusza na ramieniu”, oznaczającego lęk, przeczucie 
sytuacji trudnej. W polu semantycznym tego sformułowania zawiera  
się wręcz obawa o własne życie, umieranie ze strachu. Tym samym bez-
pośrednio wprowadzone zostają sensy związane ze śmiercią, jej spodzie-
wanym zbliżaniem się, co oczywiście ma swoje uzasadnienie w kontekś-
cie biograficznym i co było tak odczytywane, zarówno w odniesieniu do 
tego utworu, jak i całego tomu. Na ogół zresztą tak właśnie interpreto-
wano wiersz – jako opis momentu życia, w którym człowiek znajduje się 
u kresu, gotowy na spotkanie ze śmiercią, w pełni świadomy jej zbliżania  
i oddający w poetyckiej mowie stan ducha – niepewność co do tego, w ja-
kich okolicznościach nastąpi koniec. Akcent pada wówczas na przymiot-
nik „aktualna” jako czytelny sygnał konkretu biograficznego i wzmożenie 
dramatyzmu tej sytuacji – oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie, pró-
bę zachowania dystansu wobec własnego – indywidualnego, a jednocześ-
nie przecież tak głęboko uniwersalnego – ludzkiego lęku przed śmiercią5.

Związek frazeologiczny „dusza na ramieniu” sugeruje jeszcze inny, nie 
tak silnie utrwalony: „broń na ramieniu”. Uwagę interpretatorów zwra-
ca też militarny charakter metaforycznego obrazu zawartego w trzeciej 

4 W pierwszym wydaniu Epilogu burzy w tym miejscu słowo „świst”.
5 Por. na przykład B. Stelmaszczyk, Epilog na odejście [w:] Twórczość Zbigniewa 

Herberta…, s. 326.
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strofoidzie6, najdłuższej zresztą, eksponującej epicki charakter objaśnienia. 
„Wojny i ewakuacje oblężonych miast”, „gorszący pośpiech” (w pierw-
szym wydaniu: „gorączkowy”) przywodzą na myśl emocjonalne napięcie 
i chaos. Militarna leksyka wprowadza obraz oczekiwania na śmierć jako 
możliwego zmagania się, przemocy, towarzyszącej oddzielaniu duszy od 
ciała – ale przed tym podmiot wiersza wyraźnie ostrzega. Takie działanie 
byłoby przeciwieństwem zalecanej przez lata postawy dystansu, wstrze-
mięźliwości, chłodnej oceny rozgrywających się zdarzeń. Nie dziwi więc, 
że i tu, wobec spraw ostatecznych, Pan Cogito zaleca odrzucenie gwałtow-
nych działań, atrybutów walki, czemu przeciwstawiona zostaje „delikatna 
operacja”, nasuwająca skojarzenie z chirurgiczną precyzją – opanowanym, 
chłodnym i uporządkowanym przygotowaniem do rozstrzygnięcia. Przez 
zaprzeczenie zostaje tu wprowadzone inne jeszcze określenie: „ewaku-
acja”. A zatem oddzielenie duszy od ciała nie powinno przypominać 
ucieczki przed niebezpieczeństwem, ale w tle pozostaje przecież myśl 
o zagrożeniu, którego trzeba uniknąć. Ciała nie da się prawdopodobnie 
ocalić, dusza może jednak zostać uratowana – także dlatego umieszcza 
się ją „na ramieniu” – by nie ginęła wraz z ciałem.

Na marginesie dodajmy, że w tym miejscu utwór Herberta zyskuje 
także odniesienie do średniowiecznych instrukcji przygotowania do 
dobrej śmierci. Warto pamiętać, że ars moriendi była zestawem zasad 
i zaleceń, które umożliwiały człowiekowi ukojenie strachu, zyskanie 
nadziei na życie wieczne po spełnieniu wymaganych warunków.

Dookreślenie tytułowej pozycji duszy – „na ramieniu” – zawiera 
co najmniej dwa ciągi skojarzeniowe: wyraża lęk przed zbliżającą się 
śmiercią i pytanie o postawę wobec niej: walki, oporu czy dystansu, 
ostrożnych działań współpracujących. A zatem – jak dotąd – opis sy-
tuacji przygotowania do ostatecznego końca, do śmierci, stan gotowości. 
Dodajmy jeszcze: także wyraźne wskazanie na dualistyczną koncep-
cję ludzkiej egzystencji: podział na soma i psyche, został podkreślony 
obrazem duszy noszonej na ramieniu, które staje się tu synekdochą 
ciała. Moment śmierci będzie wszak rozstaniem duszy z ciałem, już 
w tej – opisywanej właśnie – chwili, choć jeszcze połączone, gotowe są 
do rozdzielenia, dusza znajduje się na zewnątrz.

6 Por. tamże oraz D. Zawistowska -Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej 
twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2008, s. 515 – 516.
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W obrazie tym zawiera się jednak coś jeszcze, coś, co wykracza poza 
ten związek frazeologiczny, sens utartego powiedzenia. Na ramieniu 
bowiem nosi się także ptaka. Ptasi charakter duszy, wraz z przypisaną jej 
zdolnością do lotu, wznoszenia się w chwili śmierci, obecny jest zarówno 
w symbolice, jak i zostaje potwierdzony w kolejnych wersach utworu 
(„dusza […] wbiła szpony”, „siedzi […] gotowa do lotu”). W wielu reli-
giach, często odległych w czasie i kulturowej przestrzeni, starożytnych, 
egipskich, słowiańskich, ale także i w chrześcijaństwie, wyobrażano du-
szę pod postacią ptaka, co wiązało się przede wszystkim ze zdolnością 
przemieszczenia się w zaświaty oraz symbolizowało – przez związek 
z powietrzem – tchnienie, oddech, czyli życie. Herbert wykorzystywał 
to wyobrażenie już wcześniej, przede wszystkim w wierszach Ankhena‑
ton (HPG) oraz Nefertiti (HPG)7. Zwłaszcza Ankhenaton może stanowić 
ciekawy punkt odniesienia dla utworu z Epilogu burzy, ponieważ jego 
bohaterką jest dusza „pod postacią ptaka”, która „usiadła na brzegu czoła”. 
Choć przywołany zostaje krąg wierzeń staroegipskich, w istocie mowa 
przecież o sytuacji uniwersalnej, o chwili (nieco późniejszej niż w Panu 
Cogito. Aktualnej pozycji duszy), gdy dusza oddziela się od ciała, pozornie 
gotowa, by je opuścić. Jednak w Ankhenatonie nie chce tego uczynić. Jak 
puentuje rozważania o postawie duszy Wojciech Ligęza: „Owa dusza […] 
wypowiada protest przeciwko samemu zjawisku śmierci, posługując się 
instrumentarium zmysłów. Opowiada się po stronie utraconego istnienia, 
walczy o współczucie i pamięć”. Warto zachować w pamięci ten obraz 
ptasiej duszy faraona, która chce „pogodzić [go] z cieniem”, by skon-
frontować później z wyobrażeniem duszy na ramieniu gotowej do lotu.

Jednak sens wizerunku ptaka na ramieniu nie wyczerpuje się w owym 
pseudonimowaniu duszy. Skojarzenie prowadzi bowiem do jeszcze jed-
nego obrazu: sowy siedzącej na ramieniu bogini Ateny. To chyba jedno 
z najbardziej powszechnych i rozpoznawalnych wyobrażeń pozostających 
w kręgu najchętniej przywoływanych przez Herberta odniesień kultu-
rowych. I tu właśnie otwiera się – jak sądzę – bardzo ciekawa i istotna 
perspektywa.

7 Oba teksty analizuje szczegółowo Wojciech Ligęza, poświęcając także uwagę 
znaczeniu zawartych w nich wyobrażeń duszy. Por. W. Ligęza, Zawieszone podróże 
w zaświaty (Ankhenaton i Nefertiti) [w:] tegoż, Bez rutyny. O poezji Wisławy Szym‑
borskiej i Zbigniewa Herberta, Kraków 2016, s. 241 – 258.
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Sowa, jak wiadomo, symbolizuje mądrość, co wzmocnione zostaje 
dodatkowo jej związkiem z Ateną. Jako ptak nocny, zdolny widzieć 
w ciemności, oznacza też przenikliwość. Trudno przypuszczać, by dla 
poety tak zanurzonego w kulturze antycznej skojarzenie to nie miało 
znaczenia. Tym bardziej, że pojawia się tu jako kontekst także inne 
powiedzenie: „Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu”, w powszechnym 
odbiorze oznacza ono mądrość uzyskiwaną wraz z sędziwym wiekiem. 
Autor tego stwierdzenia, Georg W. F. Hegel, użył go w innym nieco 
sensie, jako metaforycznego określenia sytuacji filozofii, która wypowia-
da się na temat tego, co już się wydarzyło ex post, nie może natomiast 
przewidywać przyszłych zdarzeń (dalszy, rzadko przywoływany ciąg 
tego zdania: „a nie o świcie”). Zmierzch, noc, mądrość i przenikliwość 
spojrzenia – tworzą sferę symbolicznych sensów, sowa -dusza na ramieniu 
staje się, być może, w wierszu Herberta synonimem wiedzy, filozoficz-
nego namysłu nad naturą świata, któremu poeta oddawał się przecież 
przez całe życie. Warto w tym kontekście przypomnieć i to, że dusza 
już w starożytności była uważana za swoisty organ poznawczy służący 
zgłębianiu istoty Bytu, zasady świata i własnego istnienia. Zarówno 
u Platona, jak i później u św. Augustyna – żeby przywołać tylko tych 
dwóch autorów wielkich koncepcji filozoficznych – cechą duszy była 
rozumność. Za pomocą słowa noús (dusza) Grecy oznaczali również 
rozum (umysł) w znaczeniu zdolności człowieka do poznawania. Tak-
że Arystoteles opisywał myślenie jako aktywność duszy, umożliwiającą 
poznanie i rozumienie. Słowem – jak ciało przez doznania zmysłowe 
pozwala rozpoznać otaczającą rzeczywistość i funkcjonować w niej, tak 
dusza umożliwia – zgodnie z powszechnym przekonaniem – refleksję nad 
sensem ludzkiego życia. Takie rozumienie duszy pojawia się w wierszach 
Herberta8. Wróćmy zatem do obrazu duszy na ramieniu.

Dusza w tej „aktualnej pozycji” przywodzi na myśl także obserwa-
tora – zwłaszcza jeśli pamiętać o wskazanej wyżej możliwości utożsa-
miania jej z myślą – który spogląda na to wszystko, co już się wydarzyło, 

8 Na taką możliwość – pojmowania duszy jako umysłu – w odniesieniu do 
wiersza Ankhenaton wskazywała także Zofia Zarębianka. Por. tejże, Postacie duszy. 
Refleksje wokół kilku wierszy Zbigniewa Herberta [w:] Dusza, „Punkt po punkcie”, z. 3, 
Gdańsk 2002, s. 171. Tam także istotne uwagi dotyczące związku między pojęciem 
duszy i tożsamości.
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dopiero teraz zdolna przenikliwie ocenić obraną przez człowieka drogę 
życia. Wśród tych migotliwych znaczeń jeszcze jedno potwierdzenie 
wskazanego wcześniej sensu, raczej zazębienie semantycznych pól: sowa 
zwiastująca śmierć, zwłaszcza że w kolejnych wersach pojawia się ob-
raz duszy wbijającej szpony w ramię Pana Cogito. Nie trzeba tu chyba 
zmierzać do jednoznacznej przejrzystości wykładanego obrazu – sensy 
nakładają się na siebie, uzupełniają, oświetlają nawzajem.

W kolejnym fragmencie pojawia się przeciwstawienie przeszłości 
i chwili obecnej. Oto „dusza lubiła przybierać różne postacie” – można 
stwierdzenie to odnosić do znaczeń i form przypisywanych duszy przez 
samego poetę9. Dusza była wymieniana w tytułach wierszy Herberta: 
Jedwab duszy (HPG), Higiena duszy (SP), Codzienność duszy (PC), gdzie po-
jawia się w konwencji groteskowej, z odcieniem autoironii. Była też o niej 
mowa w rozmaitych innych tekstach, czasem pojęcia tego używał Her-
bert jako zwyczajnego frazeologizmu (na przykład „spragnione dusze”), 
czasem wykorzystywał dla podkreślenia ironicznego dystansu w formie 

„duszyczka”10. Warto kilka słów poświęcić Duszy Pana Cogito (ROM) – 
jednemu z bardziej znanych wierszy, i może też jednemu z ważniejszych 
dla porównania z omawianym tu utworem. Herbert wykorzystuje w nim 
ten sam chwyt poetycki: dusza ukazana zostaje jako autonomiczny wobec 
ciała byt, manifestujący wręcz swą niezależność, niepodporządkowany 
woli Pana Cogito. Dualistyczna koncepcja ludzkiej egzystencji dopro-
wadzona zostaje do absurdu, w którym związek obu elementów zostaje 
zreinterpretowany czy wręcz podważony. Relacja pomiędzy Panem Cogito 
a jego duszą przypomina związek dwojga kochanków, z których to ciało 
jest zdradzanym, odtrąconym i cierpiącym z tęsknoty. Dusza – niefraso-
bliwa i niezaprzątająca sobie głowy porzuconym, wolna – wraca jednak 

9 O postaciach duszy w twórczości Herberta pisała między innymi Zofia Zarę-
bianka w przywołanym już artykule (Postacie duszy…). Analizowano pod tym kątem 
konkretne utwory, na przykład: M. Peroń, „Z pończochami istny dramat”. (O wierszu 

„Jedwab duszy” Zbigniewa Herberta) [w:] Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy 
Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2015, s. 311 – 322.

10 Tak na przykład w eseju pod tym tytułem poświęconym rozważaniom 
o Akropolu w kontekście wspomnienia Sigmunda Freuda (LNM). Jednak w słowie 

„duszyczka” pobrzmiewać może i echo myśli cesarza Hadriana (Animula, vagula, 
blandula) i bliskiego Herbertowi Marka Aureliusza wraz z jego słynnym stwierdze-
niem: „Duszyczką jesteś dźwigającą trupa”.
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czasem do ciała, choć nie przypomina obiektu pożądania: „siada przed 
lustrem / i czesze swoje włosy / splątane i siwe”. Jej spoglądanie w lustro 
(zauważmy: czyje oblicze może tam widzieć?) i siwe włosy zapowiadają 
moment ostatecznego rozstania, moment, kiedy lustro pęknie… Stosunek 
Pana Cogito do duszy nacechowany jest natomiast tkliwością i czułością 
(dwa razy powtarza się podobna fraza). Czy nie sugeruje to kierunku tej 
relacji? To Pan Cogito i jego istnienie uzależnione jest od duszy, od jej 
obecności, to ona warunkuje jego „ja”, jest obiektem zabiegów i starań 
(„trudno zdobyć jej adres”), w niej tkwi jądro tożsamości człowieka z sobą 
samym. Początek utworu (dwie strofoidy wydzielone graficznie przez 
brak wcięcia od dalszych części) rozpoczyna przysłówek „dawniej”, który 
podkreśla różnicę między przeszłością i czasem obecnym w postrzeganiu 
nie tylko relacji duszy i ciała, ale szerzej egzystencjalnej, eschatologicznej 
perspektywy. Średniowieczna pewność co do statusu duszy oddzielają-
cej się od ciała dopiero w chwili śmierci i umożliwiającej tym samym 
człowiekowi pewną – doskonalszą pod określonymi warunkami – formę 
bytu, zestawiona zostaje z niepewnością i bezradnością Pana Cogito, 
niepewnością dotyczącą tylko z pozoru miejsca przebywania duszy, za 
tą niewiadomą ukrywa się przecież inne pytanie, nie tylko gdzie, ale czy 
w ogóle jest? Jeśli pójść dalej jeszcze i utożsamiać ją z esencją ludzkiej 
istoty, z myślą, ale i z sumieniem, to pytania te dotykać będą kondycji 
człowieka współczesnego w ogóle: jakie wartości wyznaczają kierunek 
podejmowanych działań, decydują o wyborach? Dziś nieostateczna wę-
drówka duszy znaczyć może i to, że człowiek zawiesza okresowo wpływ 
myśli, ducha na swoje „tu i teraz”.

Podobne pytania zostają postawione w wierszach dwojga innych po-
etów: Wisławy Szymborskiej Trochę o duszy z tomu Chwila (2002) i Ada-
ma Zagajewskiego Dusza (Ateny, 2005)11. Oba są późniejsze, ale wchodzą 
w swoisty dialog. We wszystkich trzech utworach mniej lub bardziej 
widoczne jest przeciwstawienie dawnego porządku w relacji dusza  –  ciało 
sytuacji człowieka współczesnego, który skazany został na niepewność, 
przymuszony wręcz (lub dobrowolnie takie rozwiązanie wybierający) 
do negowania duchowej sfery własnej egzystencji. Codzienność nie 
wymaga obecności duszy (Szymborska), piękno i moralność straciły na 

11 W. Szymborska, Trochę o duszy [w:] tejże, Chwila, Kraków 2002, s. 25 – 27; 
A. Zagajewski, Dusza [w:] Anteny, Kraków 2005, s. 63.
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znaczeniu (Zagajewski). A jednak wszyscy troje (Herbert w Duszy Pana 
Cogito) dają wyraz przekonaniu o tęsknocie człowieka za obecnością 
duszy. Istotne także, że to ona wiązana jest z poznaniem, zwłaszcza 
tajemnic duchowych, metafizycznych czy z poznaniem samego siebie12.

Prócz Duszy Pana Cogito z punktu widzenia interpretacji wiersza 
będącego tu głównym przedmiotem refleksji ważne są właśnie te utwory 
Herberta, w których postać duszy jest rozpatrywana w kontekście wizji 
eschatologicznej bądź wówczas, gdy oznacza „indywidualną tożsamość, 
istnienie osobnicze, które doświadcza sytuacji granicznych”13. Intere-
sującą grupę wierszy stanowią te, w których mowa o wewnętrznym „ja” 
rozumianym jako istota jednostkowej egzystencji, samoświadomość. 
Tak na przykład interpretuje motyw kamienia Zofia Zarębianka – wi-
dząc w nim „uosobienie duszy, rozumianej […] jako swego rodzaju 
wzorzec duchowej mocy niepoddającej się zniszczeniu”14. Ten aspekt 
pojęcia „dusza” wydaje mi się dla odczytania wiersza z Epilogu burzy 
szczególnie istotny, zatem jeszcze do niego wrócę.

Jednak w stwierdzeniu „lubiła przybierać różne postacie” można do-
strzegać także refleksję kulturową – zarówno to, że dusze wyobrażano 
pod wieloma postaciami (ptaka, motyla, miniaturowej istotki ze skrzy-
dłami, obłoczka i tak dalej), co zresztą wyraźnie sygnalizuje trudność, 
z którą zmaga się człowiek, gdy próbuje dookreślić, czym jest dusza, 
uchwycić jej istotę; jak i można odczytywać je jako przypomnienie 
koncepcji filozoficznych i teologicznych, które zmagały się z pojęciem 
duszy, formułując rozmaite jej definicje. Jednak owe „różne postacie” to 
również myśli Pana Cogito -poety o tym, czym dusza jest dla niego sa-
mego, czym była. To być może zmieniające się sposoby definiowania jej 
roli na własny użytek. Cała ta różnorodność – przedstawień i dookreśleń 

12 Nie miejsce tu na szczegółową interpretację wspomnianych utworów. O wier-
szach Szymborskiej i Zagajewskiego pisałam w innym miejscu: Kilka słów o duszy 
w polskiej poezji współczesnej, „Konteksty Kultury” 2007, nr 3. Warto tu tylko dopo-
wiedzieć: w Trochę o duszy przedmiotami, które lubi dusza, są zegary i lustra – wy-
raźnie związane swą symboliką z refleksją dotyczącą czasu i poznania. W utworze 
Zagajewskiego duszy nie wolno już mieszkać w muzyce i drzewach, jej głos jednak 
słychać „w listach, które pisze / do nas z greckiej pustyni Antygona”.

13 W. Ligęza, Zawieszone podróże w zaświaty…, s. 250.
14 Z. Zarębianka, Postacie duszy…, s. 175. Mowa tu o wierszu Poczucie tożsa‑

mości (PC).
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należy jednak do przeszłości, teraz bowiem „jest skałą”. Najprościej i dość 
chyba jednoznacznie – elementem trwałym, na którym można oprzeć 
wszystko. Skojarzenie z określaniem św. Piotra jako opoki nie jest tu chyba 
bezzasadne. Dusza – ta ulotna, niematerialna, trudna do zdefiniowania 
i uchwycenia – jest fundamentem i oparciem? Co może to oznaczać? 
Z jednej strony na pewno, wobec zanikania i słabnięcia ciała, pozostaje 
tym, w czym człowiek ma nadzieję przetrwać w czysto chrześcijańskim 
sensie. Z drugiej jednak może być synonimem tej wartości, która na-
daje sens egzystencji, pozwala widzieć ją jako spełnioną, niezależnie od 
wyniku nadchodzącego rozstrzygnięcia – które jak dotąd pozostaje dla 
podmiotu niewiadomą. Może oznaczać poszukiwanie pewności, stałego 
punktu, owej skały, na której można wesprzeć gmach swojego życia, by 
mieć nadzieję, że nie zawali się wraz z unicestwieniem jego fizycznej for-
my – ciała (co ciekawe, w innym wierszu tego tomu zatytułowanym Strefa 
liryczna dusza „staje się boleśnie wątłą pajęczyną”). To pytanie – o sens 
własnej egzystencji – w obliczu śmierci musi przecież paść. W tekście 
następuje w tym miejscu znaczące odwrócenie: „dusza jest skałą” (czymś 
u dołu, u podstawy), ale „wbiła szpony w lewe ramię” (znajduje się u góry, 
co już suponuje ostatni wers: „gotowa do lotu”). Daje ciału bolesny znak, 
że jeszcze jest. Wyróżnione w osobnym wersie „czeka” eksponuje drama-
tyczne napięcie „aktualnej pozycji”. Dramatyczne – gdyż nic tu nie jest 
jednak pewne, nic ostatecznie jasne. Świadczą o tym dwa wykluczające się 
przewidywania dotyczące momentu rozstania: stanie się to „we śnie” lub 

„w pełnym świetle dnia”. Niepewność i bezradność człowieka wyrażają owe 
krótkie „być może” i „albo”. Ani mądrość, ani doświadczenie, ani dystans 
wobec ostatecznego, ani wykluczenie chaotycznej walki nie zapewniają 
wiedzy o tym, co nastąpi: „Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, a nie 
o świcie” – nawet filozofia nie pozwala przewidzieć tego, co jest jeszcze 
przed nami. Ujawnione jednak zostaje pragnienie, by stać się świadkiem 
owego pożegnania, pragnienie jasnej, „pełnej świadomości”, „w pełnym 
świetle dnia” – powtórzenie przymiotnika „pełny” sygnalizuje wyraźnie 
przekonanie o dopełnieniu w ten sposób drogi życia, którą podążało się 
zawsze ku świadomości, jasnemu spojrzeniu, wiedzy o własnej sytuacji. 
Wiersz można by odczytywać jako wyraz próby utrzymania tej kon-
troli myśli nawet w chwili ostatecznej.

Ostatni obraz: „na razie siedzi na ramieniu gotowa do lotu”, wyraża 
tę świadomość niemożności pewnego przewidywania tego, co nastąpi. 
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Pozostaje wiara w obecność duszy (inaczej niż w przywołanych wcześniej 
trzech wierszach wyrażających wątpliwość w tej kwestii) i możliwość 
lotu. To mało i dużo jednocześnie.

Co jednak wiąże się z owym upatrywaniem w duszy jedynego pew-
nika tego, co jest („skała”), skoro jej obecność w przeszłości wcale nie 
była dla Pana Cogito tak oczywista? Po części odpowiedź na to pytanie 
wywodzę ze skojarzenia obrazu „duszy na ramieniu” z sową na ramie-
niu Ateny oznaczającą mądrość, myśl  –  umysł. Trzeba jednak jeszcze 
przypomnieć oczywiste: punkt wspólny wielu religijnych wizji świata 
stanowi przekonanie, że nieśmiertelna dusza to atrybut człowieka, który 
wyróżnia go w świecie istot żywych, bywa też uważana za cząstkę boską 
w człowieku. W rozważaniach o duszy pojawia się jeszcze jeden ważny 
aspekt: między innymi według Platona jest ona esencją osoby, samą 
istotą „ja”. I choć Arystoteles odmawiał jej nieśmiertelności, uznawana 
była za najdoskonalszą z form, posiadającą zdolność rozumienia świata 
zewnętrznego i świadomość samej siebie, a także najbliższą połączenia 
z Bogiem (jakkolwiek go rozumieć, bo nie tylko o chrześcijańskiej wizji 
tu mowa). Cóż z tych konstatacji można wywnioskować, by zrozumieć 
aktualną pozycję duszy Pana Cogito? Wydaje mi się, że w obliczu osta-
tecznego dochodzi nieuchronnie do prób określenia sensu własnego 
życia. Z tym właśnie mamy do czynienia – nie tylko z wyrażaniem 
uczucia lęku czy niepewności wobec śmierci. Poeta, rozważając tę sy-
tuację, wskazuje właśnie na to ujęcie duszy, które utożsamia ją z myślą, 
umysłem zdolnym do poznania i samoświadomości. Czymże jest ów 
akt rozważania aktualnej pozycji duszy przez Pana Cogito, jeśli nie 
wysiłkiem samorozumienia, wysiłkiem zyskania jasnej świadomości 
własnej sytuacji. Twórcza droga Herberta dostarcza wielu dowodów 
na to, iż myśl właśnie, myśl niezależna, wiodąca ku wiedzy o świecie 
i sobie, o naturze rzeczy, myśl kształtująca ludzkie działanie i relacje 
człowieka z rzeczywistością, była wartością szczególnie poecie drogą. 
Przypomniałam przed chwilą, że jedną z podstawowych spornych 
kwestii było pytanie o nieśmiertelność duszy. Herbert nie rozstrzy-
ga – co znamienne – czy gotowość duszy do lotu oznacza, że lot jest 
możliwy, że istnieje coś po ostatecznym pożegnaniu – nie rozstrzyga 
tego przynajmniej w tym wierszu. Niepewność co do czasu śmierci 
rozciąga się także na wątpliwość dotyczącą dalszej egzystencji duszy, 
w odróżnieniu od sytuacji człowieka w przeszłości, kiedy problemem 
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było jedynie spełnienie określonych wymogów dobrej śmierci, a nie 
pytanie o istnienie duszy po śmierci ciała. Zauważmy zresztą, że słowo 

„śmierć” nigdzie tu nie pada – jakby zgodnie z magicznymi regułami 
wypowiedzenie oznaczało jej przywołanie. To nie jedyny zresztą ślad 
obecności myślenia pozaracjonalnego. Magiczne jest także przekonanie 
o pękaniu lustra w chwili czyjejś śmierci. W wierszu Herberta obraz 
pękniętego lustra niesie ze sobą jednak sensy daleko głębsze. Oznaczać 
może ono zerwanie związku między ciałem i duszą, kres możliwości 
przeglądania się w sobie, samouświadamiania (przypomnijmy obraz 
duszy siedzącej przed lustrem w wierszu Dusza Pana Cogito). W pierw-
szym wydaniu w tym miejscu pojawiło się słowo „świst” – akcent pada 
na dźwięk krótki, szybki ruch – moment końca następuje niespodzie-
wanie i błyskawicznie. W wydaniu Wierszy zebranych znajduje się tu 
słowo „świr” – jak skrócony świergot ptaka, także gwałtowny, ale i ostry, 
przeszywający i zgrzytliwy. W większym stopniu wiąże ono pękniecie 
lustra z ptasim obrazem duszy, która wydobywa się z zamknięcia cia-
ła, zdarzenie to jednak bardziej nacechowane jest jakąś dysharmonią, 
wprowadza sensy związane z zakłóceniem. Tym niemniej – pękające 
lustro to znak pozaracjonalny.

Rozum – zdaje się mówić podmiot wiersza – nie może ogarnąć 
wszystkiego, myśl nie daje absolutnej pewności poznania, choć ku 
niemu przecież zmierza. Niepewna jest chwila przyszła, ale aktualna 
pozycja duszy poświadcza przynajmniej wiarę w jej istnienie (dusza tu 
jest – inaczej niż we wspomnianym wierszu Dusza Pana Cogito), a idąc 
dalej – wiarę w znaczenie duszy -myśli, duszy -umysłu, którego wysiłek 
stanowi esencję bytu człowieka, nadaje jego istnieniu sens, nawet wtedy 
gdy nie pozwala poznać do końca. Czy można widzieć tu nadzieję, że 
skoro owocem myśli jest dzieło – a ono pozostaje nawet wtedy, gdy 
nie wiadomo, jaki będzie dalszy los duszy – to tym samym możliwe 
jest trwanie? Dusza -umysł, która jest skałą. Przewrotnie: aktualna (co 
podkreśla zmienność) pozycja duszy prowadzić może do konstatacji 
o jej trwaniu poza śmierć. Wiara w siłę myśli nie powinna chyba dziwić 
w wierszu przywołującym postać Pana Cogito, choć trzeba przy tym 
pamiętać, że Herbertowski bohater jest jednak pewną figurą umożli-
wiającą poecie zachowanie dystansu od wyrażanych przezeń poglądów.

Wiersz ten usytuowany między dwoma innymi, będącymi głosem 
Pana Cogito dotyczącym wagi istnienia, jego sensu, a także poezji 
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żywionej namysłem jako tym, co trwa, jest może najważniejszym – 
testamentowym – przesłaniem. Wyraża nadzieję, mimo niepewności 
co do dalszego losu duszy, nadzieję, że dusza -myśl -skała pozostaje po 
stronie życia. W „epilogu burzy” triumfuje życie. W ostatnich wersach 
czas teraźniejszy stwarza iluzję zatrzymania – wciąż zachodzi „aktualna 
pozycja duszy”, duszy, o której można powiedzieć tylko trochę, gdyż 
więcej nie wiadomo, duszy, która wciąż siedzi na ramieniu, gotowa do 
lotu, do ruchu i zmiany, a jednak unieruchomiona myślą – w tekście trwa.

* * *

Tekst powstał w ramach grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej 
XX/XXI wieku” 0472/NPRH3/H11/82/2016.
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Portret rodzinny albo Jakub i Ezaw
(Naprzód pies)

Uderzającą cechą tego wiersza jest coś, co nazwałabym chętnie mozai-
kowością. W niezbyt długim wierszu pomieścił Herbert całe spektrum 
znaczeń i odcieni semantycznych, kreśląc precyzyjnymi, drobnymi 
kreskami, przez wykorzystanie odwołań do różnych poetyk i stylów, 
ogromną skalę emocji (od dziarskiej czy wręcz buńczucznej dykcji 
ideologicznego uproszczenia, po bezsilną rozpacz i z powrotem, do 
pokornego uspokojenia). W spokojnym rytmie (w całym wierszu wy-
raźnie słyszalny jest nieregularny przebieg jambiczny) oddany został 
ciąg bolesnych obrazów, migawkowych i fragmentarycznych, niekiedy 
jedynie sygnalizowanych za pomocą metafory czy metonimii, mimo to 
trwających pod powiekami i bardzo trudnych: wiersz stawia bowiem 
czytelnikowi przed oczami cały, właściwy współczesności, bezduszny 
postęp nauki, służący śmierci, nie życiu. Niezadanemu, lecz implikowa-
nemu przez tekst pytaniu o dehumanizację cywilizacji i ludzkiego świata 
towarzyszy „dobry” i „wierny” pies: jego postać zastępuje zwierciadło, 
w którym przedstawiony w wierszu współczesny człowiek przegląda 
się raczej niechętnie. Oto tekst utworu Naprzód pies (SP):

Więc naprzód pójdzie dobry pies
a potem świnia albo osioł
wśród czarnych traw wydepczą ścieżkę
a po niej przemknie pierwszy człowiek
który żelazną ręką zdusi
na szklanym czole kroplę strachu

więc naprzód pies poczciwy kundel
który nas nigdy nie opuścił
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latarnie ziemskie śniąc i kości
w swej wirującej budzie uśnie
zakipi – wyschnie ciepła krew

a my za psem za drugim psem
który prowadzi nas na smyczy
my z białą laską astronautów
niezgrabnie potrącamy gwiazdy
nic nie widzimy nie słyszymy
bijemy pięścią w ciemny eter
na wszystkich falach jest skomlenie

wszystko co można w podróż wziąć
poprzez ciemnego świata zgorzel
imię człowieka zapach jabłka
orzeszek dźwięku ćwierć koloru

to trzeba wziąć ażeby wrócić
odnaleźć drogę jak najprędzej
kiedy prowadzi ślepy pies
na ziemię szczeka jak na księżyc

Pierwszoplanowa jest w nim opowieść o psie wysłanym przez ludzi 
w kosmos (niewymienionym z imienia pierwowzorem wierszowego 
psa jest, jak się zdaje, Łajka, pasażerka satelity Sputnik 2, wystrzelonego 
w 1957 roku), będąca przyczynkiem do szerzej zakrojonych rozważań 
o niezwykłym postępie nauki w czasach, kiedy (tom Studium przed‑
miotu wydano w 1961 roku) powstał utwór. Paralelnie do historii psa 
toczy się w wierszu opowieść o ludziach i ich relacji z przyrodą, o za-
daniu ujarzmiania świata natury, jakie wedle Księgi Rodzaju nałożył 
na człowieka Stwórca („I błogosławił im Bóg. I rzekł do nich: Płodni 
bądźcie i mnóżcie się; napełniajcie ziemię i ujarzmiajcie ją”, Gen 1,281) 
i dalekich już od biblijnych nakazów, choć niewątpliwie wpisanych 
także w biblijną antropologię – ludzkich snach o potędze.

1 Cytaty biblijne w obrębie artykułu przytaczane za wydaniem: Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komen‑
tarzami, oprac. zespół pod red. ks. M. Petera (Stary Testament) i ks. M. Wolniewicza 
(Nowy Testament), t. 1, Poznań 1997.
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Tytułowa fraza „naprzód pies” powraca w tekście dwukrotnie. 
W pierwszej strofie pies występuje w charakterze figury inicjującej ca-
ły pochód stworzeń: za nim zdążają świnia, osioł, wreszcie – pierwszy 
człowiek. Wywołuje to ogólnikowe skojarzenia z rysunkami przedsta-
wiającymi kolejne etapy ewolucji gatunków zwierzęcych, co od początku 
ukierunkowuje interpretację na kwestie pokrewieństwa i „starszeństwa” 
człowieka i zwierząt. Wątek ten jednak w pierwszej strofie wiersza nie 
jest pierwszoplanowy: obraz wierszowy nie dotyczy bowiem odległej 
ewolucyjnej przeszłości, lecz to, o czym mowa, ma się dopiero rozegrać 
(na co wskazuje czas przyszły i co wyjaśnia, dlaczego „świnia albo osioł” 
traktowane są wymiennie, nie zaś jako kolejne, niemożliwe do pomi-
nięcia ogniwa określonego porządku). W przewidywalnej przyszłości 
człowiek podąży zatem śladami zwierząt w jakimś niedookreślonym, 
nieco apokaliptycznym pejzażu, wśród „czarnych traw”, odczuwając 
lęk (na co wskazują „krople strachu” na czole). Tym samym opowieść 
o prapoczątkach świata i ludzkości (na jaki wskazują niewydeptane jesz-
cze trawy i „pierwszy człowiek”), mająca charakter baśniowo -mityczny, 
nabiera bardzo szczególnego zabarwienia: będąc mitem o początku, jest 
zarazem mitem futurystycznym, nowy początek zaś oznacza koniec po-
rządku dawnego, mniej czy bardziej radykalne od niego odcięcie, a być 
może – jego unicestwienie. Niewykluczone zresztą, że zamiast o micie 
w znaczeniu tradycyjnym należałoby tu mówić o ideologicznej fantazji: 
inicjalne „więc” wydaje się przecież sugerować konieczność wymienia-
nych później zdarzeń, widząc w nich jedyny możliwy scenariusz. Co 
jednak bardzo charakterystyczne (i co nakazuje skojarzyć całość właśnie 
z ideologicznym uroszczeniem), nie zostają podane żadne przesłanki, 
konkluzja dotycząca kształtu spektakularnej przyszłości sformułowana 
jest natomiast z nieznoszącą sprzeciwu pewnością.

Istotnie, można zawahać się, czy wierszowy „pierwszy człowiek” to 
nadal zwyczajny homo sapiens. Jego atrybuty to „żelazna ręka” i „szklane 
czoło”, z których jedynie pierwszy dałby się wyjaśnić jako zleksykalizo-
wana metafora. Druga z przenośni wskazuje jednoznacznie na istotne 
przesunięcie względem początków rodzaju ludzkiego, jakie malują 
opowieści o genezie ludzkości w Biblii, mitach greckich czy sagach 
skandynawskich: w wierszu Herberta pierwszy człowiek jest na poły 
robotem, stworzeniem nieludzkim i nieznającym lęku. Druga strofa, 
powtarzająca tytułową frazę, rozjaśnia nieco ten niepokojący obraz 
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człowieka o „szklanym czole”: aura baśni czy mitu, która dominuje 
w pierwszej strofie, ustępuje metaforyzowanemu, lecz wyraźnemu 
opisowi współczesności i lotów kosmicznych, w których zwierzę (pies) 
wyprzedziło człowieka w drodze na orbitę ziemską; „szklane czoło” 
to może po prostu kask czy hełm astronauty (znacząca jest jednak 
okoliczność, że czoło to zrasza pot – okazuje się, że nawet korzystając 
z technologicznych udogodnień, człowiek nie jest w stanie zreduko-
wać własnych emocji i reakcji psychicznych). Regularnie zrymowane 
cztery pierwsze wersy tej strofy budują atmosferę spokoju, niezwykłe-
go, jeśli zważymy, że rzecz dotyczy wysłania psa w podróż kosmiczną:

więc naprzód pies poczciwy kundel
który nas nigdy nie opuścił
latarnie ziemskie śniąc i kości
w swej wirującej budzie uśnie

Fragment ten w zestawieniu z pierwszą zwrotką, operującą zupełnie 
inaczej nacechowaną leksyką, brzmi nieledwie sielankowo: metafory-
zowana rakieta jawi się tu jako przestrzeń tak bliska domowej, że ba-
śniowo oswojona i swojska. Znacząca jest gra słów, jaką w tym miejscu, 
rekonstruując psią świadomość, podejmuje Herbert: „latarnie ziemskie” 
to oczywiste przeciwieństwo „latarni morskich”. Te ostatnie stworzył 
człowiek, by ułatwić sobie podróżowanie, uczynić dostępniejszym 

„bycie w ruchu”, są one znakiem potrzeby zmiany i nastawienia na nią; 
„latarnie ziemskie” świadczą zaś o potrzebie zakorzenienia i nastawienia 
na to, co trwałe i niezmienne – nastawienia najwyraźniej cechującego 
wysyłanego w kosmos czworonoga.

Człowiek, którego świadomość wykracza poza zmysłowość i to, co 
bezpośrednio go otacza, horyzonty ma jednak zupełnie odmienne, i to 
jego optyka niespodziewanie naruszy odmalowany wcześniej senny 
obraz „wirującej budy”. Ostatni wers strofy, niezwiązany z innymi za 
pomocą rymu i w ten sposób formalnie „naddany”, zawiera lakoniczną, 
przekazaną w formie przenośni, dramatyczną informację: „zakipi – wy-
schnie ciepła krew”.

Wierszowy pies robi to, co do niego należy, i wypełnia zadania, które 
mu powierzono, jest dobry, poczciwy, wierny („nigdy nie opuścił” czło-
wieka) i nawet w przestrzeni kosmicznej wciąż pozostaje psem ziem-
skim, gdyż śni o latarniach i kościach. Takim chce go widzieć podmiot 
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tekstowy, który metaforyzując sputnik jako „wirującą budę”, najwyraźniej 
pragnie wskazywać właśnie na ciągłość psiego doświadczenia i psiej 
kondycji niezależnie od tego, gdzie znajduje ona spełnienie. Podobnie 
rzecz ma się z „drugim psem”, pojawiającym się w trzeciej strofie wier-
sza, po śmierci pierwszego w kosmosie przedstawiciela gatunku. Ów 

„drugi pies” ma do spełnienia szlachetną misję (jest przewodnikiem, 
który prowadzi ociemniałego, co stanowi nieledwie kwintesencję psiej 
lojalności i pomocy dla człowieka), a poza tym, całkiem zwyczajnie, 
skomle i szczeka. I tylko w ostatniej linijce okrutnie zmylony poczciwy 
i dobry pies czyni coś zaskakującego: „na ziemię szczeka jak na księżyc”.

Zauważmy, że w finale takim nie ma (podobnie, jak w całym tekście, 
por. wers „zakipi – wyschnie ciepła krew”) nawet cienia patosu. Choć 
równie adekwatnym dla opisu psiej aktywności na widok księżyca by-
łoby określenie „wycie”, w wierszu mowa jest o jego obszczekiwaniu. 
Wybór określenia zmienia tutaj wiele: obraz psa wyjącego do księżyca 
wprowadzałby silny element emocjonalny, a nawet mógłby stać się 
podstawą dla widzenia w psach głębszych uczuć czy wręcz metafi-
zycznych ciągot2. Herbert jest od tego daleki. Pies z jego wiersza jest 
stworzeniem pozbawionym lęków i tęsknot metafizycznych. Nawet 
wysłany w kosmos, czyni wciąż, po prostu, swoją powinność: śni o ko-
ściach (pierwszy pies), a także pełni rolę przewodnika i szczeka na coś, 
co wydaje mu się księżycem (drugi pies).

Czy zatem w komentowanym utworze można wobec losu nieszczęs-
nego, wysłanego w kosmos zwierzęcia mówić o tragizmie jego sytuacji? 
Istotnie, pada ono ofiarą konfliktu dwóch racji: rozwoju techniki i pra-
wa żywego stworzenia do życia, spośród których nowoczesna ludzkość, 
wysyłając psy w kosmos3, ale też (na przykład) rabunkowo gospodarując 
na planecie, wybiera często pierwszą. Wszelako pies z wiersza nie wie, 
co mu grozi i nigdy się tego nie dowie – wie to podmiot oraz czytelnik, 

2 Por. J. Tuwim, Psy [w:] tegoż, Wiersze, t. 2, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 
1986, s. 108: „Nie wyjemy ani z chłodu, ani z głodu, / Lecz że księżyc czarną płachtą na 
nas spadł / I z rozpaczy o tę srebrną głąb ogrodu, / O tę ciszę niepojętą, o ten świat”.

3 Od początku eksperymentu z wysłaniem Łajki w kosmos nie zakładano, że 
przeżyje ona lot: nie planowano w ogóle sprowadzać transportującego ją satelity 
z powrotem na ziemię. Fakt ten był znany współczesnym i może stanowić pewien 
kontekst dla odczytania wiersza Herberta, choć poeta nie musiał, rzecz jasna, wie-
dzieć o tym, by napisać to, co napisał.
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i to ich, nie psa, przeraża przeczucie zawarte w ostatnim wersie drugiej 
strofy: „zakipi – wyschnie ciepła krew” (rzec można, człowiek istnie-
je nieustannie wobec przeszłości i przyszłości, o czym informuje już 
pierwsza strofa tekstu – w tym punkcie okazuje się, że także wobec 
śmierci; tego horyzontu pies, instynktownie dążący do niezmiennego 
trwania, jest całkowicie pozbawiony). Niewątpliwie natomiast psi bo-
hater wiersza pada ofiarą sytuacji ironicznej: w kosmosie pragnie być 
tym, czym był na ziemi, dlatego „na ziemię szczeka jak na księżyc”. 
Także tu staje Herbert, rzecz jasna, po stronie słabszego, z czułością4 
wobec tego, który nie zawinił, a został wykorzystany; który nie wie, ale 
poniesie koszty cudzego eksperymentu.

Kim natomiast jest portretowany w wierszu człowiek? Ten „pierw-
szy”, opisany w inicjalnej strofie, i „my” ze strof końcowych? Będący 
drugim, obok psa, głównym bohaterem tekstu, człowiek wyraźnie się 
różni od wyprzedzających go w pochodzie ku przyszłości psa, świni 
czy osła. Wykorzysta przetarte przez nie szlaki: ucząc się z obserwacji 
przyrody, jest bowiem zdolny do refleksji nad nią i podporządkowywa-
nia jej sobie. Kwestią trudniejszą do rozstrzygnięcia pozostaje wszelako, 
czy owa odmienność może jednoznacznie być uznana za wyższość lub 
prymarność wobec innych wymienionych istot. Już w pierwszej strofie 
wszakże mówi się o nim jak o stworzeniu naznaczonym dziwnością 
(w przeciwieństwie do jakże zwyczajnego „dobrego psa”, „poczciwego 
kundla”). Człowiek „przemyka” ścieżką wśród traw, podczas gdy inni 
ścieżką po prostu „idą” – co jest tym trudniejsze do wytłumaczenia, że 
ma on przecież (znów – w przeciwieństwie do tamtych) „żelazną rękę”. 
Tak uzbrojony, czego zatem się obawia? Wyposażony w „szklane czoło” 
(kask astronauty?), dlaczego się poci, i to ze strachu? I w imię czego 
uczucie to usiłuje zataić czy unieważnić jako niewybaczalną słabość 
(„żelazną ręką zdusi / na szklanym czole kroplę strachu”)?

Lęk to w poezji Herberta uczucie istotne. Bez przesady można chyba 
utrzymywać, że „lęk odwieczny ciemny lęk” (z wiersza Do Marka Aurele‑
go, SŚ) to atrybut typowo ludzki, bijący wszak „odwiecznie” – „o kruchy 

4 Józef Maria Ruszar wskazuje, że według Zbigniewa Herberta „postawa so-
lidarności […] przełamuje egzystencjalną samotność człowieka. Jej uczuciowym 
ekwiwalentem jest czułość”. J.M. Ruszar, W poszukiwaniu Curatii Dionisii, „Pogra-
nicza” 2008, nr 3, s. 52.
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ludzki ląd”. To w jego imię podmiot wiersza Do Marka Aurelego prosi 
cesarza -stoika: „spokój zdejm”, by właśnie w lęku, trwodze i drżeniu 
odkryć rodzinne podobieństwo między ludźmi. Przeczuwać należy, że 

„pierwszy człowiek” z liryku Naprzód pies jest zatem ponurym, w istocie 
nieludzkim wyjątkiem od ogólnoludzkiej zasady trwożenia się w obli-
czu nieba, które „mówi obcą mową” – i wobec tajemnicy życia i śmierci, 
do panowania nad którymi uzurpuje sobie prawa (czy to przypadek, 
że podbój kosmosu, sfery gwiazd, wymaga właśnie takiej osobowości – 
kogoś, kto nie ulęknie się piękna i metafizycznego dreszczu, jaki od 
wieków wywołuje w śmiertelnych „srebrne larum gwiazd”? Należałoby 
zapewne przypomnieć w tym kontekście także słynną maksymę Blaise’a 
Pascala: „Wiekuista cisza tych nieskończonych przestrzeni przeraża 
mnie”5, określającą tę właśnie postawę wobec kosmosu, która w pierw-
szej strofie tekstu ulega całkowitemu zaprzeczeniu).

Jednak, koniec końców, do takiego odrzucenia lęku w ludzkiej 
egzystencji nie dochodzi – gdyż dojść nie może. „Pierwszy człowiek”, 
zamieszkujący futurystyczny mit o podboju kosmosu, jest wszak jedy-
nie projektem. Realni ludzie, o których mowa w trzeciej strofie („my”), 
wiedząc i widząc więcej niż „dobry pies”, „świnia” i „osioł”, wydani są 
na pastwę własnego umysłu: nieobce jest im (stanowiące zresztą temat 
Do Marka Aurelego6) poczucie obcości kosmosu i znikomości człowieka 
w jego obliczu. To dlatego w porównaniu z psem, który usypia spokojnie 
i umiera bez jęku skargi w „wirującej budzie”, ludzka obecność w ko-
smosie jest groteskowo wręcz niezgrabna. Przedstawieni w wierszu „my”, 

5 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński, w ukł. J. Chevaliera, przyg. do druku 
M. Tazbir, Warszawa 1999, s. 62. Kontekst ten nieobcy był Herbertowi, którego 
bohater w wierszu Pan Cogito i wyobraźnia (ROM) „pragnął pojąć […] noc Pascala”. 
Na tropy Pascalowskie w twórczości Herberta wskazali między innymi Małgo-
rzata Mikołajczak (Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa 
Herberta, Wrocław 2007, s. 27 – 28), Paweł Gogler (Blizna – Herbert wobec „śmierci 
Boga” [w:] Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. 
G. Halkiewicz -Sojak, J.M. Ruszar, R. Sioma, Toruń – Kraków 2012, s. 282), Jacek 
Bolewski SJ („Święta chwila poczęcia”. Kreacyjne światła płynące z twórczości Zbignie‑
wa Herberta [w:] Między nami a światłem…, s. 82). Za podsunięcie mi tego wątku 
rozważań dziękuję panu profesorowi Tomaszowi Tomasikowi.

6 Na ten temat zob. R. Sioma, Aż runą świata ściany cztery. Epikurejskie źródła 
sensualizmu poezji Zbigniewa Herberta [w:] Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna 
historia sztuki Zbigniewa Herberta, cz. 2, red. J.M. Ruszar, Lublin 2006, s. 103.
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ludzie, jesteśmy bowiem zależni od innych (prowadzeni na smyczy przez 
psa przewodnika, stukając przed sobą białą laską), „potrącamy gwiazdy”, 

„bijemy pięścią w eter”, pełni lękowej agresji oraz frustracji, słowem – 
biegunowo odmienni od psa w tej samej sytuacji, i dlatego właśnie 
skutecznie zagłuszający napełniającą Pascalowski kosmos „wiekuistą 
ciszę” wywołanym przez siebie hałasem. We frazie „a my za psem…”, 
otwierającej trzecią strofę, użycie spójnika „a” jest modelowym wręcz 
przykładem wykorzystania go w możliwej funkcji przeciwstawienia.

Pies bowiem, zanurzony w świecie przyrody, nawet wyrwany z niego 
na siłę ludzką przemocą i wysłany w kosmos, pozostaje psem. Dlatego 
zawsze wie, co robić, i nawet jeśli zostaje zmylony („na ziemię szczeka 
jak na księżyc”), to postępuje słusznie, gdyż jego działanie ugrunto-
wane jest w tym, jak być powinno. Jest ślepy nie tyle fizycznie (intuicja 
podpowiada mi, że ślepy pies nie szczeka ani na ziemię, ani na księżyc, 
bo ich nie widzi), ile raczej „niewidzący” tego, co widzi człowiek, dla-
tego – mniej przebiegły i bardziej przewidywalny. Ta niezmienność 
to coś niedostępnego człowiekowi, który, czy to wśród czarnych traw, 
czy to w otchłani ciemnego eteru, czuje lęk, bo nie widzi i nie słyszy 
odpowiedzi na pytania podsuwane mu przez jego własną świadomość. 
Wykorzystuje psa – ale to jest wykorzystanie rozpaczliwe. Wie bowiem, 
że jeśli psa zabraknie, zostaną tylko lęki.

Zarazem trzeba zauważyć, że zarysowane w ten sposób wierszowe 
przeciwstawienie człowieka i psa nie ma bynajmniej charakteru abso-
lutnego. Na przestrzeni całego wiersza bohaterowie zamieniają się prze-
cież rolami, obsadzając – na zmianę, a nawet jednocześnie – stanowiska 

„przewodnika” i „wiedzionego”, ślepca oraz tego, który widzi i wie. Ta 
zamiana w roli ślepców, jaka dokonuje się na przestrzeni wiersza między 
człowiekiem a psem, wskazuje, że „ślepy” oznacza w tym wierszu nie ty-
le fizyczną cechę bycia niewidomym czy ociemniałym, co jest metaforą 
bezradności, nierozpoznawania istoty sytuacji, co może mieć ironiczne lub 
tragiczne konsekwencje. Z tego właśnie powodu ślepy pies może nadal 
służyć za przewodnika, nawet astronomom – a jednocześnie człowiek, 
konstruktor rakiet i zdobywca kosmosu, potrzebuje kogoś, kto będzie 
go wiódł za sobą i sprowadzi jego świat do właściwych wymiarów: „imię 
człowieka zapach jabłka / orzeszek dźwięku ćwierć koloru”.

Naczelną zasadą wiersza jest właśnie owo kilkakrotne odwrócenie 
obrazów: gra przewag i niedostatków człowieka i psa, opowiedziana 
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w kilku odsłonach (futurystyczny mit, baśniowy obraz „wirującej budy”, 
ludzka bezradność w przerażającym człowieka kosmosie i ponowne 
uspokojenie w nadziei na odnalezienie drogi powrotnej). Jak precyzyjna 
to konstrukcja, uzmysławia skupienie na ważkich elementach poetyki 
tekstu. Dla zbudowania atmosfery i zaakcentowania znaczeń wyko-
rzystany został rym. To za jego sprawą w wierszu daje się bez trudu 
wyodrębnić trzy niedokładnie zrymowane czterowiersze:

więc naprzód pies poczciwy kundel
który nas nigdy nie opuścił
latarnie ziemskie śniąc i kości
w swej wirującej budzie uśnie

wszystko co można w podróż wziąć
poprzez ciemnego świata zgorzel
imię człowieka zapach jabłka
orzeszek dźwięku ćwierć koloru

to trzeba wziąć ażeby wrócić
odnaleźć drogę jak najprędzej
kiedy prowadzi ślepy pies
na ziemię szczeka jak na księżyc

Wszystkie one dotyczą albo psa, albo odzyskiwanego na powrót świata, 
w którego ramach możliwe jest poczucie bezpieczeństwa i zadomowie-
nie. Skontrastowane z nimi fragmenty nierymowane, stanowiące około 
połowę wiersza, dotyczą natomiast świata projektowanych triumfów 
technologicznych oraz ich – koniec końców – groźnego dla człowieka 
wymiaru.

W konsekwencji formalnego ukształtowania wiersza człowiek w nim 
przedstawiony jawi się w najwyższym stopniu niejednoznacznie czy 
lepiej – dwoiście. Z jednej strony można go opisać użytym w pierw-
szej strofie językiem ideologicznego projektu, buńczucznej propagandy, 
który – zważywszy na przebieg zdarzeń wierszowych, lecz także bę-
dących dla nich podstawą zdarzeń rzeczywistych (wysłanie zwierzęcia 
w kosmos na pewną zagładę) – nie jest w stanie ukryć ani przekłamać 
prawdy o rzeczywistych możliwościach człowieka. Z drugiej strony 
leksyka i metaforyka użyte w trzeciej strofie, do człowieka oraz jego 
świata się odnoszące, wskazują na całkiem inny zespół przeświadczeń 
antropologicznych: człowiek (a właściwie „my”, ludzie) to istoty słabe, 
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wręcz kalekie (wymagające prowadzenia „na smyczy”, niewidzące i nie-
słyszące), głęboko bezradne („bijące pięścią”), których świat – gwał-
townie przeobrażony na skutek ziszczenia fantazji o podboju kosmosu 
i panowaniu nad nim – jawi się jako „ciemny” (słowo tym ważniejsze, 
że powtórzone dwukrotnie na małej przestrzeni tekstu). Z jednej 
strony można by w tym opisie dostrzegać próbę oddania faktycznego 
stanu pasażera rakiety kosmicznej, którego otacza cisza przestrzeni 
międzygwiezdnej, przerywana jedynie komunikatami z ziemi, i któ-
rego widzenie ograniczone jest do zapośredniczonego przez sprzęty 
techniczne kontaktu z ciemną przestrzenią wokół rakiety. Intensywne 
zmetaforyzowanie tekstu nie pozwala jednak poprzestać na takiej 
realistyczno -naturalistycznej wykładni. Ta jednolita, ogarniająca wszyst-
ko „ciemność”, eksponowana w trzeciej strofie, skojarzona dodatkowo 
z „niewidzeniem” i „niesłyszeniem”, każe przypomnieć, że to, co zmy-
słowe – a co najwyraźniej zostało odjęte pokoleniu ludzi powołanych na 

„astronautów z białą laską” – ma w poezji Herberta trojakie znaczenie: 
niesie ze sobą sens epistemologiczny, estetyczny oraz moralny, a tak-
że – że to w imię doświadczanego zmysłowo świata poeta podejmował 
często polemiki z systemami filozoficznymi, światopoglądowymi czy 
religijnymi7. Świat, w którym nie ma doznań sensualnych, w którym 
człowiek pozbawiony jest umiejętności (lub szansy) ich odczuwania, jest 
światem człowieka odartego z możliwości poznawczych (dlatego po-
trzebny jest pies przewodnik), niezdolnego do postrzegania piękna oraz 
do refleksji moralnej nad własnym postępowaniem. To dlatego drogę 

„powrotu” znaczą okruchy tego, co percypowane za pośrednictwem zmy-
słów: „imię człowieka zapach jabłka / orzeszek dźwięku ćwierć koloru”.

Wyliczenie to, oparte na użyciu metafory oraz litoty, stanowi poetycki, 
skrótowy wykład zasady fragmentaryczności ludzkiego zmysłowego 
postrzegania świata i zarazem przywiązania do niego8 – fragmenta-
ryczności będącej ograniczeniem, lecz jeśli zostanie właściwie wyko-
rzystana, pozwalającej zamieszkać w rzeczywistości. To, co człowiekowi 
dostępne, to zawsze fragment, ułomek, urywek: tym, niczym więcej, są 

7 Por. tamże, s. 82.
8 Por. na ten temat uwagi Joanny Kosturek: taż, Żeby tylko nie anioł… Konkret 

i abstrakcja w poezji Zbigniewa Herberta [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne 
inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010, s. 252 – 253.
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zarówno zmysłowe doznania (zapach, dźwięk, kolor), jak i imię – one 
wszakże gwarantują kontakt z tym, co rzeczywiste, i wierność światu 
w myślowym do niego odniesieniu. Ta „ludzka skala” przeżyć opartych 
na fragmentaryczności i cząstkowości uczy pokory9, trzeba się jednak 
na nią zgodzić, zarazem bowiem wiadomo, że próby jej przekraczania 
i sięgania gwiazd kończą się ślepotą i głuchotą, zatratą tego, co w czło-
wieku ludzkie10.

Wspomniałam już, że osią wiersza jest, moim zdaniem, kilkakrotne 
odwrócenie obrazów, ilustrujące niepewną relację pierwszeństwa między 
człowiekiem i psem. Pies jest wszak wysunięty „naprzód”, wiersz jednak 
objawia cały podstęp tkwiący w tej formule; nie wiadomo, który z nich 
jest wymagającym kurateli ślepcem, a który przewodnikiem. Sytuacja 
ta przywodzi mi na myśl utwór poety, którego Herbert skądinąd wy-
jątkowo wysoko cenił. W sonecie XVI spośród Rilkowskich Sonetów 
do Orfeusza napotykamy dość charakterystyczny opis relacji człowieka 
i psa, oparty na odwołaniu do motywu biblijnego Ezawa. W wierszu 
dokonuje się przywrócenie psu pierworództwa, gdy Orfeusz kładzie 
rękę na jego sierści: Das ist Esau in seinem Fell – w przekładzie Mieczy-
sława Jastruna: „Tu. Oto Ezaw odziany w skórę”11 (bardziej dosłownie 
należałoby zapewne napisać: „To jest Ezaw w swojej sierści / skórze”).

Myślę (choć niezbitych dowodów na to, oczywiście, nie mam), że 
Herbert znał ten sonet12 i że sytuacja wierszowa, jaką naszkicował Rilke, 

9 „Jeśli zaufasz pięciu zmysłom / świat zbiegnie się w laskowy orzech” – pisał 
Herbert, w tonie przestrogi, w wierszu Kłopoty małego stwórcy (SŚ). Redukcja jest 
nieunikniona. Racjonalne poznanie jednak także nie gwarantuje sukcesu (czy to 
przypadek, że znów pojawia się przy tej okazji metaforyka astronomiczna?): „jeśli po-
wierzysz [się] rwącym myślom / na wielkich szczudłach teleskopów / zajdziesz daleko 
w pewną ciemność” (w tym samym wierszu).

10 Jednocześnie w wierszu toczy się – na drugim planie – dyskusja o konieczności 
przyjęcia, prócz zmysłowego, także racjonalnego sposobu postrzegania świata. Zmy-
sły, którym wierny jest pies, nie pomagają mu wszak przetrwać ani nie są gwarancją 
prawidłowego rozpoznania sytuacji.

11 R.M. Rilke, Poezje, wyb., tłum., posł. M. Jastrun, Kraków 1987, s. 260 – 261.
12 Herbertowska znajomość poezji Rilkego oraz estyma, jaką ją darzył autor 

Struny światła, jest rzeczą oczywistą (wystarczy przypomnieć słynne słowa wiersza 
Do Ryszarda Krynickiego – list [ROM]: „Niewiele zostanie Ryszardzie naprawdę nie-
wiele / z poezji tego szalonego wieku na pewno Rilke Eliot”), i wielokrotnie przez 
badaczy wskazywaną, podobnie jak okoliczność, że Herbert czytał utwory austriac-



106 Katarzyna Szewczyk -Haake

odcisnęła się na komentowanym przeze mnie liryku. W sonecie XVI fun-
damentalną dla sytuacji lirycznej jest dialektyka zbliżeń i oddaleń czło-
wieka i zwierzęcia, posunięta do tego stopnia, że momentami trudno 
orzec, czy w danym miejscu wypowiada się pies, czy jego pan (to dość 
bliskie sytuacji, nazwanej przeze mnie przed chwilą, nieco technicznie, 

„zamianą ról”). Ważnym uczuciem, o którym mowa w wierszu Rilkego, 
jest trwoga (du erschrickst vor dem Zauberspruch – „trwożysz się przed 
zaklęciami”), emocja niezwykle istotna także u Herberta, choć u Ril-
kego – inaczej niż w komentowanym wierszu – przypisana także psu13. 
I wreszcie kwestia zasadnicza: biblijny Ezaw utracił swe pierworództwo, 
sprzedając je za miskę soczewicy14, lecz w sonecie XVI zdobywa je na 
powrót, niejako wbrew schematowi narzuconemu przez biblijną historię 
(o czym świadczy finałowy gest uznania w psie pierworodnego – Ezawa). 
W liryku Herberta następuje w istocie podobne sproblematyzowanie 
tego kręgu zagadnień: przewag i niedostatków, wyższości i niższości 
człowieka i psa. Wiersz wskazuje, że w relacji człowieka i zwierzęcia 
starszeństwo jest względne, a ich światy są zarazem bliskie sobie i dalekie.

Wysyłając psa w kosmos albo też samemu wyruszając na jego podbój, 
człowiek dowiaduje się o sobie tego, czego wolałby może nie wiedzieć 
(czy ktoś z nas chciałby widzieć siebie „bijącego pięścią w ciemny eter”, 
nasłuchującego bezradnie skomlenia bliskiego śmierci zwierzęcia, sie-
bie – ślepego i głuchego, czepiającego się rozpaczliwie ułomków tego, 
co znane i kochane?). Na tym tle zrozumiała jest potrzeba, by „wró-
cić / odnaleźć drogę jak najprędzej”. Na czym w istocie ma to jednak 
polegać: do czego tu wracać, odnajdywać drogę dokąd prowadzącą?

kiego poety w niemieckim oryginale. Por. na przykład K. Kuczyńska -Koschany, Rilke 
poetów polskich, Wrocław 2004, s. 245.

13 Erazm Kuźma zwrócił uwagę, że u Rilkego zwierzęta, a nie ludzie, są isto-
tami tragicznymi, ponieważ nie potrafią one (jak słynna pantera z wiersza o takim 
samym tytule) przystosować się do warunków, w jakich człowiek niekiedy każe im 
bytować. Por. E. Kuźma, O symbolice zwierzęcej w literaturze i sztuce dwudziestolecia 
międzywojennego (na wybranych przykładach) [w:] Literacka symbolika zwierząt, red. 
A. Martuszewska, Gdańsk 1993, s. 151. Także w wierszu Herberta można wskazywać 
na wyraźne akcentowanie problemu „nieprzystosowania” psa do życia w „kosmicznej 
budzie”.

14 Kuźma przypomina, że w ujęciu Henriego Bergsona zwierzę wzięło na siebie to, 
co człowiekowi było zbędne, i oddało swoje pierworództwo za instynkt. Tamże, s. 152.
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Istnieją bodaj dwa kulturowe (literackie) prototypy sytuacji tego ro-
dzaju, kiedy to człowiek, cudem uniknąwszy niebezpieczeństw i śmierci, 
odnajduje drogę powrotną, zaś w powrocie tym pewną rolę odgrywa 
także pies. Pierwsza z nich jest bardziej może oczywista, bo archety-
piczna: kiedy Odyseusz trafił wreszcie do swego domostwa w Itace, 
czekał nań i jako pierwszy rozpoznał go Argos, który zaraz potem 
zdechł, szczęśliwy, że doczekał powrotu swego pana. Druga to historia 
biblijnego Tobiasza. Kiedy ów po długiej i niebezpiecznej wędrówce 
powraca do domu, by przynieść ulgę starym rodzicom i przyczynić się 
do uzdrowienia ojca, prócz anioła Rafała towarzyszy mu także pies, 
bezimienny, ale też, najwyraźniej, wierny („A pies biegł z nimi, przed 
nim i przed Tobiaszem”, Tob, 11,415). Notabene, w przekładzie Biblii 
dokonanym przez Jakuba Wujka, w cytowanym miejscu pojawia się 
właśnie fraza „naprzód pies” („Tedy przybieżał naprzód pies, który był 
przy nim w drodze, a jako poseł przyszedszy [sic!], radował się mar-
ganiem ogona swego”, Tb 9,916).

Wydaje się, że wiersz Herberta przywołuje z daleka oba te intertek-
sty. W istocie bowiem człowiek z wiersza, wedle kojącej wizji zawartej 
w finale, dzięki zmysłowym urywkom wspomnień czy wiedzy, ma wrócić, 
jak Tobiasz i jak Odyseusz, po trudach do bezpiecznej przystani. Z ko-
smosu, w którym czyhają na niego niebezpieczeństwa i budzą się lęki 
przed nieznanym, trzeba mu wrócić na ziemię, do domu. Uratować siebie 
przed snami o potędze, w imię których człowiek okazuje się całkowicie 
nieludzki, i uratować psa, wierne i lojalne stworzenie, którego daleka bli-
skość uświadamia ludziom, jak bardzo dziwnymi istotami są oni sami. Ta 
konsolacyjna wizja jest czymś, co zawdzięczamy mitom, tym prawdziwym, 
a nie ideologicznym uroszczeniom, usiłującym zająć ich miejsce. Dążenia, 
którym przyświeca ideologia (a do nich należy podbój kosmosu przy 
wykorzystaniu zwierząt wysyłanych tam na pewną śmierć), sprowadzają 
na człowieka katastrofę, czynią go nieludzkim. Okazuje się, że dawne 
mity, wśród których jest i ten o uczuciu przyjaźni psa i człowieka (przy-
jaźni, której doświadczyli Odys i Tobiasz), raz jeszcze ratują ludzkość – 
są bowiem jedynym remedium na przerażające rezultaty owych dążeń.

15 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu…, s. 29.
16 Biblia w przekładzie Jakuba Wujka z 1599 roku, transkrypcja typu „B” orygi-

nalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski, Warszawa 2000, s. 789.
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Ewa Goczał

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Z popiołów, z pamięci
O elegii sprawiedliwej Zbigniewa Herberta

(Pan Cogito szuka rady)

Nawet gdy nie potrafisz dobrze 
śpiewać – śpiewaj. Śpiewaj do 

siebie. Śpiewaj w zaciszu swego 
domu. Śpiewaj mimo wszystko.

Nachman z Bracławia1

1.

Wiersz Pan Cogito szuka rady to utwór nieco marginalizowany w ba-
daniach nad twórczością Zbigniewa Herberta. Opublikowany po raz 
pierwszy na łamach „Tygodnika Powszechnego” w 1972 roku, trafił 
następnie do tomu Pan Cogito. Jeśli pisano o nim w kontekście całej 
książki albo tytułowej postaci – którym poświęcono przecież niejedną 
rozprawę – to stanowił raczej uzupełniający niż podstawowy przedmiot 
analiz. Jeśli natomiast interpretowano ten wiersz w osobnych szkicach, 
to zawsze – ze względu na frapującą obecność w nim postaci żydow-
skiego mistyka – bardzo rozbudowując kontekst tradycji chasydzkiej 
czy kabalistycznej. Powstały w ten sposób niezwykle ciekawe komenta-
rze, wzbogacone przez autorów przytoczeniami opowieści o sławnych 
cadykach (jak w przypadku tekstu Marka Adamca Dlaczego chasydzi?) 
lub informacjami o zawiłościach mistycznej doktryny judaizmu (co 

1 Puste krzesło. Odnaleźć radość i nadzieję. Ponadczasowa mądrość chasydzkiego 
mistrza rabbiego Nachmana z Bracławia, oprac. M. Mykoff, tłum. J. Moderski, Po-
znań 1996, s. 52.
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uczynił Sławomir Jacek Żurek, pisząc W poszukiwaniu „Niewidzial‑
nego Mesjasza”)2. W przywołanych artykułach sam wiersz pozostawał 
zawsze niejako na marginesie, a nie w centrum rozważań, wydawał się 
pretekstem do rozwijania różnych wątków dodatkowych, a nie tekstem 
głównym. Nie wynikało to bynajmniej z nieuwagi badaczy i nie jest 
mankamentem ich prac ani dowodem na niski poziom artystyczny 
wiersza. Przeciwnie – charakteryzuje jego zasadniczą cechę, jaką jest 
właśnie swoista marginalność, rozumiana nie jako deprecjonująca 
podrzędność, ale rozszerzająca pole widzenia skrajność – ekskur -
sywność i  eksodyczność  – właściwa każdej oryginalnej poezji, ale 
tutaj szczególnie dobrze widoczna i użyteczna jako kategoria opisowa. 
Pan Cogito szuka rady to utwór, który – sam w sobie bardzo niejasny, 
mniej wyrazisty i nie tak klarownie ironiczny jak inne liczne wiersze 
Herberta – domaga się rozbudowanego kontekstu. W warstwie narra-
cyjnej opowiada o wyjściu bohatera poza siebie, poza swój świat, o jego 
błądzeniu na wygnaniu, które stanowi powód rozpaczy, ale też źródło 
świadomości – a przy tym dla samego poety jest pewnego rodzaju 
ekskursem, punktem zejścia z własnego szlaku, do jakiego skłania on 
także czytelników. Głównym podejmowanym przez niego problemem 
staje się natomiast – by uzupełnić tak szkicowaną charakterystykę – 
kulturowy exodus nowoczesności, w której człowiek wygnany został 
z mitu i wrzucony w dziejowość, a tym samym uwolniony z ustalonych 
prawideł i dopuszczony do działania.

Szereg takich wzmocnionych przez uproszczenie dwuznaczności, 
charakterystycznych dla tego wiersza, można wydłużać. Z jednej strony 

2 Zob. M. Adamiec, Dlaczego chasydzi? Próba lektury wiersza Zbigniewa Herberta 
[w:] tegoż, „Cień wielkiej tajemnicy…”. Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackie‑
wicz, Herbert, Vincenz…, Gdańsk 1995; S.J. Żurek, W poszukiwaniu „Niewidzialnego 
Mesjasza”. Komentarze kabalistyczne do liryku „Pan Cogito szuka rady” Zbigniewa Her‑
berta [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woźniak -Łabieniec, J. Wiśniewski, 
Kraków 2001. Por. także Z. Mroczek, Pan Cogito szuka rady u cadyka z Bracławia, 

„Warsztaty Polonistyczne” 1997, nr 3; H. Seweryniak, „Pan Cogito szuka rady” [w:] 
tegoż, Medytacje z Herbertem, Płock 2006. Nie sięga natomiast po ten wiersz Artur 
Grabowski, choć umieszcza twórczość Herberta w kontekście tradycji kabalistycznej. 
Zob. A. Grabowski, Modlitwy i medytacje. O kabalistycznej i neoplatońskiej tradycji 
w poezji Paula Celana i Zbigniewa Herberta [w:] tegoż, Herbert ‑Hermes. Konteksty 
nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta, Kraków 2013.



Z popiołów, z pamięci 111

jest on czymś pobocznym, łatwym do pominięcia, ciekawostką, „wier-
szykiem”3. Z drugiej mówi o rzeczach uniwersalnych, zawsze dla Her-
berta istotnych, jest kunsztowny i bywa eksponowany, jako że tytułem 
Pan Cogito szuka rady opatrzono wydany w bieżącym roku dwujęzyczny, 
polsko -angielski, wybór wierszy, a także, przed laty, pierwszy oparty 
na tej twórczości poetyckiej spektakl teatralny, którego reżyserem był 
Zbigniew Zapasiewicz – choć zaznaczyć trzeba, że wyeksponowanie 
tytułu nie wydobywa jeszcze z cienia treści utworu4. Za wyjątkowy 
i ważny uważa go na przykład Ryszard Krynicki, dla którego jest on – 
obok sąsiadujących z nim w tomie Rozmyślań Pana Cogito o odkupieniu – 
tym z „wierszy metafizycznych”, które „zawierają najważniejsze pytania 
poezji Herberta”5. To rzeczywiście wiersz pytań – pełen wątpliwości 
i otwarty na niedającą się zgłębić tajemnicę. Aby tę pozbawioną fun-
damentu odpowiedzi, dynamiczną przestrzeń znaczeń uporządkować, 
opieram swoje odczytanie na dwóch pojęciach, określających dwie 
ważne cechy tego utworu – a być może w ogóle twórczości autora 
Struny światła – które postaram się z niego wydobyć i objaśnić. Są 
to: e leg i jność, skorelowana z symbolicznymi, tytułowymi dla mnie, 
a wygłosowymi dla wiersza, popio łami, oraz sprawied l iwość, 
która łączy się z istotną i często podnoszoną w recepcji badawczej 
dzieła Herberta problematyką pamięc i. Utwór w całości brzmi tak:

Pan Cogito szuka rady

Tyle książek słowników
opasłe encyklopedie
ale nie ma kto poradzić

zbadano słońce

3 Tak bagatelizuje utwór Herbert w liście do Jerzego Turowicza, pisząc w post-
scriptum: „Znalazłem jeden wierszyk, może się przyda”. List Zbigniewa Herberta 
do Jerzego Turowicza z 4 VI 1972 (ZHJT 193).

4 Zob. Z. Herbert, Pan Cogito szuka rady  / Mr Cogito seeks advice, oprac. A. Valles, 
tłum. C. Miłosz, P.D. Scott, A. Valles, Kraków 2017; Pan Cogito szuka rady, spektakl 
w reż. Z. Zapasiewicza, Teatr Powszechny w Warszawie, premiera: 15 grudnia 1984. 
Wcześ niej, w 1981 roku, powstał spektakl telewizyjny pod tytułem Pan Cogito, rów-
nież w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza.

5 R. Krynicki, Bezbożnik kochający życie, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 174, s. 27 – 28.
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księżyc gwiazdy
zgubiono mnie

moja dusza
odmawia pociechy
wiedzy

wędruje tedy nocą
po drogach ojców

i oto
miasteczko Bracław
wśród czarnych słoneczników

to miejsce które opuściliśmy
to miejsce które krzyczy

jest szabas
jak zawsze w szabas
ukazuje się Nowe Niebo

 – szukam ciebie rabi

 – nie ma go tutaj –
mówią chasydzi
 – jest w świecie szeolu

 – miał piękną śmierć
mówią chasydzi
 – bardzo piękną
tak jakby przeszedł
z jednego kąta
do drugiego kąta

cały czarny
w ręku miał
Torę płonącą

 – szukam cię rabi

 – za którym firmamentem
ukryłeś mądre ucho

 – boli mnie serce rabi
 – mam kłopoty
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może by mi poradził
rabi Nachman
ale jak mam go znaleźć
wśród tylu popiołów

2.

Od ostatniego słowa tego wiersza łatwo poprowadzić linię łączącą Her-
berta z innym poetą, jego rówieśnikiem, starszym od autora Napisu zale-
dwie o kilka tygodni i połączonym z nim wspólnotą doświadczeń, a także 
serdeczną znajomością6. Chodzi o Jerzego Ficowskiego, autora Odczyta‑
nia popiołów – tomu poetyckiego w całości poświęconego ofiarom Zagła-
dy, o którym pisano, że jest „najdonioślejszym głosem pamięci w polskiej 
poezji” 7. Książka ta – ze względu na działalność Ficowskiego w Komite-
cie Obrony Robotników i zakaz druku w PRL – ukazała się w Londynie 
w 1979 roku, a więc później niż Pan Cogito. Znacznie wcześniej jednak 
opublikował poeta List do Marc Chagalla – poemat nie tylko upamięt-
niający Szoah, ale też odnoszący się dyskretnie do późniejszych losów 
Żydów w Polsce. Formalne i semantyczne ukształtowanie tego utworu 
naśladowało hebrajską skargę, która odezwie się też echem w wierszu  

6 Elżbieta Ficowska opowiadała we wspomnieniach o Herbercie, że jej „mąż 
i Zbyszek mogli sobie otwarcie powiedzieć wszystko. Z zaufaniem. Spotykali się 
i w ZLP, i prywatnie. Nie była to może głęboka zażyłość. Było to po prostu dwóch 
poetów, którzy cenili się wzajemnie, śledzili swoją twórczość i niewątpliwie się lubili”. 
Warto dodać, że historia życia samej Elżbiety Ficowskiej – jako dziecko ocalonej 
z Holokaustu – żywo interesowała poetę. Wspominała to tak: „Zbyszek był zafa-
scynowany historią mojego ocalenia: jako półroczne niemowlę, uśpiona luminalem, 
zostałam wywieziona z getta warszawskiego w drewnianej skrzynce ukrytej na wozie 
z cegłami. Wraz ze mną przemycono wtedy drewnianą łyżeczkę, na której są wyryte 
moje imię i data urodzenia, taka metryka. Jestem jednym z dzieci Ireny Sendlerowej. 
Poznałam swoją historię przypadkiem, gdy miałam siedemnaście lat. Zbyszek znał 
tę opowieść od mojego męża i był nią bardzo przejęty. W jednym z listów do Jerze-
go pisał w rocznicę moich urodzin, że myśli tego dnia o mnie. Mój mąż i Zbyszek 
pomagali mi oswoić tę trudną wiedzę, na którą nie byłam przygotowana. Rozmowy 
z nimi były dla mnie bardzo ważne. Zbyszek zawsze pełen empatii, zrozumienia”. 
E. Ficowska, Dwaj poeci [tekst opracowany przez Annę Romaniuk na podstawie 
rozmowy z Elżbietą Ficowską, nagranej 14.05.2014] [w:] Wierność. Wspomnienia 
o Zbigniewie Herbercie, oprac. A. Romaniuk, Warszawa 2014, s. 350 – 352.

7 H. Grynberg, Poeta pamięci [w:] Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, 
szkiców i rozmów z lat 1956 – 2007, oprac. P. Sommer, Sejny 2010, s. 207.
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Herberta, a istotnym motywem były w nim popioły – ważne także w pi-
sanych w podobnym, powojennym czasie wierszach ze Struny światła 
oraz Hermesa, psa i gwiazdy, co można uznać za pewien ślad wspólnoty 
wyobraźni poetyckiej obu twórców8. Autor Studium przedmiotu, życzliwie 
zainteresowany twórczością Ficowskiego, zapewne czytał List do Marc 
Chagalla, a być może znał też skompilowaną przez jego autora antologię 
poezji ludowej Żydów polskich – dobrze pokazującą folklor sztetli i cha-
sydzką duchowość, a także przesilanie się na gruncie judaizmu pierwiast-
ka folklorystycznego mistycyzmu z pierwiastkiem oświeceniowego racjo-
nalizmu9. W 1981 roku Herbert napisał przedmowę do angielskiego wy-
dania Odczytania popiołów, z której warto przytoczyć dłuższy fragment 
mówiący wiele o jego postrzeganiu powinności poezji. Ujmował to tak:

[…] poeci mieszkający w strefach burzy mają poczucie odpowiedzialności za 
los zbiorowy, przyjęli na siebie obowiązek dawania świadectwa prawdzie nie 
tylko indywidualnej, natomiast mniej zajmują się przygodami własnej duszy 
i opiewaniem zranionego ego.

Wydaje mi się, że muzą poezji Ficowskiego jest Mnemozyne, czyli wyrażając 
się mniej górnolotnie – pamięć. Mamy gorzką świadomość, że żadne najbardziej 
nawet przekonujące i szlachetne pisanie nie może uratować świata, ani nawet 
jednej ludzkiej istoty. Z tego kalectwa należy wyciągnąć wniosek pozytywny, 
a mianowicie ten, że nie ma takiej siły, nie ma takiej instancji, która mogłaby 
nas zwolnić od piętnowania zbrodni i przemawiania w imieniu ofiar.

Opisanie bezprzykładnej zbrodni hitlerowskiej dokonanej na polskich Żydach 
jest zadaniem ponad siły każdego eposu, każdej powieści, każdej nawet prozy 
dokumentarnej. Wielkie statystyczne cyfry nie przemawiają do wyobraźni. 
W Odczytaniu popiołów Ficowski dokonał rzeczy, zdawałoby się, niemożliwej – 
nadał artystycznie przekonywający kształt temu, czego nie można ogarnąć słowem, 
przywrócił bezimiennym ludzką twarz, ludzkie indywidualne cierpienie, a zatem 
godność. Na pr z ekór f a r y z e j sk ie j oboj ę t no ś c i i  zmow ie m i lc z en i a 
w y m ier z y ł r a z j e s z c z e spr aw ied l iwoś ć w id z i a l nemu ś w iat u10.

8 W dwóch pierwszych książkach Herberta słowo „popiół” pojawia się kilka-
krotnie, częściej niż w późniejszych tomach, w liczbie pojedynczej (Dom, O Troi, SŚ) 
i mnogiej (Do Marka Aurelego, SŚ; U wrót doliny, HPG).

9 Zob. J. Ficowski, List do Marc Chagalla [w:] tegoż, Lewe strony widoków, oprac. 
P. Sommer, Poznań 2014, s. 28 – 31 (pierwodruk w tomie Moje strony świata, Warsza-
wa 1957). Por. Rodzynki z migdałami. Antologia poezji ludowej Żydów polskich, tłum. 
J. Ficowski, Warszawa 1964.

10 Z. Herbert, O moim przyjacielu [w:] Wcielenia Jerzego Ficowskiego…, s. 219 
[wyróżnienie – E.G.].
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Zaznaczyć trzeba od razu, że kończące tę wypowiedź nawiązanie do 
słów Josepha Conrada musiał poeta wyjątkowo cenić, gdyż nośną fra-
zą o wymierzaniu – przez „całą wielką literaturę” – „sprawiedliwości 
widzialnemu światu” spuentował także kilka lat wcześniej laudację dla 
Czesława Miłosza11. Zachowywanie i pielęgnowanie pamięci czy wręcz 

„sz tuka pamiętania”12 to wartość w dziele Herberta niezwykle ważna 
i, jego zdaniem, fundamentalna dla kształtowania się tożsamości, a przy 
tym – podtrzymywania sprawiedliwości. Do tego pojęcia jeszcze wrócę, 
na razie przyglądając się Herbertowskiej sz tuce upamiętniania, któ-
ra realizuje się u niego dwutorowo. Podobnie jak Jerzy Ficowski starał 
się upamiętniać w swojej poezji pojedyncze, krzywdzone i unicestwiane 
istnienia ludzkie, a zarazem pewną całą, przedzagładową, ponadjed-
nostkową kulturę – wychodząc przy tym od własnego doświadczenia 
albo obserwacji i dochodząc do wartości uniwersalnych – tak też czy-
ni w tym jednym wierszu autor Pana Cogito. Nawiązanie do cadyka 
Nachmana było wprawdzie odczytywane jako charakterystyczne dla 
poety skupienie się na postaciach pomnikowych, odrealnionych albo 
w ogóle nierealnych, ale wydaje się to anachronizmem, uprawnionym 
jedynie w pisanej z perspektywy czasu i subiektywnej formie felietonu. 
Ryszard Marek Groński opisywał poetę tak:

Żyjący klasyk: niżej Marka Aureliusza, Marsjasza, Apolla, Hermesa, Ifigenii, 
króla Midasa i rabina Nachmana z Bracławia nigdy nie schodził. Patrząc na niskie 

11 W tym przypadku nieco zniekształcił Herbert cytat, pisząc o „oddawaniu 
sprawiedliwości”. W żadnym przypadku nie zaznaczył przy tym źródła – fraza ta 
zapewne funkcjonowała w jego świadomości jako skrzydlate słowa należące już do 
wspólnej pamięci kulturowej. Zob. Z. Herbert, O Czesławie Miłoszu (ZHCM 134). 
Jest to rekomendacja do The Neustadt International Prize of Literature, napisana 
w 1975 roku pod tytułem Czesław Miłosz: poeta, powieściopisarz, krytyk, tłumacz, ese‑
ista. U Conrada fragment ten brzmi dokładnie tak: „Dzieło, choćby najskromniejsze, 
które pragnie stanąć na wyżynie sztuki, winno nosić jej piętno w każdem zdaniu. 
Sztukę zaś można określić jako wysiłek ducha, dążący do wymierzenia najwyższej 
sprawiedliwości widzialnemu światu przez wydobycie na jaw prawdy – wielorakiej 
i jedynej – ukrytej pod wszelakiemi pozorami”. J. Conrad, Przedmowa, tłum. A. Za-
górska [w:] tegoż, Murzyn z załogi „Narcyza”, tłum. J. Lemański, Warszawa 1923, s. 9.

12 Określenie Dariusza Konrada Sikorskiego. Tenże, Pamięć i tożsamość. Zacho‑
wanie siebie jako warunek tożsamości [w:] Wyraz wyłuskany z piersi, red. B. Gautier, 
D. Knysz -Tomaszewska, J.M. Ruszar, M. Zieliński, Lublin 2006, s. 155.
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sprawy jak mędrzec patrzy na bieg obłoków. Jedynie Herbert – pomyślałem – 
oddzieli mnie od chlupotania błota; jazgotu domowych kłótni13.

Obecność w tym szeregu żydowskiego cadyka, postaci uosabiają-
cej przedwojenny chasydyzm, ale też po prostu historycznej, w mo-
mencie powstania wiersza byłaby raczej ekscentryczna niż oczywista. 
Nachman z Bracławia z pewnością nie był wówczas, zanim jeszcze 
pojawiły się i upowszechniły przekłady opowieści chasydzkich spisa-
nych przez Martina Bubera, znany ogółowi odbiorców i odwołanie do 
niego w wierszu słynnego poety zdumiewało samych chasydów, którzy 
mieli okazję zapoznać się z tym wierszem w przekładzie Davida Wein-
felda, ale i interpretatorów, zadających naturalne pytanie: „dlaczego 
nie klasycy”14? W czasie, kiedy wiersz był pisany i publikowany, takie 
odniesienie z pewnością nosiło też w sobie ślad „chlupotania błota” 
z Marca ’68. Wędrówka Pana Cogito w poszukiwaniu rady jest zaś nie 
tylko metafizyczną wędrówką ze świata rozumu do świata duszy, ale 
też symboliczną wędrówką poety do świata dzieciństwa – wielokultu-
rowego Lwowa, w którym można było spotkać, jak pisał Jan Błoński, 

„mądrego rabina z dziecinnego Bracławia”15. Należy przy tym zazna-
czyć, że rabin Nachman, wnuk Baal Szem Towa, z którym wiąże się 
początki polskiego chasydyzmu, zmarł naturalną śmiercią w 1810 roku. 
Jego „piękna śmierć” zostaje zresztą w wierszu wyeksponowana, więc 
połączyć ją z Holokaustem można na zasadzie pewnego kontrastu – ze 
śmiercią masową i okrutną, a także dlatego, że zgładzeni w nim zo-
stali spadkobiercy i wyznawcy Nachmana, a miała zostać unicestwio-
na – wraz z nimi – pamięć o nim. Na pojawiające się w wierszu „czarne 

13 R.M. Groński, Byle nie o polityce, „Polityka” 1996, nr 3, s. 85.
14 M. Adamiec, Dlaczego chasydzi?…, s. 167. We wspomnieniach tłumacza wierszy 

Herberta na hebrajski można odnaleźć taki fragment: „Pewnego dnia zadzwonił do 
mnie człowiek, który się przedstawił jako chasyd rabbiego Nachmana z Bracławia. 
I mówi mi, że gdzieś słyszał, iż jakiś polski poeta napisał wiersz o rabbim Nachmanie. 
To go zdziwiło, chciałby się upewnić, czy to prawda, i zobaczyć wiersz w oryginale. 
Mowa jest oczywiście o wierszu Pan Cogito szuka rady. Nazajutrz zjawili się u mnie 
dwaj chasydzi i zrobili jego fotokopię” (ZHDW 34).

15 Zob. J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie [w:] tegoż, Romans z tekstem, 
Kraków 1981, s. 83. Por. A. Zakrzewska -Czajkowska, „Siła bezsilnych”. Zbigniewa 
Herberta myślenie Kartezjuszem, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie. Filologia polska” 1994, z. 4.
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słoneczniki” patrzy się zresztą inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę, że 
w „czarnym słońcu o złamanych promieniach” z Trenu Fortynbrasa wi-
dać swastykę16. Świeże jeszcze ślady dramatów XX wieku są więc tutaj 
odnajdywalne, a metaforykę czerni i płomieni równie dobrze zestawić 
można z ciemnym nurtem żydowskiego mistycyzmu, co robili do tej 
pory badacze, jak i z czarnymi kartami historii najnowszej.

3.

W cytowanym wyżej kanonicznym wczesnym opracowaniu twórczości 
Herberta pisał Jan Błoński także o tym, że w niedługich wierszach au-
tora Struny światła „współistnieją momentalnie […] ułamki ody, elegii, 
epigramatu czy poematu opisowego”17. W wierszu Pan Cogito szuka 
rady nie tylko odnaleźć można „ułamek elegii”, ale też cały ten utwór 
da się przeczytać jako e leg i jne ep iced ium, wpisujące się prostym 
językiem nowoczesnej, dialogicznej poezji w klasyczną strukturę – wy-
raźnie dostrzegalną, choć przełamaną i niedomkniętą.

O Herbercie -elegiku pisano nieraz. Na elegijność jako istotną cechę 
jego poezji wskazywały Anna Legeżyńska i Małgorzata Mikołajczak, 
dostrzegając, zwłaszcza w ostatnich tomach, „postawę elegijno -ironiczną” 
czy „tonację liryczno -elegijną”18. Osobne studium poświęcił temu 
zagadnieniu Wojciech Ligęza, śledząc przemiany „stylu elegijnego” 
autora Struny światła19. Pamiętać trzeba też o Januszu Sławińskim, 
który interpretował Tren Fortynbrasa jako zironizowanie tradycyjnych 

16 Zob. J.M. Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbignie‑
wa Herberta, Lublin 2004, s. 144. Trop ten zawdzięczam szkicowi Radosława Siomy. 
Zob. tenże, „Teraz masz spokój Hamlecie”. Jeszcze raz o „Trenie Fortynbrasa” [w:] tegoż, 
Krzesło i zmięta serweta. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2017, s. 31.

17 J. Błoński, Tradycja, ironia…, s. 73.
18 Kolejno: A. Legeżyńska, Pożegnania w twórczości Zbigniewa Herberta [w:] 

tejże, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno ‑ironicznej, Poznań 1999, 
s. 104; M. Mikołajczak, Nurt liryczno ‑elegijny w poezji Zbigniewa Herberta [w:] Dia‑
log i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, red. J.M. Ruszar, Lublin 2006, s. 337.

19 W. Ligęza, Elegie Zbigniewa Herberta [w:] tegoż, Bez rutyny. O poezji Wisławy 
Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, Kraków 2016, s. 199, 208.
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wzorców poezji żałobnej, dokonane przez odwrócenie jej struktury20. 
W przypadku tego wiersza należy mówić nie o odwróceniu, ale raczej 
o twórczym przesunięciu, rozluźnieniu i pewnym rozdzieleniu sche-
matu. Pan Cogito szuka rady to bowiem elegia dla rabina Nachmana 
oraz świata, który symbolizował, ale też elegia dla samego Pana Cogito, 
ciągle w jakiś sposób odchodzącego albo coś tracącego, zmieniającego 
postać, polimorficznego i chwiejnego jak nowożytna conditio humana. To 
wysunięcie jest, co było już sygnalizowane, ekskursywne i eksodyczne – 
to znak wyjścia z domkniętego koła greckiego epicedium, naruszenie 
klasycznego porządku przez pierwiastek nowoczesnej dysharmonii, 
klasycznego lamentu przez element hebrajskiej skargi.

Antyczne epicedium elegijne, które naśladowali poeci renesansu, 
charakteryzowało się klarowną, kilkuelementową kompozycją. Składa-
ło się z trzech zasadniczych części: wstępu, części pochwalnej i części 
lamentacyjnej. Pochwała, czyli laudacja, powinna łączyć wątek po-
chwały zmarłego i wielkości straty, jaką przyniosła jego śmierć. Część 
komploracyjna miała wyrażać żal, ale też dawać pocieszenie i udzielać 
napomnienia21. I rzeczywiście, w liryku Herberta taką właśnie strukturę 
łatwo dostrzec, a i usłyszeć można – w nagłosie utworu – echo właści-
wego dla elegii heksametru. Wiersz dzieli się na trzy nierówne całostki. 
Pierwsza i trzecia strofoida to monologi podmiotu lirycznego, który 
ze względu na tytuł, ale i treść utożsamiamy z Panem Cogito22. Części 
te znamionuje pewne znieruchomienie – są przystankami w drodze, 
podczas gdy część środkowa jest dynamiczna i stanowi ją narracyjny 

20 J. Sławiński, Zbigniew Herbert. „Tren Fortynbrasa” [w:] Genologia polska. Wy‑
bór tekstów, red. E. Miodońska -Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.

21 Klasyczna struktura epicedium wygląda następująco: wstęp (exordium), po-
chwała zmarłego (laudatio) z dwoma wątkami: pochwały (laudes) i ukazania wiel-
kości straty (iacturae demonstratio), część komploracyjna (comploratio), ukazująca żal 
(luctus), pocieszenie (consolatio) i napomnienie (exhortatio). Za: J. Pelc, Wstęp [do:] 
J. Kochanowski, Treny, Wrocław 1972, s. XXXVII. Autor opracowania odwołuje się 
do kodyfikacji przedstawionej w Poetyce Juliusza Cezara Scaligera. Por. G. Urban-

-Godziek, Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie, Kraków 2005.
22 Stanisław Barańczak pisał o występującym w takich wierszach „podmiocie 

ukrytym”, który pozostaje jednak „personą, czyli liryczną maską wewnętrznego autora”. 
S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994, s. 178.
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opis wędrówki bohatera, a ściślej: jego duszy, z elementami dialogu, jaki 
prowadzi on z nieobecnym Nachmanem i chasydami.

Wiersz rozpoczyna się od stwierdzenia utraty i wyznania żalu, które 
oznacza wejście w żałobę przez rozpoczęcie żałobnej pieśni. Podmiot 
stwierdza, że pomimo, a raczej: w wyniku rozwoju wszelkich badań, 
zgromadzenia „książek słowników / opasłych encyklopedii” – „zgubiono 
mnie // moja dusza / odmawia pociechy / wiedzy”. Taka deklaracja jest 
wstępem do tytułowego szukania rady. Poradzić „nie ma kto” – osobowy 
przedmiot elegii pojawia się na razie tylko w zaprzeczeniu – jeszcze 
nienazwany i nieobecny. Wstępne zarysowanie sytuacji lirycznej i sy-
tuacji egzystencjalnej bohatera jest już pewnym wychyleniem – z kar-
tezjańskiego świata rozumu do świata duszy. Dusza ta zapuszcza się na 
ciemne ścieżki przeszłości – „wędruje […] nocą / po drogach ojców”. 
Odsłania się przed nią „miasteczko Bracław” – miejsce całkiem kon-
kretne, opisywane w kategoriach percepcji zmysłowej, ale z zaznacze-
niem ich negacyjnej graniczności – krzyku o nieokreślonym znacze-
niu i paradoksalnej czerni słoneczników. Jest wieczór, rozpoczyna się 
zapewne „szabas”, w którym „jak zawsze” – „ukazuje się Nowe Niebo”. 
Zgodnie z tradycją judaizmu w szabat zwykłe, codzienne czynności 
powinny zostać zawieszone, nie wolno pracować, nie wolno rozniecać 
ognia – nie należy także zachowywać żałoby. To czas oderwania od 
spraw przyziemnych, przeznaczony na szukanie kontaktu z Bogiem. 
Bohater wiersza Herberta nie zawiesza jednak żałoby i nie szuka Boga 
w sobie, ale próbuje nawiązać kontakt z pośrednikiem – zmarłym rabbim 
Nachmanem – „ostatnim wielkim mistykiem żydowskim”, ostatnim, 
który, jak pisze znawca przedmiotu, „zintegrował liczne rozproszone 
elementy swojego jestestwa, zarówno materialnego, jak i duchowego”, 

„przezwyciężył wewnętrzną pustkę”, ale także tym, kto, przyglądając się 
nadchodzącej epoce, mówił swoim uczniom: „Zdradzę wam pewien 
sekret. Wielki ateizm przychodzi na świat…”23.

Pan Cogito, przychodzący wprost z epoki wielkiego ateizmu i wielkiej 
pustki, wsłuchuje się w niesłyszalny głos rabbiego i szuka po omacku 
rady, której znaleźć nie może, bo – choć jej treść jest oczywista – nie 
można jej pojąć rozumowo. Chasydzi wiedzą, co doradziłby rabbi 

23 Kolejno: Opowieści rabina Nachmana z Bracławia, oprac. H. Halkowski, Kra-
ków 1999, 4 strona okładki; M. Mykoff, Wstęp [do:] Puste krzesło…, s. 11 – 12.
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Nachman, i mają z nim łączność – umarł: „nie ma go tutaj”, „jest w świe-
cie szeolu”, ale jednocześnie pamięć jego „pięknej śmierci” zachowuje 
nauki o tym, że świętość ukryta jest wszędzie, należy tylko otworzyć 
na nią swoją duszę i radośnie się z nią połączyć, by być pełną ludzką 
istotą. Cadyk uosabia świat, w którym było to jeszcze możliwe, ale też 
ponadczasową nadzieję na zaistnienie takiej pełni zawsze i wszędzie. 
Śmierć Nachmana – z „Torą płonącą” w ręku (w czym można widzieć 
albo symbol mistycznego spełnienia, albo złowrogi obraz palonych 
ksiąg) – nie była ostatecznym końcem jego istnienia. Nauki rabbiego 
przetrwały, można je odnaleźć, ale bohater czeka na radę od samego 
nauczyciela – i roztrząsa jego nieistnienie. W drugiej części wiersza 
laudacja – pochwała mądrego rabbiego, który pięknie żył i pięknie 
umarł – przeplata się faktycznie z demonstracją wielkości utraty, choć 
Pan Cogito zbyt wiele myśli o sobie, by skupić się na zmarłym.

Zgodnie z zarysowanym wcześniej wzorcem ostatnia część epice-
dium powinna ukazywać żal po stracie, ale też pocieszać i napominać 
w oparciu o dany przez zmarłego przykład. Bohater wiersza Herberta 
poprzestaje jednak na własnym rozżaleniu, zatrzymuje się znów – bez-
radny i przytłoczony świadomością swojej niewiedzy. Lamentuje nad 
sobą – nad tym, że jednak nie potrafi, choć chciałby, przyjąć duchowej 
mądrości Nachmana, ale odczuwa ciągle potrzebę definitywnych od-
powiedzi na pytania. Nie może odczytać popiołów – tej materii, w któ-
rej – zgodnie z mistyką żydowską – świętość istnieje w rozproszeniu, 
w ułamkach boskiego światła, a ludzie sprawiedliwi powinni zbierać je 
i łączyć, by budować mesjańską przyszłość. Ciągle – po kartezjańsku – 
wątpi, więc nie jest w stanie rozpłynąć się w radości bezwarunkowego 
zawierzenia Opatrzności. Jak pisze o Panu Cogito Ryszard Przybylski:

Oderwanie od matki, które nastąpiło w wyniku refleksji, pozbawiło Pana Cogito 
cech, jakimi matka rozporządza w sposób naturalny, ponieważ stanowią one samą 
istotę jej bytu. Syn nie wie już, co to duchowa i pozarozumowa mądrość i nie 
posiada instynktownego wyczucia sprawiedliwości, albowiem nie tkwi w centrum 
życia. Może tylko wyczuwać, że z tego źródła bije jakaś prawda, którą wszelako 
zmuszony jest kwestionować. Myślę, więc wątpię24.

24 R. Przybylski, Oczy Pana Cogito, „Więź” 1974, nr 11, s. 15. Por. A. Nasiłowska, 
Herbert – racjonalizm przełamany zwątpieniem [w:] Nagła wyspa. Studia i szkice o pi‑
sarstwie Zbigniewa Herberta, red. P. Próchniak, Lublin 2015.
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Sam wiersz – jako wypowiedź autora wewnętrznego z otwartym na 
ciąg dalszy zakończeniem – pełni jednak istotnie funkcję konsolacyjną 
i ekshortacyjną, pozbawia bowiem złudzeń, że jakakolwiek pewna od-
powiedź jest możliwa do uzyskania – albo że można żyć bez wątpliwości. 
Upamiętniając cadyka, wskazuje na niewystarczalność i nieaktualność 
nauk, które przyniósł. Pamięć o nich jest bowiem cenna, ale pamiętając, 
nie można na nich poprzestać – należy mieć świadomość własnych 
granic i wyczuwając te granice, tym samym je przesuwać, szukać du-
chowości w zastanym świecie. To zadanie jednostki, konstytuującej się 
na fundamencie prawa do samostanowienia – jednostki zanurzonej 
w świecie, w którym nie ma już miejsca na bezkrytyczne zaufanie wo-
bec charyzmatycznych przywódców, jakimi byli chasydzcy cadykowie.

4.

Wiersz Herberta spełnia rolę elegii, jaką jest pożegnanie. Pan Cogito 
żegna świat, który odszedł wraz z rabinem Nachmanem – i żegna się 
z własnymi złudzeniami. To, co opłakiwane, odchodzi do przeszłości, 
a poetycki zapis sankcjonuje jego nieistnienie, jednocześnie zachowując 
pamięć o istnieniu. Mowa takiej pamięci to pismo popiołów – tych, które 
są symbolem zniszczenia i śmierci, ale także – co ważniejsze – symbo-
licznym świadectwem tego, że pewnych wartości nie da się zniszczyć, 
a przeszłość nie przemija bez śladu, ale pozostaje, mieszając się z żywą 
materią świata. Takie ujęcie otwartego, złamanego epicedium Herberta 
pozwala skojarzyć je z nowoczesnym rozumieniem biblijnej lamentacji, 
którą Gershom Scholem charakteryzuje tak:

Nieskończone napięcie, które wyzwala się tu w każdym słowie i niejako każe mu 
łkać – w ludzkim języku nie ma chyba słowa łkającego i milczącego potężniej 
niż hebrajskie słowo ejcha („jak, jakże”), od którego rozpoczynają się pieśni 
żałobne – nieskończona gwałtowność, z jaką każde słowo sobie zaprzecza i na 
powrót pogrąża się w nieskończoności milczenia., gdzie jego pustka […] staje 
się doktryną […], przede wszystkim jednak nieskończoność samego smutku, 
unicestwiającego się w skardze jako rytm – wszystko to ukazuje jej poetycką 
naturę25.

25 G. Scholem, Skarga i tren, tłum. A. Lipszyc, „Literatura na Świecie” 2011, 
nr 5 – 6, s. 326.
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Herbert lamentacyjną frazą: „jak mam go znaleźć wśród tylu popio-
łów”, kończy swój wiersz. To u niego ślad hebrajskiej skargi – nie tak 
wprawdzie wyraźny, jak we wspominanym liście -poemacie Jerzego Fi-
cowskiego, nie powtarzany rytmicznie, jak to powinno się dziać w pie-
śni żałobnej, ale istniejący – i tym bardziej przejmujący, że zachowany 
jako resztka, okruch26. Warto dopowiedzieć, że Księga Lamentacji to 
jedyna z ksiąg biblijnych, w której słowo „popiół” pojawia się w liczbie 
mnogiej – tak właśnie, jak w wygłosie wiersza – w zdaniu wyrażającym 
mesjańską nadzieję, brzmiącym: „Cała zaś Dolina trupów i popiołów 
i wszystkie pola aż do potoku Cedron, do rogu Bramy Końskiej ku 
wschodowi, będą święte dla Pana; nie zostaną już więcej zburzone ani 
zniszczone na wieki” ( Jr 31, 40)27. Liryczny lament Herberta rozbrzmiewa 
na granicy pomiędzy przeciwstawnymi wartościami – wyraża rozpacz, 
ale w samym geście wysłowienia kryje się nadzieja. Skupiony jest na 
osobistym rozżaleniu i osamotnieniu, transponowanym zręcznie na 
podmiot liryczny i dającym czytelnikowi pole do współodczucia przez 
uruchomienie jakiegoś własnego, intymnego żalu – ale jednocześnie 
w taki właśnie sposób ustanawia wspólnotę – smutku i ukojenia. Granica, 
na której się znajduje, to także granica między skrytością i wyznaniem, 
milczeniem i wypowiedzeniem. Do cytowanej wyżej charakterystyki 
lamentacji Adam Lipszyc dopowie, że

[s]karga jest mową sprawiedliwą, która unicestwia immanentny sens, jest też 
jednak w głębokim sensie bezsilną mową człowieka rozpamiętującego utratę. Cały 
jej mesjański, naprawczy potencjał polega jedynie na nicowaniu mitycznej nocy. 
Ale jej dzieło może być jeśli nie pierwszym gestem, to przynajmniej warunkiem 
mesjańskiej pracy naprawy świata po upadku28.

Graniczny język lamentacji to także mowa sprawied l iwa, wypro-
wadzająca ze złudy mitu. Pojęcie sprawiedliwości występuje tutaj zatem 

26 W utworze Ficowskiego kilka kolejnych segmentów rozpoczyna się takimi, 
przeciwstawianymi sobie, formułami: „Jaka szkoda, że Pan nie zna Róży Gold…”, 

„Jak to dobrze, że pan nie zna Róży Gold!”, „Jaka szkoda, że pan nie zna Frycka!”, 
„Jak to dobrze, że pan nie zna Frycka…”. J. Ficowski, List…

27 Należy przy tym zaznaczyć, że tę właściwość ma jedynie tłumaczenie Biblii 
Tysiąclecia.

28 A. Lipszyc, Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina, 
Kraków 2012, s. 177.



Z popiołów, z pamięci 123

w kilku znaczeniach. Sprawiedliwy, zgodnie z hebrajskim źródłosłowem, 
jest cadyk – postać Nachmana z Bracławia opiewana w elegii, ale też 
pewien wzorzec osobowy – człowieka prawego, żyjącego zgodnie ze 
swoją wiarą i według przykazań, spełniającego obrzędy i zgłębiającego 
Pismo. Cichy i pokorny, nie sięga po przywództwo ani zbytek, ale jest 
„ostoją świata”29. Według żydowskich wierzeń ludowych w każdym po-
koleniu żyje trzydziestu sześciu sprawiedliwych, ze względu na których 
dokonało się dzieło Stworzenia; to od nich zależy przyszłe Zbawienie. 
Nie wiedzą oni ani o sobie nawzajem, ani o własnym posłannictwie, 
ale dzięki czynom zbliżają ludzi do Boga, wiążą to, co ziemskie, z tym, 
co święte. W postaci cadyka wzór postępowania przeistacza się więc 
w figurę mesjańską – plan etyczny łączy się z planem metafizycznym.

Czynem sprawiedliwym jest z pewnością upamiętnianie. Elegia 
Herberta jest swego rodzaju memoriałem dla Nachmana z Bracławia, 
choć nie jest przy tym moralitetem opartym na wskazaniach rabina 
i unieruchamiającym jego postać w pochwalnym lirycznym pomniku. 
Uwieczniając imię cadyka, problematyzuje jego nauki, nie krytykuje 
ich jednak, ale podaje w wątpliwość razem z samą ideą bezwzględnego 
zaufania autorytetowi mistrza. Zestawiając racjonalizm Pana Cogito 
z emocjonalnym irracjonalizmem chasydów, buduje poeta pewną har-
monię między jednym a drugim biegunem myśli i duchowości, ciągle 
się przesilających i niedających się od siebie ostatecznie odseparować. 
Niepozbawione uczuć ani wahań moralizatorstwo Herberta jest w tym 
utworze – konstruowanym jako relacja z duchowych poszukiwań – sto-
nowane, rozpisane na cichy wewnętrzny dialog i bardzo autentyczne. 
Jedyne kategoryczne przykazanie, które tutaj wybrzmiewa, to: pamiętaj!

Sprawiedliwy jest wreszcie sam wiersz w swojej warstwie językowej – 
jako zapis mowy granicznej, najbliższej milczeniu, pogrążonej w me-
taforyce ciemności, pozbawionej jasnego morału, a pełnej paradoksów, 
oksymoronów i niedopowiedzeń. Skarga Herberta rzeczywiście robi 
wrażenie urwanej w połowie – co jest wprawdzie znakiem rozpaczy, ale 
nie rezygnacji. W nowoczesnej elegii lament doprowadzany zostaje do 
kresu, po którym nie ma już nic do powiedzenia. Pisana sprawiedliwym 
językiem poetyckim, dzięki temu właśnie, że zbliża się do granic nicości, 

29 Zob. G. Scholem, „Cadik”, czyli sprawiedliwy [w:] tegoż, O mistycznej postaci 
bóstwa, tłum. A.K. Haas, Warszawa 2010.
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może z tą nicością – rozumianą negatywnie jako pustka i niepamięć – 
walczyć, a jednocześnie tym samym transgresyjnym ruchem odnajdować 
ślady pozytywnej pustki niewyrażalnej metafizyki.

* * *

Tekst powstał w ramach grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej 
XX/XXI wieku” 0472/NPRH3/H11/82/2016.
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O eschatologicznym wymiarze  
wiersza Pan od przyrody

Wiersz Pan od przyrody (HPG) z pewnością nie wpisuje się w kategorię 
tekstów zapomnianych czy pomijanych w dotychczasowych opraco-
waniach twórczości Zbigniewa Herberta. Przeciwnie, doczekał się 
wielu interpretacji, drukowanych w publikacjach książkowych i w cza-
sopismach, trafił także do podręczników szkolnych, co z jednej strony 
wpłynęło na poszerzenie grona jego odbiorców, z drugiej zaś wiązało 
się z ryzykiem zastosowania pewnych uproszczeń i szkodliwych, spły-
cających schematów w procesie lektury tegoż utworu.

Wydawać by się mogło, że o Panu od przyrody powiedziano już 
wszystko, nie pozostawiając zbyt wiele do dodania przyszłym interpre-
tatorom. Pozornie wyczerpany temat – poetyckie wspomnienie o by-
łym nauczycielu, niezwykłej postaci minionych lat, która zaszczepiła 
swym uczniom cenne wartości i wzorce postępowania kształtujące ich 
osobowość – jest wszakże na tyle ważny i wielowymiarowy, że wciąż 
inspiruje i skłania do refleksji, dając początek kolejnym odczytaniom.

Niniejszy artykuł stanowi nową próbę analizy i interpretacji Herber-
towskiego wiersza. Uwzględniam tu, co oczywiste, dotychczasową litera-
turę przedmiotu, proponuję jednak nieco odmienne ujęcie zasadniczego 
problemu: przeniesienie głównego akcentu z charakterystyki tytułowego 

„pana od przyrody” – jego zalet i wychowawczych osiągnięć – na diagno-
zę eschatologicznego wymiaru wiersza, na wyobrażenie pośmiertnych 
losów człowieka oraz wizji zaświatów zaprezentowanej przez podmiot 
liryczny. Przyjęcie takiej perspektywy interpretacyjnej bynajmniej nie 
skutkuje marginalizacją bohatera. Pełni on bowiem najważniejszą 
funkcję w procesie kształtowania świata przedstawionego w utworze, 
sytuuje się zatem w centrum poetyckiej refleksji. Punktem wyjścia 
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wszelkich rozważań o jakimkolwiek pisarstwie powinna być jednak 
uważna lektura tekstu. Warto więc przytoczyć wiersz Herberta w całości:

Nie mogę przypomnieć sobie
jego twarzy

stawał wysoko nade mną
na długich rozstawionych nogach
widziałem
złoty łańcuszek
popielaty surdut
i chudą szyję
do której przyszpilony był
nieżywy krawat

on pierwszy pokazał nam
nogę zdechłej żaby
która dotykana igłą
gwałtownie się kurczy

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
i wszystko rozśpiewało się
wokoło

w drugim roku wojny
zabili pana od przyrody
łobuzy od historii

jeśli poszedł do nieba –
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może chodzi teraz
na długich promieniach
odzianych w szare pończochy
z ogromną siatką
i zieloną skrzynką
wesoło dyndającą z tyłu

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

Jak już sygnalizowałam we wstępie, kluczową rolę w Herbertowskim 
tekście odgrywa tytułowy bohater. Kim jest ów „pan od przyrody”? 
Wczesne opracowania omawianego utworu nie wskazywały na żad-
ną konkretną postać związaną z biografią autora Studium przedmio‑
tu1. W latach 90. w druku ukazało się kilka szkiców eksponujących 
autobiograficzny wymiar wiersza, między innymi artykuł Katarzyny 
Kuczyńskiej2 czy Aleksandra Wita Labudy3. Najnowsze prace udo-
wadniają natomiast, iż bohatera tekstu możemy identyfikować z realną 
postacią – z nauczycielem biologii, doktorem Fortunatem Strońskim4. 
Łatwo więc dostrzec niebagatelną zmianę nie tylko w zasobie infor-
macji o samym utworze, lecz także w postawie badawczej kolejnych 

1 Zob. na przykład W. Szlachetko, Zbigniew Herbert. „Pan od przyrody” [w:] tejże, 
Analiza utworów w szkole podstawowej, Warszawa 1972, s. 181 – 188.

2 Zob. K. Kuczyńska, Ósmoklasiści na tropach pradziadka („Pan od przyrody” Zbi‑
gniewa Herberta), „Polonistyka” 1996, nr 2, s. 104 – 107.

3 Zob. A.W. Labuda, Eksplikacja tekstu, „Polonistyka” 1992, nr 5, s. 266 – 276.
4 Zob. J.M. Ruszar, Kolumna i powój. Polska i cywilizacja łacińska [w:] tegoż, Słońce 

republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2014, s. 66 – 67.
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interpretatorów. Pierwotna koncentracja na formie – na kompozycji, 
języku i tak dalej – ustępuje tu miejsca pogłębionej refleksji uwzględ-
niającej liczne konteksty istotne dla recepcji wiersza.

Pan od przyrody jest zatem lirykiem szczególnie osobistym, poetyc-
kim zapisem wspomnienia o nieżyjącym nauczycielu i mistrzu, który 
inspirował swych podopiecznych, odsłaniając przed nimi prawa i me-
chanizmy rządzące światem natury.

W utworze wydzielić można dwie lub trzy części – w zależności od 
przyjętych uprzednio wyznaczników podziału. Jeśli odbiorca weźmie 
pod uwagę kryterium czasu, wskaże w tekście dwie partie – pierwszą, 
odnoszącą się do minionych wydarzeń (z poetycką narracją w czasie 
przeszłym), oraz drugą, związaną z tym, co „tu i teraz” (gramatycznie 
wyrażoną w czasie teraźniejszym). Uwzględnienie kryterium tematycz-
nego doprowadzi z kolei do wyodrębnienia trzech całostek treściowych, 
które można by opatrzyć trzema emblematycznymi hasłami: „dzie-
ciństwo i lata szkolne”, „wojna i śmierć nauczyciela” oraz „rozważania 
o zaświatach i pośmiertnych losach człowieka”. Ów drugi typ podzia-
łu, u którego podstaw leżą wyraźnie zauważalne różnice tematyczne, 
wydaje się najbardziej funkcjonalny dla niniejszego szkicu. Omówmy 
więc kolejno wszystkie trzy części wiersza, trzy ściśle powiązane ze 
sobą etapy poetyckiej opowieści – ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatniego, sytuującego się w centrum problematyki tegoż opracowania.

Początkowe wersy Pana od przyrody wprowadzają czytelnika w świat 
wspomnień osoby mówiącej w tekście. Podmiot liryczny mierzy się tu 
z barierą pamięci, uniemożliwiającą odtworzenie pełnego, dokładnego 
wizerunku dawnego nauczyciela („Nie mogę przypomnieć sobie / jego 
twarzy”). Ewokowany obraz skonstruowany jest zatem jedynie z kilku 
szczątkowych wizji, odnoszących się do takich detali, jak złoty łańcuszek, 
popielaty surdut, chuda szyja czy „nieżywy” krawat. Jolanta Drobot 
i Małgorzata Kowalczyk w swojej interpretacji tego utworu wskazują 
na istotną rolę, jaką w procesie uruchamiania pamięci odgrywa szcze-
gół5. Według badaczek spojrzenie skupione na detalu wyłania go z tła, 
w które jest wtopiony i – w konsekwencji – pomijany; jego wyizolowa-
nie skutkuje zaś demaskacją tego, co pozorne, i rozróżnieniem tego, co 

5 J. Drobot, M. Kowalczyk, Zbigniew Herbert. „Pan od przyrody” [w:] tychże, 
Droga przez wiersz. Interpretacje czytelnicze w szkole, Warszawa 1996, s. 98.
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prawdziwe6. Jak piszą Drobot i Kowalczyk, „w tym momencie obraz 
szczegółu przybliża nas do przedstawianej osoby, podkreślając swoistą 
z nią solidarność”7. Warto także zauważyć, że taki sposób prezentacji 
tytułowej postaci – niedoskonały, niejako zaburzony z powodu ułom-
ności ludzkiej pamięci – potęguje wrażenie realizmu; sprawia, że w po-
etyckiej opowieści dostrzegamy ślady rzeczywistego wspomnienia, które 
jest czymś więcej niż tylko artystyczną realizacją określonego konceptu.

Jaki wizerunek nauczyciela utrwalił się w świadomości poety? Jaki 
był tytułowy „pan od przyrody”? Nie ulega wątpliwości, iż doskonale 
wpisywał się w ówczesny stereotyp profesora: szczupły, elegancki, wy-
tworny, nieco staroświecki w ubiorze. Katarzyna Kuczyńska w artykule 
poświęconym utworowi Herberta zwraca uwagę na wizualne upodob-
nienie pedagoga do nauczanego przez niego przedmiotu, podając za 
przykład metaforę „nieżywego krawata”, przyszpilonego do chudej szyi 
wykładowcy8. Ozdobę kojarzy badaczka z biologicznymi eksponata-
mi, które znaleźć można w pracowniach i gabinetach przyrodniczych. 
Trop ten z pewnością uznać należy za ciekawy i wart zasygnalizowania. 
Wydaje się jednak, że wspomniana metafora świadczy nie tyle o iden-
tyfikacji bohatera ze sferą jego zainteresowań i działań dydaktycznych, 
ile o przyjęciu przez autora optyki charakterystycznej dla dziecięcego 
postrzegania rzeczywistości9. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie kil-
kuletniego ucznia, który w skomplikowanym i niedostępnym świecie 
dorosłych – w tym: nauczycieli i wychowawców – odnajduje ślady nie-
zwykłości i tajemnicy, pobudzające imaginację i zapadające w pamięć.

W początkowej partii wiersza zawarty zostaje literacki portret 
gimnazjalnego profesora. Dla ostatecznej wizji poetyckiej ważniej-
sze od samej charakterystyki postaci są jednak dokonania pedago-
ga – wpływ, jaki wywarł on na swoich podopiecznych. Dydaktyczne 
i wychowawcze osiągnięcia przyrodnika ujmuje Herbert w sekwencji 

6 Tamże.
7 Tamże.
8 Zob. K. Kuczyńska, Ósmoklasiści…, s. 105.
9 O bohaterze „dzieckiem podszytym”, czyli o przyjęciu przez podmiot liryczny 

Pana od przyrody punktu widzenia dziecka czytamy w kilku opracowaniach tegoż 
utworu, między innymi [w:] I. Urbaniak (Hübner), Ars longa, vita brevis – „Pan od 
przyrody” [w:] Dlaczego Herbert. Wiersze, komentarze, interpretacje, red. M. Woźniak-

-Łabieniec, J. Wiśniewski, Łódź 2004.
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obrazów, odpowiadających kolejnym wspomnieniom o nieżyjącym 
mistrzu. Każda z czterech następujących po sobie strofoid przywołuje 
inne wydarzenie ze szkolnych lat – inną lekcję przyrody, stanowiącą 
dla dziecka nowe odkrycie i źródło inspiracji. Pierwszy „przebłysk” 
dotyczy biologicznego eksperymentu przeprowadzanego na martwej 
żabie. Drugi – obserwacji przez szkło powiększające pierwotniaka, na-
zywanego przez podmiot liryczny „pradziadkiem”. Trzeci obraz odnosi 
się do prezentacji pasożytniczego grzyba atakującego zboże. Czwarty 
zaś – nawiązuje do przepełnionych wzruszeniami doświadczeń ucznia 
debiutującego w roli młodego hodowcy. Tych kilka faktów, pozornie 
pozbawionych większego znaczenia, przytacza autor nie bez powodu. 
Symbolizują one bowiem różne wymiary ludzkiej egzystencji. Wan-
da Szlachetko, interpretując omawiany tu fragment tekstu, stwierdza: 

„[…] obrazy te mówią coś więcej: ukazują znaczenie lekcji przyrody dla 
zrozumienia przez dziecko otaczającego świata, dla wprowadzenia go 
w pojęcie ewolucji (stąd «pradziadek pantofelek»), dla ukazania mu 
budzenia się czy odnawiania życia”10. Zasadniczo słuszne konstatacje 
badaczki wymagają uzupełnienia. Wiersz Herberta nie jest peanem na 
cześć szkolnej edukacji przyrodniczej, jak wynikałoby z zacytowanego 
wyimka opracowania. Wpływ na rozwój dzieci, na kształtowanie się 
ich osobowości, postaw i hierarchii wartości miały nie tyle same lekcje 
biologii, ile określone działania konkretnego nauczyciela. W centrum 
poetyckiej refleksji sytuuje się nie przedmiot, lecz realny człowiek – ktoś, 
kogo obecnie możemy zidentyfikować z imienia i nazwiska. Uwzględ-
niwszy osobisty charakter utworu, jego wymiar autobiograficzny, należy 
stwierdzić, iż jakakolwiek generalizacja dążąca do dowartościowania 
roli szkolnictwa i edukacji w życiu dziecka jest w przypadku wiersza 
Herberta nieuprawniona. Funkcję swego rodzaju mistrza – przewodnika 
wprowadzającego w tajemniczy i niezwykły świat – pełni w lirycznej 
opowieści profesor. Jednak to indywidualne cechy osobowości, nie zaś 
zawód czy stanowisko, przesądzają o znaczeniu tego bohatera, o sile 
jego autorytetu11. Warto zauważyć, iż odnoszące się do tej postaci 

10 W. Szlachetko, Zbigniew Herbert…, s. 186.
11 O ile w przypadku budowania autorytetu „pana od przyrody” najistotniejsze 

okazują się jego indywidualne cechy osobowości, warunkujące konkretny, inspiru-
jący i ciekawy model prowadzenia zajęć, o tyle z samą funkcją nauczyciela w istocie 
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wyrazy takie jak „pierwszy” czy „wprowadził” wskazują na moment 
bliżej niedookreślonej inicjacji, podkreślają tym samym wartość i wa-
gę działań obdarzanego ogromnym szacunkiem tytułowego „pana od 
przyrody”. W świetle powyższych spostrzeżeń uzasadnione wydaje się 
przekonanie, iż Herbertowski utwór jest literackim hołdem złożonym 
jednostce – wyjątkowemu człowiekowi – nie zaś pochwałą szeroko 
rozumianej edukacji.

Druga część wiersza wraz ze zwrotem tematycznym przynosi gwał-
towną zmianę poetyckiego nastroju. Informacja o śmierci tytułowego 
bohatera niespodziewanie burzy radosny, nieco sentymentalny klimat 
wspomnień ze szkolnych lat. Herbert jest tu bardzo powściągliwy 
i oszczędny w słowach. Omawiana całostka jest nieproporcjonalnie 
krótka w porównaniu do dwóch pozostałych partii utworu. Komentarz 
do tragicznej sytuacji z przeszłości formułuje poeta w trzech wersach:

w drugim roku wojny
zabili pana od przyrody
łobuzy od historii12

Kształt poetyckiego komunikatu, jego zdawkowość i pozorny chłód wy-
dają się próbą zamaskowania żalu, cierpienia i poczucia niesprawiedliwo-
ści, z jakimi mierzy się osoba mówiąca w wierszu. W kontekście analizy 
i interpretacji zacytowanego powyżej fragmentu za najistotniejsze uznać 
należy dwie kwestie – po pierwsze, rozszyfrowanie metaforycznego okre-
ślenia „łobuzy od historii”, odnoszącego się do oprawców nauczyciela; 
po drugie, diagnozę ironicznego wydźwięku przywołanej strofoidy oraz 
wskazanie funkcji, jaką ironia w tym przypadku pełni. W nawiązaniu do 

związany jest pewien „potencjał mistrzowski”. Wydaje się, że określenie to dobrze 
opisuje tendencję do konstruowania poetyckich refleksji wokół wydarzeń ze szkolnych 
lat i wokół postaci dawnych profesorów, dostrzegalną nie tylko w liryce Zbigniewa 
Herberta, lecz także w twórczości innych współczesnych poetów, między innymi 
Czesława Miłosza. Warto zauważyć, że w dorobku autora Studium przedmiotu 
odnajdujemy ślady wspomnień o dwóch innych – poza „panem od przyrody” – na-
uczycielach: o łacinniku oraz polonistce. Przykładem Lekcja łaciny (LNM), Pan Cogito. 
Lekcja kaligrafii (EB). Na uwagę zasługuje strategia poetycka łącząca trzy literackie 
przedstawienia dawnych profesorów: brak patosu, „ciepły”, przyjazny ton, podziw 
oraz tęsknota za przeszłością.

12 Z. Herbert, Pan od przyrody…, s. 122.



134 Anna Hajduk

pierwszego problemu – do konieczności demaskacji katów profesora – 
Józef Maria Ruszar pisze: „Nauczyciela biologii […] zamordowali «ło-
buzy od historii» (Pan od przyrody, HPG), a ponieważ było to «w drugim 
roku wojny», czyli przed inwazją Hitlera na Związek Sowiecki, zatem 
utwór wskazuje na morderców z NKWD”13. Ustalenia te są niezwykle 
ważne i cenne. W przeważającej większości dotychczasowych szkiców 
poświęconych Panu od przyrody albo w ogóle nie dochodzi do próby  
identyfikacji zbrodniarzy, albo są oni omyłkowo utożsamiani z hitlerow-
skim oprawcą. Błędne odczytanie intencji autorskich powoduje z kolei 
szereg innych negatywnych konsekwencji – począwszy od uabstrakcyj-
nienia i dekonkretyzacji tragicznej śmierci nauczyciela, przez zlekcewa-
żenie wszelkich kwestii związanych z aparatem cenzury, na niepełnym 
rozpoznaniu funkcji ironii w tekście skończywszy. W istocie, zacytowany 
fragment ma ironiczny wydźwięk – ten sposób formułowania poetyckie-
go przekazu stanowi jednak wypadkową kilku czynników. Oprawcy nie  
mogli być nazwani wprost. Jak słusznie zauważa Ruszar, Herbert musiał 
zakamuflować fakt sowieckiej zbrodni14, tom zawierający interpretowany 
wiersz (HPG) ukazał się bowiem w 1957 roku, kiedy Polska pozostawała 
pod silnym wpływem ZSRR. Wyrażenie „łobuzy od historii” jest zatem 
podszytą ironią grą z cenzurą, lecz nie tylko. Słowo „łobuz”, niejedno-
krotnie używane przez profesorów na określenie nieposłusznych, zbun-
towanych podopiecznych, tu zaś odnoszące się do zbrodniarzy i morder-
ców, poraża swoją groteskowością15. Stanowi jeden z członów opozycji: 

„pan od przyrody” – „łobuzy od historii”. Oddaje gorycz i żal poety, 
jego sprzeciw wobec bezwzględności losu i niesprawiedliwości dziejów. 
Podkreśla absurdalność rzeczywistości, w której wrażliwa i wartościowa 
jednostka musi ustąpić przed druzgocącą i destrukcyjną siłą oprawców.

Trzecia i ostatnia część wiersza, tematycznie związana z wyobra-
żeniem zaświatów i pośmiertnych losów człowieka, wydaje się naj-
bardziej niedointerpretowaną partią utworu16. Rozważania podmiotu 
lirycznego dotyczą zamordowanego profesora i jego potencjalnego 

13 J.M. Ruszar, Kolumna…, s. 66 – 67.
14 Tamże, s. 67.
15 Zob. W. Szlachetko, Zbigniew Herbert…, s. 186.
16 Interpretacji skupionej na problemie transcendencji w Panu od przyrody starał 

się dokonać A.W. Labuda. Przywołany już w niniejszym opracowaniu szkic uznać 
jednak należy za nieudaną próbę odczytania sensu utworu Herberta. Główne tezy 
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„życia po śmierci”. Na pierwszy plan wysuwa się tu opozycja: góra  –  dół. 
Dwie drogi, które mógł przebyć nauczyciel; dwie sfery konstruujące 
Herbertowską wizję zaświatów: niebo oraz jego bliżej niedookreślone, 
nienazwane wprost przeciwieństwo (to, co n ie zna jdu je s ię  „u góry”). 
Zaprezentowany w wierszu obraz pozornie niewiele ma wspólnego 
z chrześcijańskim wyobrażeniem „królestwa niebieskiego”. Nie ma tu 
mowy o Bogu, nieśmiertelnej duszy, wiecznej nagrodzie za dobre życie 
lub karze za występki, nie wartościuje się też żadnej z transcendentnych 
sfer. Poetyckie odniesienia do reinkarnacji oraz osadzenie niezwykłej, 
nadnaturalnej sytuacji w rzeczywistości świata przyrody dodatkowo 
potęgują wrażenie nieprzystawalności obu wizji. Nie jest to jednak sąd 
w pełni uprawniony. W tekście obecne są bowiem pewne nawiązania 
do ludowego czy obiegowego, uproszczonego wyobrażenia zaświatów, 
charakterystycznego dla niektórych chrześcijan. Uwidaczniają się one 
chociażby w użytym przez Herberta frazeologizmie („pójść do nieba”), 
symptomatycznym zwłaszcza dla dziecięcych prób określania proble-
mów natury eschatologicznej, czy też w wertykalnym przedstawieniu 
elementów tworzących poetycki obraz „królestwa umarłych”.

Jaką zatem wizję zaświatów zaprezentował Herbert w swym utwo-
rze? Jak wygląda „niebo” „pana od przyrody”? Wydaje się, że stanowi 
specyficzną, niezwykłą przestrzeń, całkowicie integralną z jej miesz-
kańcem. Liczby pojedynczej używa się tu nie bez powodu, w tekście nie 
znajdujemy bowiem żadnych śladów świadczących o tym, że w „niebie” 
przebywa ktoś poza nieżyjącym nauczycielem. „Niebiański” wizerunek 
pedagoga niewiele różni się od jego ziemskiej postaci – szare pończochy, 
siatka i zielona skrzynka przypominają o doczesnym życiu tytułowego 
bohatera17. „Długie promienie” zastępujące „długie nogi” są jedynym 
znakiem cudownego charakteru opisywanego obrazu. Nie ulega wątpli-
wości, że przedmiotem poetyckiej refleksji jest kraina spokoju, harmonii 
i szczęśliwości, sytuująca się poza zasięgiem jakiejkolwiek ziemskiej 
władzy, poza wpływem destrukcyjnych mechanizmów historii. Co cie-

badacza, związane z utożsamieniem tytułowego bohatera z Panem Bogiem, wydają 
się całkowicie pozbawione uzasadnienia, sprzeczne z rzeczywistym sensem wiersza.

17 Zauważalne są również pewne analogie między Herbertowską kreacją „nie-
biańskiego” wizerunku nauczyciela a obrazem pedagoga utrwalonym w grafikach Jana 
Marcina Szancera, przedstawiających Pana Kleksa, bohatera książki Jana Brzechwy.
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kawe, również drugi biegun opozycji – przestrzeń „na dole”, teoretyczne 
przeciwieństwo nieba – sprawia wrażenie intymnego, pełnego ładu świata. 
Jego charakterystyka dokonuje się w wierszu niebezpośrednio, bohater 
liryczny nie przedstawia czytelnikowi szczegółowej koncepcji tej sfery 
zaświatów. Chwilowe zawieszenie, niedopowiedzenie i wahanie („ale 
jeśli nie poszedł do góry –”) ustępuje miejsca rozważaniom o konkretnej 
sytuacji niezwykłego spotkania człowieka z naturą, reprezentowaną przez 
najlichsze z możliwych stworzeń. Sama myśl o pośmiertnym wcieleniu 
w żuka mogłaby być uznana za degradującą w swej absurdalności. Roz-
sądek nakazywałby wszakże postrzeganie takiego nadprzyrodzonego zja-
wiska w kategoriach wiecznej kary. W istocie, w utworze Herberta drugi 
z członów opozycji znajduje się niżej w hierarchii „pozaziemskich” sfer. 
Nie jest on jednak w żadnym stopniu demonizowany. Związek z naturą, 
stanowiący źródło szczęścia, zostaje tu w pełni zachowany.

Interpretator zaznajomiony z powstałymi dotychczas komentarza-
mi do wiersza może odnieść wrażenie, iż znaczenie ostatniej sceny nie 
zostało w nich w pełni uchwycone. W opracowaniu Wandy Szlachet-
ko czytamy na przykład: „Sens […] pointy całego utworu – ująć by 
można krótko w słowa: miłość, gotowość pomocy dla wszystkiego, co 
żyje, jaką potrafił wpoić w swoich uczniów «pan od przyrody», stanowi 
najtrwalszy jego ślad”18. Niezwykłe spotkanie bohatera z mizernym 
reprezentantem świata natury traci swój nadprzyrodzony wymiar, jest 
odczytywane jako poetycki żart – określenie „żartobliwy” pojawia się 
zresztą w kilku innych miejscach szkicu19. Oczywiście odbiorca tekstu 
jest świadomy, że mistyczne zwierzęce wcielenie zmarłego profesora 
jest kwestią raczej wątpliwą. Traktowanie puenty wiersza jedynie jako 
alegorii sukcesów wychowawczych nauczyciela lub jako dowcipnej gry 
z czytelnikiem wydaje się jednak niewłaściwe. Obecne w utworze sy-
gnały naprowadzające interpretatora na trop konkretnej wizji zaświatów 
nie mogą zostać pominięte.

Aby spojrzeć na omawiany wiersz z nowej perspektywy, warto po-
równać go z innym tekstem Herberta – z prozą poetycką Żeby tylko 
nie anioł (SP).

18 W. Szlachetko, Zbigniew Herbert…, s. 187 – 188.
19 Zob. tamże, s. 187 – 188.
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Jeśli po śmierci zechcą nas przemienić w zeschły płomyczek, który chodzi po 
ścieżkach wiatrów – należy zbuntować się. Na nic wiekuisty wypoczynek na łonie 
powietrza, w cieniu żółtej glorii, wśród mamrotania dwuwymiarowych chórów.

Trzeba wstąpić w kamień, w drzewo, w wodę, w szpary furty. Lepiej być 
skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością.

Dwa pozornie niezwiązane ze sobą utwory łączy bardzo wiele. W cy-
towanej prozie uwidacznia się bowiem poetycki stosunek do czystej 
perfekcji – do doskonałości, z jaką zwykliśmy przecież kojarzyć raj i życie 
wieczne. Stanisław Barańczak w swojej interpretacji tego tekstu pisze:

Jeśli cokolwiek czyni świat rzeczy mimo wszystko bliższym człowiekowi niż 
świat aniołów, to jedynie fakt, iż rzeczy są materialne – a zatem, po pierwsze, 
dostępne (przynajmniej powierzchownie) naszym zmysłom, po drugie – nie 
całkiem przecież wolne od defektów, „pomyłek”, niedoskonałości. […] Herbert 
wybiera […] wcielenie raczej w martwy przedmiot niż w anioła (nota bene warto 
zauważyć fakt obdarzenia nieba charakterystycznymi atrybutami suchości, jasności, 

„powietrzności” i abstrakcji)20.

Kamień, drzewo i woda z prozy poetyckiej Żeby tylko nie anioł to ele-
menty, których wartość docenia się bardziej niż chłodną, „przeraźliwie 
przezroczystą” doskonałość aniołów. Podobne sądy przekazuje autor 
w innych dziełach, między innymi w wierszu W pracowni (SP) czy 
w utworze Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito (ROM). Sposób, w ja-
ki Herbert kreuje swą wizję zaświatów w Panu od przyrody, nie może 
być zatem przypadkowy. Osadzenie sytuacji lirycznej w niedoskona-
łym, zmiennym i „żywym” świecie natury; wprowadzenie do tekstu 
najmizerniejszego reprezentanta fauny, pospolitego żuka, wreszcie – 
wyniesienie go do rangi dawnego mistrza i, de facto, nieśmiertelnego 
bytu nie jest jednorazowym żartem literackim, choć w istocie zawiera 
pierwiastek ironii. Stanowi przejaw konsekwentnego buntu przeciw 
paraliżującej, obcej człowiekowi, abstrakcyjnej doskonałości – także 
tej transcendentnej. W poetyckiej hierarchii chrząszcz zajmuje miejsce 
anioła, leśna ścieżka zastępuje niedostępne niebiosa. Końcowy obraz ma 
zatem dwojakie znaczenie. Pierwsze, dobrze rozpoznane w powstałych 
dotychczas opracowaniach, odsyła bezpośrednio do wzorców etycznych, 
jakie przekazał swym uczniom wyjątkowy pedagog. Drugie natomiast, 

20 S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 
1994, s. 107.
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dotąd raczej pomijane, odnosi się do Herbertowskiego wyobrażenia 
„życia po śmierci”, obecnego również w innych dziełach autora Studium 
przedmiotu. Właściwy sposób odczytania wiersza powinien łączyć oby-
dwa aspekty; interpretator musi mieć bowiem świadomość, że tekst jest 
literackim hołdem złożonym byłemu nauczycielowi, jednak forma, jaką 
ów hołd przybiera, pozostaje w ścisłym związku z charakterystyczną 
dla Herberta tendencją do konstruowania konkretnej wizji zaświatów, 
prezentowanej w wielu utworach poety.

Nie ulega wątpliwości, iż Pan od przyrody jest wierszem wielowymia-
rowym i – wbrew pozorom – nie najłatwiejszym w odbiorze, o czym 
świadczą chociażby liczne sprzeczności występujące między poszcze-
gólnymi opracowaniami tematu. Ewentualne trudności interpretacyjne 
mogą wynikać z błędnego założenia, że zbudowanie lirycznej refleksji 
wokół autentycznego wątku biograficznego, co więcej – wprowadzenie 
do tekstu faktycznie istniejącej postaci, której tożsamość można zwery-
fikować – musi narzucać werystyczny, wolny od irracjonalności model 
kształtowania świata przedstawionego w utworze. Herbert tymczasem 
łączy rzeczywiste wspomnienia z fantazyjnymi rozważaniami o krainie 
umarłych: nie doskonałej, obcej i dalekiej, lecz oswojonej, pełnej harmo-
nii i spokoju, odzwierciedlającej wrażliwość dawnego mistrza. Ukazany 
w wierszu obraz zaświatów stanowi zatem wizję „raju” na miarę „pana 
od przyrody” – niezwykłego, bliskiego człowiekowi miejsca, w którym 
nie trzeba obawiać się „gorzkiej wieczności”21.

* * *

Tekst powstał w ramach grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej 
XX/XXI wieku” 0472/NPRH3/H11/82/2016.

21 Por. tamże.
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Opuszczone niebo, bo Bóg zszedł na ziemię

Obraz Boga i człowieka w poezji Zbigniewa Herberta

Kwestia obecności sacrum w poezji Herberta i jego stosunku do chrze-
ścijaństwa była i będzie jeszcze tematem wielu rozważań, choć pojawiła 
się stosunkowo późno1. Czasami pisze się na ten temat w kategorii 
kodów znaczeniowych – tak o „języku wiary i niewiary” wypowiada 
się Aleksander Fiut2, a Wojciech Gutowski zajmuje się „szyframi 
transcendencji”3. Można mieć do tej perspektywy pewne zastrzeżenia. 
Inną sprawą jest to, czy epoka znajduje język wyrazu dla religijnego 
doświadczenia, czy też ma z tym kłopoty albo czy potrafi, czy też nie 
umie odczytywać tropów transcendencji. Są to obserwacje zewnętrzne, 
podobnie jak narzucona siatka pojęć. Ale ten rodzaj zagadnień nie-
koniecznie odpowiada na pytanie: „Co na ten temat Herbert -poeta?” 
Inaczej mówiąc: autor wierzy czy nie? A jeśli tak lub nie, to co można 
o tym wyczytać z jego wierszy? Nie chodzi o Herberta -człowieka, który 
był ochrzczonym katolikiem i zmarł opatrzony wiatykiem na drogę, 

1 W. Gutowski: Świadek odbóstwionej wyobraźni. Sacrum chrześcijańskie w poezji 
Zbigniewa Herberta [w:] Twórczość Zbigniewa Herberta, red. M. Woźniak -Łabieniec, 
J. Wiśniewski, Kraków 2001; J. Wiśniewski: Pasja według Zbigniewa Herberta? [w:] 
Twórczość Zbigniewa Herberta…; B. Zeler, Bóg i człowiek (o pewnym aspekcie metafi‑
zycznym liryki Zbigniewa Herberta), „Prace Polonistyczne Uniwersytetu Łódzkiego” 
1993, ser. XLVIII; J. Puzynina, Niebo Herberta, „Ethos” 2000, nr 4; Z. Trzaskowski: 
Brzemię rzeczy ostatecznych Zbigniewa Herberta, „Kwartalnik Polonistyczny” 2008, 
nr 4. Po licznych artykułach pojawiły się obszerne rozprawy: T. Garbol, „Chrzest 
ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006.

2 A. Fiut, Język wiary i niewiary [w:] Poznawanie Herberta 1, wyb., wstęp A. Fra-
naszek, red. M. Rola, Kraków 1998.

3 W. Gutowski: Świadek odbóstwionej wyobraźni…
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bo to jego osobista sprawa4, lecz o „Zbigniewa Herberta” – autora we-
wnętrznego, wyobrażonego na podstawie jego twórczości.

Czy z tekstów poety jednoznacznie wynika, że eschatologia chrześci-
jańska pojawia się tylko „negatywnie”, to znaczy – mówiąc wprost – że 
w tej twórczości nie ma zmartwychwstania, jak sądzi Wojciech Gutow-
ski? Może i tak, ale co zrobić z wierszem Babcia (a jeszcze bardziej z opo-
wieścią wnuka, który przedstawia rodzaj hagiografii5) i Brewiarzami 
z Epilogu burzy, o których z takim znawstwem pisała Krystyna Pisarko-
wa6? Albo z młodzieńczymi wierszami7, w których tyleż ufności, ile pre-
tensji do Opatrzności, która nie przychodzi sprawiedliwym na ratunek?

Kwestia religijności autora wewnętrznego i jego eschatologicznych 
przekonań należy do arcytrudnych, i łatwo tu o jednostronność, czego 
dowodem wydaje się ogromny rozziew opinii na ten temat. Przemysław 
Czapliński, Piotr Śliwiński i Andrzej Franaszek negują wagę istnienia 

4 Zob. R. Żebrowski, Religijność Zbigniewa Herberta, Miscellanea [w:] Między 
nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz-

-Sojak, J.M. Ruszar, R. Sioma, Kraków – Toruń 2012.
5 Ks. J. Pasierb, Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem. „Zeszyty Literackie” 2002, 

nr 4; zob. także: WYW 58 – 66. Na temat religijności Marii z Bałabanów pisze w ni-
niejszym tomie Anna Węgrzyniak. Wolna encyklopedia historyczna podaje, że cała 
rodzina Herbertów miała pochodzenie ormiańskie, a jego nazwisko „Zbuntowany 
Więzień” podaje w ormiańskim oryginale: Զբիկնիեւ Խեռբերդ (http://pl.historia.wi - 
kia.com/wiki/Zbigniew_Herbert [dostęp: 10.02.2018]).

6 K. Pisarkowa, To jest ów owoc. O Brewiarzu Zbigniewa Herberta [w:] Niepewna 
jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998 – 2008, red. J.M. Ruszar, 
Kraków 2009; D. Wojtasińska, „Śmiertelnie skupiony na ciągłym poszukiwaniu dro‑
biazgów”. O „Brewiarzach” Zbigniewa Herberta i „Modlitwie” Cypriana Norwida [w:] 
Między nami a światłem…; W. Sadowski, Śladem gatunków modlitewnych w poezji 
Z. Herberta (tamże). W poezji Herberta obecna jest nie tylko liturgia godzin, ale 
również liturgia w sensie rytuału (zob. M. Nowak, Liturgia w poezji Herberta [w:] 
Herbert. Poetyka, wartości i konteksty, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Warszawa 
2002, s. 110).

7 Jednym z najbardziej charakterystycznych pod tym względem wierszy jest 
Fra Angelico. Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana (UR). Interpretację tego wier-
sza przedstawia Anna Stec -Jasik. Taż, „Bez rosy ludzkiego strachu”. O wierszu „Fra 
Angelico: Męczeństwo świętych Kosmy i Damiana” Zbigniewa Herberta [w:] Liryka 
i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, 
red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Kraków 2016.
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lub znaczenia Boga w tej twórczości8; natomiast Bogdan Burdziej, 
Tomasz Garbol, Jadwiga Puzynina, Władysław Panas, Paweł Panas 
i autor tego szkicu uważają, że Herbert jest poetą, dla którego kwestia 
wiary była sprawą kluczową9. Jeszcze inną perspektywę, nawiązującą do 
chrześcijańskiego egzystencjalizmu i personalizmu, proponują Krzysztof 
Dybciak i Radosław Sioma10.

Dla piszącego te słowa najbardziej zastanawiające są tak zwane wier-
sze pasyjne, które wymagają osobnego spojrzenia. Wydaje się, że dla 
zrozumienia postawy Herberta są one kluczowe. Intuicja podpowiada, że 
jednak wbrew problemom – zwłaszcza pod koniec życia – „wyobrażony 
autor” opowiedział się za chrześcijańską nadzieją11. A że język religijny 
bywa martwy lub obumiera, a symbole wytarte – to też nic nadzwyczaj-
nego, podobnie jak konieczność uporania się z potężnym cieniem Nietz-
schego – wszak filozof nie był tylko malarzem epoki, on ją także stwarzał, 
to znaczy niszczył etyczny i metafizyczny fundament tradycyjnej Europy.

*

Katolicka prawowierność twórczości Herberta została podważona także 
z punktu widzenia trydenckiej, tradycjonalistycznej wersji ortodoksji. 
Publicysta Paweł Lisicki w szkicu Puste niebo Pana Cogito postawił 
tezę o niechrześcijańskiej wymowie wizji świata Herberta i umieścił 

8 P. Czapliński, Śmierć, czyli o niedoskonałości [w:] Poznawanie Herberta…; 
P. Śliwiński, Poezja czyli bunt [w:] tamże; A. Franaszek, Ciemne źródło (o twórczości 
Zbigniewa Herberta), Londyn 1998.

9 B. Burdziej, Objawienie w Martwym Domu według Z. Herberta [w:] Poznawa‑
nie Herberta 2, wyb., wstęp A. Franaszek, red. M. Rola, Kraków 2000; M. Nowak, 

„stopień do mojej ułomnej metafizyki”. Herbert i liturgia, „Ethos” 2000, nr 4; J. Puzy-
nina, Niebo w poezji Herberta [w:] tamże; W. Panas, Tajemnica siódmego anioła [w:] 
Niepewna jasność tekstu…; J.M. Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności 
w liryce Zbigniewa Herberta, Lublin 2004; T. Garbol, „Chrzest ziemi”…

10 Patrz: K. Dybciak, W poszukiwaniu istoty i utraconych wartości [w:] Gry i kata‑
strofy, Kraków 1980; R. Sioma, „Od słowa ciemnego chroń nas”. Zbigniew Herbert – Jerzy 
Liebert [w:] tegoż, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Z. Herberta, Kraków 2017.

11 To, że urzędowy Kościół nie wystarcza lub denerwuje poetę – jak w Homilii (R), 
nie dziwi, skoro jest to inteligencka norma, nie mówiąc już o tym, że przy sporej 
liczbie wiernych antyklerykalizm w Polsce od zawsze był silnie obecny.
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go w dłuższym spisie twórców „wydziedziczonych z doświadczenia 
religijnego”. Po Nietzschem – powiada Lisicki – nawet jeśli poeta nie 
sądzi, że Bóg umarł, to przecież doświadczenie radykalnej nicości świa-
ta opuszczonego przez Boga prowadzi do rozpaczy. „Religijna nicość, 
przeniesiona do poezji oznacza rychłą i nieodpartą śmierć przedmiotów, 
a w końcu i zamieszkującego pośród nich człowieka”12, stąd u Herberta 
przedstawianie rozpadu eschatologicznego świata, czego najdoskonal-
szym przypadkiem jest U wrót doliny (HPG). Być może publicysta ma 
rację (choć z dowodami może nie byłoby aż tak łatwo), ale teza rozmija 
się z tekstami poety.

Trudno nie zgodzić się, że wizja doliny Jozafata z tego wiersza 
jest sprzeczna z tradycją Ezechiela i św. Jana. Można nawet sądzić, że 
określenie Lisickiego – „biurokratyczne państwo zaświatów” – jest 
stanowczo zbyt łagodne. Opis przedstawia przecież – de facto – ram-
pę obozu koncentracyjnego, więc mamy do czynienia z najradykal-
niejszym przeciwstawieniem. Deus otiosus Herberta nie tylko nie jest 
obojętnym Absolutem, ale jest… Hitlerem (lub Stalinem), tak jak 
Bóg Mickiewicza z III części Dziadów jest carem. W kontekście tego 
wiersza warto jednak przypomnieć wypowiedź odautorską Herberta, 
że „ironia nie jest cynizmem, ale wstydliwością uczuć. To, co z pozoru 
wydaje się pesymistyczne, jest stłumionym wołaniem o dobro, o po-
mnożenie dobra, o otwarcie sumień”13, a w wierszu niekoniecznie cho-
dzi o obraz boskiego sądu ostatecznego, lecz jego ludzką trawestację 
zamienioną w koszmarną parodię przez wyznawców totalitarnych  
ideologii.

W kategoriach potrydenckiego Kościoła, w jakich rozumuje katolicki 
publicysta, ma on absolutną rację. Wszystkie – ważne dla Lisickiego – 
pojęcia są przez Herberta ignorowane14. W jego twórczości mamy do 
czynienia z lekceważeniem filozoficznej argumentacji na istnienie lub 
nieistnienie Boga. Jednym z przykładów jest poczciwe naigrawanie się 
z „racjonalnej furii” filozofów, czego przykładem może być utwór Pan 

12 P. Lisicki, Puste niebo Pana Cogito [w:] Poznawanie Herberta…, s. 243.
13 Z. Herbert, Opisać rzeczywistość, „Rzeczpospolita”, 22 – 23.05.2004; dodatek 

„Plus  –  Minus”, przedruk jako Dotknąć rzeczywistości (UR 337 – 340).
14 Nawet potrydencka sztuka religijna – barok – należy do okresów nielubianych 

przez poetę. Zob. Msza za uwięzionych (ENO), Rozmyślania Pana Cogito o odkupie‑
niu (PC), Dęby (ENO).
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Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy (PC), w którym metoda poszukiwań, 
a raczej płaszczyzna rozważań, uznana jest za nieodpowiednią, a może 
nieistotną. „Pierwsza przyczyna”, „przyczyna ostateczna” i inne niezwyk-
le istotne filozoficzne kwestie zostały tam przez Boga zignorowane, 
a ich ważność – wyśmiana. Dodatkowym poniżeniem było zwrócenie 
uwagi filozofa na wartość zwykłej egzystencji, a właściwie życia, gdyż 
używanie pojęcia z dziedziny filozofii jest tu nietaktem:

 – chcę być kochany
przez nieuczonych i gwałtownych
są to jedyni
którzy naprawdę mnie łakną

 – powiada Bóg do Spinozy, i jest to postać z Nowego, a nie ze Stare-
go Testamentu. Bóg filozofów, Absolut, jest nie tyle wrogi, co przede 
wszystkim nieprzydatny. Zgodzić się wypada z Lisickim, że nie bardzo 
wiadomo, na czym miałoby „polegać obcowanie z Bogiem po śmierci, 
co stanowi przecież treść chrześcijańskiego przyrzeczenia”15, skoro dla 
Herberta problemem jest utrata tego, co ziemskie, na rzecz tego, co 
niebieskie, niedoskonałego na rzecz doskonałości16.

W twórczości Herberta filozofia nie wiąże się z orzekaniem o Bogu 
i nie może go opisać, ponieważ poeta traktuje Boga osobowo, jako istotę 
żywą, a nie w kategorii Bytu, jak Lisicki17. Ilekroć mowa o metafizyce 
jako gałęzi filozofii albo o pojęciach abstrakcyjnych, dotyczących eg-
zystencji, Herbert jest ironiczny, złośliwy – a w najlepszym wypadku – 
pokpiwający. Odrzuca on klasyczną filozofię bytu jako oderwaną od 
rzeczywistości konkretu. Charakterystyczny pod tym względem jest 
wiersz Uprawa filozofii (SŚ), który umniejsza rolę pojęć abstrakcyjnych 
(na przykład słowa „byt”) jako pozbawionych możliwości opisu życia, 
bowiem rozumienie świata w poezji Herberta możliwe jest wyłącznie 
z udziałem emocji. Bez wzruszenia i współczucia świat nie ma sensu. 

15 P. Lisicki, Puste niebo…, s. 246.
16 Przy czym trzeba zauważyć, że powoływanie się przez Lisickiego na wiersz 

Pan Cogito a długowieczność (ROM) jest nieporozumieniem, ponieważ tam akurat 
poeta odrzuca koncepcję wieczności jako najdłuższego przedłużenia ziemskiego 
obyczaju i wyśmiewa antyczne rozumienie raju jako długowieczności do przesady.

17 Starcie o tyle paradoksalne, że Lisicki występuje w swoim tekście jako publi-
cysta religijny (ortodoksyjnie katolicki), a poeta był z wykształcenia także filozofem.
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Tym samym relacja z Bogiem, pozbawiona elementu uczucia, wpraw-
dzie poddaje się opisowi abstrakcyjnemu, ale nie ma żadnego znaczenia. 
Herbertowi do niczego nie jest potrzebny

[…] bóg wodnistooki z twarzą buchaltera
demiurg nikczemnych tablic statystycznych
który gra w kości zawsze wychodzi na swoje

(Dęby, ENO)18

Zmysłowość, zamiłowanie do konkretu i fizycznej realności świata, 
a przede wszystkim wzruszeń – zwłaszcza czułości – powoduje, że 
Herbert nie jest zainteresowany nie tylko abstraktami filozofii Zachodu, 
ale też stanem satorii, zachwalanego przez mistrzów Wschodu (Pan 
Cogito a myśl czysta, PC).

*

W twórczości Herberta mamy do czynienia z jawnym odrzuceniem nie 
tylko Boga filozofów, ale także obrazów biblijnego „Króla”, „Władcy” 
i „Sędziego”. Starcie między starotestamentowym Bogiem Wszech-
mogącym a człowiekiem musi się w poezji Herberta źle skończyć dla 
tego ostatniego. Istotą człowieka jest śmiertelność, a nie nieśmiertel-
ność, i poezja Herberta akceptuje tę różnicę bez specjalnego sprzeciwu. 
A piękno przemijalnego świata stanowi dla zmysłowego poety powód 
do radości i opiewania jego urody, co zresztą nie leży w sprzeczności 
z biblijną czy grecką tradycją. I wcale nie jest pociechą, że czeka nas 
(ewentualnie) jakaś nagroda w postaci wieczności, w której jesteśmy 
radykalnie inni, na przykład „z czystej pneumy”, jak ironizuje w Spra‑
wozdaniu z raju (N).

Rację ma Lisicki, że Herberta nie satysfakcjonuje „hierarchicz-
ne podporządkowanie bytów niższych wyższym, ani harmonia, jak 
w myśli chrześcijańskiej”, lecz doskwiera mu „stale rozdarta rana, nie-
dająca się załagodzić sprzeczność między tym, co boskie, a tym, co 

18 Warto zauważyć, że wodnistoocy są też prześladowcy Pana Cogito z wiersza 
Modlitwa Pana Cogito – podróżnika (ROM).
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ludzkie”19, z tym zastrzeżeniem, że okrucieństwo bogów i losu odnosi 
się do koncepcji antycznej Grecji i Rzymu, której nie przyjmuje, choć 
podziwia jej pełną rozpaczy wielkość. Męska postawa, virtus oraz inne 
cechy starożytnych Greków i Rzymian na pewno Herbertowi imponują. 
Zwłaszcza dzielne przyjmowanie srogiego losu, z pełną świadomością 
nierównowagi sił, a za to bez pocieszenia wieczną nagrodą – jest tym 
wątkiem europejskiej tradycji, który stawia za wzór współczesnym. 
Zwłaszcza że Herbert nie ma wątpliwości co do stanu religijności 
współczesnych, by przywołać choćby fragment wiersza zatytułowanego 
Babylon (ROM):

festiwal Apokalipsy pochodnie samozwańcza Sybilla
rozgrzeszała pijane tłumy wyznawców obfitości
zdeptane ciało Boga wleczono w tryumfie i pyle

Wydaje się jednak, że odrzucenie, jako mało przekonywającej, hierar-
chicznej wizji świata tomistycznego nie jest równoznaczne z zarzuce-
niem chrześcijaństwa – chyba że ktoś te pojęcia utożsamia. Niechęć 
do obrazu Boga jako Pana Zastępów, Króla Królów, Wszechmocnego 
Władcy i innych wcieleń „Jahwe o silnym ramieniu” z wyobraźni reli-
gijnej naszych przodków sprzed kilku tysięcy lat świadczy na pewno 
o zestarzeniu się pewnych atrybutów boskości, ale jeszcze nie o wrogości 
poety do Niepojętego Stworzyciela i braku nadziei na opiekę „u two-
ich nieodgadnionych kolan” (Brewiarz, * * *  [Panie, wiem, że dni moje 
są policzone…], EB). Lisicki stosuje tomistyczne pojęcia jako probierz 
właściwego katolicyzmu, ale można wątpić, czy w dzisiejszym Kościele 
jest to instrument oddzielający prawowierność od sprzeniewierzania 
się ortodoksji.

Rozpad świata antycznego ładu – to jedno. Ale rozpada się też 
ład chrześcijański. Nie stanowi on już pocieszenia dla współczesnego 
człowieka po doświadczeniach XX wieku. To nie Nietzsche, lecz cza-
sy Zagłady przeszkadzają w poczciwym odbiorze Opatrzności. Dla 
Herberta zbrodnie ludobójstwa nie ograniczały się tylko do jednego 
wielkiego rzeźnika historii, czyli Hitlera (dominująca narracja w Eu-
ropie XX wieku), ale uwzględniał również Stalina, a także kilku po-
mniejszych naśladowców. Po faszyzmie i komunizmie nie da się już tak 

19 P. Lisicki, Puste niebo…, s. 250.
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łatwo wierzyć w równoczesną dobroć i wszechmoc Boga. Zgodzić się 
też wypada z tezą Tomasza Garbola, że Herbert dokonuje swoistego 
oczyszczenia chrześcijańskiej symboliki z elementów nie tylko władzy, 
ale i przemocy – tak charakterystycznych dla wyobraźni starożytnych20.

W wierszu Rozmyślania o ojcu (PC) znajdujemy konstrukcję o podwój-
nym znaczeniu. Na płaszczyźnie opisu realnego świata widzimy fizyczną 
i społeczną degradację ojca wskutek kataklizmu wojennego:

myślałem że usiądę po jego prawicy
i rozdzielać będziemy światło od ciemności
i sądzić naszych żywych
 – stało się inaczej
[…]
urodził się po raz drugi drobny bardzo kruchy
o skórze przeźroczystej chrząstkach bardzo nikłych
pomniejszał swoje ciało abym mógł je przyjąć

Biblijny sztafaż umożliwia jednak odczytywanie wiersza jako obrazu 
odrzucenia Boga Sędziego i zastąpienia go przez Boga – ofiarę. Jedy-
nego Boga, jakiego Herbert umie zaakceptować: Boga, który uniżył 
się, aby człowiek mógł Go przyjąć21. Nie wydaje się, by wizja ta była 
sprzeczna z przesłaniem Ewangelii.

Charakterystyczne, że najbardziej przekonuje Herberta Bóg Wcie-
lony jako Zbawca. Przy czym nie jest to Mesjasz potężny i groźny, jak 
w oczekiwaniach Żydów z końca poprzedniej ery, ale – przeciwnie – 
zbawca słaby, bezbronny, po prostu ludzki. To właśnie słabość Jezusa 
przekracza przepaść między Bogiem a człowiekiem, między wiecznym 
i śmiertelnym. Lisicki twierdzi, że każde spotkanie człowieka z Bogiem 
kończy się zniszczeniem człowieka. I tu spotkanie kończy się śmiercią 
Człowieka, ale to stanowi właśnie symboliczny koniec przeciwieństwa. 
Krzyż jest zawarciem pokoju między nieskończoną potęgą a słabością. 
W boleśnie ironicznym wierszu Rozmyślania Pana Cogito o odkupie‑
niu (PC) przeciwstawienie dwóch wizji Boga – potężnego Władcy 

20 T. Garbol, „Chrzest ziemi”… (odnoszę się tutaj do rozdz. Wielki plac czyśćca, 
s. 143 – 238).

21 Istnieje pewien spór, dotyczący religijnego sensu tego wiersza, o czym pisze 
Radosław Sioma. Zob. tenże, „Od słowa ciemnego chroń nas”…, s. 75 – 77.
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otoczonego przepychem oraz mizernego Zbawcy – zakłada, że łatwiej 
byłoby odrzucić Boga:

w barokowym pałacu z marmurowych chmur
na tronie przerażenia
z berłem śmierci

niż Boga słabego, cierpiącego, który zniżył się do stworzenia i tym sa-
mym pojednał się z człowiekiem „najgorszym pojednaniem”. Należy 
zgodzić się z Lisickim, że „wszystkie nazwy, wszelkie określenia, które 
przypisuje Bogu, od niego odpychają”22, ale dotyczy to wyłącznie obrazu 
Władcy. Skoro współczesny Bóg też wymaga usprawiedliwienia, to jego 
usprawiedliwieniem jest Chrystus – Syn Człowieczy – nasz słaby brat 
Abel, którego wspólnym wysiłkiem zamordowaliśmy.

*

Przeglądając tomiki Herberta, łatwo zauważyć obsesyjny powrót do dni 
tamtej Paschy. Zmieniają się punkty obserwacji czy elementy poddane 
szczegółowej analizie, ale niezmienne są fascynacja i dociekliwość poety, 
który tropi zniekształcenia opisu świadków, nielogiczności sekwencji 
wydarzeń oraz niejasności tłumaczeń.

W wierszu Na marginesie procesu (N) poeta podaje w wątpliwość 
teatralność scenerii procesu Jezusa. Po wyliczeniu zdarzeń raczej nie-
możliwych czy też wątpliwych z punktu widzenia zwyczaju (Sanhe-
dryn nie sądził w nocy, nie było powodu do naruszania święta Paschy, 
brak kłótni między zwalczającymi się Faryzeuszami i Saduceuszami 
i tak dalej) Herbert idzie tropem tezy Hannah Arendt o banalności 
zła i wiedzy na temat administracyjnych morderstw totalitaryzmów 
XX wieku. Wnioskuje, że – skoro zło jest, a przynajmniej może być – 
banalne, to i sąd nad Galilejczykiem mógł być spowodowany działaniami 
nudnych biurokratów: tetrarchy Heroda i prokuratora Piłata. Więcej, 
z punktu widzenia obowiązującego prawa było to „postępowanie admi-
nistracyjnie nienaganne”! – oto wielkie szyderstwo z osiągnięć XX wie-
ku, wypowiedziane tonem na pozór obojętnym, bez emocji. Wszak 

22 P. Lisicki, Puste niebo…, s. 253.
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dwudziestowieczne totalitaryzmy doprowadziły biurokrację państwową 
do stanu doskonałości i omnipotencji na nieznaną wcześniej skalę.

Paradoksalnie, odbierając złu prawo do „dramatyczności”, poeta 
wzmacnia poczucie grozy23. Podobnie w wierszu Hakeldama (PC) sub-
telne ironie pod adresem taktownych i niezwykle sprytnych posunięć 
Sanhedrynu „z pogranicza etyki i rachunkowości” wzmacniają poczucie 
etycznej katastrofy kapłanów, którzy muszą coś zrobić ze zwróconymi 
przez Judasza srebrnikami24.

Tego rodzaju „demaskatorskie” zabiegi wobec przekazów Ewangelii 
modne były wśród wrogów religii i służyły podważeniu historyczności 
postaci Jezusa. U Herberta historyczność postaci nie jest jednak poda-
wana w wątpliwość. Przeciwnie, sprzeczności w zeznaniach świadków 
i zapisach przemawiają na korzyść Jezusa, są – poniekąd – dowodem 
na autentyczność wydarzeń, ponieważ obserwatorzy zawsze przedsta-
wiają różne opisy tego, co miało miejsce, zależnie od punktu widzenia, 
rodzaju zaangażowania lub osobistego nastawienia. Triduum paschal‑
ne powraca nieustannie jako punkt odniesienia, także w stosunku do 
roli poety i możliwości uprawiania poezji dzisiaj. W przeciwieństwie 
do Różewicza i jego tezy o „niemożności” pisania wierszy po Oświę-
cimiu (w owych czasach obowiązywała teza o jednym zbrodniczym 
totalizmie, więc o Kołymie Różewicz nie wspomina) Herbert uważa, 
że mimo łagrów i lagrów, mimo zasadności lamentu, można znaleźć 
w sobie moc twórczą i radość tworzenia:

23 Tomasz Garbol zwraca uwagę na lokowanie postaci Jezusa „na drugim planie” 
w wierszach „pasyjnych” i zauważa, że jest to chwyt, który kieruje uwagę czytelni-
ka „na dramat Jego cierpienia”, co pozwala „dostrzec człowieczeństwo Chrystusa”. 
Tenże, „Chrzest ziemi”…, s. 329.

24 Herbert – ekonomista z wykształcenia – buduje w wierszu obrazy i koncepty 
oparte na grze pojęć z dziedziny rachunkowości, aby przedstawić zagadnienia etyczne. 

„Cały początek wiersza, ze skomplikowaną pajęczyną sensów etycznych i religijnych, 
zbudowany został za pomocą słów odnoszących się do pieniędzy (srebrniki, skarbiec, 
srebro) oraz pojęć związanych z działaniami księgowych (rachunkowość, suma, rubry-
ka nieprzewidziane dochody, notowanie po stronie, wydatki), a także czasowników, 
mówiących o ewidencji (zapisać, zanotować, wpisywać, wprowadzić). Dalsza część 
wiersza oparta jest na czasownikach dotyczących kupna -sprzedaży (kupić, nabyć, 
oddać, pieniądze) oraz działalności filantropijnej (rozdać ubogim)…” J.M. Ruszar, 
Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki w twórczości Zbigniewa 
Herberta, Kraków 2016, s. 161.
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jakich sił trzeba by na przekór losom
wyrokom dziejów ludzkiej nieprawości
w ogrojcu zdrady szeptać – cicha nocy

(Do Ryszarda Krynickiego – list, ROM)

Przy czym nie darmo przywoływana jest tu Wielka Improwizacja 
z III części Dziadów. Bo Herbert nie przyrównuje się do Boga -Kreatora, 
nie unosi się pychą jak Konrad, lecz pokornie, jak ksiądz Piotr, towa-
rzyszy opuszczonemu i samotnemu Jezusowi – niewinnej ofierze jak 
nasz brat Abel, którego stróżem jest poeta. Jego skrucha jest wielka, 
ponieważ – jak każdy! – jest jednocześnie Kainem albo przynajmniej 
biernym świadkiem, który nie protestuje przeciwko niesprawiedliwości. 
W Domysłach na temat Barabasza (ENO), wśród popisów wyobraźni na 
temat dalszych losów bandyty, pojawia się całkiem marginalna uwa-
ga, będąca standardowym usprawiedliwieniem wszystkich biernych 
uczestników zorganizowanego zła:

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

Ostatnie dwa wersy znamy nie tylko z sytuacji opisanej w Ewangeliach, ale 
z własnego doświadczenia – Herbert wielokrotnie odwołuje się do arche-
typowych obrazów, aby uzmysłowić nam sens aktualnej sytuacji: samot-
ność ofiary w obojętnym lub wrogim tłumie, a także skłonność do łatwych 
usprawiedliwień. I znowu pojawia się motyw opuszczenia Jezusa przez 
tych, którzy – jako bliźni – zobowiązani są do bycia stróżami swych braci:

A Nazareńczyk
został sam
bez alternatywy
ze stromą
ścieżką
krwi

Zarówno pierwsze, archetypiczne morderstwo, czyli zabicie Abla, jak 
i ostatnie zdziczenie współczesnych społeczeństw bierze się z grzechu 
pierworodnego, czyli radykalnego zła, jakie charakteryzuje człowieka. Stąd 
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ustawiczny powrót do badania źródła czy też początku objawienia się zła,  
który w formie mitycznej historii opisano w Biblii. W Książce (R), w której 
podmiot liryczny – mnich kopista – niezmiennie zgłębia tajemnicę, czytamy:

Od pół wieku tkwię po uszy w Księdze pierwszej rozdział trzeci wers VII
i słyszę głos: nigdy nie poznasz Księgi dokładnie
powtarzam literę po literze – ale mój zapał często gaśnie

Wers VII trzeciego rozdziału Genezis mówi o upadku pierwszych ro-
dziców. Nadzieja współczesności – zdegradowanego świata Babilonu 
XX wieku – leży wyłącznie w samopoznaniu, które prowadzi do reli-
gijnego odrodzenia. Przy czym poecie wyraźnie chodzi o krzyż, tak jak 
w Portrecie końca wieku (EB):

skryj twarz nienawistną

póki czas jeszcze przywołaj Baranka wody oczyszczenia
niech wzejdzie gwiazda prawdziwa Lacrimosa Mozarta
przywołaj gwiazdę prawdziwą krainę stulistną
niech ziści się Epifania otwarta jest Nowa Karta

Kto, gdzie i kiedy otworzył Nową Kartę? Czy można bardziej wprost 
wyrazić eschatologiczną nadzieję chrześcijan?

*

Po śmierci Herberta w 1998 roku na pierwszy plan wysunął się egzy-
stencjalny i metafizyczny wymiar jego poezji25. Twórczość Herberta 

25 Na ten aspekt poezji Herberta jako pierwsza zwróciła uwagę Marta Wyka 
(taż, Herbert – poeta metafizyczny, „Tygodnik Powszechny” 1990, nr 32, przedruk [w:] 
Poznawanie Herberta…) Obecnie literatura przedmiotu jest ogromna, a w 2008 roku 
odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu sesja poświęcona temu 
zagadnieniu (zob. Między nami a światłem…, a także: T. Wójcik, Piasek i kamień. 
Metafizyka Zbigniewa Herberta [w:] Wyraz wyłuskany z piersi, cz. 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; cz. 2: „Pamięć i tożsamość”. Materiały z Warsztatów Her‑
bertowskich w Oborach (wiosna 2005), red. M. Zieliński, J.M. Ruszar, Lublin 2006).
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wyraża bowiem współczucie dla kruchości świata: ludzi, zwierząt i rze-
czy, a rozjaśnia ją radość z trwania piękna sztuki i natury oraz podziw 
dla etycznej dzielności – wysiłku na rzecz pomnażania dobra i piękna 
w realnej Historii rozumianej jako krwawa jatka26. Tylko sumienie 
może się takiej wizji przeciwstawić.

Ciekawe zjawisko: wiersze z najbardziej „politycznego” tomu Her-
berta, wydanego na emigracji Raportu z oblężonego Miasta, dzisiaj można 
czytać zupełnie apolitycznie, z perspektywy egzystencjalnej, jako wyraz 
przemyśleń metafizycznych – dowodem Potwór Pana Cogito. Potwór 
ten to bestia dwugłowa. Że „współczesny św. Jerzy” musi zmierzyć się 
z komunizmem, nie ma wątpliwości, skoro wskazuje na to kontekst 
historyczny. Jeśli jednak dziś weźmiemy pod uwagę aktualne zło (na 
przykład nihilizm współczesnej kultury, kontrolę państwa nad obywa-
telami, manipulację społeczeństwem przy pomocy mass mediów i inne 
realne zagrożenia duchowe) albo po prostu ponadczasową sytuację znaj-
dowania się w obliczu radykalnego zła? Co oznacza „metafizyczny pysk 
nicości”27 z wiersza Herberta? Jest nam chyba bliższy dziś niż w czasie 
stanu wojennego, kiedy nicość uobecniała się wyraziściej i jednoznacznie. 
W czasach komunizmu jawił się przede wszystkim jako potwór z łbem 
totalitaryzmu, jako historyczna odmiana odwiecznego zła.

Źródłem Herbertowskiej melancholii jest świadomość przemijal-
ności życia i doznanie samotności, jak w wierszu Tren (poświęconym 
pamięci Matki). Człowiek w tej poezji nie cierpi, ale – jak u greckich 
tragików – cały jest cierpieniem. Motyw ten przewija się w twórczości 
Herberta od debiutu po ostatnie publikacje. Tragizm kondycji ludzkiej 
daje się oswoić jedynie przez sztukę, która sprzeciwia się wyrokom 
historii. Historia to dzieje zła i przemocy – stąd egzystencjalny i hi-
storyczny pesymizm w jego wierszach:

26 Por. M. Mikołajczak, Oblicza historii w poezji Z. Herberta [w:] Portret z począt ku 
wieku. Twórczość Z. Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza, przy współudz. 
M. Cichej, Lublin 2005.

27 Rzecz charakterystyczna dla poezji Herberta: konkret historyczny łatwo 
zamienia się w parabolę losu i wcale nie musi być interpretowany w kontekście bio-
graficznym czy dziejowej aktualności. Podobnym słowem kluczem, mieniącym się 
odcieniami aktualności i pozaczasowego znaczenia, jest słowo „przepaść”. Zob. in-
terpretacja Elżbiety Feliksiak Przepaść Pana Cogito i Zbigniew Herbert [w:] Herbert 
i znaki czasu, t. 2, red. E. Feliksiak, M. Leś, E. Sidoruk, Białystok 2002.
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trawiłem lata by poznać prostackie tryby historii
monotonną procesję i nierówną walkę
zbirów na czele ogłupiałych tłumów
przeciw garstce prawych i rozumnych

(Elegia na odejście pióra atramentu lampy, ENO)

Człowiek jest ofiarą Historii (koniecznie pisanej dużą literą, za marksi-
stami, którym się wydawało, że są „parowozem dziejów”), ale jeśli dziel-
nie przyjmie swój los, może osiągnąć wielkość. Dotyczy to zarówno 
cesarza -filozofa z wiersza Do Marka Aurelego (SŚ), a więc postaci 
wybitnej, jak i nieznanego z imienia żołnierza z wiersza Nike która 
się waha (SŚ). Egzystencjalnie i moralnie nie ma między nimi różnicy, 
ponieważ stratyfikacja społeczna niczego nie zmienia na płaszczyźnie 
aksjologii. Trudny optymizm Herberta zakłada, że mimo całego zła 
świata można ocalić swoje i cudze człowieczeństwo pod warunkiem 
wzięcia odpowiedzialności za bliźnich, skoro

jesteśmy mimo wszystko
stróżami naszych braci

(Pan Cogito o potrzebie ścisłości, ROM)

Postawa solidarności – uczy Zbigniew Herbert – przełamuje egzysten-
cjalną samotność człowieka i jest warunkiem humanitas. Bez solidarności 
nie istnieje człowieczeństwo – tak przeżywa swoje życie Pan Cogito, 
którego imię nazbyt często tłumaczono jako „Pan Myślę”. Oczywiście, 
Pan Cogito zgadza się z Kartezjuszem, że bez intelektualnego wysiłku 
nie zrozumie ani świata, ani siebie, ale trzeba zauważyć, że najważ-
niejszą instancją jest dla niego sumienie. To sumieniem, a nie (nazbyt 
interesownym) rozumem kieruje się Pan Cogito w swoich życiowych 
wyborach28. Nie zawsze są to zresztą decyzje racjonalne (czyli zgodne 
z interesem własnym). To dlatego (między innymi) pojawiła się dość 
złośliwa wersja „(dobrego) smaku”, „w którym są włókna duszy i chrząst-
ki sumienia” (Potęga smaku, ROM). Nadrzędność sumienia w myśleniu 

28 Pisze o tym między innymi Andrzej Zieniewicz: „Rzec można, labiryntom 
implikacji, pułapkom kwiecistości, demonom gnostycyzmu, trzęsawiskom dialek-
tyki poeta uparcie przeciwstawia «dane słowo»: jasność tautologicznej identyfikacji. 
Jasność pojętą jako oczywistość, nie dla rozumu jednak, ale dla sumienia”. Tenże, 
Poetyka odejścia. Wobec przygodności [w:] Herbert. Poetyka, wartości…, s. 110.
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Zbigniewa Herberta i jego reprezentanta, Pana Cogito, podkreślana 
jest wielokrotnie w wierszach i w wypowiedziach odautorskich:

Nauczyciele w gimnazjum wbijali nam do głowy, że „historia magistra vitae”. Ale 
kiedy zjawiła się ona w całej barbarzyńskiej okazałości – realną łuną nad moim 
miastem – zrozumiałem, że jest to osobliwa nauczycielka. Ci, którzy przeżyli ją 
świadomie, i wszystko to, co po niej nastąpiło, mają więcej materiału do refleksji 
niż czytelnicy dawnych kronik. Jest to materiał skłębiony i ciemny. Trzeba pracy 
wielu sumień, żeby go rozświetlić […] (Dotknąć rzeczywistości, UR 338).

Bohater Herberta (albo jego alter ego) nie został wykuty z marmuru. 
Mówi tonem ściszonym, dzieli się wątpliwościami i nie tyle twardo, ile 
uparcie, obstaje przy swoim. Widzi swą niedoskonałość, niepewność, 
swój strach, a nawet brak rozeznania. Ratuje go nie jakaś straceńcza 
odwaga, ale upór. Aby było jasne: nie chodzi wyłącznie o życie poli-
tyczne. W czasach „narodzin” Pana Cogito cała sfera publiczna skażona 
była nieszczerością i kłamstwem, dlatego nie należy zawężać znaczenia 
oporu Pana Cogito do polityki lub Historii, gdyż jego postawa dotyczy 
sfery o wiele głębszej. Pan Cogito wie, że ludzki świat jest przestrzenią 
nacechowaną aksjologicznie. Nie istnieje działanie bez etyki, a czyn bez 
odpowiedzialności moralnej. Oznacza to również, że osiągając jakieś 
cele, jednocześnie kształtujemy siebie. To właśnie dlatego sposób na-
szego postępowania nie jest obojętny dla nas samych.

*

Na poziomie relacji międzyludzkich troska o drugiego człowieka, 
empatia, a nawet czułość występują jako formy odpowiedzialności29. 
Postawa przyjęta wobec bliźniego wynika z doznania jego kruchości, 
niepewnej egzystencji i przemijalności30. Zasada odpowiedzialności 

29 Na temat czułości zob. M. Antoniuk, Czułość bywa jak… Bezsilność wobec 
czułości – Norwid, Wyspiański, Herbert, Miłosz [w:] Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Pry‑
watna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały z Warsztatów Herbertowskich 
w Oborach (jesień 2005), cz. 2, red. J.M. Ruszar, D. Koman, Lublin 2006.

30 Empatycznych wierszy tego typu jest wiele, ale emblematyczne zostały opu-
blikowane w tomie Raport z oblężonego Miasta: Pan Cogito z Marią Rasputin – próba 
kontaktu i Izydora Duncan. Współczucie jest jedną z najważniejszych kategorii poezji 
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w twórczości Herberta wypływa z troski i solidarności, angażując 
trzy klasyczne władze człowieka: uczucie, rozum i wolę. Dotyczy to 
także relacji jednostka  –  wspólnota. Człowiek w tej poezji jest przede 
wszystkim obywatelem, a wzorem społeczności grecka polis lub rzym-
ska i średniowieczna res publica. I jeszcze jeden charakterystyczny rys: 
przywoływana przez poetę społeczność nie ogranicza się do żywych. 
Równe prawa obywatelskie Herbert przyznaje umarłym, wyznając 
świecką odmianę „świętych obcowania”:

Dialog z przeszłością, wsłuchiwanie się w głosy tych, co odeszli, dotykanie kamieni, 
na których pozostały na poły zatarte zapisy dawnych losów, wywoływanie cieni, 
aby karmiły się naszym współczuciem… (Dotknąć rzeczywistości, UR 340).

Takie postrzeganie rzeczywistości znajduje swoje potwierdzenie w od-
powiedzi Herberta udzielonej Renacie Gorczyńskiej w wywiadzie 
z 1986 roku. Powiedział wtedy:

Wie Pani w co ja wierzę? […] w świętych obcowanie, jak to się nazywa w Kościele 
katolickim. To znaczy, we wspólnotę żywych i umarłych. Tego ja doświadczam. 
I to jest właśnie ten stopień do mojej ułomnej metafizyki, do poznawania Boga. 
Zakładam nieśmiało, że istnieje współżycie żywych i umarłych, bo bez tego nie 
istniałaby kultura (WYW 176).

Herbert wywołuje duchy niczym Odys w Hadesie, tyle że opisany przez 
Wergiliusza bohater wabi je krwią, a nie przywołuje do życia współ-
czuciem, i jest to ważna różnica. Charakterystyczne, że wizja kontaktu 
z zaświatami, bez względu na to, czy opowiadana w kategorii starożyt-
nych mitów i pojęć, czy posługująca się wyobraźnią judeochrześcijańską, 
zawsze karmi się empatią. Boskość – o czym będzie jeszcze mowa przy 
okazji omawiania chrześcijańskiego sacrum – wyraża się miłosierdziem, 

Herberta, o czym piszą między innymi: J. Poradecki (tenże, Arytmetyka współczucia. 
Przesłanie moralne poezji Zbigniewa Herberta, „Prace Polonistyczne” 1990, ser. XLVI, 
s. 5 – 20), A. Franaszek (tenże, „róża w czarnych włosach” [w:] Poznawanie Herberta 2…, 
s. 189 – 212), J. Drzewucki (tenże, Współczucie, cud rzeczywisty, „Twórczość” 2001, nr 1). 
Za poetę współczucia uznaje Herberta także Dagmara Zawistowska -Toczek, która 
przywołuje również opinie Tomasza Burka oraz Przemysława Czaplińskiego (por. taż, 
Stary poeta…, s. 334 – 337). Najobszerniej rzecz ujęła Marta Drażyńska -Suchańska (taż, 
Empatia – emocje i styl [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości 
Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010).
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a nie potęgą, mocą czy władzą. Oto wizja pośmiertnego życia, zapisa-
na w młodzieńczym wierszu Testament (SŚ), wyrażona w kategoriach 
wczesnych filozofów greckich:

Zapisuję czterem żywiołom
to co miałem na niedługie władanie

ogniowi – myśl
niech kwitnie ogień

ziemi którą kochałem za bardzo
ciało moje jałowe ziarno

a powietrzu słowa i ręce
i tęsknoty to jest rzeczy zbędne

to co zostanie
kropla wody
niech krąży między
ziemią niebem

niech będzie deszczem przezroczystym
paprocią mrozu płatkiem śniegu

niech nie doszedłszy nigdy nieba
ku łez dolinie mojej ziemi

powraca wiernie czystą rosą
cierpliwie krusząc twardą glebę

wkrótce zwrócę czterem żywiołom
to co miałem na niedługie władanie

 – nie powrócę do źródła spokoju

Obrazy roli odgrywanej pośmiertnie uszeregowane zostały według tetra-
dy wypracowanej przez jońskich myślicieli31. Ogniowi autor przeznacza 

31 Szczególna predylekcja Herberta do jońskich filozofów przyrody została 
szybko zauważona. Najobszerniejszą i dogłębną rozprawę na ten temat napisała 
Magdalena Filipczuk. Zob. taż, „Trwać niewzruszenie nad ruchem elementów”. Wątki 
presokratejskie w poezji Z. Herberta [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy…
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intelekt, co wydaje się gestem dość konwencjonalnym. Pesymistyczny 
wydźwięk ma następny dwuwers, mówiący o „jałowym ziarnie”, który 
negatywnie ewokuje ewangeliczną przypowieść o obowiązku przy-
noszenia plonu32, chociaż ciągle jeszcze pozostaje w kręgu jońskich 
i italskich filozofów. Nieco kokieteryjnie brzmi uwaga na temat słów, 
zważywszy, że jest to wypowiedź człowieka zawodowo parającego się 
właśnie słowem. Ale od następnego wersu zaczyna się druga, dłuższa 
część wiersza, poświęcona czwartemu żywiołowi – wodzie. Element 
ten został potraktowany specjalnie i nie ma już wiele wspólnego z roz-
ważaniami greckich filozofów przyrody – nie po raz pierwszy Herbert 
„reformuje” greckie pojęcia religijne i filozoficzne, nadając im sens 
chrześcijański wbrew greckiej mentalności (tak było między innymi 
w wierszu Fragment, HPG, będącym modlitwą wojowników pod Troją)33.

Potężny żywioł wody pomniejsza się do rozmiarów kropli i zaczyna 
żyć życiem jakiegoś pośrednika między niebem a ziemią (w rodzaju anio-
ła lub innego ducha opiekuńczego), choć związane z nim obrazy i me-
tafory w dosłownym sensie nigdy nie przekraczają ram wyznaczonych 
przez naturę. Rzecz bowiem w tym, że pozostała po poecie „kropla wody” 
ma sprawować funkcję pośrednika. Może dlatego, że przypomina łzę? 
Bo sens wiecznego krążenia między niebem i ziemią wyraża miłosier-
dzie, niesienie ulgi ludziom. Ziemia nie jawi się jako miejsce przyjazne 
człowiekowi, o czym poeta wie nie tylko z przywołanej w wierszu pieśni 
religijnej – dlatego istnieje potrzeba wsparcia, pomocy, orędownictwa, 
co jest istotnym zadaniem sztuki i obowiązkiem artysty na tym „łez 
padole”. Stąd pytanie zawarte w innym wierszu (Przypowieść, HPG):

32 Jałowe ziarno nie jest więc tym, które może przynieść „plon stukrotny” 
z przypowieści o siewcy (Mt 13,3 – 9), ani też nie jest ziarnem gorczycy, z którego – 
mimo niewielkich rozmiarów – wyrasta potężne drzewo, czyli Królestwo Niebieskie 
(Mt 13,31 – 32; Mk 4,30 – 31; Łk 13,18 – 19). Możliwość obumarcia -owocowania jest 
wpisana w pojęcie ziarna. Tymczasem nieprzynoszenie plonu w chrześcijańskiej 
tradycji napawa lękiem, bo jak – mówi ewangelista – kiedyś przyjdzie Ten, który 

„ma wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy 
spali w ogniu nieugaszonym” (Mt 3,12).

33 Opieram się na niezwykle kompetentnej interpretacji wiersza, dokonanej 
przez filologa klasycznego, Jakuba Andrzeja Jurkowskiego. Tenże, „Usłysz nas Srebr‑
nołuki”. Egzegeza modlitwy greckich wojowników we „Fragmencie” Z. Herberta [w:] 
Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Z. Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2015.
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czym byłby świat
gdyby nie napełniała go
nieustanna krzątanina poety
wśród ptaków i kamieni

Wiele wskazuje na to, że owa „krzątanina” odbywa się między niebem 
a ziemią, a poeta musi trudzić się i za życia, i po śmierci. Dusza po-
zostająca po zmarłym artyście podobna jest do Szemkela, niesfornego 
anioła, który przemyca grzeszników, nieustannie tupiąc między niebem 
a otchłanią (Siódmy anioł, HPG). Różnica jest znaczna: Szemkel pochodzi 
jednak z judeochrześcijańskiej tradycji i jest osobą, nawet jeśli to anioł 
niedoskonały i potępiany przez pozostałe świetliste istoty. Niemniej 
w obu przypadkach mamy do czynienia z wcieleniem miłosierdzia. Nie 
jest to postawa łatwa i dlatego w senilnych Brewiarzach (EB) znajdziemy 
pełne skruchy wyznanie, znowu nawiązujące do akwatycznej symboliki:

dlaczego
życie moje
nie było jak kręgi na wodzie
obudzonym w nieskończonych głębiach
początkiem który rośnie
układa się w słoje stopnie fałdy
by skonać spokojnie
u twoich nieodgadnionych kolan

Najsłynniejszy bohater wierszy Herberta – empatyczny Pan Cogito – 
bardzo pomaga w takim spojrzeniu na świat, w którym jedną z istot-
nych form odpowiedzialności jest harmonijna postawa dobra i miło-
sierdzia. Wizja zresztą niezwykle tradycyjna, starożytna, wspólna dla 
Greków, Rzymian i Hebrajczyków, kontynuowana potem przez stulecia 
chrześcijaństwa aż po czasy nowożytne. Jeśli więc teraz w sławnym 
Przesłaniu Pana Cogito (PC) powołanie się na „grono zimnych czaszek” 
(Gilgamesza, Hektora, Rolanda) jest takie niezwykłe i czasami wzbu-
dza sprzeciw (albo niedowierzanie), to tylko dlatego, że w XX wieku 
zmienił się europejski etos.

Odpowiedzią poety na kryzys kultury, a więc kryzys człowieka, było 
hasło powrotu do „klasyków” (Dlaczego klasycy, N) i zaprzeczenie teorii, 
że kryzys współczesny to tylko przesilenie, z którego ma się wykluć 
nowy, lepszy świat, a także nowy, doskonalszy człowiek. Podobnie jak 
Friedrich Nietzsche (filozof ważny dla Herberta), poeta żądał wielkości 
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człowieka przez przyjęcie pełnej odpowiedzialności za świat i własną 
postawę. Od niemieckiego filozofa różnił się tym, że nie wierzył w two-
rzenie nowych wartości, lecz „opukiwał” stare, sprawdzając, czy nie 
zwietrzały, i szukał dla nich nowego wyrazu oraz nowej argumentacji. 
Nie był więc artystą bezkrytycznym wobec tradycji, ale sprzeciwiał się 
rewolucyjnej twórczości i „wykuwaniu nowego człowieka”, gdyż żył 
później od Nietzschego i wiedział, do czego może doprowadzić taka 
pycha w wykonaniu dwudziestowiecznych totalitaryzmów („czerwo-
nego czy brunatnego faszyzmu”, jak mawiał Herbert)34.

* * *

Tekst powstał w ramach grantu „Obrazy Boga w literaturze polskiej 
XX/XXI wieku” 0472/NPRH3/H11/82/2016.
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Poczucie tożsamości





Małgorzata Mikołajczak

Uniwersytet Zielonogórski

„Nieznośna odpowiedzialność”
Propozycja interpretacji wiersza Dałem słowo1

Zagadkowe wyznanie

„Dać słowo” to popularny frazeologizm, oznaczający „zaręczyć”, „zobo-
wiązać się”, „obiecać”, „przyrzekać”, „ślubować”, „przysięgać”. Każde 
z tych znaczeń przynależy do kodeksu honorowego Zbigniewa Her-
berta, odsyłając do głoszonej przez poetę postawy wierności i cenione-
go przezeń rycerskiego etosu. Dlatego tytuł wiersza, który znalazł się 
w ostatniej książce poetyckiej Herberta (EB), wywołuje jednoznaczne 
skojarzenia, skłania do nich również monolog liryczny podmiotu:

byłem bardzo młody
i rozsądek doradzał
żeby nie dawać słowa

mogłem śmiało powiedzieć
namyślę się jeszcze
nie ma pośpiechu
to nie rozkład jazdy

dam słowo po maturze
po służbie wojskowej
kiedy zbuduję dom

ale czas eksplodował
nie było przedtem

1 Pierwotna wersja artykułu została opublikowana na łamach „Roczników Hu-
manistycznych” („Literatura Polska” 2017).
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nie było już potem
w oślepiającym teraz trzeba było wybierać
więc dałem słowo

słowo –
pętla na szyi
słowo ostateczne

w rzadkich chwilach
kiedy wszystko staje się lekkie
przechodzi w przezroczystość
myślę sobie:

„słowo daję
chętnie bym
cofnął dane słowo”

trwa to krótko
bo oto – skrzypi oś świata
mijają ludzie
krajobrazy
kolorowe obręcze czasu
a dane słowo
ugrzęzło w gardle

Każda część utworu, a ma on kompozycję trójdzielną, utwierdza w prze-
konaniu, że chodzi o zobowiązanie podjęte w przeszłości. Po przedstawie-
niu sytuacji poprzedzającej decyzję (część pierwsza, kończąca się słowami 

„kiedy zbuduję dom”) wskazane zostają okoliczności, w których do niej do-
szło (część druga, zamknięta wersem „słowo ostateczne”), a następnie (od 
wersu „w rzadkich chwilach”) pojawia się refleksja nad konsekwencjami.

W tym świetle wymowa wiersza wydaje się oczywista: Dałem słowo 
reprezentuje lirykę wyznania (na co wskazuje pierwsza osoba liczby 
pojedynczej: „byłem”, „mogłem”, „namyślę się”, „dam”) i należy do tych 
późnych autobiograficznych utworów Herberta, w których stary poeta, 
podsumowując dotychczasowe życie, przeprowadza rachunek sumienia, 
a w tym konkretnym przypadku żałuje podjętej decyzji.

Jednak nie wszystko jest tu jasne i nad kilkoma kwestiami należałoby 
się zastanowić. Z jakiego powodu dane słowo stało się „pętlą na szyi” 
i „ugrzęzło w gardle”? Dlaczego sytuacji, o której tu mowa, towarzyszył 
przymus („trzeba było wybierać”)? I jeszcze: jeśli poeta dotrzymał słowa, 
to skąd żal po latach („chętnie bym cofnął dane słowo”)?
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To jeden z najbardziej intrygujących utworów Herberta. Trudno 
rozwikłać zagadkę z przeszłości. Najbardziej prawdopodobny wydaje 
się następujący scenariusz: obietnica dotyczyła złej sprawy – została 
złożona w sposób nieprzemyślany, nierozsądnie i pochopnie („byłem 
bardzo młody”) – imperatyw wierności nie pozwolił poecie złamać sło-
wa – stąd wyrzuty sumienia, które dają o sobie znać po latach. Można też, 
szukając innego wytłumaczenia, założyć, że decyzja dotyczyła wyboru, 
który był moralnie słuszny, a jednak ze względu na swe konsekwencje 
okazał się balastem trudnym do udźwignięcia.

Lekkość, ciężar i koło wiecznego powrotu

Obie wyżej wskazane interpretacje, mimo że w odmiennym świetle 
sytuują wybory etyczne Herberta (w pierwszym wypadku jego „etyka 
niezłomności” nie zostaje naruszona, w drugim jest podana w wątpli-
wość), są uprawomocnione. Do obu odnieść można dialektykę ciężaru 
(danego słowa) i lekkości (uwolnienia ze zobowiązania).

Znamienne, że podmiot najbardziej żałuje danego słowa „w rzad-
kich chwilach / kiedy wszystko staje się lekkie”. Przeciwstawienie lek-
kości „słowu ostatecznemu” – mającemu zatem swą wagę – odsyła do 
sytuacji egzystencjalno -moralnej, którą za Milanem Kunderą można 
by nazwać „nieznośną lekkością bytu”. Skojarzenie z Kunderą nie jest 
bezpodstawne. W wierszu Herberta, podobnie jak w znanej powieści 
czeskiego pisarza (Nieznośna lekkość bytu, 1984), nakładają się na siebie 
dwa sposoby istnienia, związane z dwoma rodzajami czasu – z jednej 
strony jest to czas linearny, akcentujący nieuchronność przemijania 
i skończoność ludzkiej egzystencji (patronuje mu porządek wspomi-
nania); z drugiej czas kolisty, który zakłada powtarzalność ludzkich 
losów. Pierwszy rodzaj egzystencji związany jest z lekkością istnienia, 
czyli z przeświadczeniem, że nic nie jest ostateczne, a decyzje i czyny 
z czasem tracą znaczenie. Drugi wiąże się z ciężarem odpowiedzialno-
ści i Nietzscheańską ideą wiecznego powrotu2, którą autor Nieznośnej 
lekkości bytu komentuje następująco:

2 Tę ideę Herbert parokrotnie przywoływał w swoich wierszach, we wczesnym 
okresie twórczości planował też napisanie dramatu poświęconego idei „wiecznego 
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Przypomnijmy więc, że idea wiecznego powrotu oznacza specyficzną perspektywę, 
z której sprawy wyglądają zupełnie inaczej, niż je widzimy normalnie: brak im 
okoliczności łagodzącej, jaką stanowi przemijalność. […] Jeśli sekunda naszego 
życia miałaby się powtarzać w nieskończoność, bylibyśmy przykuci do wieczności 
jak Chrystus do krzyża. Takie wyobrażenie jest straszne. W świecie wiecznego 
powrotu na każdym geście kładzie się ciężar n ie znośne j odpow ied z ia l no ś c i 
[wyróżnienie – M.M.]. Dlatego też Nietzsche nazwał ideę wiecznego powrotu 
najcięższym brzemieniem (Das schwerste Gewicht)3.

W wierszu Herberta zwornikiem obu porządków czasowych jest „ośle-
piające teraz”, w którym „czas eksplodował” i na moment unieważnione 
zostało „przedtem” oraz „potem”. Podjęta wówczas decyzja okazała 
się siłą napędową koła wiecznego powrotu, a zarazem pułapką. Takie 
skojarzenia (z zapętleniem, uwięzieniem, egzystencjalnym uwikłaniem) 
uruchamia peryfrastyczne określenie słowa jako „pętli na szyi”. Dlatego 

„kolorowe obręcze czasu”, przywołujące obraz życia -karuzeli – „bez-
warunkowego i nieskończenie powtarzającego się kołowania wszech 
rzeczy”4 – mają podwójne nacechowanie, konotują wyobrażenie egzy-
stencji jako lekkiej i przyjemnej, a zarazem jako podlegającej sile, która 
ogranicza i więzi:

[…] skrzypi oś świata
mijają ludzie
krajobrazy
kolorowe obręcze czasu
a dane słowo
ugrzęzło w gardle

Lekkość wirujących obręczy i zmieniających się jak w kalejdoskopie 
obrazów napotyka opór „skrzypiącej osi świata”. Obrazowanie pojawia-
jące się w cytowanym fragmencie wydobywa ambiwalencję „najbardziej 
tajemniczej i najbardziej wieloznacznej ze wszystkich antynomii”5, jak 
określa przeciwstawienie ciężaru i lekkości Kundera; wywołuje odczu-

powrotu”. Por. M. Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbi‑
gniewa Herberta, Kraków 2009, s. 209 – 211.

3 M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, tłum. A. Holland, Warszawa 1996, s. 6.
4 Tak Nietzsche określał „wieczny powrót”. Zob. F. Nietzsche, Ecce homo. Jak 

się staje – kim się jest, tłum. L. Staff, Warszawa 1909, s. 65.
5 M. Kundera, Nieznośna…, s. 7.
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cie, że „lekkość bytu” może ciążyć i być udręką. Doznanie udręczenia 
wzmacnia somatyczna metafora (słowa, które „ugrzęzło w gardle”) 
oraz warstwa brzmieniowa utworu (aliteracja głoski „r”, kakofoniczne 

„skrzypi” – „ugrzęzło”).
Czy świadomość, że wszystko przemija, uwalnia od duchowego cię - 

żaru, czy wręcz przeciwnie – potęguje poczucie „nieznośnej odpo-
wiedzialności” i przytłacza, jeśli wraz z nią nachodzi poetę pragnienie, 
żeby cofnąć słowo?

Gra językowa

Wymowa wiersza Herberta tylko z pozoru jest oczywista. Jeżeli wziąć 
pod uwagę warstwę językową utworu, to okaże się, że jego przesłanie 
zostało oparte na znoszących się sensach i wielokierunkowych skoja-
rzeniach. Taki charakter mają zawarte tu frazeologizmy, na przykład 
sformułowanie „rzadkie chwile”, które konotuje podwójne znaczenie 
słowa „rzadkie”, chodzi bowiem o chwile zdarzające się nieczęsto, ale też 
takie, które są „rozrzedzone”, czyli pozbawione substancji, nieważkie (to 
znaczenie uruchamiają semy peryferyjne wydobyte w kontekście wyra-
zów „lekkie” i „przezroczystość”, sąsiadujących z „rzadkimi chwilami”).

Podobnie dwuznaczne (i niejasne) jest określenie „rozkład jazdy”. 
Dlaczego „rozkład jazdy” miałby być powodem pośpiechu? Czy chodzi 
o skrót myślowy tłumaczący pośpiech podróżnego, który chce zdążyć 
na odchodzący – według rozkładu jazdy – pociąg? A może trzeba 
wziąć pod uwagę potencjał semantyczny słowa „rozkład”, który wyzy-
skał w Rozkładzie jazdy Tymoteusz Karpowicz? W znanym epitafium 
mówiącym o konnicy rozgromionej w dniach klęski wrześniowej poka-
zane zostało, że słowo „rozkład” może się mienić wieloma znaczeniami. 
Nawet jeśli wiersz Herberta nie nawiązuje do sensów wykorzystanych 
w tamtym utworze, to stanowi pole podobnej gry językowej.

W wierszu Dałem słowo Herbert sięga po samozwrotny mechanizm 
językowych skojarzeń, oparty na homonimii, a ów zabieg w szczególny 
sposób dotyczy tytułowego „słowa”. Wyraz ten pojawia się w utworze 
aż osiem razy, stając się dzięki temu nie tylko „słowem kluczem”, ale 
również przez natręctwo powtórzeń słowem niejako wytrąconym ze 
znaczenia. Powracalność wzmacnia, a zarazem pozbawia wagi – to 
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jeszcze jeden przejaw ambiwalencji przeciwstawienia „lekkość” – „cię-
żar”. Na poziomie organizacji językowej niejednoznaczność najsilniej 
manifestuje się w chiazmatycznej konstrukcji „słowo daję / chętnie 
bym / cofnął dane słowo”. Żartobliwy charakter tego konceptu osła-
bia rangę problemu; „najcięższe brzemię” zostaje wzięte w nawias gry 
słownej, a dylemat etyczny zawieszony między odpowiedzialnością za 
słowo i zabawą słowem. Trudno orzec, co ważniejsze: chwyt estetycz-
ny czy kwestia etyczna? Potrzask obietnicy czy pułapka językowych 
automatyzmów?

Analogiczne sprzężenie etyki i poetki organizuje sensy wiersza Daję 
ci słowo, że nie ma mowy Barańczaka:

Daję ci słowo, że nie ma mowy
takiej i takich słów, które by można
dać komuś tak, jak rękę na zgodę się daje,
dam sobie uciąć tę rękę, że nie ma
mowy o takich słowach, że dać słowo znaczy
dać gardło za coś, co i tak nie przejdzie
przez nie, co jest z góry dawaniem za wygraną;
kto daje słowo, nie daje nikomu
posłuchu ani spokoju, niczemu
nie daje wiary i z niczym nie daje
sobie rady i wszystkim daje do myślenia, więc
daję ci słowo, że nie ma mowy,
że nie ma rady, że nie ma sensu,
że nie ma tu do kogo ust otworzyć i że
jednak dano nam tylko słowo do wyboru6

Wiersz nowofalowego poety, utrzymany (tak jak utwór Herberta) 
w konwencji liryki wyznania, opiera się na skojarzeniach uruchamia-
nych przez ciąg związków frazeologicznych, zawierających wyrazy „dać” 
i „słowo”. „Ostateczny wygłos tego utworu, zauważa Tomasz Cieślak-

-Sokołowski, okazuje się kontaminacją dwóch związków («dać słowo» 
i «dać słowo do wyboru»)”7 i zasadza się na ich synonimicznej rów-

6 S. Barańczak, Daję ci słowo, że nie ma mowy [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kra-
ków 2007, s. 171.

7 T. Cieślak -Sokołowski, Gęstwina. O wczesnym pisarstwie Stanisława Barań‑
czaka [w:] tegoż, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego 
i Stanisława Barańczaka, Kraków 2011, s. 308.
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noimienności. Należałoby jednak zapytać, o jakie słowo i o jaki wybór 
chodzi? Odpowiedzi nie znamy, ale wskazówką, która podpowiada, jak 
można by interpretować ów utwór, jest kontekst polityczny – wspólny 
dla wierszy Barańczaka i Herberta. Tym, co najsilniej łączy twórczość 
obu poetów (a ściślej biorąc, ich wiersze powstające do 1989 roku), jest 
bowiem kontestacja rzeczywistości PRL8 oraz traktowanie słowa po-
etyckiego jako znaku sprzeciwu i zarazem jako świadectwa.

Warto przypomnieć, że to w liście do Barańczaka (a właściwie 
w dołączonym doń, dłuższym od samego listu, postscriptum) Herbert 
wyłożył diagnozę sytuacji politycznej w czasach PRL (List do Stanisława 
Barańczaka, WG 532 – 537). W tym samym miejscu dziękował młodszemu 
poecie za esej, w którym Barańczak bronił go przed zarzutami o socre-
alistyczne zaangażowanie. Sprawa dotyczyła wczesnych publikacji poety 
w PAX -owskiej antologii oraz w czasopiśmie „Dziś i Jutro”, i to ona dała 
Herbertowi asumpt do oceny życia literackiego w minionym okresie.

Proponuję, by rozwiązując zagadkę wiersza, pójść tym właśnie tropem 
i na początek zapytać – w nawiązaniu do wykorzystanych w wierszu 
mechanizmów lingwistycznych – o nieuwzględnione dotąd znaczenie 
tytułowej frazy.

Słowo poety

„Danie słowa” nie musi się wcale odnosić do pochopnie złożonej obietni-
cy. Wychodząc poza automatyczne skojarzenia, można osadzić tytułowy 
związek frazeologiczny w innej ramie interpretacyjnej, a mianowicie 
w kręgu refleksji autotematycznej, i potraktować słowo jako sygnaturę 
poezji, to jest „słowo poetyckie”. Taką metonimią posłużył się między 
innymi patron klasyków, Horacy, przestrzegając, by przedwcześnie 
nie ogłaszać swoich wierszy. „Słowo, które raz wyleciało, nie wróci” – 
argumentował autor Listu do Pizonów. Stąd nakaz, by co najmniej na 
siedem lat zamknąć napisany wiersz w skrzyni, gdyż czas jest probie-
rzem poetyckiej dojrzałości.

8 Nazwą „PRL” wprowadzoną w 1952 roku posługuję się na określenie całego 
okresu obejmującego lata 1945 – 1989 ze względu na to, że w takim znaczeniu – jako 
nazwa symboliczna – funkcjonuje ona w powszechnej świadomości.
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W poezji Herberta funkcję skrzyni pełni szuflada; poeta poświęcił jej 
nawet osobny utwór (Szuflada z debiutanckiego tomu, Struny światła). 
O znaczeniu owej „przechowalni” najwymowniej świadczy zawartość 
Herbertowskiego archiwum – po jego otwarciu okazało się, że opubli-
kowane teksty stanowią jedynie niewielką część dorobku! Poeta, który 
programowo nawiązywał do dziedzictwa klasyków, wyznawał zasadę, 
że nie należy spieszyć się z publikacją wierszy. „Miał wielką umiejętność 
selekcji, przesiewania, odcedzania, no i czekania” – wspomina jeden z li-
teratów9. W tym świetle zrozumiały jest opór podmiotu wiersza Dałem 
słowo, któremu „rozsądek doradzał żeby nie dawać słowa”, zwłaszcza że 
decyzję można było odwlec i dać słowo „po maturze / po służbie woj-
skowej / kiedy zbuduję dom”. Nieprzypadkowo wymienione momenty 
określają trzy kolejne stopnie wchodzenia w dorosłość (matura, pobór 
do wojska, założenie rodziny) – zakreślone w ten sposób granice można 
odnieść również do poezji potrzebującej czasu, aby dojrzeć.

W wierszu poety, którego twórczość przypada na okres PRL, dochodzi 
jednak inny jeszcze, ważniejszy powód, by wstrzymać się z publikowa-
niem wierszy: sytuacja polityczna. „Pisałem przez pięćdziesiąt lat mniej 
więcej i połowa z tego była pisaniem do szuflady wynikającym z nie-
możności publikowania” – tłumaczył Herbert w jednym z wywiadów 
(Humanistyka to przygoda. Rozmawia Monika Muskała, WYW 211). Jak 
wiadomo, w latach 1976 – 1980 twórczość poety była objęta zakazem 
cenzorskim i to głównie wtedy pisał do szuflady. Ale warto też pamiętać 
o jego „spóźnionym debiucie”, bo mimo że przed rokiem 1956 Herbert 
ogłaszał swe utwory w czasopismach, to niektóre powstające wówczas 
wiersze (na przykład Co widziałem, opatrzony dedykacją: „Pamięci 
Kazimierza Moczarskiego”, więzionego i torturowanego w czasie PRL 
dowódcy AK, i Ze szczytu schodów, mówiący o społeczeństwie pozba-
wionym podmiotowości) mogły się ukazać dopiero po latach (w tomie 
Raport z oblężonego Miasta wydanym w roku 1983 w Paryżu); także 
utwór pod tytułem Węgrom (HPG), napisany po wkroczeniu ZSRR na 
Węgry, został wówczas opublikowany bez tytułu.

Dlatego podstawowe pytanie, które nasuwa się w świetle etyki 
Herberta, dotyczy tego, jak się powinien zachować artysta w sytuacji 

9 Z. Szymański, cyt. za: J. Siedlecka, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, 
Warszawa 2002, s. 194.
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politycznej opresji? A idąc dalej, czy poecie, kontestującemu socjalistycz-
ną rzeczywistość, wolno ogłaszać teksty w reżimowych wydawnictwach? 
To pierwszy krąg problemów, które – można przypuszczać – były dla 
Herberta ważne. Drugi, ściśle związany z tymi wątpliwościami, dotyczy 
kwestii estetycznych: jaką formułę twórczości powinien wybrać poeta 
tworzący w „strefie burzy”? Jaką przyjąć estetykę? Herbert był prze-
świadczony o odpowiedzialności, jaka ciąży na artyście. Po latach w wier-
szu Do Ryszarda Krynickiego – list (ROM) napisze: „na chude barki wzię-
liśmy sprawy publiczne / walkę z tyranią kłamstwem zapisy cierpienia”.

Do tych dylematów odnosi się też wcześniejszy utwór zatytułowany 
Trzy studia na temat realizmu (HPG), który porusza nie tylko zagadnienie 
tytułowego realizmu, ale też położenia, w którym znalazł się powojenny 
twórca. Warto zwrócić nań uwagę, gdyż przedstawiona tam sytuacja 
bardzo przypomina moment z przeszłości, o którym mowa w wierszu 
Dałem słowo. Oto korespondujące ze sobą fragmenty:

ale t e r a z  ćwiczymy dwa chóry
i na pustą scenę
pod o ś l ep i a j ą ce ś w iat ło
rzucamy ciebie
z okrzykiem: w y bie r a j  póki czas
w y bie r a j  na co czekasz
w y bie r a j  [wyróżnienia – M.M.]

I aby ci pomóc nieznacznie popychamy języczek wagi
(Trzy studia na temat realizmu)

ale czas eksplodował
nie było przedtem
nie było już potem
w o ś lep i a j ą c y m te r a z  trzeba było w y bie r a ć
więc dałem słowo [wyróżnienia – M.M.]

(Dałem słowo)

Podobieństwa leksykalne („teraz”, „oślepiające światło” i „oślepiające 
teraz”) i przymus rozstrzygnięcia, będący dominantą obu wyżej uka-
zanych sytuacji, pozwalają przypuszczać, że cytowane utwory poruszają 
ten sam problem – decyzji twórcy, który wstępując w życie literackie, 
musi dokonać podwójnego wyboru: zdecydować się na udział w „teatrze”, 
jak postrzegał Herbert życie artystyczne w PRL (w Trzech studiach na 
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temat realizmu nawiązują doń metafory: „dwa chóry”, „oślepiające świa-
tło”, „pusta scena”), oraz opowiedzieć się za określoną koncepcją poezji.

W Trzech studiach na temat realizmu twórczości, która rodzi się 
pod wpływem historycznej chwili, poeta przeciwstawił inną formułę 
estetyczną – poezję, która pozwoli posiłkować się „subtelnym kolorem 

„może” i „pod pewnym warunkiem” o „perłowym połysku”. Przyjdzie 
na nią czas – stwierdza podmiot wiersza – „potem kiedy zamieszkamy 
w owocach” (Trzy studia na temat realizmu). Co oznacza owa metafora? 
Wskażmy dwa najważniejsze nasuwające się tu skojarzenia. Pierwsze 
dotyczy wędrówki motywów: owoc to motyw charakterystyczny dla 
poezji jednego z mistrzów Herberta, Rainera Marii Rilkego. Można 
go traktować jako emblemat liryki rilkeańskiej – estetyzmu, który 
przenika do późnych utworów poety (takich jak Strefa liryczna, Kwiaty, 
Pora z Epilogu burzy) i wyraża, najogólniej mówiąc, pragnienie sztu-
ki zanurzonej w tajemnicy transcendentnego bytu10. „Zamieszkanie 
w owocach” można także odczytywać – to druga ścieżka interpreta-
cyjna – jako zapowiedź poezji dojrzałej, czyli okresu, kiedy pojawią się 

„owoce” twórczości. Niezależnie od tego, które z tych znaczeń (a może 
oba?) przypiszemy tej metaforze, służy ona przeciwstawieniu dwóch 
postaw artysty: etycznego zaangażowania oraz tworzenia uwolnione-
go od etycznych dylematów, cechującego się artystyczną dojrzałością, 
której symbolem jest owoc. Do takiego wyobrażenia, zwraca uwagę 
Krystyna Pisarkowa, „Herbert z rozmysłem nawiązał”11 w późnym Bre‑
wiarzu, rozpoczynającym się incipitem „Panie / pomóż nam wymyślić 
owoc / czysty obraz słodyczy” (EB). Utwór Dałem słowo – znajdujący 
się w tej samej co ów Brewiarz grupie wierszy otwierających poże-
gnalny Epilog burzy (tom bez wątpienia najdojrzalszy) – uzmysławia 
jednak, że „strefa owoców” wciąż pozostaje w sferze pragnień i że 
epilog burzliwego życia zaowocował tyleż poezją dojrzałą, co… wyrzu- 
tami sumienia.

10 Więcej na temat tego estetyzmu i związków poezji Herberta z rilkeanizmem 
pisałam w książce Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Herberta, 
Wrocław 2007, s. 313 – 353.

11 K. Pisarkowa, „To jest ów owoc”. O „Brewiarzu” Zbigniewa Herberta, „Język 
Polski” 1999, nr 1 – 2, s. 8.
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Spór o Herberta

Jeśli przyjąć zaproponowane wyżej rozumienie słowa jako metonimii 
twórczości, to można założyć, że tym, co autorowi wiersza Dałem 
słowo nie daje spokoju, jest… przedwczesna publikacja, „danie słowa” 
w okresie, gdy był jeszcze – jak czytamy w wierszu – „bardzo młody”.

Przyjmując taką wykładnię, poruszamy problem, który stał się jednym 
z bardziej drażliwych tematów w dyskusji na temat Herberta, przede 
wszystkim w sporze dotyczącym jego uczestnictwa w życiu literackim 
PRL. Asumpt polemikom, które toczą się do dzisiaj, dał artykuł Zdzi-
sława Łapińskiego, wytykający poecie zaangażowanie w socrealizm. 
Zdaniem badacza Herbert – mimo że „przeszedł próbę stalinowską 
ładniej niż większość kolegów”12 – stanął po stronie ówczesnej polityki 
kulturalnej. Te zarzuty, postawione w 1988 roku, wybrzmiały szczególnie 
mocno w kontekście ówczesnej recepcji poety uznawanego za patro-
na solidarnościowej opozycji i „pisarza heroicznie przed przełomem 
1956 roku milczącego”13. Odpowiedział na nie między innymi Barań-
czak (do tej odpowiedzi nawiązuje przywołany wyżej list Herberta), 
który stwierdzał:

Cała praca detektywistyczna, jakiej dokonał Łapiński w celu znalezienia dowodów 
dla tezy o „połowiczności” zachowań ideologicznych i życiowych Herberta 
od lat stalinowskich po dziś dzień, przyniosła w efekcie plon bardzo mizerny. 
Oglądając go, nie wykrzykujemy, jak chciałby krytyk: „No, proszę – Herbert 
też!… pytamy raczej: „no i co z tego?” albo wzdychamy: „Gdyby tak każdemu 
polskiemu pisarzowi można było tyle zarzucić!” 14.

Wypowiedź Barańczaka to jeden z wielu głosów w dyskusji, która objęła 
szerszy krąg problemów i wyszła poza przypadek jednostkowej bio-
grafii poety. Jak zauważa Leszek Szaruga: „Ów podział na tych, którzy 
milczeli, i tych, którzy – z mniejszymi lub większymi oporami – swym 
głosem, choćby ideologicznie neutralnym, sankcjonowali panowanie 

12 Z. Łapiński, Nagrobek [w:] tegoż, Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na 
temat, Londyn 1988, s. 98.

13 L. Szaruga, Socrealistyczny epizod Herberta? [w:] Herbert (nie)oswojony, red. 
W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa, Wrocław 2008, s. 27.

14 S. Barańczak, Pytanie o sens. Na marginesie nowego tomu Zbigniewa Herberta [w:] 
tegoż, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Warszawa – Wrocław 2001, s. 184.
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reżimu stalinowskiego odgrywa po dzień dzisiejszy niezwykle donio-
słą rolę”15. Był to też niezwykle ważny problem dla Herberta, o czym 
świadczy między innymi wywiad udzielony Jackowi Trznadlowi (Wypluć 
z siebie wszystko. Rozmawia Jacek Trznadel, WYW 123 – 127), w którym 
poeta surowo rozlicza dysponentów systemu.

Zarazem autora wiersza Dałem słowo żywo nurtowała kwestia 
własnego udziału w życiu kulturalnym PRL. We wspomnianym liście 
do Barańczaka pisał: „Plącze się koło mnie sprawa mojej współpracy 
z PAX -em”, a parę linijek dalej tłumaczył: „Nie masz pojęcia, jaka to 
niewygodna rzecz być świętym. Zresztą za takiego się nie uważam. Cały 
jestem z ciemnej materii, z krótkimi, jasnymi przebłyskami w mózgu” 
(List do Stanisława Barańczaka, WG 530).

Taka autocharakterystyka (nasuwająca skojarzenia z wizerunkami 
aniołów obecnych w wierszach Herberta) z pewnością nie przystawała 
do przypisywanej poecie postawy nieugiętości. Trzeba jednak zauważyć, 
że portret nieprzejednanego krytyka systemu kształtowali nie tylko 
ci admiratorzy autora Raportu z oblężonego Miasta, którzy wybiórczo, 
według klucza opozycyjnego czytali jego wiersze. On sam także przy-
czyniał się do kreowania swego wizerunku jako „księcia niezłomnego” 
polskiej poezji, gdy jednoznacznie i surowo oceniał rzeczywistość 
PRL. „Niewygodna rzecz być świętym”, ale taki właśnie obraz – twórcy 
nieskalanego współpracą z socjalistycznym państwem – można było 
wysnuć na podstawie wypowiedzi publicystycznych i wywiadów poety, 
który w ten sposób stawał się niejako zakładnikiem własnej legendy.

Wobec PRL: uczestnictwo i dystans

Ostatnie zdanie w przywołanym sporze należałoby jednak przyznać nie 
owym wypowiedziom, lecz poezji. Wiele wierszy Herberta jest zresztą 
bardziej, niżby się wydawało, zanurzonych w konkretnej rzeczywisto-
ści PRL (i bardziej niż można by sądzić – autobiograficznych). Wiele 
z nich stanowi, parokrotnie pisano już o tym, literacko zaszyfrowane 
świadectwo epoki – cenne między innymi ze względu na przenikliwość 
obserwacji, umiejętność rozpoznawania i nazywania mechanizmów 

15 L. Szaruga, Socrealistyczny epizod Herberta?…, s. 27.
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politycznej opresji oraz ukazywanie niszczącego charakteru syste-
mu – dość przywołać takie utwory, jak Przypowieść o emigrantach 
rosyjskich (HPG), Przesłuchanie anioła (N), Sprawozdanie z raju (N), 
Co widziałem (ROM), Ze szczytu schodów (ROM), Raport z oblężonego 
Miasta (ROM) czy Zwierciadło wędruje po gościńcu (R) i tak dalej.

Szczególnie interesująca w kontekście podjętego tu wątku – udziału 
poety w polityce kulturalnej państwa – jest Herbertowska opowieść 
o sytuacji pisarzy w PRL, na którą składają się oprócz wspomnianych 
Trzech studiów na temat realizmu następujące wiersze z tomu Hermes, 
pies i gwiazda: Życiorys, Do pięści, Ornamentatorzy, Pieśń o bębnie, Ma‑
ły ptaszek, Jak nas wprowadzono. Proponuję, by zatrzymać się na tym 
ostatnim (Jak nas wprowadzono), „traktującym o upupianiu poetów 
przez dyrygujących «oddolnym ruchem literackim»”, jak komentuje 
Jacek Łukasiewicz16. Zdaniem badacza „«my», do którego należy tutaj 
«ja», jest fałszywe, a więc i «ja» sztuczne, całkiem inne od ironizującego 
autorskiego podmiotu”17. Może tak być, ale nie musi. Herbert był wszak 
jednym z uczestników życia literackiego w okresie, gdy startowało 
pokolenie „Współczesności”, i sytuacja ukazana w wierszu, nazwanym 
przez Barańczaka „najbardziej autobiograficznym utworem Herberta”18, 
może dotyczyć również jego.

Przypomnijmy, że poeta w roku 1948 (mając dwadzieścia cztery lata) 
zapisał się do Związku Literatów Polskich i przez pewien czas pełnił 
nawet funkcję kierownika biura gdańskiego oddziału ZLP. Członkostwo 
nie trwało długo, w roku 1951 Herbert złożył legitymację członkowską, 
powtórnie wstąpił do związku dopiero po odwilży w 1956 roku. Rów-
nocześnie od roku 1948 ogłaszał swe teksty nie tylko w PAX -owskim 
czasopiśmie „Dziś i Jutro” oraz antologii „…każdej chwili wybierać 
muszę”, ale też w „Tygodniku Wybrzeże” i w „Słowie Powszechnym”, 
gdzie publikował felietony i recenzje, jeden z wierszy ukazał się także 
w „Biuletynie Literackim Organizacji Gdańskiej Związku Literatów 
Polskich”. Trzeba przy tym wyraźnie podkreślić, że utwory te nie miały 

16 J. Łukasiewicz, Zbigniew Herbert i rok 1956 [w:] Herbert (nie)oswojony…, s. 36.
17 Tamże, s. 37.
18 S. Barańczak, Ironie [w:] tegoż, Uciekinier z Utopii…, s. 129. Dodatkowym 

argumentem, przemawiającym za autobiograficznym charakterem tego utworu jest 
jego pierwotny tytuł Jak mnie  wprowadzono [wyróżnienie – M.M.]. Por. J. Łuka-
siewicz, Zbigniew Herbert i rok 1956…
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charakteru politycznego i że Herbert nie został bynajmniej autorem 
żadnego wiersza, który przeczyłby jego poglądom (a „poglądy miał 
Herbert antysowieckie oraz antymarksistowskie”19). Niemniej na temat 
swojego udziału w życiu literackim przed rokiem 1956 autor wiersza 
Dałem słowo wypowiadał się bardzo niechętnie20, a podejmując ten te-
mat w poezji, odnosił się doń z dystansem, który zapewniała autoironia 
oraz manifestowana świadomość uczestniczenia w pewnego rodzaju 
teatrze – „reżyserowanym przez czekistę” (Wypluć z siebie wszystko, 
WYW 136), jak to określił po latach.

Do metaforyki teatralnej (o której była już mowa przy okazji ana-
lizy fragmentu wiersza Trzy studia na temat realizmu) nawiązuje prze-
bieranka, ukazana w utworze Jak nas wprowadzono21 – starsi panowie 
udają tu chłopców, chłopcy starszych panów. Za jej pomocą autor 
wiersza demaskuje farsę zaaranżowaną przez „obłudnych protekto-
rów”, obnaża kulisy tworzenia „oddolnego ruchu literackiego” ( Jak nas 
wprowadzono, HPG) i mechanizmy „uwodzenia” młodych twórców. 
Sytuacja liryczna, wewnętrzny punkt obserwacji, autoironia, sygnały 
intertekstualne pozwalają utożsamić podmiot mówiący z „ja” autobio-
graficznym poety. Do owego „ja” można również odnieść pojawiającą 
się tu figurę wstydu – obraz ciemnego rękawa, skrywającego kawałek 
tortu, którym kuszono poetów.

19 Tamże, s. 35.
20 Świadczy o tym między innymi rozmowa z Helgą Hirsch, podczas której 

poeta nie prostuje następującej wypowiedzi interlokutorki: „Z wyjątkiem kilku 
zaledwie wierszy w «Tygodniku Powszechnym» w okresie stalinizmu nie publiko-
wał pan nic więcej”. Stalin i my (WYW 186). Znamienne, że w wywiadach poeta nie 
przyznawał się do wczesnych publikacji, na przykład w rozmowie z Benjaminem 
Ivrym stwierdził: „Przez wiele lat nie mogłem publikować”. A Poet Who Misses 
Censors (WYW 198). Ponadto parokrotnie tłumaczył się z debiutu na łamach „Życia 
Literackiego” w 1955 roku, określonego potem jako „prapremiera pięciu poetów”. We 
wspomnianej rozmowie z Hirsch tłumaczy, że wiersze zaniósł do „Życia Literackiego” 
za namową przyjaciela, nie przypuszczając, że redakcja zdecyduje się je wydrukować. 
Zob. Stalin i my… (WYW 186).

21 Interpretację tego utworu przedstawiam w artykule Jak nas wprowadzono. 
Przyczynek do studiów nad związkami Zbigniewa Herberta z pokoleniem „Współczesności” 
[w:] Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie, red. Z. Kopeć, J. Galant, 
A. Czyżak, E. Chodakowska, Poznań 2016, s. 199 – 213.
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Rachunek sumienia

„Byłem bardzo młody” – stwierdza Herbert w wierszu Dałem słowo. 
Trudno pozbyć się wrażenia, że ów utwór, powstały po latach, wpisuje 
się w nurt rozrachunkowej refleksji zainicjowanej w tomie Hermes, pies 
i gwiazda (1957). Nie zmienił się autoironiczny dystans, poeta rozszerzył 
natomiast repertuar środków szyfrujących doświadczenie (w tym wy-
padku o grę słowną) i – co najważniejsze – zachwiana została proporcja: 
późny Herbert jest bardziej surowy dla siebie i bardziej wyrozumiały 
dla innych. Znamienne, że na pytanie zadane w 1991 roku: „Jakie błędy 
najłatwiej pan wybacza?”, odpowiada: „Swoich błędów nie wybaczam 
nigdy” (Kwestionariusz Prousta, WYW 254).

O złagodzeniu ocen świadczy wiersz Dalida, który pojawia się 
w Epilogu burzy, bezpośrednio poprzedzając utwór Dałem słowo. 
W Dalidzie mowa jest nie tylko o tytułowej artystce, ale też o piosen-
karkach PRL: Halinie Kunickiej i Irenie Santor, które poeta nazywa 

„dobrymi wróżkami”. To dzięki nim, jak pisze, „tyrania upiększona 
została piosenkami”. Takie stwierdzenie może zaskakiwać, jeśli przy-
pomnimy wcześniejsze wiersze Herberta, na przykład ironiczny 
i gorzki zarazem panegiryk Ornamentatorzy (HPG), mówiący o arty-
stach „upiększających” rzeczywistość PRL. Nie bez powodu obrusza się 
Aleksander Nawarecki:

Pierwsza lektura wiersza była dla piszącego te słowa skandalem. Czy można 
uwierzyć autorowi Dalidy? Czyżby Pan Cogito rzeczywiście postulował uczczenie 
pamiątkową tablicą Haliny Kunickiej i Ireny Santor, których głosy przez wiele 
lat rozbrzmiewały w PRL -owskim radiu i telewizji oraz z płyt tłoczonych za 
zezwoleniem cenzury, a nawet na uroczystościach państwowego i partyjnego 
obrzędu w tzw. części artystycznej? Trudno w to uwierzyć, nawet jeśli poeta 
myślał tylko o skromnym, zbiorowym upamiętnieniu. Więc czy Herbert napisał 
to na serio? Chyba tak, choć powaga – jak zwykle u niego – zabarwiona jest ironią 
i autoironią, aczkolwiek nie w takim stopniu, żeby śpiewające „dobre wróżki” 
należało uznać za złe22.

Należy zgodzić się z badaczem, Dalida rzeczywiście nie zawiera oskar-
żenia. Wydaje się, że w przypadku Herberta czas działa jak katalizator 

22 A. Nawarecki, „Dalida”. O muzyce i anagramach Zbigniewa Herberta, „An-
thropos” 2007, nr 8 – 9.
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postawy, która od początku stanowi drugie (obok wierności) skrzydło 
jego poezji, a mianowicie postawy współczucia, empatii, czułości. Nie-
przypadkowo wiersz Czułość zamieszczony w Epilogu burzy ukazuje 
tytułową bohaterkę jako nieujarzmioną i niesforną siłę, która „wszyst-
ko zamienia na opak”. Wolno przypuszczać, że to pod jej wpływem 
transformacji ulegają Herbertowskie „kamienne tablice” – niegdyś 
utożsamiane z tablicami wartości23, teraz zjawiające się jako „kamien-
ne tablice znojnego żywota”. W kontekście płyt nagrobnych, bo ta-
kie skojarzenie przywołuje ta metafora, naturalne jest stwierdzenie 
dotyczące „dobrych wróżek” PRL: „należy im się czułe miejsce w pa- 
mięci” (Dalida, EB).

Ewokowany tu porządek przemijania odbiera minionym sprawom 
ich wagę i stanowi – jak ujął to Kundera w cytowanym na początku frag-
mencie – „okoliczność łagodzącą”. Takiej okoliczności nie uwzględnia 
kolisty czas wiecznego powrotu, w który poeta wpisał własną przeszłość. 
Refleksja autobiograficzna utrwala raczej pamięć popełnionych błędów. 
Dlatego w jednym z pożegnalnych Brewiarzy znajdziemy wyznanie 
nawiązujące do modlitewnej formuły rachunku sumienia:

nie zdążę już
zadośćuczynić skrzywdzonym
ani przeprosić tych wszystkich
którym wyrządziłem zło
dlatego smutna jest moja dusza

(Brewiarz [* * *  Panie, wiem, że dni moje są policzone…], EB)

W ostatnim tomie dwukrotnie (w wierszach Pora i Tkanina) pojawia 
się słowo „sumienie”. Kwestii sumienia dotyczy również analizowany 
utwór, mimo że ów wyraz nie zostaje w wierszu Dałem słowo przywołany. 

„Słabe światło sumienia stuk jednostajny” (Tkanina, EB) sprzęga się tu 
z rytmem koła wiecznego powrotu, a „nieznośna odpowiedzialność” 
sprawia, że „dane słowo ugrzęzło w gardle”, i jest tym, co przeszkadza, 
nie pozwala swobodnie oddychać.

23 O tablicach wartości mówił Herbert parokrotnie. Por. na przykład Poeta 
wobec współczesności (WYW 243), Za nami przepaść historii (WYW 40), Ze Zbigniewem 
Herbertem rozmawia ksiądz Janusz S. Pasierb (WYW 58).
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Zapytajmy raz jeszcze: chodzi o słowo poetyckie czy o obietnicę? 
A może oba znaczenia nakładają się na siebie? Może decyzja artysty, 
będąca swego rodzaju świadectwem, ma rangę przyrzeczenia? Zapewne 
nie uda się ostatecznie rozwikłać zagadki analizowanego wiersza, ale 
bez względu na to, jaką interpretację przyjmiemy – traktując słowo 
jako metonimię wczesnej twórczości czy jako ciążące zobowiązanie – 
pewne jest, że ten pełen dwuznaczności utwór potwierdza to, czemu 
zaproponowana przeze mnie lektura pozornie wydaje się przeczyć: że 

„linia wierności” pozostała konstantą poezji Herberta. Pokazuje też, że 
spośród problemów etycznych poruszanych przez poetę w wierszach 
najważniejsze (i najtrwalsze) okazały się te, które dotyczyły jego samego 
i które powróciły w czynionym po latach rachunku sumienia.
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Wojciech Kudyba

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Świętość słowa w wierszu  
Do Ryszarda Krynickiego – list

I

Co może oznaczać dziś idea świętości słowa? Rozterki współczesnych 
literaturoznawców wyjawił kiedyś Jan Prokop w eseju Słowo święte 
i słowo sztuki 1:

O ile bowiem sztuka jest poszukiwaniem transcendencji, jest usiłowaniem wyszarp-
nięcia się z granic „tu i teraz” określających obszar profanum, jest więc transgresją 
norm i reguł doczesności, to jednocześnie pozostaje gestem niedopełnionym, 
nieudanym, do końca. Stąd jej wieczne nienasycenie, gdyż jest głodem i sacrum, 
i transcendencji, ale swoimi środkami nie potrafi ani rzeczywistego sacrum, ani 
transcendencji osiągnąć. […] Nie należy domagać się od dzieła sztuki tego, co 
przynosi akt religijny – objawienia Prawdy, Dobra płynących od Boga. Dzieło 
sztuki przekraczałoby swoje kompetencje „natury upadłej”, gdyby pretendowało 
do głoszenia owych prawd najwyższych […]. Jeśli sztuka utrzymuje, że odkrywa 
i głosi Prawdę ostateczną, to albo jest to bluff antyteistycznych utopii ziemskiego 
raju, albo zgoła podejrzane mimo szlachetnych (?) intencji pomieszanie porządków. 
Sztuka nie jest bowiem Słowem Bożym, nie wolno jej się podszywać pod Słowo 
Boże, należy koniecznie utrzymać to podstawowe rozgraniczenie2.

Można odnieść wrażenie, że przedmiotem niepokoju literaturoznawcy 
stają się te roszczenia niektórych nowoczesnych prądów literackich, 
które przypisują literaturze funkcje sprawowane dotąd przez religię3. Ich 

1 J. Prokop, Szczególna przygoda żyć nad Wisłą. Studia i szkice literackie, Londyn 
1985, s. 169 – 174.

2 Tamże, s. 170 – 173.
3 Podobne roszczenia wysuwali zwłaszcza francuscy symboliści. Pisze o tym 

między innymi J. Kaczorowski w szkicu Literatura jako mistyka [w:] Sacrum w lite‑
raturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska -Wojtkowska, S. Sawicki, Lublin 1983, s. 42 – 43.
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spełnienie oznaczałoby próbę nadania ludzkiej aktywności znaczenia 
równego działaniu Boga. Autor daje do zrozumienia, że mielibyśmy 
wówczas do czynienia z wygaśnięciem religii, zastąpionej przez – 
podniesioną do jej rangi – sztukę. Właśnie dlatego dba o wyraźne 
rozróżnienie tego, co należy do Boga, i tego, co jest czynem człowieka.

W cytowanym eseju odnajdujemy wszakże nie tylko historyczno-
literackie, ale i historyczne tło rozważań nad relacją literatury i religii. 
Badacz wyraźnie podkreśla, że impulsem do ich podjęcia stało się 
charakterystyczne dla czasów stanu wojennego zbliżenie twórców 
do Kościoła jako obszaru wolności i poszukiwania prawdy. Wydaje 
się znamienne, że właśnie wtedy idea świętości słowa pojawia się nie 
tylko w dociekaniach literaturoznawców, ale także w samej literaturze. 
Nieoczekiwanie odnajdujemy ją w szeroko dyskutowanym programo-
wym4 liryku Zbigniewa Herberta Do Ryszarda Krynickiego – list (ROM). 
Warto przywołać ten wiersz w całości

Niewiele zostanie Ryszardzie naprawdę niewiele
z poezji tego szalonego wieku na pewno Rilke Eliot
kilku innych dostojnych szamanów którzy znali sekret
zaklinania słów formy odpornej na działanie czasu bez czego
nie ma frazy godnej pamiętania a mowa jest jak piasek

nasze zeszyty szkolne szczerze udręczone
ze śladem potu łez krwi będą
dla korektorki wiecznej jak tekst piosenki pozbawiony nut
szlachetnie prawy aż nadto oczywisty

uwierzyliśmy zbyt łatwo że piękno nie ocala
prowadzi lekkomyślnych od snu do snu na śmierć
nikt z nas nie potrafił obudzić topolowej driady
czytać pismo chmur
dlatego po śladach naszych nie przejdzie jednorożec
nie wskrzesimy okrętu w zatoce pawia róży
została nam nagość i stoimy nadzy
po prawej lepszej stronie tryptyku

4 Tak właśnie był odczytywany. Tomasz Burek przekonywał, że tekst jest „ar-
tystycznym wyznaniem wiary”. Por. tegoż, Herbert – linia wierności [w:] Poznawanie 
Herberta 1, wyb., wstęp A. Franaszek, red. M. Rola, Kraków 1998, s. 178. Piotr Śli-
wiński pisał o wierszu jako „próbie autobilansu”. Por. tegoż, Poezja, czyli bunt [w:] 
Poznawanie Herberta 2, wyb., wstęp A. Franaszek, red. M. Rola, Kraków 2000, s. 154.
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Ostateczny Sąd

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

tak mało radości – córki bogów w naszych wierszach Ryszardzie
za mało świetlistych zmierzchów luster wieńców uniesienia
nic tylko ciemne psalmodie jąkanie animuli
urny popiołów w spalonym ogrodzie

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

jakich sił ducha trzeba by wykrzesać
bijąc na oślep rozpaczą o rozpacz
iskierkę światła hasło pojednania

ażeby wiecznie trwał taneczny krąg na gęstej trawie
święcono narodziny dziecka i każdy początek
dary powietrza ziemi i ognia i wody

ja tego nie wiem – mój Drogi – dlatego
przesyłam tobie nocą te sowie zagadki
uścisk serdeczny
   ukłon mego cienia

Interpretatorzy cytowanego utworu zwracają przede wszystkim uwagę 
na wyraźną, konstytutywną dla niego opozycję pomiędzy poezją piękna 
a poezją „etycznej opcji”. Marian Stala słusznie podkreśla zarysowany 
w wierszu dramatyczny czy nawet tragiczny los tej drugiej – szlachet-
nej, słusznej, a przecież wątłej, ograniczonej, skazanej na zapomnie-
nie5. Spostrzeżenia krakowskiego badacza szeroko rozwija Władysław 
Sawrycki. W swej obszernej analizie i interpretacji wiersza6 przekonuje, 
że o klęsce poezji dźwigającej „sprawy publiczne” decyduje w wierszu 

5 Por. M. Stala, Rok 1983; głos poety [w:] Poznawanie Herberta…, s. 212.
6 W. Sawrycki, O wierszu Zbigniewa Herberta „Do Ryszarda Krynickiego – list” [w:] 

Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej, red. R. Sioma, Toruń 2002, s. 167 – 174.
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„czas marny” – małość spraw, małość przeciwników… Czym zatem jest 
„święta mowa”, o której czytamy? Choć interpretatorzy utworu chętnie 
cytują wers przeciwstawiający ją „czarnej pianie gazet”, uchylają się od 
odpowiedzi na tak postawione pytanie. Stąd poniższe domysły.

Przypomnijmy zatem, że pierwotny kształt idei świętości słowa nadał 
w naszej kulturze Platon. W dialogu Ion nakreślił zrąb starożytnych 
przekonań dotyczących źródeł liryki. Sokrates, wprowadzając młodego 
recytatora w filozofię twórczości, wypowiada tam znamienne twierdzenia:

Przecież mówią nam poeci, że z miodopłynnych źródeł i po jakicheś ogrodach 
muz i dolinach zbierają pieśni i przynoszą je nam, jak pszczoły; i oni też tak 
latają. I prawdę mówią. Bo to lekka rzecz taki poeta i skrzydlata, i święta. A nie 
prędzej potrafi coś zrobić, zanim bóg w niego nie wejdzie, zanim zmysłów nie 
straci i nie pozbędzie się rozumu. Jak długo ma ten majątek, nie potrafi żaden 
człowiek być poetą, ni wieszczem7.

Świętość poezji ma zatem według Platona charakter genetyczny. Lite-
ratura rodzi się nie tyle z wysiłku utalentowanego artysty, z jego wraż-
liwości i umiejętności, ile raczej z woli bogów, którzy wedle własnego 
upodobania wybierają kogoś, kogo chcą wziąć w posiadanie i uczynić 
narzędziem komunikacji ze śmiertelnikami. Za sprawą ich działania 
wybraniec w jakimś sensie gubi sam siebie, traci świadomość, zysku-
jąc zarazem nową tożsamość, o wiele bogatszą niż dawna: staje się 
pośrednikiem między światem naturalnym i nadnaturalnym, głosem 
nadprzyrodzonego. Słowa, które wypowiada, nie są odtąd wyłącznie 
jego słowami, uzyskują sankcję boską i sakralne nacechowanie. Jeszcze 
wyraźniej pisze o tym autor w innym miejscu:

A dlatego im bóg rozum odbiera i używa ich do swej posługi […], abyśmy my, 
słuchając, wiedzieli, że to nie oni sami mówią te bezcenne rzeczy; nie ci, których 
rozum odszedł, tylko bóg sam mówi i przez nich się do nas odzywa […], nie 
ludzkie są owe piękne poematy i nie od ludzi pochodzą, ale boskie są i od bogów. 
A poeci nie są niczym więcej, tylko tłumaczami bogów w zachwyceniu; każdego 
jakiś bóg w zachwyt wprawia8.

7 Platon, Ion, Charmides, Lizys, tłum., wstęp, przypisy W. Witwicki, Kęty 2002, 
s. 10.

8 Tamże, s. 10 – 11.
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Szaleństwo poetów, o którym pisze Platon, nie ma więc charakteru de-
strukcyjnego ani też autodestrukcyjnego. Wydaje się bliskie zachwyceniu, 
mistycznej ekstazie. „Utrata rozumu” nie jest tu chyba niczym innym 
niż rodzajem otwarcia na transcendencję. Z samej swej istoty ów stan 
ma charakter momentalny, a nie permanentny. Twórca, jak się okazuje, 
nie jest ustawicznym sługą bogów. Bywa nim, gdy tworzy. Tylko wtedy 
jest ich tłumaczem i głosem. Staje się nim na chwilę. Inaczej jednak 
rzecz się ma z jego słowem. Dzieło, którego prawdziwymi autorami po-
zostają bogowie, na zawsze naznaczone jest pieczęcią boskości. Śladem 
kontaktu z sacrum staje się przede wszystkim piękno poetyckiej mowy. 
To ono – niewyjaśnione, niewytłumaczalne – każe poszukiwać swych 
źródeł poza granicami dostępnej nam rzeczywistości. Jest w filozofii 
Platona atrybutem absolutu.

Omawiany dialog należy najprawdopodobniej do wczesnych utwo-
rów filozofa. W późniejszych jego tekstach próżno szukalibyśmy po-
dobnego podziwu wobec poezji. Analizując jej pragmatyczny wymiar, 
Platon skłonny był raczej przestrzegać przed możliwymi nadużyciami 
poetów -retorów, manipulujących tłumem. Wyraźnie jednak oddzielał 
poezję meliczną, natchnioną (wobec niej żywił niezmiennie szacunek) 
od poezji naśladowczej (epickiej i dramatycznej), którą oceniał negatyw-
nie. Deprecjonował przede wszystkim jej walory wychowawcze. Sądził, 
że są one wątpliwe, a sama poezja, ta w każdym razie, której źródłem 
nie jest natchnienie, lecz rzemiosło – niegodna idealnego państwa9. 
Jak pisze Elżbieta Sarnowska -Temerusz w swym obszernym Zarysie 
dziejów poetyki, ów krytyczny wizerunek sztuki słowa, choć znany lite-
ratom wszystkich epok, odegrał w dziejach europejskiej kultury o wiele 
mniejszą rolę niż koncepcja boskiego natchnienia. To ona stała się na 
przestrzeni stuleci „niewyczerpanym źródłem ideowych motywów, 
apologii i rozwiniętych teorii. Wodami z tego źródła żywiły się przez 
wieki toposy: poety -wieszcza, głosiciela bożej prawdy; poety -szaleńca, 
rozpłomienionego twórczym entuzjazmem, poety -natchnionego artysty, 
działającego za pomocą sztuki”10.

9 Por. E. Sarnowska -Temeriusz, Zarys dziejów poetyki, Warszawa 1985, s. 72 – 82.
10 Tamże, s. 61 – 62.
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II

Nieco inne znaczenie idea świętości słowa uzyskała w czasach, gdy 
kultura antyczna spotkała się z chrześcijaństwem. Ojcowie Kościo-
ła mówili o „świętym natchnieniu”, wyraźnie reinterpretując dawny 
topos w duchu judeochrześcijańskim11. Filozofowie renesansu uży-
wali terminów furor divinus [boski szał] i sacer impetus [święty zapał], 
określając nimi akt twórczy wywodzący się nie tyle z natchnienia 
antycznych Muz, ile z podszeptów bliżej nieokreślonej Istoty Boskiej. 
Do grona poetów prawdziwych, natchnionych zgodnie zaliczano nie 
tylko mitycznego Orfeusza, ale także historyczne postacie, między in-
nymi Homera, Mojżesza, Dawida i Salomona12. Trudniej było jednak 
o zgodę w kwestii rozumienia wspomnianego furor divinus. Jak wspo-
mina Elżbieta Sarnowska -Tymeriusz, idea świętości słowa wsparta 
była przekonaniem o obecności Bóstwa w duszach artystów lub teorią 
nadprzyrodzonej, Bożej inspiracji działań mieszczących się w sferze 
czysto naturalnej. I choć z czasem, w epokach baroku i klasycyzmu, 
zaczęły dominować właśnie naturalistyczne próby wyjaśnienia źródeł 
liryki, także wtedy pojawiały się próby przywrócenia mowie poetów 
rangi sacrum. W Polsce religijną interpretację twórczości proponował 
w XVII wieku Maciej Kazimierz Sarbiewski. O talencie pisał, że jest 
bożą cząsteczką złożoną w duszy poety13.

Idea świętości słowa odzyskuje zatem pełny blask dopiero w epoce 
romantycznej. Wpisana jest w tym czasie jednak nie tyle w aktualizo-
wane na nowo koncepcje poetyckiego natchnienia, ile raczej w teorie 
o pochodzeniu języka. Wokół genezy ludzkiej mowy toczyły się wów-
czas żywe dyskusje filozoficzne. Starano się odpowiedzieć na pytanie, 
czy jest ona wytworem czysto naturalnym, czy pozostaje Bożym darem, 
ofiarowanym ludzkości w chwili stworzenia świata. Warto dodać, że 
dominowało przekonanie o nadprzyrodzonych źródłach języka. Upo-
wszechniali je francuscy luminiści, jak choćby Louis -Claude Saint-

-Martin, tradycjonaliści, zagrzewani płomiennymi pismami Louisa 
de Bonalda, przedstawiciele tak zwanego językoznawstwa natchnionego 

11 Tamże, s. 344.
12 Tamże, s. 341.
13 Tamże, s. 349.
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(spośród Polaków wypada wymienić zwłaszcza Feliksa Jezierskiego 
i Jana Nepomucena Kamińskiego) oraz wielu innych filozofów, teo-
logów i językoznawców14. Spośród polskich poetów przypomina się 
zwłaszcza Cyprian Kamil Norwid. Według autora Promethidiona istota 
słowa pozostaje podwójna – duchowo -materialna, a dzieje ludzkości 
nie są niczym innym niż dążeniem do ostatecznej harmonii, próbą 
urzeczywistnienia syntezy ducha i materii. Jak wskazują norwidolo-
gowie15, w twórczości autora Słowa i litery funkcjonuje osobliwa „mi-
tologia początku” – najpierw idea pierwotnego, danego nam od Boga 
języka, który ucieleśniał w sposób naturalny harmonię między znakiem 
i desygnatem, mową i rzeczywistością, następnie zaś „mit katastrofy” – 
opowieść o archetypicznym zerwaniu łączności słowa z rzeczą. Według 
pisarza lingua Adamica to prajęzyk, o znaczeniach jego słów decydował 
sam Stwórca. Mowa ta została zdegradowana na skutek odejścia czło-
wieka od Boga. Archetypem języka, którego znaczenia ustala wyłącznie 
człowiek, niedoskonałego, nieprowadzącego już do porozumienia staje 
się u Norwida język budowniczych wieży Babel. Norwidowska idea 
boskiego pochodzenia języka łączyła się z ideą boskiego pochodzenia 
człowieka jako osoby obdarzonej nadprzyrodzoną godnością, rozum-
nej i wolnej. Dzieje słowa stają się w twórczości autora Promethidiona 
dziejami zbawienia, historią przezwyciężania wszystkiego, co poniża 
mowę, ogranicza jej horyzonty.

Świętość słowa, choć ma według Norwida charakter genetyczny, jest 
czymś utraconym, czymś, do czego mozolnie wracamy, co odzyskujemy. 
Jest nie tyle darem, ile zadaniem – postawionym przede wszystkim 
przed literaturą. Któraż dziedzina ludzkiej aktywności winna bardziej 
dbać o doskonałość mowy niż ona? Literackie dążenie do słowa arcy-
dzielnego jednoznacznie odczytywał poeta jako tęsknotę za słowem 
świętym. Pisał między innymi:

14 Obszernie pisze o tym Z. Florczak w książce Europejskie źródła teorii języko‑
wych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki, 
Wrocław 1978.

15 Znakomitą syntezą i uzupełnieniem rozproszonych interpretacji myśli autora 
Rzeczy o wolności słowa nad fenomenem mowy jest książka W. Torunia Wokół Nor‑
widowej koncepcji słowa, Lublin 2003. Zagadnieniom świętości słowa poświęcony 
jest rozdział Ontologia słowa, s. 161 – 216.
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Jakiż jest bowiem słowa cel i arcydzieło,
Jeśli nie to? – by Lud zkoś ć w sz e l a k ą pr z y j ę ło
A dot r z y ma ło Bosko ś ć  i świeciło astrem
Złagodzonym wytwornej lampy alabastrem16.

Według pisarza o randze literatury decyduje jej zdolność do ogarnia-
nia nie tylko całości ziemskich spraw człowieka, ale także utrzymania 
i przypominania o tym, co jest w nim Boże. Słowo doskonałe to słowo, 
które stało się zdolne do udźwignięcia zarówno tego, co w nas słabe, 
jak i tego, co wielkie. Niegodne literatury jest zarówno lekceważenie 
nędzy ludzkiego losu, jak i jego wspaniałości. Miarą poezji staje się 
u Norwida człowiek – dziecko świata i Boga.

Nie oznacza to oczywiście, że nie doceniał poeta immanentnych 
cech języka. Przeciwnie. Etyka słowa, którą konsekwentnie budował 
w swych utworach, obejmowała także refleksję nad semantyką i proce-
sem komunikacji. Pisała o tym między innymi Irena Sławińska:

Świętość słowa to jego niepodległość w stosunku do obcych mu celów i manipulacji. 
[…] Poniża go nałóg, konwencjonalne, żargonowe użycie, przerzucanie klisz 
słownych bez świadomej refleksji mówiącego, bez starannego i przemyślanego 
wyboru i selekcji17.

Jak mało kto był Norwid świadomy słabości słowa, uwikłania w za-
dania niegodne jego rangi. Jak mało kto tęsknił za jego wolnością od 
wszystkiego, co sprzeciwia się wzniosłemu powołaniu.

Wróćmy jednak do wiersza Zbigniewa Herberta. Warto chyba nazwać 
najpierw żywioły, które, zdaniem poety, sprzeciwiają się świętości mowy. 
Jednym z nich jest narcyzm – w różnych zresztą wersjach: szkolno-

-sentymentalnej i etyczno -martyrologicznej. Sawrycki słusznie wspomina 
o negatywnych nacechowaniach Herbertowskiej animuli – „duszyczki” 
zapatrzonej w siebie, niezdolnej do wyjścia poza krąg własnych pretensji18. 
Próby ograniczania horyzontów poezji do prywatnych uczuć, urazów, 
fobii oznaczają, zdaniem Herberta, degradację literatury do poziomu 

16 C. Norwid, Rzecz o wolności słowa, IX, w. 111 – 114 [w:] tegoż, Pisma wszystkie, 
oprac. J.W. Gomulicki, t. 3, Warszawa 1976, s. 590.

17 I. Sławińska, Wolność i świętość słowa w przekazie poetyckim Norwida [w:] Lite‑
ratura polska w kulturze chrześcijańskiej Europy, red. E. Fiała, B. Pietrasiewicz, Lublin 
1983, s. 31. Por. także J. Leociak, Norwidowska etyka mowy, „Ethos” 1992, nr 4, s. 89 – 106.

18 W. Sawrycki, O wierszu Zbigniewa Herberta…, s. 170.
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sztambuchowych zapisków czy nawet szkolnych zeszytów. Nie mniejsze 
zagrożenie przynosi jednak zaangażowanie w sprawy publiczne. Równie 
ograniczające okazuje się zamknięcie zadań poezji w kręgu historii i po-
lityki. Autor wiersza daje do zrozumienia, że obowiązkiem poety nie jest 
wierność bieżącym wypadkom, ale czemuś, co jest ponad historią, co jest 
samym istnieniem – niezależnym od wypadków politycznych. Trwanie, 
zdaje się mówić autor wiersza, zapewnia poezji nie to, co aktualne, do-
raźne, ale to, co ponadhistoryczne. Warto przypomnieć polemikę, jaką 
Herbert prowadził z autorami Nowej Fali, w tym z adresatem analizowa-
nego Listu. Przeciwstawiając się nowofalowym postulatom poetyckiego 
zaangażowania w sferę społeczno -polityczną, pisał:

Sferą działalności poety, jeśli ma on poważny stosunek do swojej pracy, nie jest 
współczesność, przez którą rozumiem aktualny stan wiedzy społeczno -politycznej 
i naukowej – ale r z ec z y w i s to ś ć  [wyróżnienie – W.K.], uparty dialog człowieka 
z otaczającą go rzeczywistością konkretną, z tym stołkiem, z tym bliźnim, z tą 
porą dnia, kultywowanie zanikającej umiejętności kontemplacji. […] Słowo jest 
oknem otwartym na rzeczywistość (WYW 242 – 243).

Wydaje się, że wiersz Do Ryszarda Krynickiego – list, choć późniejszy 
o kilka lat od wspomnianej polemiki, pozostaje jej dalekim echem, a być 
może nawet ostatnim, najczystszym akordem. Świętość mowy oznacza 
w analizowanym utworze niepodległość słowa wobec wszelkich do-
raźnych użyć, zobowiązanie do wierności wobec czegoś, co wykracza 
poza przemijające wydarzenia, co jawi się jako metafizyczna trwałość 
istnienia i jego obrzędów. Źródłem prawdziwej poezji są w liryku 
okręt, paw i róża – bliskie, widzialne, dotykalne byty. Jej naturalnym 
środowiskiem – podstawowe rytuały życia. Jej zadaniem – ocalenie nie 
tylko istnień, ale także ich piękna. To ono – piękno – jest w utworze 
wartością najwyższą, domaga się nadludzkich sił ducha, ono skłania 
do pokonywania ran zadawanych przez historię. Ono też zapewnia 
poezji trwałość. Czym jest? Wydaje się, że zgodnie z wielowiekową 
tradycją warunkiem piękna czyni Herbert formę19. Jest ona w liryku 
jednocześnie specyficznym kształtem wypowiedzi i sposobem użycia 

19 O tak zwanej Wielkiej Teorii piękna – zależnego od układu składników dzieła 
sztuki – wyczerpująco pisze między innymi W. Tatarkiewicz w opracowaniu Dzieje 
sześciu pojęć, Warszawa 1988, s. 140 – 165.
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słów – poeta pisze przecież zarówno o magii języka, jak i o kształcie 
uniemożliwiającym rozsypanie się słów niczym ziarenek piasku20? 
Piękno to u św. Tomasza splendor formae – blask formy. Podobnie jest 
w omawianym wierszu. Po stronie piękna kładzie autor jasne kolory, 
radosne gesty, zachwyt i trwanie, jakby podkreślał, że ma ono charakter 
nie tylko estetyczny, ale i metafizyczny – jest jakością bytu jako bytu21. 
Czy zatem to ono właśnie decyduje o świętości mowy? Wiele wskazuje 
na to, że tak. Mowa uświęcona to u Herberta mowa piękna. Interpre-
tatorzy utworu przekonują, że pochwała piękna nie jest w nim gestem 
estety, lecz moralisty – utożsamiającego estetykę z etyką22. Wydaje 
się jednak, że nad moralistą góruje w wierszu metafizyk – ktoś, kto 
pozostaje wprawdzie uwikłany w doraźność i płaci za owo uwikłanie 
wysoką cenę, tęskni za czymś o wiele głębszym – za rzeczywistością, 
za kontemplacją istnienia. Mowa święta to język, który jest w stanie 
sprostać owym najgłębszym, metafizycznym wymiarom świata.

Czy Zbigniew Herbert był u nas ostatnim obrońcą idei świętości 
słowa? Wydaje się, że nie, i nie chodzi nawet o to, iż z czasem przedo-
stała się ona do twórczości poetów nowofalowych23. Ważniejsza jest jej 
obecność w utworach poetów młodego pokolenia – choćby Wojciecha 
Wencla, który we wstępie do swoich Wierszy zebranych wspominał mię-
dzy innymi o obcych mu strategiach poetyckich stawiających „ponad 
wyobraźnią […] eksperymenty językowe, ponad kapłańską «świętą 
mową» – retorykę błazna”24. Idea świętości mowy okazuje się wciąż 
żywa. Z pewnością warta jest czegoś więcej niż garść niniejszych uwag. 
Zasługuje na monografię.

20 Tradycja zna kilka, jeśli nie kilkanaście, sposobów rozumienia formy. Wy-
czerpująco pisze o tym W. Tatarkiewicz, tamże, s. 260 – 287.

21 Tomaszową teorię piękna i metafizyczny sposób jego rozumienia omawia 
między innymi A.B. Stępień w swej Propedeutyce estetyki, Lublin 1986, s. 39 – 46.

22 Por. W. Sawrycki, O wierszu Zbigniewa Herberta…, s. 171.
23 Omawiany list poetycki doczekał się między innymi odpowiedzi adresata, 

który w wierszu Nie wysłany list do Adama Michnika pisał: „dane mi były ku pomocy 
[…] / język i mowa / grzeszny język / którym nie chcę już mówić / święta mowa / któ-
rej / nie czuję się godny”. Por. R. Krynicki, Niepodlegli nicości, Warszawa 1989, s. 193.

24 W. Wencel, Wiersze zebrane, Warszawa 2003, s. 5.
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Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach

Dlaczego czasem wiersz udaje wiersz?
Uwagi na temat utworów Apollo i Marsjasz oraz Prolog

W znanym i wielokrotnie interpretowanym wierszu Zbigniewa Herberta 
Apollo i Marsjasz (SP) mamy do czynienia z poetycką modyfikacją mitu o po-
jedynku Apollina – opiekuna i przewodnika Muz – z satyrem Marsjaszem:

właściwy pojedynek Apollona
z Marsjaszem
(słuch absolutny
kontra ogromna skala)
odbywa się pod wieczór
gdy jak już wiemy
sędziowie
przyznali zwycięstwo bogu

mocno przywiązany do drzewa
dokładnie odarty ze skóry
Marsjasz
krzyczy
zanim krzyk jego dojdzie
do jego wysokich uszu
wypoczywa w cieniu tego krzyku

wstrząsany dreszczem obrzydzenia
Apollo czyści swój instrument

tylko z pozoru
głos Marsjasza
jest monotonny
i składa się z jednej samogłoski
A

w istocie
opowiada
Marsjasz
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nieprzebrane bogactwo
swego ciała

łyse góry wątroby
pokarmów białe wąwozy
szumiące lasy płuc
słodkie pagórki mięśni
stawy żółć krew i dreszcze
zimowy wiatr kości
nad solą pamięci

wstrząsany dreszczem obrzydzenia
Apollo czyści swój instrument

teraz do chóru
przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza
w zasadzie to samo A
tylko głębsze z dodatkiem rdzy

to już jest ponad wytrzymałość
boga o nerwach z tworzyw sztucznych

żwirową aleją
wysadzaną bukszpanem
odchodzi zwycięzca
zastanawiając się
czy z wycia Marsjasza
nie powstanie z czasem
nowa gałąź
sztuki – powiedzmy – konkretnej

nagle
pod nogi upada mu
skamieniały słowik

odwraca głowę
i widzi
że drzewo do którego przywiązany był Marsjasz
jest siwe

zupełnie1

1 Na temat wiersza zob. na przykład: S. Balbus, Między stylami, Kraków 1996, 
s. 150 – 152; M. Całbecki, Cierpienia Pana Cogito. Szkic o dwóch wierszach Zbigniewa 
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Wiersz nawiązuje do znanego z mitologii artystycznego pojedynku 
Apollina z satyrem Marsjaszem. Ten ostatni znalazł wyrzucony przez 
Atenę flet2 i doszedł w grze na nim do mistrzostwa. A ponieważ pu-
bliczne występy spowodowały, że zaczęły pojawiać się głosy, iż gra on 
piękniej od Apollina, ten wyzwał go na pojedynek, w którym zwycięzca 
mógł zrobić z pokonanym, co zechce. Apollo, którego Muzy uznały za 
triumfatora, miał przywiązać pokonanego do sosny (lub do platanu) 
i żywcem obedrzeć go ze skóry3.

Utwór otwiera informacja o „właściwym pojedynku Apollona z Mar-
sjaszem”. Oznacza to, że opis mitologiczny jest z jakichś powodów „nie-
prawdziwy”, zafałszowany. „Właściwym” pojedynkiem staje się w świetle 
wiersza moment „egzekucji” Marsjasza, chwila, w której jest obdzierany 
ze skóry przez Apollina. Wiersz w pewnym sensie kontynuuje motyw 
pojedynku, co znajduje odbicie w jego konstrukcji. Całość zbudowana 
jest bowiem na zasadzie przeciwstawiania sobie obu uczestników tej kon-
frontacji. Przy czym więcej uwagi poświęca się tu przegranemu i pozba-
wionemu skóry Marsjaszowi. Tytuł utworu wskazuje nie tylko na dwóch 
równorzędnych bohaterów, ale i na dwa równorzędne dla tekstu obszary 

Herberta, „Topos. Dwumiesięcznik literacki” 2008, nr 6, s. 11 – 20; J. Kram, Dzieła 
plastyczne – inspiracje w poezji współczesnej (Herbert – Grochowiak – Szymborska), „Po-
lonistyka” 1986, nr 3, s. 182 – 188; M. Makowiecka, M. Pawłowski, Nowa matura – język 
polski. Poezja: interpretacje, Warszawa 2006, s. 204 – 209; D. Opacka -Walasek, Czytając 
Herberta, Katowice 2001, s. 132 – 137; R. Sioma, „Apollo i Marsjasz” Zbigniewa Herberta 
[w:] Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku, 
red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 1996, s. 66 – 77. Zob. też uwagi na temat wiersza [w:] 
S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994, s. 119; 
A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito, Łódź 1990, s. 85 – 86. Ponieważ szczegółowo analizuję 
ten wiersz w swojej książce (zob. R. Bobryk, Koncept poezji i poety w wierszach Zbignie‑
wa Herberta, Siedlce 2017, s. 110 – 116), tutaj ograniczę się przede wszystkim do omó-
wienia kwestii związanych z zastosowaniem w nim określonych modeli poetyckich.

2 Marsjasz miał być mimowolną ofiarą przekleństwa Ateny, która najpierw wy-
nalazła flet, ale później, zorientowawszy się, że przez grę na nim wydymają się jej 
policzki, przez co wywołuje złośliwe uśmiechy innych bogiń, wyrzuciła go i „obło-
żyła klątwą każdego, kto instrument weźmie do ręki”. Zob. R. Graves, Mity greckie, 
tłum. H. Krzeczkowski, wstęp A. Krawczuk, Warszawa 1992, s. 81.

3 O pojedynku Apollina z Marsjaszem zob. na przykład: R. Graves, Mity grec‑
kie…, s. 81; Мифы народов мира. Энциклопедия, т. 2: К – Я, гл. ред. С.А. Токарев, 
Москва 1988, s. 120; Д. Холл, Словарь сюжетов и символов в искусстве, перевод 
с английского и вступительная статья А. Майкапара, Москва 1996, s. 77 – 78.
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tematyczne wypowiedzi. Jednym z nich jest odarty ze skóry, cierpiący 
Marsjasz i jego krzyk. Obszar drugi to zapis wewnętrznych przemyśleń 
Apollina związanych z obserwacją cierpień niedawnego przeciwnika.

Pod względem kompozycyjnym można wydzielić w utworze dwie 
zasadnicze części (podział ten zaznaczony został również na poziomie 
graficznym): część zasadniczą, zawierającą werbalną prezentację odartego 
ze skóry ciała satyra (według innych wersji mitu – fauna) i związanych 
z tym widokiem bezpośrednich reakcji Apollina oraz zakończenie/pod-
sumowanie (ostatnie, wydzielone graficznie strofy), w którym opisane 
zostały przemyślenia boga odchodzącego z miejsca kaźni, a pośrednio 
i uniwersalizujące opowieść uogólnienie, a także ocena obu stron. Pierwsza 
strofa części zasadniczej charakteryzuje okoliczności, w jakich rozgrywa 
się „pojedynek”, druga zaś stanowi szczegółowe wprowadzenie do wyda-
rzeń i prezentuje sytuację krzyczącego Marsjasza. Kolejne strofy (czwarta, 
piąta, szósta i ósma) można odczytywać jako semantykę krzyku cier-
piącego satyra. Sam krzyk opisany jest w wierszu w sposób następujący:

tylko z pozoru
głos Marsjasza
jest monotonny
i składa się z jednej samogłoski
A

w istocie
opowiada
Marsjasz
nieprzebrane bogactwo
swego ciała

To „nieprzebrane bogactwo” ciała satyra opisane (opowiedziane) zostało 
w kategoriach malarskiego pejzażu – poszczególne narządy koncep-
tualizowane są jako elementy przestrzeni otwartej: „łyse góry”, „wą-
wozy”, „szumiące lasy”, „pagórki”, „stawy”4, „zimowy wiatr”5. Oznacza 

4 W kontekście całego opisu można przypuszczać, że Herbert celowo wykorzy-
stuje tu dwuznaczność słowa „staw”, które odnosić się może zarówno do elementu 
anatomicznego („ruchome połączenie między składnikami szkieletu”), jak i elementu 
pejzażu („płytki zbiornik wodny”).

5 Jednocześnie każdy z organów wewnętrznych wymienianych jako składowe krzy-
ku Marsjasza zawiera na poziomie języka opisu pewne cechy rzeczywistego narządu.
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to, że Marsjasz (ciało Marsjasza) staje się w świecie wiersza dziełem 
sztuki6. Mamy tu zatem do czynienia ze swoistą synestezją – „dźwięk” 
(krzyk) przedstawiony zostaje za pomocą obrazu. Marsjasz jest przy 
tym charakteryzowany za pomocą języka silnie nasyconego środkami 
poetyckimi (zmetaforyzowanego). Fakt ten sam przez się można potrak-
tować jako zabieg mający na celu różnicowanie sposobów prezentacji 
obu uczestników „pojedynku”. W odróżnieniu bowiem od obdziera-
nego ze skóry satyra Apollo opisywany jest za pomocą prostych zdań 
orzekających pozbawionych właściwie środków poetyckich. Mało tego, 
w zasadniczej części wiersza antyczny bóg charakteryzowany jest za 
pomocą powtarzającego się jak refren dystychu: „wstrząsany dreszczem 
obrzydzenia / Apollo czyści swój instrument”. Powtarzalność ta zostaje 
zachwiana dopiero w zakończeniu tej partii tekstu. Zaburzenie to zostało 
niejako „zdublowane” na poziomie tematyki (i semantyki) wypowiedzi: 

„to już jest ponad wytrzymałość / boga o nerwach z tworzyw sztucznych”. 
Odejście boga (opisane w zakończeniu wiersza) spowodowane zostało 
„bogactwem” krzyku Marsjasza.

Warto przy tym zaznaczyć, że „pejzażowy” sposób opisu ciała satyra 
sprawia, że z pewnego punktu widzenia może on być łączony ze sferą 
natury. Zabieg ten można potraktować zatem jako swoiste dopełnienie 
mitologicznej charakterystyki Marsjasza, który jako satyr (faun?) za-
mieszkiwał leśne ostępy, a zatem właśnie obszar natury. Nie trzeba chyba 
dodawać, że jako opiekun Muz i sztuki jako takiej Apollin związany 
jest bezsprzecznie ze sferą kultury. Wierszowy opis pojedynku można 
zatem postrzegać jako kolejną emanację odwiecznej konfrontacji obu 
tych sfer7. Przy czym przynależność Marsjasza do sfery natury staje 

6 Interpretacja taka jest o tyle prawdopodobna i uprawniona, że w kolejnej strofie 
opisującej Marsjasza wspomniany został chór („teraz do chóru / przyłącza się stos 
pacierzowy Marsjasza”). W planie treściowym oczywiste jest, iż „stos pacierzowy” 
stanowi kolejny ze „składników” krzyku satyra. Słowo „chór” konotuje jednak rów-
nież związki z muzyką, to zaś, w kontekście „malarskości” wcześniejszych partii 
opisu, czyni z krzyku Marsjasza dzieło sztuki (w opisie jego krzyku odnaleźć można 
nawiązania do poezji, malarstwa i muzyki, co czyni z niego swoistą „syntezę sztuk” 
albo ucieleśnienie sztuki).

7 O opozycji „natura – kultura” w poezji Herberta szerzej zob. R. Bobryk, „Pan 
od przyrody” i „Łobuzy od historii”. „Natura” wobec „kultury/cywilizacji” w poezji Zbi‑



202 Roman Bobryk

się tym bardziej widoczna, jeśli uwzględnimy fakt, że Apollo nazwany 
został „bogiem o nerwach z tworzyw sztucznych”8.

Opisy obu uczestników pojedynku różnicują się również na pozio-
mie wersyfikacyjnym. Okazuje się bowiem, że o ile strofy odnoszące 
się do Marsjasza charakteryzują się pod tym względem niemal zupełną 
swobodą, to powtarzający się dystych opisujący zachowanie Apolli-
na napisany został regularnym jambicznym dziewięciozgłoskowcem 
hiperkatalektycznym9. Porządek ten załamuje się dopiero w trzecim, 
zamykającym część zasadniczą wiersza, dystychu (odmiennym pod 
względem treści od dwóch wcześniejszych). Odmienność taka może 
być interpretowana jako kolejny inwariant wskazanego w inicjalnym 
wersie utworu „właściwego pojedynku”. W tym przypadku chodziło-
by o przeciwstawienie dwóch modeli poezji/sztuki. Model tradycyjny, 
reprezentowany przez greckiego boga, oparty jest na uporządkowaniu 
i rygorze formalnym. Nie pozwala on w zasadzie na zakomunikowanie 
czegokolwiek (tym można tłumaczyć powtarzanie tego samego dys-
tychu). Model reprezentowany przez Marsjasza (możemy nazwać go 
konkretnym albo awangardowym) jest jego przeciwieństwem. Wyko-
rzystuje on rozmaite możliwości językowej organizacji wypowiedzi, ale 
w tym przypadku są one podporządkowane warstwie treściowej. Nawet 
pojedyncza samogłoska „A” mieni się w krzyku satyra całą gamą tonów.

gniewa Herberta [w:] Język – natura – cywilizacja, red. E. Laskowska, B. Morzyńska-
-Wrzosek, W. Czechowski, Bydgoszcz 2012, s. 23 – 33.

8 Herbert, jak się wydaje, celowo używa słowa „sztuczny” w odniesieniu do 
boga -artysty, opiekuna sztuk. Poeta buduje w ten sposób czytelny związek między 
sztuką a sztucznością. Tak konceptualizowana sztuka apollińska otrzymuje w wierszu 
jednoznacznie negatywną ocenę. Jest to zresztą zabieg dość charakterystyczny dla 
poezji Herberta (dalece odmienny obraz sztuki wyłania się z jego esejów). Szerzej na 
ten temat (w kontekście oderwania sztuki i artystów od rzeczywistości w państwie 
totalitarnym) zob. na przykład: A. Stoff, Herbert: Jak nas kuszono? Dwie interpretacje, 
Toruń 2008.

9 Na prawidłowość tę zwraca uwagę Radosław Sioma, który dostrzega kontrast 
wynikający z formalnego uporządkowania strof dotyczących Apollina i braku takiego 
uporządkowania we fragmentach ukazujących cierpiącego Marsjasza. Jego zdaniem 

„formalna regularność, podkreślająca ład i spokój obrazu olimpijczyka – «boga o ner-
wach z tworzyw sztucznych» – wydobywa sztuczność hieratycznego dostojeństwa 
sztuki klasycyzującej i tworzy dysonans z niepokojem epitetów, za pomocą których 
oddane jest bogactwo głosu Marsjasza”. R. Sioma, „Apollo i Marsjasz”…, s. 73.
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Wierszowy opis „właściwego pojedynku” Apollina z Marsjaszem ma 
charakter wielopoziomowy. Oprócz znanej z mitologii fabuły i przenie-
sionej na płótna lub papier (Tycjan, Agnolo Bronzino, Michelangelo 
Anselmi, Luca Giordano, Bartolomeo Manfredi, Antonio Tempesta, 
Guido Reni, Palma il Giovane, Johann Liss, Dirck van Baburen, David 
Teniers II, Giulio Carpioni, Giovanni Battista Zelotti, Jusepe de Ribera, 
Charles Lucien Moulin, Charles André van Loo i inni) sceny obdzierania 
ze skóry pokonanego satyra Herbert przenosi konfrontację również na 
poziom organizacji tekstu, przeciwstawiając klasyczny, formalny sposób 
wierszowania oraz model poezji zorientowanej na komunikowanie (poka-
zywanie „wnętrza”), poetycką ekspresję i bliskiej sprawom ludzkim10. Poeta 
celowo różnicuje sposoby mówienia o obu bohaterach. Należy przy tym 
zakładać, że zabieg ten był obliczony na rozpoznanie go i odpowiednią in-
terpretację (przynajmniej ze strony bardziej oczytanego odbiorcy poezji)11.

Apollo i Marsjasz Herberta jest przykładem celowego konfrontowania 
dwóch różnych form poetyckiego mówienia (z ewidentnym nastawie-
niem na ich identyfikację jako poetyckich właśnie). To przypadek skrajny. 
Znacznie częściej mamy bowiem do czynienia z sytuacją zestawiania 
wypowiedzi stylizowanych na wiersz z takimi, które mają być przeci-
wieństwem poezji (proza, mowa potoczna i tym podobne). Różnico-
wanie takie wiąże się przy tym nie tylko z pierwiastkiem estetycznym, 
ale ma również charakter wartościujący lub etyczny (w zależności od 
przyjmowanej przez podmiot utworu pozycji wartościowanie mowy 
poetyckiej mogło być albo pozytywne/aprobujące, albo negatywne).

Przykładem takiego zestawienia jest inny wiersz Herberta – Pro‑
log (N)12. Utwór ten stylizowany jest – zgodnie z tytułem – na prolog 

10 Tak można interpretować fakt, że jego wierszową reprezentację stanowią 
opisy „wnętrza” Marsjasza i jego cierpienia.

11 Dziwić może zatem pominięcie lub niedostrzeganie go w dotychczasowych 
interpretacjach wiersza. Tym bardziej, że wzmianki o stosunkowo częstym użytko-
waniu przez Herberta metrum jambicznego pojawiały się nawet w podręcznikach 
akademickich (zob. A. Kulawik, Poetyka: wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 
1997, s. 213). Przypadek ten skłania do bardziej szczegółowego przebadania twór-
czości poety pod kątem funkcji form wypowiedzi i organizacji wersyfikacyjnej 
i językowej tekstów.

12 Szczegółowo analizuję ten wiersz [w:] R. Bobryk, Dialog, ale czy rozmowa? 
„Prolog” Zbigniewa Herberta [w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, t. 3, 
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antycznej tragedii i ma formę dialogu między protagonistą (oznaczonym 
zaimkiem On) i Chórem. O ile większość kwestii Chóru utrzymana 
jest w stylistyce wypowiedzi potocznych, a zbudowane zostały one 
z szeregu prostych zdań orzekających i przy zachowaniu tradycyjnej 
interpunkcji, to kwestie wypowiadane przez Onego w sposób wyraźny 
stylizowane są na mowę literacką. Przejawia się to na różnych poziomach 
tekstu, począwszy od sposobu, w jaki prezentuje siebie sam bohater. 
Ten bowiem rozpoczyna swoją pierwszą wypowiedź od retorycznego 
pytania: „Komu ja gram?”, które pozwala upatrywać w nim romantycz-
nego (a przynajmniej wpisującego się w tę tradycję/konwencję) poety-

-śpiewaka. Wierszowość/poetyckość kwestii wypowiadanych przez 
Onego kształtowana jest również za pomocą klasycznych wyznacz-
ników tego typu twórczości: rytmu (niemal wszystkie partie Onego 
to regularny dziewięciozgłoskowiec), rymów (w zasadzie wszystkie 
wypowiedzi tego bohatera charakteryzują się rymami krzyżowymi 
opartymi na współbrzmieniach asonansowych – wyraźniej odczuwal-
nych w wersach parzystych), nagromadzenia środków stylistycznych 
(onomatopeja, metafory, peryfrazy). Na pierwszy rzut oka zaskakiwać 
może w tym zestawieniu odejście od tradycyjnej interpunkcji. Jednak 
po uważniejszej lekturze wiersza ta pozorna sprzeczność może zostać 
w bardzo prosty sposób wyjaśniona. Rzecz w tym, że tradycyjna inter-
punkcja i poprawność interpunkcyjna charakterystyczne są w języku dla 
wypowiedzi zwyczajnych, właściwych dla języka codziennego. W Prologu 
jest ona obecna w stylizowanych na taki język wypowiedziach Chóru. 
Natomiast język, jakim posługuje się w świecie utworu On, ma z za-
łożenia różnić się od mowy potocznej. Dlatego też niemal całkowicie 
zostaje pozbawiony znaków interpunkcyjnych. Nieliczne znaki inter-
punkcyjne, które pojawiają się w wypowiedziach Onego, poza funkcją 
czysto pragmatyczną spełniają przede wszystkim funkcję poetycką, to 
znaczy służą do konstruowania poetyckości języka bohatera13.

Rozumie się samo przez się, że przeciwstawienie obu postaci i ich 
sposobów mówienia nie jest w Prologu celem samym w sobie. Forma 

red. L. Rożek, S. Jabłoński, Częstochowa 2003, s. 39 – 49. Zob. także A. Karwatka, 
Więzień powinności. „Prolog” z tomu „Napis” [w:] Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje 
wierszy Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2015, s. 291 – 302.

13 Szerzej na ten temat zob. R. Bobryk, Dialog…



Dlaczego czasem wiersz udaje wiersz? 205

wypowiedzi wiąże się tu ściśle z warstwą treściową kwestii wypowia-
danych przez uczestników wierszowego dialogu14. Wierszem mówi się 
w świecie utworu wyłącznie o tym, co jest związane z przeszłością i pa-
mięcią o poległych towarzyszach15. Prolog nawiązuje w tym aspekcie do 
antycznej zasady decorum, zalecającej dostosowanie sposobu mówienia 
(stylu) do poruszanej tematyki. Użycie formy wierszowej jednoznacz-
nie wskazuje, że ważniejszym, znacznie wyżej cenionym tematem jest 
w wierszowej rzeczywistości przeszłość i pamięć o niej.

Zarówno Prolog, jak i Apollina i Marsjasza można potraktować jako 
przypadki wykorzystania mowy poetyckiej jako takiej. Intencją poety 
było tu albo skonfrontowanie dwóch sposobów mówienia (poetyckie-
go i niepoetyckiego w Prologu), albo dwóch wyraźnie różniących się 
rodzajów wierszowania (Apollo i Marsjasz). Uogólniając, moglibyśmy 
powiedzieć, że za każdym razem chodzi o konfrontację dwóch este-
tyk. Należy jednak zaznaczyć, że identyfikowanie jakiejś wypowiedzi 
poetyckiej jako zamierzonego wykorzystania (naśladowania?) formy 
poetyckiej i obliczonego na rozpoznanie przez odbiorcę tej formy 
jako właśnie poetyckiej uprawnione jest jedynie w przypadku, kiedy 
wypowiedź taka stanowi tylko fragment większej całości. Rzecz w tym, 
że rozpoznanie pewnej partii tekstu jako „mowy poetyckiej” wymaga 
obecności w takim tekście także jakiejś „mowy niepoetyckiej”, która 
będzie stanowiła przeciwwagę dla wierszowości.

14 Wiersz zapisany został wprawdzie w formie dialogu (to jest jako seria nastę-
pujących po sobie replik obu „bohaterów”), ale zawarte w poszczególnych partiach 
wskaźniki nawiązania wyraźnie pokazują, że prawie na całej przestrzeni tekstu On 
prowadzi osobisty monolog na temat poległych towarzyszy (najogólniej – przeszłości). 
Tymczasem drugi z „uczestników”, jakkolwiek stara się nawiązywać do słów Onego, 
mówi w gruncie rzeczy o czymś innym – o teraźniejszości i konieczności odrzuce-
nia pamięci/wspomnień z przeszłości. Właściwy dialog między nimi zawiązuje się 
dopiero w zakończeniu utworu, w momencie, kiedy Chór również zaczyna mówić 
o przeszłości i tym, co już utracone. Moment ten jest jednocześnie punktem, w któ-
rym wypowiedzi obu interlokutorów zaczynają układać się w uporządkowany układ 
wersyfikacyjny, oparty w zasadzie na regułach właściwych dla wcześniejszych partii 
wygłaszanych przez Onego (szerzej na ten temat zob. R. Bobryk, Dialog…, s. 46 – 47).

15 Niektóre elementy opisu pozwalają zidentyfikować w nich warszawskich 
powstańców lub szerzej młodych żołnierzy Armii Krajowej.
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Tautologia i dysjunkcja
Narcyz Herberta

Narcyz nie jest Erosem;  
istniejący między nimi konflikt  

wymaga kompromisu.

Pierre Dessuant1

Każdy się kocha w samotności.

Zbigniew Herbert (KZ 9)

Decyzją wydawcy w Królu mrówek Herberta zostały opublikowane 
dwie różne apokryficzne parafrazy mitu o Narcyzie; tak bardzo różne, 
że w dociekliwym czytelniku powinno to wzbudzić zaciekawienie al-
bo nawet podejrzliwość. Zarówno sprawa powstania tych tekstów, jak 
i relacji między nimi wydaje się zagadkowa. Do części głównej książki 
zatytułowanej Bogowie z zeszytów szkolnych trafił bowiem wariant utwo-
ru, co prawda bardziej rozbudowany, diegetyczny i przede wszystkim 
wskazany przez autora, ale według zapewnień wydawcy powstały 
wcześniej niż ten, który został umieszczony w Aneksie. A zatem wersja 
późniejsza utworu nie uzyskała autorskiego imprimatur.

Niemniej jednak tego drobnego inedita nie sposób pominąć przy 
interpretacji „kanonicznego” tekstu. Z tego chociażby powodu, że za-
czyna się on od ważnego, jak się wydaje, wyznania: „Ten mit tkwił we 
mnie całe dziesięciolecia, tkwił, ale nie rósł, nie rozwijał się jak piąstka 
niemowlęcia wokół nieruchomej grzechotki” (Narcyz, KM 119). Dowiadu-
jemy się zatem, że Herbert, tworząc „prywatną mitologię”, z opowieścią 
o Narcyzie zmagał się przez znaczną część swojego życia. Mit okazał 

1 P. Dessuant, Narcyzm. Przegląd koncepcji psychoanalitycznych, tłum. Z. Stad-
nicka-Dmitriew, Gdańsk 2007, s. 12.
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się jednak nasieniem jałowym, które co prawda utkwiło w wyobraźni, 
ale jej nie zapłodniło. Późniejsza, ostatecznie odrzucona przez autora, 
wersja tego tekstu jest sprawozdaniem z interpretacyjnego fiaska.

Cóż można bowiem powiedzieć o Narcyzie? Że był, że był piękny, że zapatrzył 
się w swoje odbicie w sadzawce i rażony pięknem utonął. A gdzież wzniosły 
przekaz, przesłanie, morał? Gapi się w wodę i nagle – chlup. W sam raz na modne 
haiku, które propagował przed laty pewien klasyk, aby powściągnąć słowolejstwo 
poezji rodzimej. W istocie mit był nieznośnie statyczny. Tkwił (Narcyz, KM 119).

To jednak zastanawiające, że Herbert (bądź ostrożniej: narrator tego 
utworu) w opowieści o zakochanym w swoim odbiciu Narcyzie nie 
dostrzega znamion wzniosłego tragizmu. Analogia do haiku parodiu-
je i wulgaryzuje mit, chodzi bowiem o słynny miniwiersz japońskie-
go poety Matsuo Bashō, przetłumaczony przez „pewnego klasyka”, 
czyli Czesława Miłosza: „Stara sadzawka, / Żaba – skok – / Plusk”2. Tak 
oto Narcyz został przyrównany do żaby, źródło na górze Helikon do 
starej sadzawki, subtelne „plusk” do prostackiego „chlup”. A przecież 
już Owidiusz w Metamorfozach przedstawiał „pięknego” Narcyza jako 
nieszczęsną ofiarę fatum, bardziej tragiczną niż żałosną. Dyrektywa 
gnothi seauton – poznaj samego siebie, umieszczona na bramie del-
fickiej wyroczni, która stała się przekleństwem Edypa, także i w jego 
przypadku spełniła się w sposób dosłowny, przewrotny i fatalistycz-
ny3. Problem owego siedemnastoletniego młodzieńca, czyli będącego 
w okresie adolescencji, polega, zdaniem rzymskiego poety, na tym, że 

„Nie może dojść, co widzi, lecz widok go wzrusza, / A ułudzeniem oka 
zapala się dusza”4. Egzegeza mitu mogłaby zatem podjąć zagadnienia 
tak kluczowe dla filozofii greckiej, jak iluzja poznania zmysłowego czy 
też rozróżnienie między eidolon a eikon.

Temat z pewnością nie jest heroiczny i nie daje się sprowadzić prosto 
do etycznej virtus (co być może Herbertowi przeszkadzało), niemniej 

2 C. Miłosz, Haiku, Kraków 1992, s. 44.
3 Owidiańska wersja mitu dotyczy w jakiejś istotnej mierze przekleństwa sa-

mowiedzy. Wieszcz, zapytany, czy Narcyz dozna w życiu szczęścia, odpowiedział: 
„Jeżeli sam siebie nie pozna!”. Owidiusz, Przemiany (Metamorfozy), tłum. B. Kiciński, 
Kraków 2002, s. 69.

4 Tamże, s. 71.
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jednak okazał się niepomiernie inspirujący w kulturze europejskiej5. 
Prowokował przede wszystkim do rozważań na styku epistemolo-
gii i estetyki. Literatura i filozofia średniowiecza interpretowały mit 
o Narcyzie na sposób alegoryczny – ludzkie ciało i cały świat zmysło-
wy są tylko odbiciem innej, prawdziwej rzeczywistości. Renesansowy 
artysta i humanista Leon Battista Alberti uznał Narcyza za wynalazcę 
malarstwa6. Lustro sztuki pozwala bowiem odwzorowywać rzeczywi-
stość, a człowiekowi rozpoznać siebie – swój los i swoje przeznaczenie. 
Na przełomie XIX i XX wieku Narcyz przeobraził się w symbol mo-
dernistycznego artysty, zapatrzonego introwertycznie w świat swoich 
wewnętrznych przeżyć, często spowitego aurą dandyzmu i homosek-
sualności. Tak był postrzegany przez André Gide’a i Paula Valéry’ego7. 
Na nim wzorował się Oscar Wilde, tworząc tytułowego bohatera Por‑
tretu Doriana Graya, a także F. Scott Fitzgerald, portretując Wielkiego 
Gatsby’ego. Pojawiał się parokrotnie w poezji Rainera Marii Rilkego8. 
Temat podejmowali także malarze, tacy jak Nicolas Poussin, Miche-
langelo Merisi da Caravaggio, Salvador Dali.

Przede wszystkim jednak Narcyz obok Edypa i Elektry stał się 
jedną z najważniejszych figur psychoanalitycznych. Termin narcyzmu, 
rozumianego początkowo jako zachowanie perwersyjne, wprowadził do 
naukowego obiegu pod koniec XIX wieku brytyjski seksuolog Havelock 
Ellis, ale do jego upowszechnienia najbardziej przyczynił się Sigmund 
Freud. Twórca psychoanalizy w wydanej w 1914 roku rozprawie Wpro‑
wadzenie do narcyzmu odniósł tytułową kategorię do teorii rozwoju 
seksualnego oraz aparatu psychicznego człowieka9. W ciągu stulecia 
powstała pokaźna biblioteka prac poświęconych temu zagadnieniu; 

5 Zob. L. Vinge, The Narcissus. Theme in western literature up to the nineteenth 
century, Lund 1967.

6 L.B. Albertii, De pictura (II, 8), http://www.noteaccess.com/Texts/Alberti/2.
htm [dostęp: 28.12.2017]. Zob. także: C.L. Baskins, Echoing Narcissus in Alberti’s 

“Della Pittura”, „Oxford Art Journal” 1993, vol. 16, № 1, s. 25.
7 M. Głowiński, Narcyz i jego odbicia [w:] tegoż, Mity przebrane, Kraków 1990, 

s. 55 – 83.
8 Zob. M. Goth, The Myth of Narcissus in the works of Rilke and of Valéry, „Wis-

consin Studies in Contemporary Literature” 1966, vol. 7, № 1, s. 12 – 20.
9 Z. Freud, Wprowadzenie do narcyzmu, tłum. B. Kocowska [w:] K. Pospiszyl, 

Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław 1991, s. 273 – 294.
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wypowiadali się nie tylko psychiatrzy, psychologowie i psychoanalitycy, 
ale także socjologowie, historycy i filozofowie10. Już sama metafora zapa-
trzenia w zwierciadlane źródło wywołuje skojarzenia psychoanalityczne, 
może bowiem oznaczać zaglądanie w głąb nieświadomości (Freud), 
rozpoznawanie w lustrze obrazu swojego „idealnego Ja” ( Jacques Lacan) 
albo przecenianie własnej wartości (Karen Horney). Psychologiczno-

-kliniczne ujęcie narcyzmu dość łatwo dało się przenieść na grunt 
społeczno -kulturowych diagnoz. Narcyz stał się mitem człowieka 
nowoczesnego, zaglądającego do wielu luster podsuwanych przez kul-
turę popularną i ulegającego iluzjom tożsamości. W głośnej, wydanej 
w 1979 roku książce Kultura narcyzmu historyk Christopher Lasch wy-
kazywał, że powojenna amerykańska (ale pośrednio także zachodnia) 
kultura, promująca zachowania konsumpcjonistyczne, hedonistyczne 
i nastawione na sukces, sprzyjała masowemu upowszechnianiu się po-
staw narcystycznych11. Możliwości interpretacyjnych jest zatem sporo.

Tymczasem Herbert uważa, że mit o młodzieńcu z Beocji jest 
„nieznośnie statyczny”, trywialny, pretensjonalny. Czy tylko dlatego, że 
mówiąc delikatnie, autor Pana Cogito nie przepadał za psychoanalizą? 
(Zresztą, który poeta przepada?) Czy też może dlatego, że Pan Cogito, 
patrząc w lustro, nie dostrzegł w nim jakiejś nadzwyczajnej urody, ra-
czej odziedziczone defekty, i ostatecznie przegrał „turniej z twarzą”?12 
Co prawda Herbert zauważa: „Czyniono wszakże próby ożywienia 
Narcyza. Wymyślono mu nerw, nerw oczywiście erotyczny” (Narcyz, 
KM 119), ale całą tę miłosną perypetię z leśną nimfą – jak się wyda-
je – traktuje z trudno ukrywanym lekceważeniem: „Z niewiadomych 
przyczyn Narcyz odrzucił tę miłość i Echo z żalu została bóstwem 
leśnych ustroni”. Rzecz jednak w tym, że przyczyna odrzucenia jest 
znana. „Sam jest celem swych pochwał i swego pragnienia” – tak to 

10 Zob. T. Olchanowski, J. Sieradzan, Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. 
Od klasycznych koncepcji narcyzmu do narcyzmu kultury zachodniej [w:] Narcyzm. Jednost‑
ka – społeczeństwo – kultura, red. J. Sieradzan, Białystok 2011, s. 7 – 71 oraz A. Czarna, 
Narcyzm – z perspektywy 120 lat istnienia pojęcia [w:] Wybrane problemy współczesnej 
psychologii, red. R. Grzybek, P. Winiecki, Wrocław 2008, s. 95 – 116.

11 C. Lasch, Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, 
tłum. G. Ptaszek, A. Skrzypek, Warszawa 2015.

12 Przywołuję tu oczywiście znany wiersz Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją 
twarz (PC).
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wyjaśnia Owidiusz13. Libido ukierunkowane na Ja – tak to wyjaśnia 
Freud. Miłosne zniewolenie obrazem swego Ja – tak to wyjaśnia Lacan. 
Alienacja w stosunku do siebie i innych ludzi – tak to wyjaśnia Horney.

„Jak widać – konkluduje Herbert – brak Narcyzowi zarysu charak-
teru czy choćby zalążka winy tragicznej, by można go było traktować 
poważnie i tropić jego losy naszym współczuciem lub gniewem” (Narcyz, 
KM 119). Zaskakująca ocena. Poeta potrafił przecież okazywać czułość 
Minotaurowi, miał odwagę rehabilitować „obrzydliwego” Tersytesa. 
Dlaczego akurat ta mitologiczna postać nie wzbudza w nim najmniej-
szej nawet empatii? Być może kluczowe jest tu pytanie: co dla autora 
Pana Cogito oznacza „mieć charakter”, być obciążonym „winą tragiczną”? 
Coś o tym jednak wiemy. „Trzeba wykopać z bogatej i różnorodnej 
tradycji ludzkości potrzebne nam także dzisiaj wzory odwagi, męstwa, 
tolerancji, obrony słabszych, poczucia sprawiedliwości” – postulował 
poeta w rozmowie z Zuzanną Jastrzębską, przeprowadzoną w 1972 ro-
ku (WYW 51). W swoim kodeksie etycznym niewątpliwie największe 
znaczenie przyznawał Herbert rzymskiej virtus, cnocie, którą rozumiał 
w sposób tradycyjny jako zdolność odróżniania tego, co dobre, od tego, 
co złe, wybierania tego, co dobre, i ewentualnie walki w obronie tego, 
co dobre i słuszne, walki mężnej, odważnej i ofiarnej14. Z tego punktu 
widzenia Narcyz, zapatrzony w siebie, niepodejmujący walki z fatum, 
może być oczywiście postrzegany jako postać „statyczna”, nieheroiczna, 
a nawet nieetyczna; jego „jedyną cnotą była – uroda” (Narcyz, KM 119). 
O innym mitologicznym bohaterze, Endymionie, napisze Herbert, że był 
„piękny, to znaczy całkowicie bezużyteczny” (Endymion, KM 73). Uroda, 
właściwość wrodzona, tak naprawdę nie jest żadną cnotą. Prawdziwe 
virtus nabywa się w walce z przeciwnościami losu, z przeznaczeniem, 
z potworem nicości. A nie przez podziwianie samego siebie w lustrze.

Poza tym mit, dodaje Herbert, podążając za ustaleniami badaczy, 
został sfabrykowany; „anegdotę” o nieszczęsnym młodzieńcu wymyślono 
tylko po to, aby dorobić etymologię do istniejącego wcześniej kwia-
tu. „Tak więc Narcyz został emblematem tautologii” (Narcyz, KM 119).  

13 Owidiusz, Przemiany…, s. 71.
14 Na ten temat zob. J.M. Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twór‑

czości Zbigniewa Herberta, Kraków 2014; tu szczególnie część I: Rzymska virtus. 
Przymierze z dzielnością w „Lekcji łaciny”, s. 37 – 87.
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Imię objaśnia nazwę. Czy taka konkluzja tłumaczy niechęć wobec 
mitologicznej postaci? Chyba nie bardzo; Pan Cogito, opisując wła-
ściwości swojej wyobraźni, przyznawał, że „uwielbiał tautologie / tłu-
maczenie / idem per idem”15.

Statyczność mitu oznacza zatem nie tyle niezdolność do pobudzenia 
wyobraźni, co bardziej jego etyczną niekonkluzywność. Ten Narcyz nie 
jest ani Hamletem, ani pułkownikiem Kuklińskim, czyli nie jest boha-
terem heroicznym, a zarazem tragicznym, nie jest obrońcą „królestwa 
bez kresu i miasta popiołów”16, i to go w oczach Herberta dyskwalifikuje.

Tak przeprowadzona i tak uzasadniona rozprawa z mitologiczną 
postacią nie wzbudzałaby zapewne w czytelniku żadnego większego 
zaskoczenia, gdyby nie to, że wersja wcześniejsza tekstu przedstawia 
zupełnie inną historię niż wariant późniejszy. Inną i ciekawszą.

Wersja wcześniejsza zaczyna się tam, gdzie kończy się późniejsza: 
„Wbrew legendzie, która przypisuje mu wielką urodę, Narcyz był po-
spolitym chłopakiem o wulgarnych rysach, nieczystej cerze, szerokich 
barach i długich kończynach” (Narcyz, KM 63). U Owidiusza powab 
młodzieńca brał się z jego hermafrodytycznych cech: „Łączył w sobie 
dziewczęce, łączył męskie wdzięki”17. Herbert w prosty sposób dokonuje 
ożywienia i zmaskulinizowania mitologicznej postaci – wystarczyło 
odebrać jej atut „bezużytecznej” urody. Biografia sprofanowanego18 
Narcyza od razu nabiera awanturniczego dynamizmu: „Przypominał 
do złudzenia owych głuptasów z elektryczną gitarą lub filmowych 
bohaterów, poszukujących daremnie sensu życia na dnie pustej duszy, 
którzy po idiotycznych perypetiach marnie kończą, a trzeźwy widz 
pamięta z tego galimatiasu picia, łóżkowania, bijatyk – tylko markę 
samochodu, jaki zawiózł ich dobrotliwie w przepaść” (Narcyz, KM 63). 
Sacrum mitu zostaje sprowadzone do poziomu profanum show -biznesu. 
Narcyz przeobrażony w rockowo -filmowego idola staje się postacią 
współczesną, ale też pozbawioną wzniosłości.

15 Pan Cogito i wyobraźnia (ROM).
16 To oczywiście cytat z Przesłania Pana Cogito (PC).
17 Owidiusz, Przemiany…, s. 69.
18 „Profanowanie” chciałbym rozumieć tak jak Giorgio Agamben: „Profanować 

to przywracać powszechnemu użyciu wszystko, co zostało oddzielone i przeniesione 
w sferę sacrum”. G. Agamben, Profanacje, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 104.
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Asumpt do takiej wulgaryzacji postaci zdaje się pochodzić od Ca-
ravaggia, który został przywołany w drugim akapicie tekstu. Włoski 
malarz przedstawił Narcyza klęczącego nad gładkim lustrem wody 
w stroju z epoki, w której żył artysta. Postać młodzieńca spowijają 
gęste, nieprzeniknione ciemności. Mimo iż jego twarz wyraża raczej 
niewinność hermafrodytycznego efeba, Herbert widzi w nim „ulicz-
nika” i pospolitego bandytę, „jednego z tych, którzy zabijają swego 
dobroczyńcę deską z płotu” (Narcyz, KM 63). Czyni tym samym aluzję 
do awanturniczego życia Caravaggia, a może także do domniemanego 
siedemnastoletniego zabójcy Piera Paola Pasoliniego.

Herbert tworzy konsekwentnie wersję mitu à rebours, odczytując go 
demitologicznie „wbrew legendzie”. Sprofanowanego Narcyza obdarza 
prostacko -uwodzicielskim charakterem:

Brutalny i cyniczny – argotyczna odmiana człowieczeństwa – był ulubieńcem 
naiwnych dziewcząt, a nawet dojrzałych kobiet, które gustują w tego rodzaju 
osobnikach, spodziewając się Bóg wie czego, zapewne ostatecznego udomowienia. 
Mógł zatem liczyć na długą artystyczną karierę. Jednakże brutalność i głupota 
potrzebują spoiwa, trzeciego pierwiastka, by stworzyć trwałą molekułę charakteru. 
Tym pierwiastkiem jest najczęściej sentymentalizm.

Więc i on zakochał się (Narcyz, KM 63).

Przyglądamy się zatem negatywowi mitu. W przekazie Owidiusza za-
patrzony w swą urodę Narcyz nie potrafił pokochać nikogo poza sobą 
samym: „Sam się swoją zachwyca urodą”19. W tekście Herberta stał się 
pochopnym, jak się okaże, lowelasem. Jego narcyzm nie polega na tym, 
że podziwia swoją urodę, tylko na tym, że jest podziwiany przez swoich 
fanów i wielbicielki. Przypatruje się sobie w lustrze celebrytyzmu. U ko-
biet wzbudza odruchy opiekuńcze. Wybranka Narcyza, Echo, została 
opisana dość dokładnie, choć niejednoznacznie: niepozorny wygląd 
(„Miała nieduże oczy, o trudnej do określenia barwie, małe usta i uszy”; 
Narcyz, KM 63), ale zarazem erotycznie prowokacyjna gestykulacja 
(sposób zarzucania włosów na tył głowy, który nadawał „twarzy wyraz 
tajemniczy, zwierzęcy, jednocześnie niewinny wygląd ofiary, co z oble-
śnym zamiłowaniem odtwarzał Greuze i inne rokokowe świntuchy”; 
Narcyz, KM 64). Dziewczęca niewinność niby podsyca męskie perwersyj-
ne fantazje, jednakże nimfowatość pozbawia ją resztek wdzięku: „Echo 

19 Owidiusz, Przemiany…, s. 71.
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była blada, na pograniczu upiorności, bladością rybią, niemą, wodnistą. 
Sprawiała wrażenie, że gdyby ktoś wbił w nią ostre spojrzenie – czego 
nikt z litości nie robił – odkryłby bez trudu pod cienką gazą skóry jej 
delikatną ossaturę i małe trzepoczące serce” (Narcyz, KM 64). Rybiość 
zestraja się z jej „kalectwem”: „Echo bowiem powtarzała dokładnie i bar-
dzo wyraźnie ostatnie dwa wyrazy, kończące zdania, jakimi się do niej 
zwracano. Nigdy natomiast nie mówiła z własnej inicjatywy. Zgadzało 
się to całkowicie z jej naturą – powolną, flegmatyczną, uległą” (Narcyz, 
KM 64). Narcyz, przy całej swojej wulgarności, brutalności i głupocie, do 
życia podchodzi w sposób aktywny, zachłanny i hedonistyczny, Echo 
cechuje wyłącznie pasywność i uwiąd – uwiąd ciała, seksualności, cha-
rakteru. A także inteligencji – nie ma nic do powiedzenia. Jej bierna, 
nimfowata i rybia kobiecość w żaden sposób nie pobudza męskości 
Narcyza do artystycznej i intelektualnej kreatywności.

Nieco inny wariant takiej męsko -kobiecej relacji przedstawił Her-
bert w Jaskini filozofów. Sokrates i Ksantypa tworzą neurotyczny, ale 
zarazem emocjonalnie energetyczny związek małżeński. Nie połączy-
ło ich jednak uczucie miłości. „Spotkałam go na ulicy, potem zaczął 
chodzić za mną jak cień. Czułam jego oczy we włosach, na twarzy, na 
skórze. Argus” – wspomina Ksantypa (Jaskinia filozofów, D 60). Sokra-
tes poszukuje prawdy o sobie, także w konfrontacji z kobiecą innością. 
Ale jego przenikliwe spojrzenie pozbawione jest erotycznych intencji; 
polega na uważnej obserwacji i kontroli reakcji spotkanej kobiety – stąd 
porównanie do mitologicznego potwora o stu nieustannie czuwających 
oczach. Nic dziwnego, że Ksantypa odczuwa lęk przed Sokratesem. 
Filozof jednak to dostrzega i w kobiecym lęku zaczyna doszukiwać 
się własnej, nieznanej, autonomicznej siły. Do tej bowiem pory lu-
dzie, z którymi się spotykał, patrzyli na niego przyjaźnie i niczego nie 
oczekiwali. Ksantypa uważa, że poznała sekret swojego męża: „Siłą 
Sokratesa była jego tajemnica. Zobaczył ją w moich oczach. Człowiek 
sam jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy. Kocha – 
to znaczy przygląda się sobie” (Jaskinia filozofów, D 60 – 61). W lustrze 

„innych oczu” dostrzec tajemnicę swojego Ja – to jeden z wariantów 
symbolicznej interpretacji (na modłę niemalże psychoanalityczną) mi-
tycznej opowieści o Narcyzie. Zresztą Ksantypa, owładnięta strachem 
i nienawiścią, nie potrafiła albo nie chciała zdobyć się na odkrywanie 
tajemnicy Sokratesa. Ta odmowa tylko pogłębiła kryzys emocjonalny 
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małżeństwa: „Kiedy spostrzegł, że nic ze mnie nie wydobędzie, prze-
stał mnie zauważać” (Jaskinia filozofów, D 62). Umarł mąż, który byłby 
zdolny do odpowiedzialnej miłości, narodził się filozof, który „zaczął 
myśleć abstrakcyjnie” (Jaskinia filozofów, D 62). Ostatecznie, tuż przed 
śmiercią Sokratesa, rozstają się w przyjaźni, pogodzeni ze sobą: „To 
wszystko, co nas różniło, wydaje się teraz nieważne”– mówi Ksantypa 
(Jaskinia filozofów, D 64).

Małżeństwo pary z Jaskini filozofów, choć oparte na dość toksycznym 
związku emocjonalnym, przetrwało jednak do końca. Inaczej w przy-
padku Narcyza i Echo – między nimi nie doszło do szczęśliwego czy 
nawet neurotycznego dopełnienia się przeciwieństw. Okazuje się, że 
sentymentalizm to za mało.

Miłość Narcyza do Echo zaczęła więdnąć do momentu, kiedy chłopak doszedł 
do przekonania, że staje się coraz bardziej uzależniony od swojej wybranki, czyli 
traci wolność. Uroki opiekuństwa zbladły. Narcyz uroił sobie, że Echo rujnuje mu 
życie duchowe, jakby można było zrujnować coś, czego nie ma (Narcyz, KM 64).

Truizmem wydaje się stwierdzenie, że Herbert zarówno w życiu, jak 
i w twórczości chronił skrzętnie swoją prywatność, nie tylko przed 
czytelnikami, ale niekiedy także przed przyjaciółmi. Prawdziwą twarz 
przesłaniał literackimi maskami, spośród których najbardziej znany 
stał się Pan Cogito. Jego poezję cechuje spory ładunek empatii, ale 
zarazem emocjonalna i uczuciowa „męska” powściągliwość. Sądzę, że 
we „wcześniejszym” tekście o Narcyzie zdobywa się poeta na jedno 
z najbardziej osobistych i intymnych wyznań, choć i tu nie zostało 
ono wypowiedziane bezpośrednio. Wyznanie ujawnia nieusuwalny 
i prywatnie dramatyczny konflikt między poiesis a agape (właśnie nie 
erosem), między twórczością a miłością zdolną do ofiarności, a mówiąc 
wprost – dotyczy lęku artysty przed poważnym i odpowiedzialnym 
zaangażowaniem w związek z kobietą. Wątek Sokratesa i Ksantypy 
w Jaskini filozofów jest wcześniejszym świadectwem tych dylematów. 
Czy poeta (podobnie jak filozof ), skupiony na swoim zmaganiu się ze 
światem, zgłębianiu swojej tajemnicy, nadaje się na męża albo równo-
rzędnego partnera?20 Herbert nie mówił o tym prawie wcale, nie chciał 

20 Warto tu przypomnieć książkę Jacka Woźniakowskiego Czy artyście wolno 
się żenić?, Warszawa 1978.
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mówić, ale wystarczająco dużo powiedziała jego żona. Przytoczmy 
kilka jej wypowiedzi o mężu z rozmowy przeprowadzonej przez Jacka 
Żakowskiego:

Dla niego trwały związek nie wchodził w rachubę. Przecież on nie mógł za-
łożyć rodziny. […] Dziś myślę, że chciał raczej nasz związek rozluźnić, niż go 
przypieczętować. Chciał pisać. Nie chciał się z nikim tak naprawdę wiązać. […] 
sam mi w końcu powiedział, że jeżeli jakakolwiek kobieta zagrodzi mu drogę 
do pisania wierszy, to on z niej zrezygnuje. […] Chyba ciągle jeszcze nie bardzo 
umiał sobie wyobrazić, że będzie miał żonę. Niby miał już 44 lata, ale stabilizacja 
wydawała się tak przeciwna jego naturze, całemu stylowi życia, że była właściwie 
niewyobrażalna. Herbert nie był typem człowieka, którego można zamknąć czy 
jakkolwiek uwięzić. […] Bał się zależności, ubezwłasnowolnienia” 21.

W liście do Czajkowskich, na rok przed ślubem, pisze Katarzyna Dzie-
duszycka o swoim „Zbyszku”: „Ja się nim opiekuję, jak umiem, i nie 
opuszczę” (KZ 116).

Sporo tych uwag. Z jednej strony „uroki opiekuństwa”, a tego, zdaje 
się, Herbert właśnie oczekiwał od kobiet, od muzy z lat swej młodości 
i później od żony, z drugiej lęk przed matrymonialnymi powinnościami, 
które groziłyby ruiną „życia duchowego”, czyli nie dałyby się pogo-
dzić z działalnością literacką. W innej prozie zamieszczonej w Królu 
mrówek, zatytułowanej H.E.O. i zadedykowanej „Kasi”, Orfeusz po 
tym, jak w drodze z Hadesu objawiła mu się nowa poezja „zadumy 
i mroku”, odwraca się do Eurydyki i tym samym traci ją na zawsze 
z oczu (H.E.O., KM 12). Pragnienie poiesis okazuje się silniejsze od agape.

Podobnie w historii Narcyza i Echo. „Nastąpiło zerwanie” – pisze 
Herbert (Narcyz, KM 65). Męska autarkia nie potrafiła się związać z ko-
biecym oddaniem. W życiu Narcyza, ceniącego sobie nade wszystko 
niezależność, nastąpił przełom. „Zaczął rozmyślać”, „dumał” (Narcyz, 
KM 65). Zachował się jak młodzieniec, który „rzuca studia, twierdząc, 
że wszyscy profesorowie to głupcy, w czym jest może cząstka prawdy” 
i „występuje z trzaskiem z Kościoła aby zapisać się do jakiejś obskur-
nej sekty, obwieszczającej światu, że tradycyjny Bóg -Ojciec haniebnie 
zawiódł pokładane w nim nadzieje” (Narcyz, KM 65). A zatem Narcyz 
wyostrzał swój krytycyzm wobec ignoranckiej nauki i rozczarowującej 

21 Pani Herbert [rozmowę z Katarzyną Herbert przeprowadził J. Żakowski], 
„Gazeta Wyborcza” 2000, nr 303.
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religii. Stał się Panem Cogito. Sięga Herbert po nieprzyzwoicie uprosz-
czone stereotypy ról płciowych: Narcyz, już jako intelektualista czy 
wręcz melancholijny filozof, spełnia się w domenie kultury. Może 
nawet zacznie pisać wiersze. „Echo natomiast wstąpiła do klasztoru 
natury. […] z rozpaczy stała się stewardesą przyrody” (Narcyz, KM 65). 
W tej opowieści Narcyz jest trochę Orfeuszem, ale również Hamletem, 
który nie musi się na nikim mścić, Echo jest trochę Eurydyką, ale także 
Ofelią, która nie popada w szaleństwo i nie decyduje się na samobój-
stwo. Idzie do klasztoru. Będąc „powolną, flegmatyczną, uległą”, daje 
się zamknąć w roli narzuconej przez kulturę. Mężczyzna podąża drogą 
intelektualnych, duchowych i artystycznych poszukiwań, przygląda 
się w lustrze swemu Ja, kobieta niezdolna do wypowiedzenia swoich 
pragnień, powtarzająca nie swoje słowa, może być jedynie stewardesą, 
czyli opiekunką. Rozstanie okazało się nieuniknione.

Tak więc Narcyz został emblematem dysjunkcji.
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O literackiej zoologii Zbigniewa Herberta
Rekonesans

Czy słyszysz rechot
czy widzisz jak trzęsie się

przenajświętszy brzuch
matki Natury?

Zbigniew Herbert, Jaskinia filozofów (D 41)

Antropocentrycznie zorientowana twórczość Zbigniewa Herberta nie 
zachęcała jak dotąd do poszukiwań motywów zwierzęcych, które wy-
dają się drugorzędne w bogatym spektrum tematycznym tej twórczości. 
Zwracano wprawdzie uwagę na konkret materialny rzeczy, ciała czy 
zjawisk przyrody, ale zwykle w tym celu, by przeciwstawić jego ziemską 
realność abstraktowi teorii. Tymczasem rechot „matki Natury” nawiedza 
w snach nawet Sokratesa, z którego szydzi zacytowany wyżej Dionizos. 
Jako ludzko -zwierzęca hybryda unaocznia on „tęsknotę do szaleństwa, 
do bezrozumu, tęsknotę wymalowaną w grotach Lascaux” 1. I choć je-
go wywrotowa siła została powściągnięta przez racjonalność, to nadal 
niepokoi i nie pozwala znaleźć ukojenia w „cieple natury”.

Jeśli zwierzę pojawia się u Herberta w roli głównej, to w ścisłym 
związku z człowiekiem, który w swym szaleństwie je wywyższa, aby po-
niżyć ludzi. Tak przedstawia się koncept wiersza Kaligula (PC). W cyklu 
Pan Cogito zajmuje miejsce między tym o starym Prometeuszu a tekstem 
Hakeldama. Czy ma to jakieś znaczenie poza tym, że wszystkie trzy trak-
tują o postaciach pamiętanych przez historię z powodów bardzo dla nich 
niepochlebnych? W ujęciu Herberta wynalazkiem greckiego tytana po-
służył się tyran Kaukazu dla spalenia zbuntowanego miasta, za Judaszowe 

1 M. Piwińska, Zbigniew Herbert i jego dramaty [w:] Poznawanie Herberta 1, wyb., 
wstęp A. Franaszek, red. M. Rola, Kraków 1998, s. 314.
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srebrniki kapłani kupili pole krwi, którego nazwa hakeldama „huczy 
przez stulecia”. A imię Kaliguli niesie się echem zbrodni popełnionych 
przez metodycznego w swym szaleństwie władcę. Perspektywa histo-
ryczna wysuwa się zatem we wszystkich trzech tekstach na plan pierwszy.

Koń Kaliguli

W walce z senatem rzymskim Kaligula posunął się do tego, że po-
wziął zamiar mianowania konsulem Incitatusa2. Herbert aktualizuje 
motyw: „Czytając stare kroniki, poematy i żywoty Pan Cogito do-
świadcza czasem uczucia fizycznej obecności osób dawno zmarłych” 
(Kaligula). Po tak sentencjonalnie sformułowanej analogii między 
dawnym a obecnym stanem rzeczy otwiera się scena z monodramem 
Kaliguli. Nie ma tu dramatyzmu władzy ani napięcia związanego z jej 
sprawowaniem. Jest raczej chłodna kalkulacja zalet końskich i rezy-
gnacja Kaliguli z przeprowadzenia ostatniego aktu woli, co stało się 
przyczyną upadku Rzymu, przynajmniej w jego mniemaniu. Nie zdołał 
mianowicie obwołać bogiem konia. Rezygnacja ta wymuszona została 
skutecznie przeprowadzonym zamachem na cesarskie życie, co czyni 
ją z istoty absurdalną. Jednak odczucie absurdu dane jest tylko czytel-
nikowi, gdyż woluntarystyczny władca traktuje swe dzieła ze śmier-
telną powagą. Zdeprawowana wola, jeśli nie zostanie poddana żadnej 
kontroli, odwraca porządek rzeczy, choć zachowuje przy tym pozory 
logiki, a w przypadku tego monodramu tworzy iluzję spójnego wywodu. 
Retoryka i praktyka spotykają się na planie polityki, co skutkuje nie-
bezpieczną dla egzystencji syntezą mocnej perswazji z równie mocnym 
działaniem. Sofistyczny despotyzm realizuje w osobie Kaliguli prymat 
idée fixe nad rzeczywistością, usiłuje projektować świat podług powziętej 
z góry myśli, która zresztą ten świat zupełnie lekceważy. Prawa rozumu 
i moralności zostają zawieszone, więc władca wydaje się irracjonalny 
i amoralny, chociaż w istocie jego postępowanie jest tylko rezultatem 
arbitralnie praktykowanej woli. Zwierzę pozostaje natomiast stabilne 
w swej esencji, posągowe wręcz, w przeciwieństwie do kapryśnego 

2 Analizę „rzymskich wierszy” Herberta przeprowadza J.M. Ruszar. Zob. tegoż, 
Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2014.
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cesarza. To on dokonuje humanizacji konia i odwraca ontologie pojęć: 
ludzkie  –  zwierzęce, a to otwiera pole do okrucieństwa. Sentymentalna 
troska o zwierzę nie stoi na przeszkodzie bezwzględnemu traktowaniu 
ludzi, jak uczy historia dwudziestowiecznych dyktatorów (naziści pre-
ferowali wilki i psy jako reprezentujące wartości przez nich wyznawane, 
Stalin planował ponoć stworzyć hybrydę człeko -małpią).

Poeta oddaje w wierszu głos Kaliguli, który swój monolog wygłasza 
na scenie historii, tyle że post mortem, kiedy już wiadomo, jaki los spotkał 
jego samego i konia. Mówi spokojnie, jakby zdawał relację z przyjaźni, 
trwałej i wiecznej, przynajmniej dla cesarza, gdyż konia zaszlachtował 

„gruboskórny rzeźnik”, a „o pośmiertnych losach jego mięsa / milczy 
Tacyt”. Czym koń zasłużył sobie na miłość cesarza, wywnioskować 
można z kilku rzuconych mimochodem uwag: „nieskazitelna toga jego 
sierści”, „nie przemawiał nigdy”, obojętny był na urzędy i przywileje, 
władzę konsula sprawował najlepiej, to znaczy wcale. Zachowywał 
stoicki spokój, nawet wobec śmierci swego pana i dobroczyńcy, a wy-
gnanie zniósł z godnością. Jednego tylko Kaligula zdaje się żałować, że 
nie udało mu się nakłonić ulubieńca do trwałych związków miłosnych 
z cesarską małżonką Caesonią, więc koń nie zapoczątkował nowej dy-
nastii, mianowicie centaurów. Jeśli wymienione tu przymioty Incitatusa 
przenieść na ludzi, to byliby idealnymi poddanymi w państwie samo-
władnego despoty. Odjęto by im nawet traumę ukrzyżowania, gdyż 
koń ze względu na anatomię nie poddał się temu zamiarowi cesarza.

Zatem wiersz Herberta byłby jeszcze jedną wariacją na temat poli-
tycznej przemocy, zabsolutyzowanej w woluntaryzmie zdeprawowanego 
władcy, nadto powiązanej z próbą wyparcia pierwiastka metafizyczne-
go, w tym wypadku cierpienia, z obszaru spraw ludzkich. Arbitralne 
stanowienie faktów przez Kaligulę można też czytać jako próbę prze-
zwyciężenia antynomii zwierzę  –  człowiek, co skutkuje zbrodnią tego 
drugiego. Przyroda w zestawieniu z historią ma wartość obiektywnej 
prawdy, nawet jeśli pozostaje nieprzenikniona i niedostępna w komu-
nikacji, natomiast dzieje to wytwór ludzkich konstrukcji myślowych 
oraz idących za tym niszczących działań3. Takie odczytanie mieści się 

3 Na temat Herbertowskich antynomii zob. ks. A. Zawadzki, Poetyckie przesła‑
nie Zbigniewa Herberta i problem jego chrześcijańskiej proweniencji, „Łódzkie Studia 
Teologiczne” 2014, nr 4.
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w szerszym spektrum sensów etycznych wyodrębnianych z tej poezji 
przez krytykę i odnoszonych do dwudziestowiecznych radykalizmów 
i woluntaryzmów. Celem demistyfikacji jest polityka jako wytwór arbi-
tralnej woli, a koń posłużył za pretekst, wprawdzie stabilny i posągowy, 
ale przecież wzięty w nawias monologu cesarza, który prawa natury 
i władzy zamienia na eksces i kaprys. Górę bierze ciemna strona re-
publiki rzymskiej.

Wspominając szkolną łacinę w powiązaniu z późniejszym poznaniem 
Rzymu, Herbert zanotował sentencjonalne zdanie: „W gimnazjum 
panował kult rozumu, ale, jak wiadomo, nic bardziej nie wpływa na 
rozwój okultyzmu niż urzędowy racjonalizm” (Lekcja łaciny, LNM 168). 
Nie jedyny to ślad braku pełnego zaufania do racjonalności traktowa-
nej jak niezawodna metoda poznawcza, że przypomnę Spinozę z jego 

„racjonalną furią”. Wprawdzie Rzym świecił dla autora Lekcji łaciny 
„gwiazdą rozumu” mimo niewolnictwa, prześladowań chrześcijan i Ka-
liguli, lecz mimo to pozostawał pisarz wyczulony na treści wypierane 
z obszaru kontrolowanego przez rozum. W ich rozpoznaniu pomocne 
mogą okazać się zwierzęta, choć nie w roli upersonifikowanych lęków, 
ale jako stwory pozostające z ludzkiego punktu widzenia na obrzeżach 
racjonalności. Może i są to w jego twórczości marginalia, ale właśnie 
w nich dostrzec można to, co chcę nazwać „tropieniem atawizmów”, 
przewijających się przez historię mimo wysiłku jej humanizowa-
nia. To podróż ku światu niewidzialnemu lub słabo rozpoznanemu, 
niekoniecznie w stronę zachwytu, choć często droga wiedzie szla- 
kiem sztuki.

Dziwne stwory w kropli wody / mikroświaty

W jednym z apokryfów zamieszczonych w Martwej naturze z wędzi‑
dłem cytuje Herbert rzekomy list Johannesa Vermeera do Antoniego 
van Leeuwenhoeka4. Przyrodnik zademonstrował malarzowi kroplę 
wody pod mikroskopem, co pozwoliło artyście ujrzeć piekło Boscha 

4 A. Franaszek ujmuje tę postać jako „figurę oświeceniowego racjonalizmu 
i dążenia do naukowego, a -religijnego opisania i wyjaśnienia świata”. A. Franaszek, 
Ciemne źródło. O twórczości Zbigniewa Herberta, Londyn 1998, s. 208.
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w miniaturze. Malarz domyślił się intencji uczonego: uzmysłowić mia-
nowicie rzemieślnikom sztuki, że pracują w materii ułudy, podczas gdy 
przyrodnicy poznają prawdę w stanie naturalnym. Nowoczesna nauka 
rozpoczyna w XVII wieku wyprawę ku empirii, fascynującą i zarazem 
niebezpieczną, gdyż jej odkrycia otworzą nową przestrzeń wiedzy, ale 
i otchłań świadomości tego, jak bardzo samotni jesteśmy w pustce 
wszechświata (List, MNW 136).

Inny holenderski uczony z tamtych czasów, Jan Swammerdam, 
prowadził z pasją badanie owadów, co przysparzało mu cierpień, gdyż 
stwory te znajdują się na samym dole drabiny gatunków: „na śmietnisku 
natury, w bliskim sąsiedztwie gorącego przedsionka piekła” – komentuje 
Herbert (Piekło owadów, MNW 123). A w zakończeniu poświęconego 
przyrodnikowi apokryfu daje dość makabryczny obraz umierania Jana, 
gdy w ciało jego śmiertelne wniknął owadzi świat, niszcząc je od środka: 

„Przez korytarz żył maszerowały długie korowody mrówek, roje pszczół 
piły gorzki nektar jego serca, na oczach spały wielkie szare i brązowe 
ćmy” (Piekło owadów, MNW 123 – 124). Dusza przedwcześnie opuściła 
udręczone ciało (umarł, mając czterdzieści trzy lata), gdyż „nie mogła 
znieść szelestu ocierających się o siebie chitynowych pancerzy ani bez-
sensownego bzykania, które mąci cichą muzykę wszechświata” (Piekło 
owadów, MNW 124). Pod wpływem nauk przyrodniczych zmieni się 
wyobrażenie śmierci, która nie będzie już przejściem do lepszego świata, 
ale „obsuwaniem się w nicość”5. Nie jest to jednak nicość w sensie ma-
terialnym, gdyż przetwarzane przez owady pierwiastki ciała ludzkiego 
włączają się w obieg natury, dramatyzując procesy w niej zachodzące. 
Fizjologia śmierci, ujrzana z bliska okiem przyrodnika, sprawia, że 
niemożliwe staje się pocieszenie, jakie dawały kiedyś wzory godnego 
umierania. Przez swoisty „naturalizm” rozkładu zniwelowany zostaje 
też mistyczny aspekt śmierci, która budzi już tylko odrazę, nie dając 
w zamian nic. I to wydaje się najsmutniejszą konsekwencją naukowego 
do niej podejścia.

Przyrodnicze mikroświaty zakłócają „harmonię sfer”, która wy-
brzmiewała w gregoriańskich chorałach i w renesansowej polifonii. Za 
sprawą nowoczesnej nauki zmianie uległa wrażliwość zmysłu słuchu, 

5 Tamże, s. 166.
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już nie rejestruje on „cichej muzyki wszechświata”6, ale nieprzyjemny 
szelest „chitynowych pancerzy”. W ślad za tym pójdzie fascynacja 
badawczym rozpoznaniem gatunków, ich klasyfikacja i rzeczowy opis. 
Herbert pisze o początkach tego procesu z łagodną ironią, szukając 
równowagi dla bezlitosnego oka mikroskopu w destylacie sztuki, na 
przykład u Vermeera. W poezji owadzia metaforyka posłuży mu za 
ekwiwalent refleksji na temat czasu  –  rozkładu  –  rozpadu. W wierszu 
Nefretiti „oznacza też oddalenie od świata żywych, zapomnienie” – jak 
pisze Wojciech Ligęza7. Osnuta przędzą jedwabnika egipska królowa 
zastygnie w śmierci jak larwa, a jej dusza nie wzleci w przestworza 
ponad pospolitość. Śmierć zamieni ptaka życia w motyla towarzyszą-
cego umarłej jedwabną przędzą, która zmumifikuje ciało jak bandaż. 
Namiętności gasną i zmarła przechodzi w stan owada zamkniętego 
w kokonie. A gdzie uda się dusza udręczonego Swammerdama, który 
oko badawcze skierował ku dołowi, ku istotom tak poślednim jak owady?

Duch scjentyzmu niweluje substancjalną duszę, która okaże się nazbyt 
„lekka” (motyl) u Nefretiti bądź „udręczona” w przypadku holenderskiego 
uczonego. Przyroda traktowana jako obiekt badań przestaje być pozy-
tywnym biegunem antynomii natura  –  historia, gdyż coraz bardziej jest 
podatna na scjentystyczne jej uprzedmiotowienie przez człowieka8. Znik-
nie z pola widzenia uczonych pierwiastek duchowy, powstaną dyscypliny 
naukowe. Przyprawi to jednak ludzi o smutek z powodu odwrócenia 
wektorów – miast kierować uwagę ku górze nacechowanej w sztuce 
atrybutami duchowości, pochylamy głowy ku owadom, które w końcu 
zawładną myślą z intensywnością mikrostworzeń maszerujących raźno 
przez wnętrzności holenderskiego przyrodnika. Owadzia metafora miewa 
też walor humorystyczny, gdy Herbert komentuje sylwetki poważnych 
dyplomatów uwiecznione na obrazie Terborcha Zaprzysiężenie pokoju 
w Münster: „Obraz sprawia na mnie zawsze wrażenie ceremonii uroczy-

6 Na temat „demuzykalizacji świata” zob. R. Przybylski, Między cierpieniem 
a formą [w:] tegoż, To jest klasycyzm, Warszawa 1978.

7 W. Ligęza, Zawieszone podróże w zaświaty [w:] Gąszcz srebrnych liści. Interpre‑
tacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2015, s. 95.

8 A. van Nieukerken pisze, że ideologia, „absolutyzując lekcje oświecenia, scjen-
tyzmu i pozytywizmu, potraktowała przyrodę, kulturę, duszę etc. jako materiał do 
«naukowych» eksperymentów”. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna 
polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Kraków 1998, s. 200.
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stego otwarcia Światowego Kongresu Owadów. Myślę, że niektóre ga-
tunki potrafiłbym określić” (Gerard Terboch. Dyskretny urok mieszczaństwa, 
MNW 62). Płynąca z tego skojarzenia sugestia owadziej fizjonomiki osób 
utrwalonych na portrecie zbiorowym odnosi się zapewne do techniki 
malowania, ale i niesie sens dodatkowy – osłabia mianowicie powagę 
wydarzenia politycznego, na którego kanwie obraz powstał.

W metaforze owada zamkniętego w bursztynie znajdzie wyraz za-
prawiona sceptycyzmem poznawczym kontemplacja czasu (Czas, EB). 
Paradoks kondycji „boleśnie nieruchomej i boleśnie ruchliwej” pozostaje 
poza możliwością zrozumienia, nie można bowiem pojąć, kim się jest, 
gdy do dyspozycji mamy tylko wnętrze przestrzeni, gdy przynależymy 
tylko do niej. I nie wiadomo nawet, co jest nam dane, a co odjęte na 
zawsze. Zatrzaśnięci w solipsyzmie czy też w monotonii komunistycznej 
jaskini, w której brak nawet cienia zdolnego potwierdzić realność rzeczy, 
w jaskini pozbawionej barw i żywiołu życia, przetwarzamy ograniczoną 
liczbę danych, aby nadać znaczenie myślowym konstruktom. Pozostają 
one jednak tylko wytworami umysłu. W innym wierszu owadzie żuchwy 

„trawią milczenie ziemi”, a zielone pola są „przytwierdzone szpilkami 
owadzich istnień” (Głos, HPG). Poeta nasyca żywioły wody (morskie 
fale), powietrza (szum lasu jak klepsydry) i ziemi (pola zielone i żółte) 
refleksyjną kontemplacją czasu. Jednak nie tylko ogrom czasu i ży-
wiołów wywołuje uczucie wzniosłości w obliczu niewzruszonej natury, 
gdyż i „potężne żuchwy owadów” uczestniczą w tej podskórnej pracy 
przetwarzania – trwania. Dzięki hiperbolizacji drobnej przecież części 
anatomii owadów (żuchwy) wzmocnieniu ulega efekt niepojętej tajem-
nicy czasu. Ponadto małe istnienia (szpilki na polach) mogą też una-
oczniać znikomość ludzkiej kondycji względem czasowego kontinuum.

Filozoficzne pojmowanie czasu ustępuje rozumieniu politycznemu, 
gdy żuki i mrówki grzebią uroczyście ciała barbarzyńskich bohaterów 
wkraczających na scenę rzymskiej historii (Cernunnos, N). Trwa starcie 
starych kultów z rogatym bogiem Celtów. Te pierwsze są całkowicie 
uczłowieczone (biodra Wenery, śmiech Bachusa), drugie kryją się 
jeszcze w ostępach leśnych, po mrocznych polanach, gdzie rogaty bóg: 

„W jednej ręce trzyma węża o głowie jagnięcia, drugą kreśli na powie-
trzu niezrozumiałe zupełnie znaki”. Zatem na powierzchni historii 
rozgrywa się przesilenie cywilizacyjne, a pod spodem żuki i mrówki 
przetwarzają materię ciał. Pożyteczność i cierpliwość tych drobnych 



228 Krystyna Latawiec

istot nabiera sensu, choć pozostaje niedostrzegalna, gdy dzieje trawią 
wstrząsy i przemarsze wojsk. Stanowi jednak ważne dopełnienie racjo-
nalistycznego historyzmu, jest jego nieświadomym podłożem. Potwór 
historii ma ogromną moc niwelującą, ale nie w tym pozytywnym sensie, 
jak to jest w przypadku mikroświata natury. Niemniej jednak przetwa-
rzanie dokonuje się w obrębie jednej i drugiej, choć poddani procesowi 
denaturalizacji, skłonni jesteśmy widzieć zmiany historyczne bardziej 
w kategoriach społecznych niż przyrodniczych.

Animaliści z Lascaux

Za animalistów wszystkich czasów uznał Herbert malarzy z groty 
Lascaux. Zwierzę nie było dla nich elementem pejzażu pasterskiego, 
gdyż „widzieli je błyskawicznie, w dramatycznym popłochu, żywe, ale 
naznaczone już śmiercią. Ich oko nie kontempluje przedmiotu, ale 
z precyzją mordercy doskonałego pęta go w sidła czarnego konturu” 
(Lascaux, BO 10). Eseista dynamizuje opis na wzór myśliwskiego polo-
wania, aby oddać galop byków i chrapliwy oddech nozdrzy. Zachwyca 
go miękki kontur „konia chińskiego”, modelowany na modłę chińskiej 
kaligrafii. Już w pierwszej sali trafia na wizerunek dwurożca (potężne 
ciało, krótka szyja, mała głowa nosorożca), niepodobnego do żyjących 
ani kopalnych zwierząt. W prehistorycznych kultach dziwne stwory 
czy okazałe sylwetki byków były bliższe temu, co boskie, czyli pier-
wotnym siłom przyrody. Z nimi też łączą się brutalne, jak sądził ese-
ista, praktyki ówczesnych myśliwych. Dziś więcej wiemy o naskalnych 
malowidłach, więc nie łączymy ich tak jednoznacznie, jak czynił to 
Herbert, z praktykami myśliwskimi. Większość zwierząt nie należała 
do diety ówczesnego człowieka, zatem malującym sceny ze zwierzętami 
nie o polowania chodziło. Raczej automatycznej pracy mózgu, który 
organizuje w wizualny obraz to, co wywołuje zagrożenie, należy przy-
pisać przedstawienia sylwetek zwierząt na ścianach jaskiń. W aktach 
stwarzania zwierzęcych wizerunków paleolityczny artysta „znajdował 
ślady własnego, neuronowego modelu zwierzęcia”9.

9 M. Kocur, Przestrzeń peripersonalna w jaskiniach paleolitycznych, „Teksty Dru-
gie” 2011, nr 3, s. 235.
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Nawet jeśli nie o polowania chodziło, to komentarz eseisty z podró-
ży w głąb czasu zbiega się z poglądem, że to pierwotny strach kieruje 
ręką paleolitycznego człowieka. U początków gatunkowej ekspresji 
był krzyk i galop, a ślady tychże odczytuje w swojej twarzy jeszcze 
Pan Cogito: „worek gdzie fermentują dawne mięsa […] / paleolityczny 
głód i strach” (Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz, PC). Dawne 
zwierzę przewyższało myśliwych ze względu na siłę, lepsze zmysły 
słuchu i powonienia. Ale i w dziedzinie ducha miało bliższy związek 
z boską naturą. Herbert nie buduje jednak na kanwie tych uwag utopii 
pierwotnego świata, choć sugestywność malowideł działa nań bardzo 
mocno. Tajemnicą pozostają ceremonie dawnych myśliwych i ich 
pierwotna tożsamość, której dziedzictwo biologia ewolucyjna nazywa 
atawizmami. Pan Cogito odkrywa je w twarzy – „ja” indywidualnym – 
podczas gdy eseista odczytywał ich ślady gatunkowe w malowidłach  
z Lascaux.

W komentarzach do przedstawień zwierząt w Lascaux daje o sobie 
znać sprzeczność między bezosobową doskonałością sztuki a przedsta-
wianym przez nią okrucieństwem10. Eseista obstaje przy tym paradoksie 
jako czymś bardziej autentycznym od uładzonych lub przerafinowa-
nych wyobrażeń natury. Dlatego nie zachwyciła go sztuka z Knossos 
z jej idealizacją: ptak przy strumieniu słuchający śpiewu roślin (fresk 
Niebieski ptak) – „obrazek, idylla bez mitologicznego komentarza, bez 
złych demonów, wyrwana śmierci pochwała wiecznego życia” (Labi‑
rynt nad morzem, LNM 14). Równie konwencjonalne wydały mu się 
Delfiny utrzymane w kolorach „mdląco -słodkawych”, choć zastrzega, 
że w oderwanym od architektury malowidle trudno uchwycić jego 
wartość dekoracyjną. Gdy natomiast trafia na relief ze sceną pojma-
nia byka (wysunięty jęzor, węszące wroga nozdrza), nie kryje uznania 
dla przedstawienia ciała zwierzęcia w ruchu, w galopie, co przywodzi 
mu na myśl malowidła z Lascaux. Podobnie widzi ciało byka z fresku 
Tauromachia: wydłużone w pędzie, nienaturalnie zwielokrotnione przez 
szybkość (Labirynt nad morzem, LNM 15). Zwierzę jako emanacja siły 
i dynamiki, ale również jako ofiara w scenie kultu na ścianie sarkofagu 
z Hagia Triada: „W centrum kamienny stół ofiarny, na którym leży 

10 Zauważył to A. Fiut, Notatki do nie napisanej książki o Zbigniewie Herbercie, 
„Kwartalnik Artystyczny” 1999, nr 2, s. 25.
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spętany byk z poderżniętym gardłem. Krew spływa obficie do stojące-
go pod stołem naczynia. Oczy zwierzęcia są szeroko otwarte i pełne 
melancholii” (Labirynt nad morzem, LNM 20).

Herbert zauważa symbole religii minojskiej, wśród których były 
wotywne rogi byka, ptaki i drzewa, elementy sformalizowanej religii, 
ale nie stroni też od współczesnej jatki – spektaklu pod nazwą „ćwiar-
towanie wołu”. Atletyczny rzeźnik z maestrią niegdysiejszego kapłana 
rozbiera zwierzę na kawałki, rozdziela mięśnie od kości, wydobywa 
z wnętrza wątrobę i serce. Nieobce jest mu widzenie ciała w czerwieni 
krwi i narządów wewnętrznych, co koresponduje z barwami, w któ-
rych przedstawiano kulty ofiarne w prehistorycznych religiach. Jakość 
duchowa łączy się ściśle z naturalizmem samego życia, odsłanianego 
w akcie pracy rzeźniczej i zarazem uświęcanego w porządku religij-
nym. Jeśli pojęcia filozoficzne mają podstawę w rzeczach11, to źródeł 
obrzędowości i jej artystycznych reprezentacji można szukać w ludzkich 
zatrudnieniach wykonywanych dla pożytku codziennej egzystencji.

Zwierzęta udomowione

Udomowione zwierzę upodabnia się do człowieka, czego najlepszym 
przykładem jest kura: zatraciła ptasią lekkość i wdzięk, ogon przybrał 
kształt kapelusza w złym guście, a dźwięk, który wydaje w rzadkich 
chwilach uniesienia, jest wstrząsająco obrzydliwy (Kura, HPG). Jej 
suplikacje nad umazanym jajkiem to parodia śpiewu. Po dowcipnym 
opisie domowego ptaka następuje puenta: „Kura przypomina niektó-
rych poetów”. We wcześniejszym wierszu Wybrańcy gwiazd (HPG) to 
poeta był parodią ptaka, więc czymś w rodzaju kury. Upierzoną dłonią 
bije w powietrze, ale nie wzniesie się wyżej niż na trzy cale, by zaraz 
opaść w dół. Rezygnuje zatem z lotu i osadza się w przyziemnej glinie, 
co skutkuje koncentracją uwagi na upadku, na tym, co niskie. Odwró-
cenie kierunku marzeń poetyckich – od sfery anielskiej ku ziemskie-
mu błotu – opatrzone jest u Herberta znakiem ironii pod adresem 

„wybrańców gwiazd”, których gwiazdy się wyrzekły. Krytyczny pogląd 

11 Zob. Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje w twórczości Zbigniewa 
Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2010.



O literackiej zoologii Zbigniewa Herberta 231

został tu uzasadniony odwołaniem do ptaka wyalienowanego z natury 
przez współżycie z ludźmi.

Obrazem psa prowadzącego ludzi na smyczy w wierszu Naprzód 
pies (SP) posłużył się poeta jako argumentem, aby osłabić triumfalizm 
postępu technicznego. Z etruskiego malowidła ściennego wyodrębnił 
postać, która „trzyma ogromnego psa na smyczy i atakuje mężczy-
znę z głową zawiązaną workiem, broniącego się maczugą” (O Etru‑
skach, LNM 155). Napięcie między udomowieniem a kryjącą się pod 
nim pierwotną energią sprawia, że daremna jest pokusa idylli, w której 
obrębie ludzkie i zwierzęce mogłoby istnieć w zażyłości. Nie pozwala 
zapomnieć o „współistnieniu w tej samej psychice dwu sprzecznych 
postaw i wynikających z nich dwu diametralnie różnych reakcji wobec 
rzeczywistości” – pisał Herbert w komentarzu do epistolarnego eseju 
Sigmunda Freuda (Duszyczka, LNM 86). I nie chodzi tu o patologiczne 
rozdwojenie jaźni, ale o szczelinę, jaka rodzi się w osobowości w zetknię-
ciu z czymś dobrze znanym z przekazów kulturowych czy edukacyjnych 
(w eseju mowa jest o Akropolu) a podmiotowym przeżyciem tegoż. 
Między rzeczywistością a jej obrazem w ludzkim umyśle. Oswojony 
pies jest lustrem ludzkiego dążenia do humanizowania natury, sytuuje 
się po stronie cywilizacji, natomiast oswojony ptak, kura, też przecież 
blisko ludzi, w swym niezamierzonym komizmie jest karykaturą ich 
wzniosłych dążeń. Swojskość tych istot przesłania nam dostęp do tego, 
co było u początku spotkania człowieka ze zwierzęciem, gdyż proces 
uspołecznienia zmienił jednych i drugich.

Oko przyrodnika czy estety?

Obraz toczonych przez robaki szczątków ptaka budzi odrazę i współ-
czucie, jeśli przyjąć punkt widzenia estety i moralisty. Widziany okiem 
przyrodnika jest zjawiskiem zupełnie naturalnym jako przejaw przemia-
ny materii: „klasyczny przykład zamkniętego układu o nieskończonej 
drabinie współzależności antagonistycznych, warunkujących równowagę 
całości”, i chodzi o to, „by gęsta tkanina oddechu i duszenia nie pękła 
w żadnym miejscu, gdyż wtedy ujrzelibyśmy coś znacznie gorszego 
od śmierci i bardziej przerażającego od życia” (Równowaga, HPG). Być 
może to jest ta szczelina dostrzegana przez Herberta w momentach 
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sceptycyzmu wobec dwu biegunów nowoczesności – jeden to dogma-
tycznie traktowana nauka, drugi to absolutyzacja piękna jako remedium 
na dyskomfort istnienia w świecie o podłożu przyrodniczym.

Zwierzę ma tę przewagę nad człowiekiem, że podlega przede 
wszystkim prawom biologii, obca mu jest natomiast skomplikowana 
ludzka emocjonalność czy wolicjonalna strona działania, choć badania 
naukowe w tym zakresie zmieniły ten uproszczony pogląd. W ma-
larstwie naskalnym sylwetki ludzkie występowały rzadko. Egipcjanie 
przedstawiali bogów w kształtach zwierząt, gdyż te wolne były od 
kaprysów psyche, deformujących czyste prawa instynktów. Po Darwi-
nie procesy instynktowne opisywano jak dramatyczne konflikty istot 
podobnych ludziom. Współczesna humanistyka sięga po ustalenia 
biologii, by zweryfikować strategie wypracowane przez kulturę dla 
uzasadnienia lub ukrycia przemocy wobec istot uznanych za niższe 
(animal studies)12. A jak jest u Herberta? Nie waha się pisać o biolo-
gicznym aspekcie cywilizacji na przykład Etrusków, których postrzega 
jak „wymarły gatunek zwierząt” (O Etruskach, LNM 151). Przyjmuje 
nie -ludzki punkt widzenia, by oczyścić umysł zarówno z matryc racjo-
nalistycznych (oświeceniowych), jak i podarwinowskich. Te pierwsze 
odpowiadają za ideę postępu, która zwierzęta upodrzędniała, te drugie 
nierzadko skutkowały deprecjacją człowieka. Poza tą dialektyką jest 
jeszcze sfera relacji homo sapiens z tym, co pozostaje animalne w jego 
historii naturalnej i politycznej. Zwierzęta spoza ludzkiego świata 
w dobie prehistorycznej czy w kultach starych religii (minojskiej, etru-
skiej) zachowują szlachetną odrębność, natomiast te zdominowane 
przez człowieka (koń Kaliguli, udomowione) milcząco odsłaniają jego 
szaleństwo bądź domestykację, która przypomina stan niewoli, a przy-
najmniej brak autonomii.

W relacji do zwierzęcia człowiek zachowuje u Herberta wyższą 
pozycję dzięki świadomości, której formowanie zainicjował Sokrates 
z Jaskini filozofów. Oddziela go ona jednak od natury i czyni samotnym 
w próbach nadawania sensu widzialnemu światu. Zwierzęce motywy 
odsłaniają materialną podstawę dzieł ludzkich – w naskalnych ma-
lowidłach pokazują ruch ku temu, co pierwotne, pulsujące dynamiką 

12 Zob. „Teksty Drugie” 2011, nr 3 (poświęcone związkom teorii Darwina 
z humanistyką).
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samego życia, zmysłowe i sensualistyczne. Inna interpretacja zakłada, 
że to ruch ku tajemnicy:

W narracji Herberta wizyta w Lascaux ma wyraźnie zrytmizowaną, sekwencyjną 
strukturę. Przez serię zwierzęcych przedstawień i geometrycznych znaków czytelnik 
dociera do finałowej Sceny Studni, której ikonograficzna zagadka wyznacza 
punkt kulminacyjny pobytu w jaskiniach. Lascaux odsłania się spostrzegaw-
czemu oku jako stopniowa, kilkuetapowa podróż w głąb narastającej tajemnicy. 
Dopiero na ostatnim stadium tajemnica może być przeżyta i celebrowana w całej  
swej pełni13.

Trop ten wiedzie ku przeżyciu duchowemu i estetycznemu, gdyż ma-
lowidło wywołuje olśnienie i uruchamia kontemplację tego, co dane 
w wizualnym oglądzie, ale i tego, co odwołuje się do głębi niepojętego 
zjawiska. Tym zaś może być równie dobrze natura fascynująca ludzi 
od samego początku, gdy tylko weszli na drogę artystycznej ekspre-
sji. Dynamiczna i nieokiełznana, wzniosła i obojętna na cierpienie, 
niezmienna i podlegająca nieustannej transformacji. W pierwotnych 
ceremoniach przeżywana jako część sił kosmicznych, w badaniach 
uczonych uprzedmiotowiona do tego stopnia, że bierze odwet na swych 
eksploratorach, włączając ich ciała w rytm przynależnych jej transfor-
macji. W domowym otoczeniu zminimalizowana pod względem nie-
bezpieczeństwa, ale za to trafnie obrazująca domestykację człowieka 
jako niewolnika spowolnionej woli i zredukowanej do minimum potrze- 
by niezależności.

Herbert używa motywów zwierzęcych z pewnym umiarem, jednak 
i z jasno wykreślonym celem. Nie epatuje grozą „odwiecznych sił” ani 
nie buduje sentymentalnej aury wokół zwierzątek – „braci mniej-
szych”. Korzysta z elementów animalnych dla wyartykułowania tego, 
co w ludzkiej historii budzi niepokój, a nawet przerażenie. Skryte za 
makijażem kultury atawizmy przebijają czasem nawet z twarzy Pana 
Cogito. Dionizos nie ustępuje przed naciskiem racjonalnej wykładni 
Sokratesa, tyle że pozostaje schowany za politurą barw, dźwięków i słów. 
Oko przyrodnika przenicuje na wskroś każdy przejaw idealizowania 
natury. Wprawdzie nie tak ostro, jak robił to Czesław Miłosz, ale 

13 B. Shallcross, Zbigniewa Herberta podróż do zachwytu, „Teksty Drugie” 2000, 
nr 3, s. 72.
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z równą mu świadomością podarwinowskiej przemiany widzialnego 
obrazu świata. Herbert z właściwą jego poezji elegancją odnotuje, że 
milutki kot, gdy śpi na słońcu, jest kwintesencją leniwej łagodności, ale 
nie przeszkadza mu to łapać przerażonych myszek czy zrywać z drzew 
ptaszków (Kot, HPG). Koń wodny z poczciwym wyglądem „kasjera nad 
herbatą” uderza z nieomylną precyzją w słabe miejsce głowacza (Koń 
wodny, SP). Po wodnej miłości samica „pęka od nadmiaru ikry / wy-
miotuje ją w spazmach” (Koń wodny), a po dwu latach konie wodne 
umierają. Prawa życia zapisane wyrazistą kreską: walka, prokreacja 
i śmierć. Matryca natury powiela się bezwzględnie i właściwie poza 
kategoriami moralnymi. Te bowiem nakłada na nią człowiek, któremu 
trudno znieść presję jej w istocie neutralnych, choć zarazem tak me-
chanistycznie działających zasad. Dlatego poeta pyta w zakończeniu 
wiersza: „kto udowodni konieczność / kto przyjmie istnienie”, pozo-
stawiając kwestię nierozstrzygniętą.

Esteta u Herberta nie jest przeciwieństwem przyrodnika, choć ta-
ka antynomia kusi klarownością jednoznacznego przekazu. To raczej 
dwa oblicza ciekawości poznawczej, czyli zapuszczania oka w świat 
widzialny i dany w naocznym doświadczeniu, jak też kontemplowanie 
jego oprawy, która jest już wytworem artystycznego działania. To zaś 
obejmuje nie tylko artefakty kultury, ale i dyspozycję umysłu do przeni-
kania pod powierzchnię tychże, aby usłyszeć choćby tylko momentalnie 

„rechot matki Natury”14. I nie ma w tym zamiaru demistyfikacyjnego 
ani moralizatorskiego, skoro już Sokrates z Jaskini filozofów był w pełni 
świadom, że ład stanowiony przez człowieka ma swój cień w tym, co 
racjonalizacji stawia opór. Natura jej nie potrzebuje, ale człowiek bar-
dzo, stąd ten wysiłek nadawania znaczeń zwierzętom (także roślinom, 
kosmosowi). Dziś nie chodzi już o ich symbolizację, ale o uznanie, jak 
ważne jest przyrodnicze podłoże cywilizacji.

14 W. Gombrowicz ustami Fryderyka mówi: „ta stara k… Natura”. W. Gom-
browicz, Pornografia, Kraków 1987, s. 104.
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Ratujmy Nikifora
Herberta teksty interwencyjne

Wywiad z Nikiforem

Zbigniew Herbert zainteresował się Nikiforem najprawdopodobniej pod 
koniec lat 40., zanim jeszcze krynicki artysta zyskał międzynarodową 
sławę i stał się „modny”. Z pewnością Herbert widział w 1949 roku 
prace malarza na II Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie – poeta 
wspomina o Nikiforze w swojej relacji z tego wydarzenia opublikowanej 
w „Dziś i Jutro” (nr 43, s. 9) pod pseudonimem Patryk (List o malarstwie 
i kolorach jesieni, WG 103 – 105, 734 – 735).

Pierwszym tekstem Herberta poświęconym w całości artyście 
z Krynicy był felieton Wywiad z Nikiforem – wydrukowany w 1950 roku 
w „Tygodniku Powszechnym” (nr 43, s. 8), podpisany Patryk i będący 
zarazem debiutem Herberta na łamach tego pisma (WG 106 – 107, 735). 
Poeta rozpoczyna od przypomnienia, że Nikifor jest „nie tylko osobli-
wością Krynicy, ale również jednym z najbardziej znanych i cenionych 
artystów ludowych”, którego prace są coraz częściej prezentowane na 
prestiżowych wystawach i komentowane przez krytyków sztuki. Na-
stępnie finguje sytuację tytułowego „wywiadu”, dopisując pytania do 
treści jednego z listów żebraczych Nikifora, to znaczy pisemnej in-
formacji dla potencjalnych nabywców Nikiforowych akwarelek, którą 
artysta wystawiał obok swoich obrazków na murku przed Nowymi 
Łazienkami w Krynicy:

Odwiedzam Nikifora w jego skromnej pracowni.
 – Czy mógłby Pan nam powiedzieć coś o sobie?
 – „Jestem biedny sierota bez ojca i matki, nie mam swego mieszkania, nie mam 

za co kupić sobie bielizny, proszę Szanowne Państwo kupować moje obrazki”.
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 – A ile one kosztują?
 – „Obrazki moje kosztują od stu złotych do tysiąca”.
 – Czy uczył się Pan gdzieś malować?
 – „Jestem malarzem samoukiem. Potrafię malować, tylko nie mam wszystkich 

narzędzi. Nie mam pieniędzy do malowania i nie mam za co kupić farby. Farby 
są drogie, każdy kolor kosztuje 30 złotych. Za wszystkie farby trzeba dać 500 zł. 
Proszę więc Szanowne Państwo kupować moje obrazki. Bóg zapłać każdemu”.

Właśnie Nikifor tego wszystkiego nie mówi. Ktoś wypisał mu to na niebieskiej 
kartce, a Nikifor dorobił do tego ramki i namalował obrazek. Stromą uliczką 
o dziecięcej perspektywie idzie sobie Artysta Nikifor w meloniku. Jest pewno 
niedziela rano, bo na ulicy pusto, jeśli nie liczyć podwójnego szpaleru małych 
drzewek (WG 106).

Herbert podkreśla, że artysta pomimo swojej niezwykle trudnej sytu-
acji życiowej i materialnej, braku opieki i niemożności zaspokojenia 
podstawowych potrzeb egzystencjalnych niewzruszenie, uparcie i sys-
tematycznie oddaje się malarstwu:

Ale trzeba widzieć, z jaką niezmąconą powagą i spokojem tworzy Nikifor swoją 
wizję artystyczną, swoje kruche miasteczka, portrety, obrazki święte i wnętrza 
kościołów […]. Jest coś pięknego w tym człowieku, który patrzy zza okularów 
nieprzytomnymi oczami, mruczy coś we własnym języku i maluje, maluje bez 
przerwy, zimą, i latem, w deszcz i śnieg, w szlachetnym, bezinteresownym trudzie, 
w niezmożonej artystycznej pasji (WG 106 – 107).

Herbertowski szczery podziw dla talentu i zaangażowania artysty 
nie ma jednak nic wspólnego z pięknoduchowskimi uniesieniami 
idealizującymi postać i dzieło krynickiego „prostaczka”. Wystąpienie 
ma charakter interwencyjny, jego celem nie jest umacnianie legendy 
malującego naiwne obrazki, natchnionego żebraka, lecz rzeczywista 
odmiana losu utalentowanego malarza, a zarazem chorego i bezbron-
nego człowieka. „Nikifor jest upośledzonym półanalfabetą – stwierdza 
bezceremonialnie Herbert w kolejnym akapicie. – Poza malowaniem 
niczego nie umie i poza możnością malowania o nic nie prosi. Ale nie 
można wykorzystywać tego artystycznego minimalizmu” (WG 107). 
Następnie poeta przekonuje, że nie wystarczy jednorazowe wsparcie – 
zbiórka pieniędzy czy zakup większej liczby prac – i sugeruje następujące 
rozwiązanie: „Nikiforowi trzeba zapewnić mieszkanie, utrzymanie, opał, 
bieliznę, ubranie i opiekę. Płacić będzie za to piękną walutą swoich ob-
razków, które mogą być ozdobą niejednej galerii ginącej sztuki ludowej” 
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(WG 107). Wtedy może zobaczymy Nikifora nareszcie w wymarzonym, 
malowanym wielokrotnie meloniku i w porządnym ubraniu zamiast 
dziurawych portek. „Artysta ludowy Nikifor oczekuje nie na gest, ale 
na sprawiedliwość” (WG 107).

Rodzi się pytanie, do kogo konkretnie skierowany jest Herbertowski 
apel, kto miałby spełnić sformułowane przez poetę postulaty i na stałe 
zająć się Nikiforem? Interwencja cenzury pozbawiła felieton Herberta 
pierwotnego, właściwego adresata, a także stępiła polemiczne ostrze 
całej wypowiedzi. Jak czytamy w komentarzu do korespondencji między 
Zbigniewem Herbertem a Jerzym Turowiczem, z rękopisu cenzor wy-
kreślił następujące zdania komentujące treść listu żebraczego Nikifora: 

„Nagłówek listu brzmi «Szanowne Państwo». I nie jest to chyba błąd 
gramatyczny, lecz poszukiwanie opieki w ludowym mecenacie sztuki”1.

Usunięto również cały akapit, w którym Herbert gniewnie, z gory-
czą przestrzega, że pozostawiony sam sobie Nikifor przestanie wkrótce 
zabawiać swoim dziwactwem niefrasobliwych kuracjuszy, bo po prostu 
umrze z nędzy (ZHJT 11).

Nikifor

Kolejny artykuł Herberta o malarzu zatytułowany Nikifor ukazał się 
w 1957 roku na łamach „Twórczości” (nr 10 – 11, s. 239 – 240), podpisany 

„zh” (WG 216 – 217, 745). Podobnie jak Wywiad z Nikiforem jest to tekst 
interwencyjny, ale tym razem poeta (choć rozpoczyna szkic od konsta-
tacji, że po kilku latach Nikifor, niestety, nosi ciągle ten sam kapelusz 
i maluje jak dawniej na murku koło Łazienek) upomina się o należyte 
zbadanie oraz jak najszybsze zabezpieczenie dorobku artystycznego 
krynickiego twórcy przez instytucje zajmujące się wspieraniem sztuki 
ludowej. Herbert podkreśla, że należy działać szybko, bo wkrótce z racji 
od lat wciąż niezwykle trudnej egzystencjalnej sytuacji malarza „stanie 
się z nim to, co z ptakiem, któremu zbyt długo skąpiono ziarna” (WG 217).

Bezpośrednim impulsem tej wypowiedzi Herberta była, jak się 
wydaje, publikacja książki Andrzeja Banacha Nikifor. Mistrz z Kryni‑
cy, którą poeta krytykuje przede wszystkim za ubogą faktografię oraz 

1 ZHJT, s. 11 (komentarz do listu Turowicza z 10 XI 1950).
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nadmiar ogólnych rozważań o sztuce i psychologii artysty. Poeta wydaje 
się również niemile zaskoczony faktem, że ów aktywny promotor dzieł 
Nikifora na świecie wie o nich w istocie bardzo niewiele. Pisze Herbert:

Nawet temu entuzjaście i kolekcjonerowi całe okresy twórczości mistrza z Krynicy 
są właściwie mało znane. Za kilkanaście lat nie będą znane nikomu. I potem 
na najlichszym materiale, na jakim kiedykolwiek opowiedziano tajemnicę 
stworzenia – na pudełku od papierosów, odkryje ktoś ze zdumieniem cuda naiwnej 
kosmogonii: Boga -Ojca, który wychyla się zza oceanów jak księżyc (WG 217).

Oprócz interwencyjnego apelu, skrótowej recenzji artystycznej mono-
grafii oraz próby ekfrastycznego opisu motywu Boga Ojca pojawiają-
cego się na Nikiforowych akwarelach tekst Herberta opublikowany 
w „Twórczości” porusza jeszcze jeden istotny wątek, mianowicie pro-
blem stosunku polskich artystów do krynickiego outsidera w okresie 
socrealizmu. Herbert, opowiadając o niewzruszonej stałości zarówno 
egzystencji Nikifora, jak i jego procesu twórczego, podkreśla tym ra-
zem ich paradoksalnie pozytywny aspekt, ujawniający się szczególnie 
wyraźnie w kontekście oficjalnego zniewolenia sztuki lat 1949 – 1956:

[…] co najbardziej zdumiewające malował podobnie jak przedtem, jakby nie 
istniał dla niego czas i ów niezapomniany kontredans od Picassa do Gierasimowa 
i z powrotem. Nikifora broni przed zdemoralizowaniem kalectwo. Jeśli już chałturzy, 
to tak naiwnie i niezdarnie, że wzbudza tylko litość. Ale poza tym idzie swoją 
drogą, tak jak w tych licznych imaginacyjnych autoportretach, wśród pól prostych 
jak suszące się w słońcu ręczniki, drogą wysadzaną drzewami, w uroczystym 
cylindrze, w pelerynie, z kasetą malarską w ręku pod niebem przełamanym na 
sferę niebieską i różową. […] W czasach socrealizmu był on czymś w rodzaju 
świątka, do którego wzdychano strzeliście na intencję wolności sztuki (WG 216).

Herbert dokonuje w przytoczonym fragmencie interpretacji kolejnego 
motywu twórczości Nikifora. Liczne autoportrety, na których ukazywał 
on siebie samego w drodze do swojej ulicznej „pracowni”, w eleganckim 
płaszczu i cylindrze, pisarz odczytuje jako metaforyczne przedstawienia 
obrazujące godność artysty niezależnego od uwarunkowań zewnętrz-
nych, paradoksalnie, prawdziwie wolnego dzięki własnym ograniczeniom.

Ową wytworzoną na przełomie lat 40. i 50. legendę Nikifora opisał 
po latach Jan Józef Szczepański w opowiadaniu Biskup jedzie przez 
morze. Jego bohater wspomina, jak to w 1951 roku, powodowany nie-
zrozumiałym impulsem, „pielgrzymował” do Krynicy pod pretekstem 
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przeprowadzenia wywiadu z tamtejszym Matejką. Nikifor nie był wtedy 
artystą popularnym, a jego obrazków jeszcze nie wystawiano na świecie, 
nie komentowano i nie szmuglowano za granicę. Stanowił on jednak 
dla twórców – boleśnie odczuwających wprowadzenie socrealizmu 
i postępującą ideologizację kultury – uosobienie marzenia o czystości 
moralnej i artystycznej wolności. Szczepański pisał:

Żyliśmy wówczas w świecie sztuki dworskiej – tak rygorystycznym, że wygnano 
zeń nawet martwą naturę jako przejaw pustego (wrogiego właściwie, bo nie 
zdeklarowanego ideowo) estetyzmu. Był to rodzaj agitacyjnego koncernu, gdzie 
natchnienie spływało z urzędniczych biurek w postaci instrukcji i formularzy 
i nazywało się „zamówieniem społecznym”. Otaczały nas portrety dygnitarzy, 
ceglane mury wznoszonych fabryk, entuzjastycznie napięte bicepsy i bagnety, 
ochoczo dobijające wroga. I nawet najzdolniejsi uderzali gorliwie w ton służalczej 
krzepy. Sucho było na tej patetycznej pustyni niewymownie. Brakowało powietrza 
dla płuc, serca obumierały z pragnienia. Jak do żywej wody tęskniliśmy do 
prawdziwego słowa artysty […]. Małe Nikiforowe źródełko, bijące obok źródeł 
leczniczej solanki, miało – jak i one – moc uzdrawiającą. […] obiecywało odrętwiałej 
duszy powrót do utraconych wymiarów istnienia – orzeźwienie cudowną wodą 
niewinności. Pielgrzymowałem więc – pełen nadziei. Do jednego z nielicznych 
źródeł, które sama natura zabezpieczyła przed skażeniem2.

Jak pisać o malarstwie?

Książka entuzjasty

W tym samym 1957 roku ukazały się w „Tygodniku Powszechnym” 
(nr 41, s. 6) jeszcze dwa teksty Herberta poświęcone Nikiforowi – re-
cenzja wspomnianej książki Andrzeja Banacha Nikifor. Mistrz z Kry‑
nicy (pierwodruk podpisany pseudonimem Patryk; Książka entuzjasty, 
WG 218 – 221, 745) oraz towarzyszący jej wiersz, zatytułowany Nikifor 
(UR 156 – 158). Omówienie książki Banacha Herbert rozpoczyna od 
gorzkich uwag na temat jakości wydawniczej artystycznych mono-
grafii w ówczesnej Polsce. Doceniając zamieszczenie w opracowaniu 
Banacha kolorowych reprodukcji (co w latach 50. stanowiło rzadkość), 
ironicznie dystansuje się wobec entuzjazmu recenzentów oraz protestuje 

2 J.J. Szczepański, Biskup jedzie przez morze [w:] tegoż, Rafa, Warszawa 1983, 
s. 63 – 64.
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przeciwko zestawianiu niewielkiej książeczki o Nikiforze z zagraniczny-
mi monografiami artystycznymi. Niezwykle krytycznie ocenia również 
polskie realia wydawnicze:

Kogo nie stać na wycieczkę do Warszawy lub do Krakowa, nie wie, czym jest 
malarstwo Michałowskiego, Gierymskiego, Pankiewicza czy Makowskiego. Nie 
wie nic i nic mu nie pomoże wydawnictwo „Sztuka”, bo to wydawnictwo też nie 
wie nic o tych malarzach (Książka entuzjasty, WG 218).

Dobór, układ i jakość ilustracji w monografii Nikifora poeta chwali, jego 
wątpliwości budzi jednak tekst Banacha. Za najbardziej wartościowe 
fragmenty opracowania uważa Herbert rozdziały ściśle faktograficzne, 
takie jak Dokumentacja Nikifora, w którym autor próbuje ustalić ogólną 
chronologię dzieł malarza oraz Jak Nikifor pracuje będący opisem pro-
cesu twórczego artysty. Herbert krytykuje natomiast chaos koncepcyjny 
i formalny monografii, nadmierny i nieuzasadniony należycie psycho-
logizm jako metodologię prowadzącą do formułowania dowolnych 
i naiwnych wniosków, niedostatek wartościowania, a przede wszystkim 
brak pojęciowej precyzji oraz adekwatnej terminologii dostosowanej 
do przedmiotu badania. Na przykład, wedle Banacha, Nikifor jest 

„w pewnym sensie” realistą, formalistą i ekspresjonistą zarazem, a jego 
„prymitywność” jest „niesprawna” albo „sprawna” – „jak kto woli” (WG 220).

Jak zatem opisywać sztukę Nikifora? Według Herberta na pewno 
nie można poświęcić mu typowej monografii artystycznej. Przede 
wszystkim dlatego, że nie jest możliwe ani zebranie jego wszystkich 
prac (nieznana jest ich dokładna liczba), ani opracowanie ich chronolo-
gii. Kryteria stosowane w badaniach sztuki współczesnej czy – szerzej – 
sztuki tak zwanej normalnej okazują się nieadekwatne w odniesieniu 
do obrazków krynickiego Matejki. Zasadniczą cechą Nikiforowego 
malarstwa jest jego „inność”, domagająca się zindywidualizowanego 
ujęcia krytycznego. Wedle Herberta próbę tego rodzaju opisu podjął 
Jerzy Wolff w pochodzącym z 1938 roku artykule Malarze naiwnego 
realizmu w Polsce. Nikifor, opublikowanym na łamach „Arkad” (WG 745). 
Dostrzegł on, że Nikiforowe akwarelki „z innego świata” stawiają 
go wśród malarzy kreujących odrębną, zamkniętą w sobie, stabilną 
i nieporównywalną z niczym rzeczywistość artystyczną: „Sztuka jest 
pełna i dojrzała wtedy – pisał Wolff – gdy światopogląd stwarzający 
wokół nas atmosferę jest jakby kulą, pośrodku której żyjemy” (WG 219). 
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Artystom budującym światy o „solidnej konstrukcji”, „pewnych wią-
zaniach” i „sklepieniu nieskruszonym pociskami”, wzruszających 
szczerością, prostotą i bezpośredniością Herbert przeciwstawia twór-
ców współczesnych, przede wszystkim Pabla Picassa, żyjących, jak to 
określa poeta, „w środku potrzaskanej kuli”, ukazujących rzeczywistość 
jakby przez system soczewek. Zdaniem Herberta nie przekazują oni 
bezpośrednich emocji, a jedynie motywowani potrzebą komplikacji 
z niezwykłą swobodą, świadczącą o inteligencji i technicznej biegłości, 
posługują się językiem wielu konwencji artystycznych (WG 219). We-
dług Herberta Wolff zaproponował w swoim artykule niezwykle trafny 
sposób opisu barwnej i przejmującej „inności” obrazów Nikifora. Na 
świetną, w ocenie poety, prozę krytyczną Wolffa składają się „wnikliwa 
analiza”, a następnie „próba odtworzenia nastroju, atmosfery i poezji 
Nikiforowego malarstwa” (WG 220). Dla zilustrowania, czym miałaby 
być owa adekwatna interpretacja, Herbert cytuje następujący fragment 
artykułu Wolffa:

Namalował piekarza za swoją ladą i z lady tej uczynił malarską piosenkę osnutą 
na temacie jasnej żółci, delikatnych różów i błękitu. Piekarz w niebieskiej bluzie 
z wyszwarcowanym wąsem patrzy bystro na wchodzącego klienta, na półkach 
z pieczywem stoją popiersia – pewno sławnych piekarzy. Kompozycja zamknięta 
jest od góry szlakiem, którym pokojowy malarz obramował swoją robotę, każdy 
jest ogniwem w arabesce, którą Nikifor gra na papierze jak Menuhin na skrzypcach. 
Arabeska zawsze znaczona jest kolorem, zatem nie graficzna, a malarska. Kolorem 
także wywołany nastrój sali, w której król Salomon gra na harfie. Oranżem, 
błękitem i fioletem malarz sugeruje nam wrażenie, że to wszystko było kiedyś 
bardzo dawno, w półlegendzie i że pieśń musiała być poważna, nawet smutna. 
Pod lasem, na Podkarpaciu leży wieś czy miasteczko, domki uszeregowane 
tworzą zabawny poziomo biegnący ornament, ku lasowi biegną pionowo bruzdy 
chłopskich pól pokryte śniegiem. Las jest ciemny, groźny, wilki w nim mieszkają 
na pewno. Te wilki to nie literatura, to kolor tak do nas przemawia (WG 220 – 221).

Malarstwo Nikifora zainspirowało zatem Herberta także do przemy-
ślenia problemów badania sztuki oraz intersemiotycznego przekładu 
dzieł plastycznych. Zważywszy, że już w maju 1958 roku poeta rozpoczął 
blisko dwuletnią podróż po Europie, której efektem był opublikowany 
w 1962 roku tom esejów o sztuce Barbarzyńca w ogrodzie, studia Herberta 
nad Nikiforem można traktować również jako jeden z etapów poszuki-
wania własnego języka, oryginalnego, wykraczającego poza akademickie 
standardy sposobu pisania o kulturze i zjawiskach artystycznych.
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Nikifor ‑Nauczyciel. Autoportret Artysty z historią w tle

Wszystkie opisane powyżej wątki Herbertowskiej refleksji o Nikiforze 
zbiegają się w wierszu, który poeta poświęcił malarzowi.

Nikifor

1

poeci barokowi
na kartach tytułowych
zalecają się pamięci
złotych i purpurowych panów

przez korytarze składni
po stopniach przymiotników
wspinają się na schody
pełne dworaków

Nikifor
malarz współczesny
nie ma mecenasa

swą prostą inwokację
zaczyna zdaniem twierdzącym
że jest sierotą
i zajmuje się malarstwem

następne zdanie
zawiera mały sofizmat
przez ryzykowne użycie
słów dlatego – ponieważ

dlatego trzeba kupować
obrazki Nikifora
ponieważ jest on biedny
i nie ma z czego żyć

następnie z równą troską
martwi się że nie ma bielizny
przyborów do malowania
i prosi by nie opuszczać
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całość kończy
męskie cześć
jakby się wstydził
że za dużo powiedział

2

w blaszanym pogiętym pudełku
mieszkają okruchy tęczy
barwne kamyki
z których Pan Bóg
zrobił mozaikę ziemi

kawałek burzy
kawałek liścia
kawałek wody

pędzelkiem wyleniałym
jak mysi ogonek
dotyka się delikatnie
kamyków świata

przedtem
trzeba pędzel poruszyć
to znaczy poślinić

3

kiedy stanęło miasto
prawdziwe jak ze snu
mistrz wyjął z kościelnej chorągwi
trzech tłustych świętych

przyodział w czarne fraki
pod szyją zawiązał muszkę
jednemu włożył cylinder
dwom innym cyklistówki

wpuścił ich w jasne niebo
jak trzy dorodne karpie
niech sobie teraz płyną
przez letnie wieczorne powietrze
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niebo jest bardzo świetliste
tak jasne że widać wyraźnie
wielkie szpiczaste litery
po drugiej stronie papieru

to szkolne wypracowanie
na temat Smutne Życie
Wiejskiego Proletariatu
w Bardzo Zamierzchłych Czasach3

W pierwszej części utworu Nikifor zostaje nazwany „malarzem współ-
czesnym bez mecenasa” i przeciwstawiony „poetom barokowym” oraz 

„dworakom” – pod tymi określeniami kryją się, jak nietrudno się domyślić, 
poeci socrealistyczni. Nikifor żebrze, prosi o wsparcie, ale jego apel to 

„prosta inwokacja” wynikająca z troski o dosłownie pojęte przetrwanie, 
a nie, jak w przypadku „poetów barokowych”, przegadana, służalcza 
i kłamliwa introdukcja do własnego dzieła, będąca przede wszystkim 
interesowną deklaracją lojalności. Budując opozycję między „koryta-
rzami składni”, „stopniami przymiotników” a Nikiforowym „małym 
sofizmatem”: „dlatego trzeba kupować obrazki Nikifora / ponieważ jest 
on biedny / i nie ma z czego żyć”, Herbert zdaje się ironicznie, zawcza-
su, obalać próby zrównania artystycznego żebractwa motywowanego 
koniunkturalnie chęcią zdobycia władzy i bogactwa z uwarunkowa-
niami, jakim podlegał krynicki Matejko. Elementem wartościowania 
czyni poeta charakterystykę bohaterów wiersza – „dworactwu” socre-
alistów Herbert przeciwstawia Nikiforowe „męskie cześć” będące wy-
razem zarówno godności, jak i bezradności i wstydu. Aksjologicznie 

3 W pierwodruku wiersz ukazał się z błędem drukarskim. Zamiast: „jak trzy 
dorodne karpie” wydrukowano: „jak trzy dorodne partie”. W liście do Jerzego Tu-
rowicza z 4 XI 1957 roku Herbert wysłał żartobliwe sprostowanie:

„Szanowny Panie Redaktorze,
w moim wierszu pt. Nikifor („TP” nr…) ze zdumieniem przeczytałem, co ma-

larz robi ze świętymi: «wypuścił ich w jasne niebo jak trzy dorodne partie». Obraz 
rzekłbym nieco anarchiczny. Ale nawet na mękach nie przyznam się do niego. Bo 
napisałem KARPIE, a nie partie.

Łączę należne wyrazy szacunku
stroskany
Zbigniew Herbert
Bezpartyjny” (ZHJT 109).
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nacechowany jest również stosunek „poetów barokowych” i Nikifora 
do języka – negatywny biegun opozycji tworzą komplikacja, zawiłość, 
brak umiaru, przepych wysłowienia, oceniana dodatnio jest prostota, 
jasność i szczerość wypowiedzi.

Druga część wiersza to próba odtworzenia procesu twórczego Ni-
kifora – widzimy zatem blaszane, pogięte pudełko farbek i malarza, 
który dotyka ich poślinionym uprzednio pędzelkiem. Fragment ów 
jest jednocześnie – tak docenianą przez Herberta w prozie krytycznej 
Wolffa – próbą interpretacji „nastroju, atmosfery i poezji” Nikiforowe-
go malarstwa. Na pierwszy plan wysuwa poeta związek tej twórczości 
z transcendencją. Wszystkie elementy opisanego aktu tworzenia obrazka 
powiązane zostały w Herbertowskim wierszu ze sferą tego, co boskie 
i święte: farbki to „okruchy tęczy”, pozostałości, ślady Przymierza ludzi 
z Bogiem; guziczkowe akwarelki Nikifora to również „barwne kamyki 
z których Pan Bóg / zrobił mozaikę ziemi”, a więc praelementy będące 
pierwotnym materiałem boskiej kreacji. Malarz zaś jest pokornym na-
śladowcą Stwórcy – z szacunkiem, oddaniem i czułością usiłującym po-
wtórzyć gest, który pierwotnie uczynił Deus Artifex. W ujęciu Herberta 
działania Nikifora -artysty mimo swojej fragmentaryczności (malarz ma 
do dyspozycji zamiast potęgi żywiołów jedynie „kawałek” burzy, liścia 
i wody) oraz niedoskonałości (pudełko farbek jest „pogięte”, a pędze-
lek „wyleniały jak mysi ogonek”) również mają wymiar boski, sprawczy. 
Wzbudzający obrzydzenie wielu obserwatorów pracy krynickiego Ma-
tejki jego odruch ślinienia pędzla zostaje przez poetę skojarzony z ideą 
Pierwszego Poruszyciela oraz fragmentem Ewangelii św. Jana opisu-
jącym uzdrowienie niewidomego: [ Jezus] „splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego; »Idź, 
obmyj się w sadzawce Siloe«” ( J 9,6 – 7)4. Jacek Salij OP, tłumacząc sens 
tego ewangelicznego obrazu, przywołuje objaśnienia św. Ireneusza:

Ireneusz widzi w przytoczonym opisie Ewangelii ni mniej, ni więcej tylko tego 
samego Garncarza, który ulepił człowieka z mułu ziemi i który każdego z nas 
ukształtował w łonie matki. Przychodzi On teraz, aby dopełnić swojego dzieła, 

4 Cytaty biblijne przytaczane w artykule za wydaniem: Biblia Tysiąclecia, Pismo 
Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. 
zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań – War-
szawa 1971.
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zaczynając od naprawy w swoim stworzeniu tego, co ono w sobie zepsuło. […] Jezus 
„przywrócił wzrok niewidomemu nie słowem, ale przez działanie. Uczynił tak 
nie na próżno i nie przypadkiem. Chciał w ten sposób pokazać Rękę Bożą, tę 
samą, która od początku kształtowała człowieka. Toteż kiedy Go uczniowie 
zapytali, z jakiego powodu urodził się niewidomym, odpowiedział: Ani on nie 
zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz aby w nim objawiły się dzieła Boże. Otóż owe 
dzieła Boże to ukształtowanie człowieka, o którym powiada Pismo: I wziął Bóg 
gliny z ziemi i ukształtował człowieka. Właśnie dlatego Pan splunął na ziemię 
i uczynił glinę i nałożył ją na oczy niewidomemu5.

Zasadność odczytywania zastosowanych przez poetę słów „poruszyć” 
i „poślinić” w kontekstach teologiczno -biblijnych potwierdza dodatkowo 
fragment wspomnianej już recenzji książki Andrzeja Banacha. Herbert 
pisał tam o Nikiforze, nawiązując aluzyjnie do fragmentu przypowieści 
o siewcy, w którym Jezus uzasadniał konieczność nauczania w przypo-
wieściach „ślepotą” i „głuchotą” ludu Izraela (Mt 13,13 – 17)6:

Bo kiedy noc wydawała się utrwalona i ci z największą nawet wiedzą i kulturą 
(wyłączając paru sprawiedliwych) rwali się do wielkich płócien i metodą postim-
presjonistyczną, zestawiając nerwowo fiolety z różami na twarzach ZMP -owców, 
deklarowali swój strach przed historią – w tym czasie w pogodę i niepogodę, wobec 
nieba i gapiów, kaleki ludowy malarz malował wciąż swoich świętych we frakach, 
swoje miasteczko ze snu, swoją ziemię zagubioną w błękicie. Uczył, że trzeba 
oślepnąć, aby zobaczyć, i ogłuchnąć, aby usłyszeć (Książka entuzjasty, WG 218).

Nikifor byłby zatem, w ujęciu poety, twórcą, który za sprawą swojego ka-
lectwa, pokory, ubóstwa, wytrwałości oraz autentycznie naiwnej prostoty 
malarskiej kreacji pozwala otworzyć się na transcendencję tym, którzy 

5 J. Salij OP, Niedoczytana Ewangelia [w:] tegoż, Tajemnice Biblii, Poznań 2003, 
s. 223 – 224.

6 „Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą 
i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepo-
wiednia Izajasza:

Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie,
patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
Bo stwardniało serce tego ludu,
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, 

powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy 
patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” (Mt 13,13 – 17).
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zgubili do niej drogę. Jednocześnie czyni to na sposób arcyludzki – przez 
swą cierpiącą, budzącą współczucie i odrazę jednocześnie cielesność.

Trzecia część wiersza Nikifor to przede wszystkim syntetyczna ekfra-
za obrazów krynickiego malarza. Opisywanym dziełem jest Autoportret 
w trzech postaciach ukazujący Nikifora ubranego w ciemny, elegancki strój, 
stojącego przy ołtarzu w otoczeniu dwu malarzy7. O tym, że Herbert 
odwołuje się również do innych obrazów, których tematem jest Nikifor 
jako święty, nauczyciel czy malarz w drodze do pracy, świadczy fakt, 
że Herbertowscy święci mają na głowach cylinder i cyklistówki, a nie 
jak w oryginalnej akwareli – korony przypominające biskupie mitry. 
Celem surrealnej opowieści o kolejnych poczynaniach artysty jest nie 
tylko poetycka interpretacja jego dzieł plastycznych, lecz także zakamu-
flowana aluzja do przyczyn odrzucenia twórczości Nikifora w okresie 
socrealizmu. Wskazówkę pozwalającą rozszyfrować ową ukrytą treść 
Herbertowskiego wiersza stanowi opis tła obrazu Autoportret w trzech 
postaciach – bardzo świetlistego nieba, tak jasnego, że widać „szpiczaste 
litery po drugiej stronie papieru”. W sposób oczywisty sformułowanie 
owo odsyła do faktów z biografii malarza. Wiadomo, że po roku 1928 
z powodu braku materiałów malował na kartkach i okładkach zużytych 
dziecięcych zeszytów szkolnych otrzymanych od Szkoły Podstawowej 
im. Urszuli Kochanowskiej w Krynicy8. Wiadomo również, że ozda-
biał swoje akwarele drukowanymi literami, napisami zawierającymi 

7 Sensacyjną hipotezę na temat biograficznego kontekstu powstania tego ob-
razu postawił Maciej Szczyrbuła. Według badacza Nikifor po śmierci matki, po 
pierwszej wojnie światowej, został zabrany z Krynicy do Krakowa na naukę przez 
dwóch tajemniczych malarzy. Ze względu na problemy z komunikacją musiał jednak 
przerwać edukację artystyczną i został odwieziony do Krynicy. Przeprowadzone 
przez Szczyrbułę dochodzenie wykazało, że tajemniczym opiekunem Nikifora 
mógł być Tadeusz Stryjeński, architekt i pedagog, wykładowca w Miejskiej Szkole 
Przemysłu Artystycznego zajmującej się kształceniem utalentowanej młodzieży. 
W „porwaniu” Nikifora miał mu pomagać syn Karol lub któryś z przyjaciół, wy-
bitnych warszawskich profesorów. Obraz Autoportret w trzech postaciach (Nikifor 
w asyście dwu malarzy), pochodzący najprawdopodobniej z 1923 roku, byłby zapisem 
tego wydarzenia, sceną „koronacji” Nikifora na artystę. Por. M. Szczyrbuła, Jeszcze 
o Nikiforze. Fakty, domysły, legendy, „Polska Sztuka Ludowa” 1990, nr 1, s. 37 – 48; 
A. Jackowski, Świat Nikifora, Gdańsk 2005, s. 114 – 118; B. Banaś, Nikifor (1895 – 1968),  
Warszawa 2006, s. 66 – 67.

8 B. Banaś, Nikifor (1895 – 1968)…, s. 65.



250 Joanna Adamowska

liczne błędy. Wydaje się jednak, że Herbert, akcentując, iż „po drugiej 
stronie papieru” znajduje się „wypracowanie” na temat „Smutnego 
Życia Wiejskiego Proletariatu w Bardzo Zamierzchłych Czasach”, 
chce zwrócić uwagę na jakieś ukryte, przemilczane, ale przebijające 
się do naszej świadomości tło historii Nikifora, oficjalnej i nieoficjal-
nej legendy krynickiego świątka. Kontekstów takich można wskazać 
kilka. O tym, że Nikifor paradoksalnie dzięki swojemu ograniczeniu 
pozostał jednym z nielicznych „sprawiedliwych” i że borykać się mu-
siał z ciężarem odrzucenia i nędzy, była już mowa. Wyeksponowanie 
w utworze wątków religijnych pozwala jednak określić także inną, 
oprócz wynikającej z choroby i niedostosowania społecznego, przy-
czynę samotności Nikifora. Herbert sugeruje, że twórczości artysty nie 
nagłaśniano w czasach socrealizmu celowo, a nie dlatego że o nim nie 
wiedziano: wszak Roman Turyn promował go w środowisku paryskich 
kapistów już w latach 30., a po wojnie w 1947 roku w „Przekroju” pisał 
o nim Konstanty Ildefons Gałczyński. Wtedy też wiedzę o artyście 
zaczęli upowszechniać Banachowie, a sam Nikifor jako charaktery-
styczny element krynickiego pejzażu nie mógł pozostać niedostrzeżo-
ny przez odwiedzającą modne uzdrowisko elitę. Jego twórczość była 
przemilczana ze względu na pojawiające się w niej motywy religijne, 
zwłaszcza grekokatolickie. Pamiętać trzeba, że Nikifor, czyli Epifa-
niusz Drowniak, był Łemkiem wywożonym w ramach akcji „Wisła” 
dwukrotnie w okolice Szczecina, skąd za każdym razem, nieznanym 
sposobem, wracał z uporem do Krynicy, gdzie w końcu pozwolono mu 
zostać9. Dlatego w filmie dokumentalnym, zrealizowanym przez Jana 
Łomnickiego z inicjatywy małżeństwa Banachów w 1956 roku artysta 
jest ukazywany protekcjonalnie jako upośledzony, wiejski prostaczek 
znikąd, człowiek bez korzeni. Najprawdopodobniej dlatego również 

„dorobiono” malarzowi, wraz z dowodem osobistym, polską tożsamość, 
którą po latach zakwestionowali sądownie Łemkowie10. Być może 
więc także wiersz Herberta jest zapisem reakcji poety na zakłamanie 
prawdy o Nikiforze i polityczne manipulacje, jakim poddane zostały 
jego biografia i twórczość.

9 A. Jackowski, Świat Nikifora…, s. 18 – 22; B. Banaś, Nikifor (1895 – 1968)…, s. 21.
10 Na temat realizacji filmu por. E., A. Banachowie, Historia o Nikiforze, Kraków 

2004, s. 133 – 142. O tożsamości malarza por. A. Jackowski, Świat Nikifora…, s. 24 – 30.
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Nieodparcie nasuwa się pytanie: dlaczego Herbert nie zamieścił 
utworu poświęconego krynickiemu malarzowi w żadnym z kolej-
nych autorskich tomików? Czy uważał wiersz za nieudany? A może 
Nikifor pozostał jednak dla autora Struny światła – tak jak dla Jana 
Józefa Szczepańskiego – tajemnicą? W opowiadaniu Biskup jedzie 
przez morze Szczepański nie może z całą pewnością rozstrzygnąć, 
czy ma do czynienia z idiotą, czy z rozumiejącym o wiele więcej, niż 
mogłoby się wydawać, inteligentnym, a nawet złośliwym człowiekiem 
i w pełni świadomym artystą11. Czy Nikifor był okrutny i mściwy – jak 
go wspomina Aleksander Jackowski – a przy tym zdrowy psychicznie, 
upośledzony tylko na skutek wieloletniej izolacji i bełkoczący jedynie 
z powodu przyrośniętego języka?12 Czy też – jak przekonują w swoich 
relacjach Ella i Andrzej Banachowie – był zupełnie niedostosowany 
społecznie i anormalny?13 Czy aspirował do zawodowego żebractwa, 
miał oszczędności w banku, czy też okradano go, gdyż nie znał war-
tości pieniędzy?14

Najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, kim naprawdę był 
krynicki Matejko. Wokół jego postaci narosły zarówno legenda, jak 
i nieporozumienia, a relacje świadków życia malarza są często niespójne. 
Zwłaszcza zauważalna w dostępnych świadectwach wzajemna niechęć 
kolejnych „opiekunów” i klientów15 Nikifora przy jednoczesnym akcen-
towaniu własnych zasług bądź przemilczaniu zaangażowania „konku-
rentów” każe postawić pod znakiem zapytania ich obiektywizm. Być 
może Herbert, żywo interesujący się postacią malarza, też nie potrafił 
w późniejszych latach tych wątpliwości rozstrzygnąć.

11 J.J. Szczepański, Biskup jedzie przez morze…, s. 72 – 76.
12 A. Jackowski, Świat Nikifora…, s. 78 – 79, 85 – 86.
13 Taki wizerunek artysty wyłania się ze wspomnień Elli i Andrzeja Banachów. 

Zob. E., A. Banachowie, Historia o Nikiforze…
14 A. Jackowski, Świat Nikifora…, s. 63, 67 – 76; S. Wisłocki, Przyczynek do bio‑

grafii Nikifora Drowniaka zwanego „Krynickim”, „Polska Sztuka Ludowa” 1985, nr 3 – 4.
15 Por. H. Mortkowicz -Olczakowa, Świątki i nie świątki, „Życie Literackie” 

1966, nr 52, s. 1.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zbigniew Herbert o pamięci ciała
(Pan Cogito a pewne mechanizmy pamięci)

1.

Trudno dziś uznać za kontrowersyjne i wymagające obszernych wy-
jaśnień ogólne stwierdzenie, że rzeczywistość nie daje się przedstawić 
i nie czeka – jako zadanie do rozwiązania – na opis w pełni adekwatny, 
a więc wzniesiony na niewzruszonych fundamentach myślenia i skon-
struowany z przeźroczystych słów. Łączy ono rozmaite koncepcje filo-
zoficzne – dla niektórych będąc przede wszystkim pesymistyczną 
diagnozą dotyczącą poznania, dla innych natomiast konstatacją daleką 
od przekonania o zasłonięciu świata przez obcy jego naturze język 
i o zamknięciu człowieka w sferze dyskursu1. Mimo różnic między 
poszczególnymi stanowiskami podłoże rozważań stanowi to samo za-
gadnienie. Otóż powszechna jest dziś wątpliwość co do tego, że da się 
ująć rzeczywistość w ramy systemu filozoficznego. Ten najogólniejszy 
poziom refleksji o poznaniu nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji 
literaturoznawstwa. Przywołane w punkcie wyjścia stwierdzenie rów-
nie dobrze można by odnieść od razu do kwestii dzieła literackiego 
i jego badania. Należy uświadomić sobie nieoczywistość przedmiotu 
reprezentacji czy raczej problematyczność możliwości reprezentowania 
świata – bądź reprezentowania jego doświadczenia – przez literaturę. 
Nie mam tu jednak na myśli różnicy między fragmentarycznym oglą-
dem oferowanym przez dzieło a oglądem nieosiągalnym, całościowym. 
Nie chodzi również o przepaść między opisem z konieczności nieade-
kwatnym do rzeczywistości a rzeczywistością w sobie. To wreszcie – by 

1 Problem ten omawia interesująco T.S. Markiewka w artykule Bruno Latour 
i „koniec” postmodernizmu, „Diametros” 2012, nr 33, s. 101 – 119.



254 Agnieszka Łazicka

nawiązać już do tematu artykułu – problem dotyczący czegoś innego 
niż niedoskonałość wspomnienia względem tego, co miało miejsce 
w przeszłości, a co przez dystans czasowy tym bardziej nie daje się 
odtworzyć w pełni swej przedmiotowości.

W tak nakreślonej perspektywie zagadnienie myślenia angażujące-
go pamięć może okazać się nieuzasadnione w kontekście pytań o jej 
możliwości i ograniczenia związane z prezentowaniem obiektywnego 
wzorca. Nie kłóci się to jednak ze stwierdzeniem, że pamięć – zarówno 
w utworze literackim, jak i w codziennym doświadczeniu – jest dla nas 
formą czy raczej medium uobecniania przeszłości. Rezygnacja z moc-
nych punktów odniesienia nie musi bowiem przekreślać pojęcia realności. 
Wręcz przeciwnie, może być szansą dla wzmocnienia ponadjednostko-
wego poczucia, że refleksja „ku czemuś” wychodzi i „na czymś” się opiera. 
Nie jest to realność, dla której miałby istnieć obiektywny wzorzec. To 
rzeczywistość dlatego jakby wspólna i znajoma, że bierzemy udział w jej 
przekształcaniu i pod jej wpływem się zmieniamy. Nie da się jej wytłu-
maczyć przez opozycję podmiotu i przedmiotu jako kategorii, których 
istotą jest niezmienność2. Chodzi o przestrzeń, w której pod uwagę 
bierze się możliwości porozumienia wynikające z tego, że działa w niej 
człowiek niezredukowany do sfery samodzielnej myśli. Pamięć odgrywa 
tu szczególną rolę, znacznie wykraczającą poza przywoływanie minio-
nego. Jako zdolność nieustannie aktywna w odnoszeniu się człowieka 
do świata, również i ona uczestniczy w przekształcaniu rzeczywistości.

Dalsze rozważania poprzedźmy lekturą wiersza Pan Cogito a pewne 
mechanizmy pamięci (UR 231 – 232):

I
Zrazu wydaje się że nic bardziej kruchego niż krajobraz
Ruch powieki unicestwia łańcuch górski Alpy sprowadza pod ziemię
Odwrócenie głowy wysusza ocean pamięci ocean przemieniony w grudkę soli
Opuszczony las jest trudny do zapamiętania jak pokój hotelowy
Tylko krajobraz dzieciństwa tylko ten krajobraz
nosimy w sobie stale na dnie wszystkich wspomnień
ma on barwy zgaszone wklęsły rysunek jak pieczęć
intensywny zapach korzeni i niespodziewane rozbłyski ocieniane rzęsą

2 Por. M. Glosowitz, Estetyka afektywna. Zarys metodologii badań literackich [w:] 
Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan -Wojnarska, 
R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2015, s. 52 – 57.
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II
Porośnięty trzciną krajobraz dzieciństwa
mijane w galopie krajobrazy młodości
Przez szpary roztargnienia przez rozstawione nogi przez uchyloną gazetę
przez szybę przez oddech widzimy krajobraz dojrzałego wieku
Wszystko to powinno któregoś dnia zniknąć
sczernieć jak niepotrzebne dekoracje
zamilknąć jak mamroczące chóry
mącące czystą arię naszego istnienia

III
Dzieje się wręcz przeciwnie wbrew naszej woli zapewne
Powracają krajobrazy najeżdżają naszą pamięć
powtarzają się bezsennie całe ich łańcuchy liczne stada
zmierzch w sadzie krzywe jabłonie ostry stok albo dom o zielonych okienni-
cach
i czarnym dachu krytym papą (jedno okno otwarte) – słońce [na] żółtym 
murze
zaplątanym w dzikie wino sad mur domu – łódka przy brzegu nasiąknięta 
wodą –
błękitne szyny wybiegające z lasu – jaki flet wyprowadzi je z naszych pamięci
kto zerwie celuloidową taśmę

IV
Nie jest to wcale język, niepodobna wyprowadzić symboli
jest to brutalne zwycięstwo tła
obcego naszemu istnieniu
nogi odjęła rzeka głowę przekreśliła gałąź
tam gdzie leżały ramiona jest teraz linia pagórków
w miejscu serca obce miasto suche jak na sztychu

V
Kon k lu z ja

Jeśli to pleśń tak rośnie jeśli bakterie obrazów
rozmnażają się tak szybko jakbyśmy byli pożywką
i niczym więcej lekcja jest chyba taka
pisz swoje imię na korze
zawierzaj mądrym kamieniom
odciskaj rękę na powietrzu i wodzie
lecz jeśli przyjdzie ta chwila
nie chwytaj się zasłony
zniknij w fałdach
 – niepogodzony to pewne
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Wiersz ten chciałabym rozpatrzyć na tle jednego z wątków szczególnie 
mocno zajmujących poetę. Mowa o relacji między myśleniem a tym, 
co nierefleksyjne. Zagadnienie to łączy się w twórczości autora Na‑
pisu z problemami wyrastającymi z różnych aspektów filozoficznego 
namysłu: rozważania Herberta mieszczące się w owym kontekście 
dotyczą tematyki zarówno ontologicznej, jak teoriopoznawczej. Po-
lemikę z idealizmem (często bowiem to właśnie w jej ramach ujmuje 
się tu relację między refleksyjnym a nierefleksyjnym) rozwija poeta na 
obydwu płaszczyznach. Utwór Pan Cogito a pewne mechanizmy pamięci 
to jeden z tych wierszy, które podpowiadają, że Herbertowski bohater 
nie jest reprezentacją kartezjańskiej drogi w uprawianiu filozofii. Ani 
też jakiejkolwiek innej drogi niż idealizm, która ujmowałaby opis 
rzeczywistości w niezmiennych kategoriach podmiotu i przedmiotu.

Ten niewłączony do żadnego tomiku wiersz Herberta mówi o pamięci 
w dość osobliwy sposób. Nie jest on zapisem wspomnienia, ale z pewno-
ścią dotyczy próby odzyskiwania przeszłości, podobnie jak tęsknoty za 
minionym czasem3. Ponadto kryje się w nim sprzeciw wobec przyjęcia 
perspektywy łączącej rozważania osoby mówiącej z ideą obiektywnej 
rzeczywistości. Refleksja sięga więc podstawowych kwestii filozoficznych 
czy raczej podstaw dla stawiania filozoficznych pytań. Omawiany wiersz 

3 Jak sugeruje tytuł wiersza, omawiany utwór wiąże się z przynajmniej jeszcze 
jednym obszernym wątkiem w twórczości poety. Jest to zresztą o wiele bardziej 
oczywiste odniesienie: uzasadnione przez treści, które wybrzmiewają w dziele wprost. 
Chodzi o problem upływu czasu i przywracania pamięci. Tej złożonej kwestii – na 
przykładzie innych reprezentatywnych dla owego tematu wierszy z dorobku po-
ety – poświęca uwagę między innymi Wojciech Ligęza. Dla jak najpełniejszego 
zrozumienia interesującego mnie utworu z pewnością istotne jest spostrzeżenie 
badacza, że „w wierszach Zbigniewa Herberta bez ustanku powracają obrazy opusz-
czania własnego miejsca na ziemi i ratowania szczątków własnego dziedzictwa”. 
Zob. W. Ligęza, Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, 
Kraków 2016, s. 199 – 200, 209. B. Morzyńska -Wrzosek, która w rozważaniach nad 
pamięcią w poezji Herberta odnosi się do omawianego w niniejszym artykule utworu, 
za główny temat wiersza uznaje „szczególne uprzywilejowanie domu”, czyli dawno 
minionego czasu dzieciństwa. Co istotne, badaczka podkreśla nie tylko obecność 
motywu pozytywnego wartościowania dalekiej przeszłości, ale również „zmysłowy 
charakter przypomnienia”. Zob. B. Morzyńska -Wrzosek, W obronie wartości. Metafora 
pamięci jako śladu w poezji Zbigniewa Herberta [w:] Idee i wartości w języku i kulturze, 
red. I. Matusiak -Kempa, A. Naruszewicz -Duchlińska, Olsztyn 2015, s. 280 – 291.
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wiąże pamięć z bezpośrednim doświadczeniem, przez które rozumiem tu 
to, że w każdej chwili człowiek uczestniczy w otaczającym go świecie za 
pośrednictwem ciała4. Podejmując ten temat, Herbert porusza problem 
relacji między refleksyjnym a nierefleksyjnym oraz sposobu pojmowania 
realności. Wskazuję tu oczywiście na fenomenologiczny trop poetyckiego 
namysłu nad rzeczywistością. Sięgając przy tym po fenomenologiczne 
opracowania dotyczące pamięci, nie zmierzam jednak do osadzenia wier-
sza w jednej konkretnej koncepcji. Wykorzystuję je jako przydatne do zro-
zumienia utworu spostrzeżenia, istotne z filozoficznego punktu widzenia.

2.

W swoim obszernym studium poświęconym pamięci Edward S. Ca-
sey wychodzi od stwierdzenia, że dotyczące jej rozmyślania nie mogą 
rozpoczynać się od określenia jej istoty i struktury. Pamiętanie w każ-
dej chwili jest już bowiem zakładane, a ponadto zawsze znajduje się 
w działaniu5. Poetycki namysł Herberta również nie próbuje ująć tego 
zjawiska za pośrednictwem abstrakcyjnego opisu. Z jednej strony tytuł 
wiersza sugeruje wprawdzie, że autora Struny światła zajmuje coś inne-
go niż treść pojedynczego wspomnienia, a mianowicie prawidłowości 
dotyczące pamiętania, jednak równie ważna okazuje się rzeczywistość, 
w której działa pamięć. Z drugiej strony tytuł utworu nie musi odsyłać 
do opisu oderwanego od konkretu. Wyrażenie „pewne mechanizmy” 
zapowiada rozważania skoncentrowane tylko na wybranych aspek-
tach zjawiska bądź nawet na pojedynczych przykładach sytuacji, które 
mogłyby ukazywać działanie pamięci. Już na początku lektury można 

4 Artykuł ten jest kontynuacją rozważań, które przedstawiłam w dwóch tek-
stach: Wokół uznania realności świata. Poezja Zbigniewa Herberta i fenomenologia 
Romana Ingardena [w:] Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz 
w kręgu myśli Ingardenowskiej, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Kraków 2016, s. 93 – 107; 
Afekt, percepcja i granice ciała. O wierszu „Poczucie tożsamości” Zbigniewa Herberta 
[w:] Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, red. J.M. Ruszar, 
D. Siwor, Kraków 2017, s. 25 – 38. Kontynuacja związana jest z rozpatrywaniem pro-
blemu bezpośredniego doświadczenia w kontekście filozofii M. Merleau -Ponty’ego.

5 E.S. Casey, Remembering: A phenomenological study, Bloomington – Indiana-
polis 2000, s. XIX.
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przypuścić, że wyrażenie to ma związek z ukonkretnieniem zapowia-
danego przez tytuł tematu. Bez wątpienia wskazuje ono na zawężenie 
zakresu pytań o pamięć. Nie odsyła jednak wprost do tego, co stanowi 
o istotnym dla wiersza przywiązaniu do konkretu.

Rozmyślania Pana Cogito nie tylko wypływają z zupełnie podstawo-
wego doświadczania świata, ale też rozpoczynają się – od razu – w świecie. 
Innymi słowy, przez nawiązania do zmysłowej percepcji wychodzą od 
tego, co konkretne. Nie tak łatwo jednak już na samym początku wy-
jaśnić znaczenie takiego wprowadzenia poetyckich rozważań. O wiele 
bardziej widoczne jest zresztą pewne przeciwstawienie, sygnalizowane 
słowem „tylko” i wzmocnione możliwością podziału tej części na dwa 
czterowersowe fragmenty. Pierwszy z nich dotyczyłby tego, co trudno 
zapamiętać, drugi natomiast – tego, co wciąż żywe w pamięci. Przeciw-
stawienie to – wymagające dookreślenia – pozwala rozpoznać jeden z ty-
tułowych mechanizmów. Otóż wspomnienie odległej przeszłości wydaje 
się o wiele silniejsze niż wspomnienie ledwo minionego doświadczenia. 
Nie bez powodu używam słowa „silniejsze”, którego znaczenie nie jest 
tu precyzyjne. Czy na pewno chodzi o to, że we wspomnieniu dalekiej 
przeszłości pojawia się obraz dokładnie odtwarzający percypowany 
kiedyś widok? „Krajobraz dzieciństwa”, który jest przecież tym najlepiej 
zapamiętanym, ma „barwy zgaszone wklęsły rysunek jak pieczęć” – nie 
może być zatem wyraźny. O ile pierwszy z wyodrębnionych fragmentów 
mógłby wskazywać na problem odwzorowania widoku, o tyle fragment 
drugi rozbija ów trop. Na początku cytowanego wyżej wersu mowa 
o „barwach zgaszonych” i „wklęsłym rysunku”, ale cechy te są też częścią 
porównania – „krajobraz dzieciństwa” jest „jak pieczęć”. Zapewne mo-
wa o wyobrażeniu, które wpisało się w pamięć tak mocno, że wydaje 
się trwale odciśniętym w niej kształtem. Co dokładnie próbuje wyrazić 
Herbert przez takie porównanie? Na czym polega siła wspomnienia, 
skoro za kryterium oceny nie służy tu wierność zapamiętanego obrazu 
względem postrzeganych miejsc i przedmiotów?

Edward S. Casey, omawiając problem wspomnień z dzieciństwa, 
zwraca uwagę na osobliwe współistnienie w ich ramach elementów 
wyraźnych oraz zatartych6. Istota tego napięcia nie sprowadza się do 

6 W tej części rozważań opieram się na fragmencie rozdziału First Forays z przy-
woływanego już dzieła autora. Zob. E.S. Casey, Remembering…, s. 21 – 25.
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faktu, że pomimo wielu zapomnianych szczegółów pewne fragmenty 
przeszłości powracają w sposób tak żywy, jakby właśnie teraz były per-
cypowane i przeżywane. Ponadto swoista gra między przeszłością a te-
raźniejszością powoduje, że zasadność uznawania wyraźnych obrazów za 
wierne odwzorowanie oryginału staje pod znakiem zapytania. Badacz 
mówi wręcz o dwuznacznej naturze sięgających daleko wspomnień. 
Ujawnia się ona podczas rozpatrywania zwłaszcza dwóch ich cech.

Jedną z nich jest osobliwa czasowość [temporality] wspomnienia. 
Podsuwane przez pamięć sceny układają się w sekwencję zdarzeń. Pra-
widłowość rządząca owym porządkiem jest na tyle wyraźna, że włącza-
my ją do wspomnienia, choć wiemy, że nie gwarantuje ona zgodności 
następstwa scen z porządkiem oryginalnego doświadczenia. Mimo to 
niemal dosłownie poddajemy się temu schematowi: „W pewien nie-
wytłumaczalny sposób na nowo otwierali przeszłość, będąc przez nią 
unoszonymi, a nawet, do pewnego stopnia, stając się z nią jednym”7. 
Niemniej jednak, świadomi zakotwiczenia w teraźniejszości i odtwa-
rzania czasowego porządku z jej poziomu, wspomnienie to możemy 
odczuwać jako należące do kogoś innego bądź wyraźnie związane z inną 
częścią własnego życia.

Druga osobliwość dotyczy emocjonalnej tonacji [emotional tonality] 
wspomnienia. Odległe doświadczenia często powracają jako ekscytujące. 
Trudno jednak wskazać, gdzie leży granica między emocjami rzeczy-
wiście doświadczanymi w danym momencie przeszłości a emocjami 
towarzyszącymi aktualnej chwili wspominania, choć jesteśmy przeko-
nani, iż te dawne były silniejsze. Dwuznaczność dotyczy też nostalgii. 
To „subtelne połączenie tęsknoty i przyjemności”8 bliższe jest aktu-
alnemu doświadczeniu przypominania niż utraconemu przedmiotowi 
wspomnienia, choć i w nim jest zakotwiczone.

Jak podkreśla Edward S. Casey, mimo tych dwuznaczności wspo-
mnienia odległych wydarzeń zdają się przyjmować „uprzywilejowaną 
pozycję wśród niezliczonej ilości innych wspomnień dostępnych nam 

7 Tamże, s. 24. Tłumaczenia z tej książki w tekście głównym – A.Ł. Fragment 
w oryginale: „I sense that I am, in some inexplicable way, re -entering the past, being 
taken up by it, even becoming, to same degree at one with it: temporality here is not 
chronological or linear but a matter of absorption in a measureless depth”.

8 Tamże. W oryginale: „a subtle mixture of longing and pleasure”.
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w danym momencie”9. Badacz zaznacza też, że właśnie ten rodzaj prze-
szłości okazuje się szczególnie odpowiednim i kuszącym przedmiotem 
dla pamięci. Myślę, że już obydwie opisane wyżej cechy sięgającego 
daleko wstecz wspominania, jako szczególnie ujawniające jego dwu-
znaczność, częściowo tłumaczą atrakcyjność dawno minionego czasu. 
Zobaczymy to jednak na podstawie dalszej analizy wiersza.

W świetle przywołanego opracowania metafora pieczęci obrazuje 
wyjątkową bliskość wspomnienia – niemal włączenie go do aktualnego 
doświadczenia. Nie ma to nic wspólnego z idealnym odbiciem jakiegoś 
wzorca, nie polega też na tym, że dane treści przez cały czas zaznaczają 
swoją obecność. O „krajobrazie dzieciństwa” mówi przecież Pan Cogi-
to, że „nosimy go na dnie wszystkich wspomnień”. Można go jednak 
wydobyć, a jego dostępność jest sprawą emocjonalnego ładunku oraz 
cielesnego wymiaru istnienia, które tworzą osobliwe napięcie między 
przeszłością a teraźniejszością we wspomnieniu.

W pierwszej części utworu znaczącą rolę odgrywa słowo „krajobraz”. 
Z jednej strony nie zawsze odnosi się ono do tego samego, z drugiej 
natomiast – w istotny sposób łączy różne odniesienia. Od pierwszego 
do czwartego wersu słowo to odsyła do rozległej przestrzeni, rozcią-
gającej się przed oczami jako pewna całość. Ważne są nie tyle poje-
dyncze elementy, ile ogólny charakter obserwowanego widoku. W tej 
części wiersza przykładami krajobrazu są: łańcuch górski, ocean i las. 
Jednak najistotniejszą sprawą jest powiązanie fragmentów przyrody ze 
zwracającą się ku nim percepcją i z przerwaniem postrzegania: „ruch 
powieki unicestwia łańcuch górski”, „odwrócenie głowy wysusza ocean”. 
Przez to krajobraz, choć przedstawiony jako niesamodzielny względem 
percepcji, jest tu konkretnym wycinkiem rzeczywistości – tym, a nie 
innym fragmentem przestrzeni.

„Krajobrazem dzieciństwa” nie nazywa Pan Cogito żadnego pojedyn-
czego widoku. Słowo „krajobraz” wchodzi tu w skład metafory. Za jej 
pomocą próbuje się opisać kilkuletni okres w życiu człowieka. Krajobraz 
okazuje się dobrym porównaniem, ponieważ takie wyobrażenie pozwala 

9 Tamże, s. 25. Dla porównania podaję dłuższy fragment w oryginale: „Despite 
the ambiguous and problematic nature of such a memory – as revealed, for instance, in 
its temporality and emotionality – it seems capable of assuming a privileged position 
among the myriad of memories accessible to me at a given moment”.
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pogodzić – i ująć jako względnie spójną całość – ogólne, niewyraźne 
zarysy zjawisk i pojedyncze, wyraźne szczegóły, zebrane zapewne z róż-
nych doświadczeń, które wypełniły miniony czas. W wierszu Herberta 
wspomnienia z dzieciństwa występują w postaci zatartych obrazów 
(„barwy zgaszone”, „wklęsły rysunek”), ale i żywych wrażeń („intensyw-
ny zapach korzeni”, „niespodziewane rozbłyski”). Ponadto, jak zaznacza 
Edward S. Casey, pamięć o odległych wydarzeniach zorganizowana jest 
głównie wokół wyobrażeń wzrokowych. Warto przywołać dotyczący tej 
kwestii fragment:

Wzrokowe obrazowanie samo z siebie jest nieciągłe i niespójne, czasami jasne 
(choć nie jaskrawe), o zarysowanych granicach (choć nie tak mocno zarysowanych 
jak w przypadku przedmiotów z porównywalnie skomplikowanej przestrzeni 
postrzeżenia). Ale niektóre z obrazów są bardzo przygaszone, do tego stopnia, że 
brakuje im koloru, i pozbawione kształtu, jakby brakowało im konturów, a nawet 
głębi. Ogólny efekt to ruchomy montaż wzrokowych kontrastów10.

Pierwsza część utworu ze względu na obecny tu motyw krajobrazu 
podporządkowana jest wyobrażeniu wzrokowemu, choć mowa także 
o innych zmysłach. Zarówno przed konkretnym widokiem, jak i we 
wspomnieniach z dzieciństwa rzeczywistość odsłania się ze względu 
na zwracające się ku niej ciało. Słowo „krajobraz” w istocie spaja więc 
tę część utworu. Najpierw wiąże się z pojedynczym doświadczeniem, 
później – z fragmentarycznym wyobrażeniem odnoszącym się zapewne 
do różnych znanych niegdyś miejsc. Co więcej, nawet postrzeganie nie 
jest tu zwykłym odbiciem widoku. To każdorazowo niepowtarzalne 
spotkanie ze światem. Inaczej więc powinniśmy opisać ukazany me-
chanizm pamięci. Pan Cogito dziwi się raczej temu, że choć każde 
doświadczenie jest niepowtarzalne, niektóre z nich zdają się powracać.

Krajobraz pojawia się dzięki ciału, a poza tym – co szczególnie waż-
ne – wraz z ciałem pamięć „dotyka” rzeczywistości. Wers: „Odwrócenie 
głowy wysusza ocean pamięci ocean przemieniony w grudkę soli” przez 

10 Tamże, s. 24. Fragment w oryginale: „The visual imagery itself is discontinuous 
and inconsistent, sometimes bright (though not brilliant) and delineated (though not 
as fully delineated as objects in comparably complicated perceived scene). But some 
of the images are very dim, to the point of lacking color, and shapeless, as if lacking 
contour and event depth. The overall effect is of a moving montage of visual contrasts”.
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płynne brzmienie wymuszone brakiem przecinka niejako umieszcza 
pamięć na poziomie przedrefleksyjnym. Innymi słowy, w utworze 
Herberta w budowaniu wspomnień bierze udział ciało. „Krajobraz 
dzieciństwa” okazuje się natomiast wspomnieniem bardzo silnie za-
korzenionym w konkretnych fragmentach rzeczywistości, oglądanych 
kiedyś tak, jak wyliczone wyżej krajobrazy.

3.

Jak podkreśla Thomas Fuchs, ciało uczestniczy w budowaniu osobi-
stej historii. Tworzy ją nawet pamięć znajomych widoków, zapachów, 
odczuć. Ciało przechowuje ponadto pamięć o minionych emocjach, 
postrzeżeniach, działaniu, nawet jeśli dane wspomnienia są skryte, 
jakby wcale ich nie było. Ich zawartość może zostać wydobyta – rzecz 
jasna dzięki temu, że człowiek jest cielesny11. Nie chodzi o uzyskanie 
dokładnego odbicia doświadczanej wówczas rzeczywistości. Mowa 
o przywołaniu angażującego nas w pełni przeżycia, odczuwanego także 
przez zwracające się ku światu ciało. Otwieranie się na rzeczywistość 
nie jest bowiem zwykłą rejestracją wrażeń zmysłowych. Przez owo 
cielesne podłoże, które aktywne jest również wtedy, gdy coś sobie przy-
pominamy12 – w niektórych wspomnieniach przeszłość i teraźniejszość 

11 T. Fuchs, The phenomenology of body memory [w:] Body memory, metaphor and 
movement, red. S.C. Koch, T. Fuchs, M. Summa, C. Müller, Amsterdam 2012, s. 19 – 20.

12 Nie chodzi tu o wyobrażeniowe odtwarzanie we wspomnieniu rzeczywiście 
wykonanego, widzialnego ruchu. Przypominanie sobie zdarzeń nawiązuje do czasowe-
go i przestrzennego wymiaru doświadczenia – w tym sensie elementem wspomnienia 
jest wykonywany przez ciało ruch. To jednak nie wyczerpuje problemu aktywności 
ciała – ani na poziomie pierwotnego zdarzenia, ani we wspomnieniu. W myśl kon-
tekstu przyjętego dla interpretacji wiersza należałoby zacząć od tego, że ciało ak-
tywne jest podczas każdego rodzaju doświadczenia. Jak twierdzi M. Merleau -Ponty, 
wszelkie sposoby odnoszenia się człowieka do świata (czy też wszelkie sposoby bycia 
w świecie) zapośredniczone są w doświadczeniu najbardziej podstawowym: percepcji. 
Postrzeżenie jest relacją, której człony nie mogą być pojmowane jako oddzielne fakty: 
percepcja to zarazem spojrzenie na cielesną postać rzeczy, jak i przygotowanie się 
na aktywność ruchową. Nie chodzi o faktyczne wykonanie ruchu. Mowa o tym, że 
przedmioty spostrzeżenia nie są dla nas obiektywnymi zjawiskami – nasze spojrzenie 
buduje też siła afektywna, która – choć nie musi spowodować ruchu – wyraża się 
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niejako nakładają się na siebie. Dzięki ciału pewne wydarzenia zdają 
się powracać. Jednak to ono pokazuje również, że pamiętanie rozgrywa 
się zawsze w teraźniejszości – jednostkowe jest każde doświadczenie, 
ale też każde wspomnienie.

Ten problem ilustrują dokładniej kolejne części utworu, w których 
rozważania Pana Cogito przybierają zaskakujący kierunek. Na podstawie 
pierwszej części wiersza można by przypuszczać, że rozmyślania nad 
pamięcią będą skoncentrowane wokół tematu dzieciństwa. Ten okres 
życia zostaje przez Pana Cogito szczególnie wyróżniony. Widać to we 
fragmencie: „Tylko krajobraz dzieciństwa tylko ten krajobraz / nosimy 
w sobie na dnie wszystkich wspomnień”. Druga część nie tylko wprowa-
dza do rozważań inne okresy życia. W rozmyślania nad mechanizmami 
pamięci wkrada się jeszcze pewna ambiwalencja, która raczej niewiele 
ma wspólnego z subtelnym napięciem charakteryzującym nostalgię:

Porośnięty trzciną krajobraz dzieciństwa
mijane w galopie krajobrazy młodości
Przez szpary roztargnienia przez rozstawione nogi przez uchyloną gazetę
przez szybę przez oddech widzimy krajobraz dojrzałego wieku
Wszystko to powinno się któregoś dnia skończyć
sczernieć jak niepotrzebne dekoracje
zamilknąć jak mamroczące chóry
mącące czystą arię naszego istnienia

(UR 231)

Tę część także można podzielić na dwa fragmenty. W pierwszym, 
wypełniającym cztery początkowe wersy, zagadnienie powracających 
wspomnień rozbudowane zostaje o „krajobrazy młodości” oraz „kraj-
obraz dojrzałego wieku”. Również późniejsze doświadczenia – gdy 

w gotowości ciała do jego wykonania (jej najbardziej podstawowy wymiar kształtujący 
nasze postrzeganie to siły przyciągania i odpychania). Co ważne, ten wirtualny ruch 
nie jest osobnym, samodzielnym faktem, przeciwstawionym widzialnemu ruchowi. 
Ciało należy tu pojmować poprzez relację „postrzegalnej powierzchni”[sensible su‑
frace] i „odczuwanej głębi” [felt depth] wyrażającej strukturę percepcji, jak i strukturę 
afektu. Terminy przywołane za opracowaniem: S. Whitney, Affect and difference in 
the philosophy of Merleau ‑Ponty, 2013, s. 21 – 23, 82 – 83, http://digitool.library.mcgill.
ca/R/?func=dbin -jump -full&object_id=121251&local_base=GEN01 -MCG02 [do-
stęp: 7.12.2017]. Por. M. Merleau -Ponty, Sense experience [w:] tegoż, Phenomenology 
of perception, trans. C. Smith, London – New york 2002, s. 240 – 282.
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możemy spojrzeć na nie z dłuższej perspektywy czasowej – pojawiają 
się w pamięci pod postacią wzrokowych wyobrażeń, oglądanych z dy-
stansu, a jednocześnie bliskich. Myślę, że nie jest tu zbyt istotny po-
dział życia na poszczególne okresy. Wers: „Porośnięty trzciną krajobraz 
dzieciństwa”, charakteryzuje ogólnie podsuwane przez pamięć obrazy. 
Reszta fragmentu mówi natomiast o sposobie wydobywania pozornie 
nieobecnych w niej treści.

Herbertowski opis powracania przeszłości przypomina opis postrze-
gania. Nie chodzi jednak o wizualny charakter wspomnienia. Rzecz 
w tym, że mówi się o kimś, kto patrzy – o realnym zwracaniu się do 
świata. Patrzenie jest tu naturalnym elementem codziennej rzeczywi-
stości, a nie nastawioną na określony cel obserwacją. Przeszłość nato-
miast zdaje się wracać zupełnie niespodziewanie, tam, gdzie nikt by jej 
nie oczekiwał, w chwili osłabionej uwagi: „Przez szpary roztargnienia 
przez rozstawione nogi przez uchyloną gazetę / przez okno…”. Me-
tafora „szpary roztargnienia”, podobnie jak kolejne wyrażenia, buduje 
przestrzenny wymiar sytuacji, w których zjawiają się wspomnienia. 
Poza tym pokazuje ona zakorzenienie tych sytuacji w kontekście rze-
czywiście odbywającej się percepcji. Odnosi się zapewne do chwilo-
wego oderwania się od zwyczajnego sposobu patrzenia, osadzającego 
nas w realiach aktualnego momentu. Wyrażenie, którym posłużył się 
poeta, wskazuje bowiem na to, iż jakaś struktura ulega przerwaniu. Za 
pomocą tej metafory próbuje się pokazać, że przeszłość może wtargnąć 
w rzeczywistość, gdy ta – w chwili naszego roztargnienia – niby roz-
pościera się nam przed oczyma, a jednak ulega osłabieniu. Ale w tym 
krótkim fragmencie Herbert akcentuje jeszcze inny aspekt związku 
wspomnienia z postrzeganiem. Otóż przeszłość uchwytują nagłe 
spojrzenia, skierowanie wzroku w inną stronę. Poeta nie ukazuje jej 
jako uświadomionego przedmiotu poszukiwań. Wskazuje natomiast 
na spontaniczne, bezrefleksyjne zwracanie się patrzącego w stronę 
wycinków rzeczywistości, w których ujrzy on przeszłość.

Podobnie jak w pierwszej części utworu również w tym fragmencie 
Herbert próbuje oddać przedrefleksyjny poziom kontaktu człowieka 
ze światem. Czyni to przez wywoływanie wrażenia ruchu: „mijane 
w galopie krajobrazy dzieciństwa”, jak również przez przyspieszenie 
rytmu wiersza za sprawą umieszczenia w bezpośredniej bliskości para-
lelnych konstrukcji: „Przez szpary roztargnienia przez rozchylone nogi 
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przez uchyloną gazetę / przez szybę przez oddech”. Przeszłość zdaje 
się pojawiać, jeszcze zanim nastąpi jakiekolwiek zastanowienie, pod 
wpływem nieuświadomionego impulsu. Myślę, że Herbert tworzy tu 
poetycki obraz sytuacji, kiedy aktualnie doświadczana rzeczywistość, 
oddziałując na ciało, budzi wpisane w nie wspomnienia. Pojedyncze 
wrażenie, które wyda się ciału znajome, może sprawić, że w minione 
doświadczenie niemal dosłownie wejdziemy na nowo, uświadamia-
jąc sobie ponadto jego kontekst. Kiedy ponownie przeżywamy dane 
zdarzenie i kiedy wydobywamy z pamięci kolejne ukryte w niej treści, 
przeszłość i przyszłość niejako pokrywają się ze sobą, co Thomas Fuchs 
porównuje wręcz do mistycznego doświadczenia13.

O ile widać wyraźnie, że Herbert łączy pamięć z ciałem i umieszcza 
je poza dyskursywnym myśleniem, o tyle trudno byłoby bez jakichkol-
wiek wątpliwości wysunąć stwierdzenie, że utwór dotyczy wyłącznie 
nagłego wydobywania treści zupełnie zapomnianych bądź wypartych. 
Oczywiście kwestia skrytości wspomnienia pozostaje cały czas waż-
na dla tego utworu. Nie znaczy to jednak, że poeta czyni głównym 
przedmiotem swoich rozważań zjawisko nagłego przypomnienia so-
bie czegoś, co pozornie w pamięci nieobecne. Należałoby raczej po-
wiedzieć, że Herbert próbuje pokazać, iż nawet gdy o czymś w danej 
chwili nie myślimy, możemy przenieść się w związane z tym minione 
doświadczenie. W ten właśnie sposób można by najogólniej wyjaśnić 
umiejscowienie omawianego wiersza w filozoficznym kontekście pa-
mięci ciała. Ciało w utworze Herberta pozwala rozpoznać się jako 
podstawa zanurzenia w rzeczywistości, w niewidzialny sposób utrwa-
lająca wszystkie doświadczenia14. Poeta w istocie próbuje pokazać, że 
bez udziału dyskursywnej myśli nakierowanej na tę relację ono samo 
zarówno bierze coś ze świata, jak i ku niemu wychodzi. Obrazy powra-
cają także „przez oddech”. Zwłaszcza ta metafora wiąże się z ciałem 
i wywołuje skojarzenia z tym, co rozgrywa się między nim a światem 
gdzieś na poziomie afektywnym. Przez figurę powracających obrazów 
utwór zdaje się zatem wywoływać również temat odtwarzania emo-
cji. Warto podkreślić za Avishaiem Margalitem, że to właśnie „obraz 
wizualny daje nam poczucie ponownego przeżywania emocji w wy-

13 T. Fuchs, The phenomenology…, s. 19.
14 Por. tamże, s. 11. S. Whitney, Affect…, s. 21 – 23, 82.
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obraźni”15. Niewykluczone więc, że utwór nie mówi (tylko) o nagłym 
przypomnieniu sobie czegoś, lecz (również) o nagłym rozpoczęciu po-
nownego odtwarzania czegoś w wyobrażeniu. Chodziłoby tu o powrót 
obrazów – takich, którymi sami zapełniamy swoje myśli, by przeżywać 
coś od nowa, bądź takich, którym poddajemy się, chociaż nas dręczą. 
Jeśli bowiem słusznie umieściliśmy Herbertowski opis w tym kontekście, 
dzieło mogłoby dotyczyć zarówno zdarzeń i emocji pozytywnych, jak 
również negatywnych. Być może poeta opowiada właśnie o tym, co 
często rozpamiętywane, a co dzięki ciału – gdy bez naszego świadomego 
udziału trafi ono na odpowiedni impuls – nie pierwszy raz wybija nas 
z teraźniejszości i przenosi w przeszłość. Innymi słowy, utwór mówiłby 
o tym, że chwila wyłączenia się z aktualnego biegu zdarzeń, niepozorny 
szczegół wystarczą, by pod wpływem zgromadzonych w ciele emocji 
znów przenieść się w minione doświadczenie, które już wielokrotnie 
przeżywaliśmy. Tłumaczyłoby to wyjątkowość „krajobrazu dzieciństwa” 
jako wspomnienia, które chcemy odtwarzać. Wczesne lata życia kojarzą 
się z beztroską, a ponadto z upływem czasu niektórym, niegdyś mało 
ważnym zdarzeniom nadajemy szczególną wartość.

W drugim fragmencie omawianej części powracające obrazy zostają 
przeciwstawione „czystej arii naszego istnienia”. Przeszłość powraca 
i wkrada się w teraźniejszość. Związek człowieka z aktualną sytuacją 
rozluźnia się przez rozpamiętywanie innych doświadczeń. „Czysta aria 
istnienia” mogłaby być zatem wyobrażeniem życia nieustannie charak-
teryzującego się poczuciem bycia „tu i teraz”. Wspomnienia porównane 
zostają nie tylko do „mącących” tę arię „mamroczących chórów”, ale 
także do niepotrzebnych dekoracji. Ponadto „wszystko to” (czyli wra-
cające obrazy) powinno się „skończyć”, „sczernieć” i „zamilknąć”. Oczy-
wiście te negatywnie nacechowane określenia mogą świadczyć o tym, 
że powracająca przeszłość bywa źródłem cierpienia, a przeżywanie na 
nowo minionych doświadczeń nie jest najpełniejszym wyrazem ludz-
kiego szczęścia. Jednak w tę część wiersza wkrada się jeszcze ironia: 

„Wszystko to powinno się któregoś dnia skończyć”. Co znaczy „powin-
no”? Myślę, że Herbert nie przeciwstawia opisanej sytuacji człowieka 
żadnej lepszej formie istnienia jako możliwej do osiągnięcia. „Czysta 

15 A. Margalit, Emocje przypomniane [w:] Historie afektywne…, s. 90.
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aria naszego istnienia” to jedynie idea, zupełnie abstrakcyjny pomysł, 
zaprzeczający doświadczeniu. Jak czytamy w trzeciej części utworu:

Dzieje się wręcz przeciwnie wbrew naszej woli zapewne
Powracają krajobrazy najeżdżają naszą pamięć
powtarzają się bezsennie całe ich łańcuchy liczne stada

(UR 231)

Zacytowane powyżej wersy stanowią rozwinięcie fragmentu otwiera-
jącego poprzednią część. Znów w centrum rozważań znajduje się ciało. 
Poeta ponownie próbuje zilustrować wrażenie ruchu i jeszcze wyraź-
niej osadza opisywane zjawisko na poziomie poprzedzającym reflek-
sję: „Powracają krajobrazy na jeżdża ją  naszą pamięć / powtarzają się 
bezsennie  całe ich łańcuchy l i czne s tada” [wyróżniania – A.Ł.]. 
Natomiast ze względu na brak interpunkcji dość długie wyliczenie, 
wprowadzone przez powyższy fragment, przywołuje zjawiska, elemen-
ty przyrody i obiekty, których wyobrażenie ma być raczej odległe od 
formy osobnych, jednostkowych przedmiotów o wyraźnych granicach. 
Jednak kwestia pominięcia przecinków jest tu tylko uzupełnieniem 
tego, o czym mówi się niemal wprost. Wymienione zostają zjawiska 
ulotne: „zmierzch w sadzie”, „słońce [na] żółtym murze”. Nie mówi się 
o całym budynku, lecz o „murze domu”, co może wiązać się na przykład 
ze wspomnieniem koloru lub faktury ścian budynku.

Długie wyliczenie oraz poprzedzający je wers przywodzą na myśl 
kolejne spostrzeżenie badaczy pamięci. Jak określa to Thomas Fuchs, 
jedno ujawnione wspomnienie może uruchomić całą „kaskadę wspo-
mnień”16. Myślę jednak, że przywołanie kilku konkretnych obrazów 
z przeszłości służy nie tylko ukazaniu mechanizmu pamięci. W tej części 
utworu zobiektywizowany ton wypowiedzi zabarwia się osobistymi 
emocjami. Podmiotem mówiącym wiersza jest Pan Cogito. To pierw-
szy i oczywisty sygnał zdystansowania się poety od podjętego w dziele 
tematu. Dystans zwiększa się jeszcze w wypowiedzi przypisanej Panu 
Cogito. Herbert próbuje mówić w utworze ogólnie o człowieku, co 
widać chociażby w zakończeniu omawianej właśnie części, w którym 
wybrzmiewa pytanie o powracające krajobrazy: „jaki flet wyprowadzi 
je z nasz ych  pamięci” [wyróżnienie – A.Ł.]. To pytanie jest jednak 

16 T. Fuchs, The phenomenology…, s. 20.



268 Agnieszka Łazicka

bezpośrednio poprzedzone wyliczeniem. Ukazanie treści wspomnienia 
wydaje się momentem, kiedy w zdystansowane rozważania wkrada się 
subiektywność. Nie jako wątek autobiograficzny, lecz jako obecność 
takiego „ja”, które zdradza osobiste zaangażowanie w podejmowany 
temat. Z jednej strony treść wspomnienia może być tylko przykładem 
wykreowanym z myślą, że każdy człowiek rozpoznałby w nim swoje 
doświadczenie. Z drugiej natomiast szczegółowość opisu sprawia, iż 
ogólna charakterystyka wspomnień jawi się jako zapośredniczona 
w czyimś przeżyciu. Widać to na przykład we fragmentach: „[…] dom 
o zielonych okiennicach / i czarnym dachu krytym papą (jedno okno 
otwarte)” oraz „łódka przy brzegu nasiąknięta wodą”.

Jeśli rzeczywiście ujawnia się tu subiektywny ton, utwór okazuje się 
próbą opanowania bardzo silnych emocji. Skoro w zdystansowaną re-
fleksję wkrada się osobiste wspomnienie, poetyckie rozważania Herberta 
ukazują powrót wspomnień jako doświadczenie niezwykle przejmujące.

4.

Wskazywane wcześniej problemy ogniskują się również w czwartej 
części utworu, gdzie wyraźniej wybrzmiewa polemika z koncepcją 
zredukowania świata do absolutnie wyjaśniającej go myśli:

Nie [jest] to wcale język, niepodobna wyprowadzić symboli
jest to brutalne zwycięstwo tła
obcego naszemu istnieniu

(UR 232)

Pamięć, o której mówi utwór Herberta, nie polega na sprowadzeniu 
przeszłości do zbioru obrazów czy pojęć jako skończonych przedmiotów 
wpisujących się w umysł, a wręcz posiadanych przez niego. Poeta nie 
snuje rozważań o zagarnianiu idei dostarczanych czy rozpoznawanych 
przez rzeczy, zdarzenia, doświadczenia17. Innymi słowy, chodzi o coś zu-
pełnie innego niż gromadzenie i wydobywanie trwałych, obiektywnych 

17 Zdaniem Merleau -Ponty’ego oparcie pamięci na posiadaniu wspomnień wyklu-
cza możliwość rozpoznania przeszłości jako przeszłości właśnie. Zob. M. Merleau-

-Ponty, Space [w:] tegoż, Phenomenology…, s. 309.
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znaczeń. „Nie [jest] to wcale język, niepodobna wyprowadzić symboli”, 
gdyż każde ponowne otwarcie minionego doświadczenia wiąże się 
z nowym znaczeniem18. Ciało nie odtwarza dawnych przeżyć, emocji, 
postrzeżeń jako wzorców – idealnych form, czekających na aktualizację. 
Powracająca przeszłość ulega przemianom – w pamiętanie zaangażo-
wana jest bowiem teraźniejszość. I podobnie ani obecna chwila, ani 
przyszłość nie są samodzielne względem minionych zdarzeń. Cielesne 
podłoże istnienia i cielesne podłoże pamięci czynią z podmiotu istotę 
niegotową, ulegającą przekształceniom – „twór bez gotowych kształ-
tów”, jak mówi Herbert w innym utworze (Kłopoty małego stwórcy, SŚ).

Dlaczego zatem powracanie wspomnień jest „brutalnym zwycię-
stwem tła / obcego naszemu istnieniu”? Ta część potwierdza wcześ-
niejsze przypuszczenia, że Herbert nie przeciwstawia pracy pamięci 
żadnej trwałej struktury, która stanowiłaby o tożsamości, o prawdziwym 
„ja”. A jednak zacytowane słowa wydają się wypowiedziane zupełnie 
poważnie, nawet w kontekście uznania podmiotowości za kategorię, 
w którą wpisana jest zmienność. Otóż wiersz Herberta pokazuje, że 
to ciało osadza nas w rzeczywistości, i również w związku z nim może 
się zrodzić poczucie wyobcowania. Wspominanie niemal przenosi nas 
w czasie, pozwala przeżywać na nowo ważne chwile bądź nie pozwala 
odciąć się od złych wydarzeń. Ale nawet powrót pozytywnie warto-
ściowanych doświadczeń może wytrącić nas z rzeczywistości, przerwać 
ciągłość świadomości własnego „ja”. Nałożenie się przeszłości i teraź-
niejszości jednocześnie ukazuje rozdźwięk między nimi, zwłaszcza gdy 
oczywiste jest, że przestrzeń minionego doświadczenia nie stanie się 
więcej częścią aktualnego spostrzeżenia:

nogi odjęła rzeka głowę przekreśliła gałąź
tam gdzie leżały ramiona jest teraz linia pagórków
w miejscu serca obce miasto […]

Fragment ten potwierdza, że ciało jest w utworze centralnym zagad-
nieniem w kontekście tematu pamięci. Pokazuje ponadto w obrazowy 
sposób rozdźwięk między teraźniejszością a przeszłością we wspomnie-
niu. Przeszłość niejako tym bardziej nie może wrócić i staje się obca, 

18 Por. T. Fuchs, The phenomenology…, s. 20.
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skoro rozwijane dzięki ciału wyobrażenie nie znajdzie już przestrzeni 
i przedmiotów, w związku z którymi powstało.

Ostatnia część została opatrzona tytułem: „Konkluz ja”. Tytuł 
to o tyle odpowiedni, że w istocie wzmacnia wcześniej wypowiada-
ne treści. Równocześnie w tym właśnie spójna jest ta część z resztą 
utworu, że ukazuje człowieka jako istotę, której nic trwale nie określa. 
Tę niepewność – w odniesieniu do siebie, jak i do świata – wzmacnia 
tryb warunkowy:

Jeśli to pleśń tak rośnie jeśli bakterie obrazów
rozmnażają się tak szybko jakbyśmy byli pożywką
i niczym więcej lekcja jest chyba taka
pisz swoje imię na korze
zawierzaj mądrym kamieniom
odciskaj rękę na powietrzu i wodzie
lecz jeśli przyjdzie ta chwila
nie chwytaj się zasłony
zniknij w fałdach
 – niepogodzony to pewne

(UR 232)

Nie jest to rada absolutyzująca myśl. Człowiek – przez ciało – zako-
rzeniony jest w materialnym wymiarze świata. Z tego powodu cierpi, 
ale i od tego poziomu zaczyna przezwyciężać cierpienie. Nie chodzi 
tylko o to, że przeżywanie minionych doświadczeń może sprawiać ból 
(dlatego że same były bolesne bądź dlatego że wytrącają nas z rzeczy-
wistości). Niewykluczone, że słowa: „jakbyśmy byli pożywką / i niczym 
więcej”, w istocie oddają tu naturę podmiotowości. Pan Cogito nie radzi 
przecież, by odciąć się od wspomnień. Ta propozycja wydawałaby się 
zupełnie nieuzasadniona. Musimy po prostu zadomawiać się w aktualnej 
rzeczywistości, zaczynając od jej zmysłowego wymiaru. Ale nie po to, 
by przeszłość nie miała dostępu. Ciało i tak o niej pamięta. Należałoby 
zatem powiedzieć, że mimo ewentualnego bólu, mimo wystawiania się 
na silne emocje poeta wciąż podkreśla wartość cielesnego spotkania ze 
światem: „pisz swoje imię na korze / zawierzaj mądrym kamieniom / od-
ciskaj rękę na powietrzu i wodzie”.

Herbert nie każe uciekać przed powrotem wspomnień. Wręcz prze-
ciwnie – gra między przeszłością i teraźniejszością, rodzenie się nowych 
znaczeń należą do istoty podmiotowości i świata. Niezależnie od tego, 
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czy zakończenie utworu mówi właśnie o powrocie wspomnienia, czy 
raczej o śmierci, jego wymowa jest podobna. Podmiotowość nie ma 
ostatecznego kształtu ani nie dąży do niego jako do ideału. Wolno 
nam „zniknąć w fałdach” – pojmować siebie przez znaczenia z różnych 
nakładających się wymiarów czasowych, przez chwile, w których coś 
w nas i w świecie się zmienia. Nie można być wówczas wewnętrznie 
pogodzonym. Fragmenty własnego życia mogą wydawać się obce. Ale 
taka jest cena opowiedzenia się za myślą, która rodzi się ze świata i która 
naprawdę go potrzebuje, by wypełnić się prawdziwą treścią.
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Uniwersytet Jagielloński

„…w różnych czasach”
Pamięć i czas w dwóch utworach Zbigniewa Herberta

„Cornelis Troost – kupiec bławatny, bohater nieznany historii – umiera”. 
Tak rozpoczyna się ostatni szkic z tomu Martwa natura z wędzidłem, 
apokryf zatytułowany Epilog. Następujący po tym krótkim zdaniu 
fragment pozwala poznać lepiej sytuację, w jakiej aktualnie znajduje 
się jego bohater:

To nieprawda, że przed śmiercią jawi się nam całe życie. Wielka rekapitulacja 
istnienia jest wymysłem poetów. W istocie zapadamy w chaos. Cornelis Troost 
ma w sobie zamęt dni i nocy, nie odróżnia już poniedziałku od niedzieli, godzina 
trzecia po południu miesza mu się z czwartą nad ranem, kiedy czuwa, nasłuchując 
własnego oddechu i serca. Kazał sobie postawić na stoliku przed łóżkiem zegar, 
jakby w nadziei, że dozna łaski kosmicznego porządku. Ale czymże jest godzina 
dziewiąta, jeśli nie oznacza zasiadania do biurka w kantorze, południe bez giełdy, 
czwarta, której zabrano obiad, szósta bez kawy i fajki, ósma, którą pozbawiono 
wszelkiego sensu, bowiem usunięto stół, kolację, bliskich i przyjaciół. O święty 
rytuale codzienności, bez ciebie czas jest pusty jak sfałszowany inwentarz, któremu 
nie odpowiada żaden przedmiot realny (MNW 138).

Trudno zazdrościć położenia, w jakim znalazł się bohater Epilogu. Czas, 
którego ma niewątpliwie pod dostatkiem, powinien przecież umożliwić 
mu niespieszne rozmyślanie nad przeszłością i dokonanie ostatecznych 
podsumowań, określanych jako „wielka rekapitulacja istnienia”. A mo-
że nawet sprawić, że udziałem Troosta stanie się „łaska kosmicznego 
porządku”, a więc poczucie sensu, spełnienia, celowości przeżytych 
lat? Tymczasem jest zupełnie inaczej, w miejsce ładu pojawia się jego 
całkowite przeciwieństwo – chaos. Upływ czasu wprowadza „zamęt”, 
a sam czas przestaje być z jednej strony gwarantem dającej poczucie 
bezpieczeństwa powtarzalności, a z drugiej nie jest czymś linearnym, nie 



274 Anna Stec -Jasik

daje się ująć w powszechne wyobrażenie ukierunkowanej ku przyszłości 
linii, na której można by ze spokojną pewnością zaznaczyć minione 
zdarzenia. Czas Cornelisa Troosta to splątane ze sobą chwile, trudne do 
odróżnienia nie tylko jako te przeszłe, ale także zupełnie teraźniejsze 
momenty, których umierający nie jest w stanie przypisać do znanego mu 
porządku dnia i nocy. Ostatecznie czas w odczuciu bohatera przestaje 
mieć związek z rzeczywistością, gdyż sam Troost, wyłączony z udziału 
w znanej mu, bliskiej codzienności, traci z tą rzeczywistością kontakt. 
Życie wyjęte z ram zdarzeń i „świętego rytuału codzienności” przy-
pomina płynący „obok” człowieka pusty i pozbawiony znaczenia czas.

Przytoczony fragment historii holenderskiego kupca bławatnego to 
przykład – jeden z wielu w twórczości Zbigniewa Herberta – rozważań 
nad naturą i percepcją czasu. Tematyka ta pojawia się zarówno w poezji, 
jak i w esejach autora Struny światła. W dwóch zaś wierszach została 
sformułowana wprost, uprzedza o niej już sam – tożsamy dla obu – tytuł 
liryków. Jeden to pochodzący z późnej twórczości poety Czas, zamiesz-
czony w tomie Epilog burzy. Drugi – chronologicznie dużo wcześniej-
szy, pisany u początku poetyckiej drogi – jest częścią większej całości, 
pomyślanej jako pełen rozmachu poemat. Dzieło owo nie zostało nigdy 
przez samego poetę opublikowane, jego fragment został jednak włączony 
do opracowanych przez Ryszarda Krynickiego Utworów rozproszonych 
i opatrzony tytułem Czas (fragment) 1. Choć zamieszczony w zbiorze 
wiersz nie jest zamkniętą całością, a tylko jej częścią, zawarte w nim 
spostrzeżenia mówią dużo o naturze czasu i jego doświadczaniu:

Czas jak łagodna woda w której
chwieją się twarze krajobrazu
niebo przepływa bystrą chmurą
lecz ludzie lądy pozostają
do dna jeziora przyrośnięte
cieniem topoli jak łodygą

I gdyby nie muzyka czasem
tych którzy strzegą gwiazd i owiec

1 Obszerniejszy fragment poematu o czasie opublikował Mateusz Antoniuk 
w swej książce poświęconej wczesnej twórczości autora Pana Cogito. Zob. M. An-
toniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 
roku), Kraków 2009, s. 23 – 26.
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można by sądzić że już wieczność
ta wytęskniona ta spod powiek
minęło życie zmarł niepokój
puszyste niebo masz pod stopą

Usypia czas zwierzęta ludzi
i balsamuje piękno kwiatów
słoje mądrości w bibliotekach
pieszczotę ludzką przechowuje
rytm serca uśmiech trzepot ptaków
czas co nas wspomni po imieniu

O czasie dobry tamten czasie
o ludzki czasie niepowrotny
o ty co dajesz godność rzeczom
i ludzi stroisz w barwę wspomnień
i krajobrazom dajesz kwitnąć
i chwiać się na łodygach spojrzeń

O czasie o łagodny czasie
o ludzki czasie niepowrotny

Rozpoczynające wiersz porównanie czasu do „łagodnej wody”, znie-
kształcającej odbijające się w jej tafli otoczenie, przywodzi na myśl 
zauważalne w każdym aspekcie rzeczywistości zjawisko – czas wa-
runkuje następstwo zdarzeń, umożliwia tworzenie, doskonalenie, ale 
jednocześnie funduje również rozpad i deformację; odpowiada więc 
za to, co związane jest ze zmianą określonego stanu rzeczy – czyli za 

„chwianie”. Z drugiej zaś strony warto zwrócić uwagę, co właśnie 
„chwieje” się w wierszu? W „łagodnej wodzie” czasu porusza się przecież 
nie sam krajobraz, ale jego odbicie, obraz, czyli to, co  i j ak  może być 
pos t r z egane. Chodzi więc nie tyle (lub nie tylko) o fizyczne zmiany 
uwarunkowane upływem czasu, ale o to, jak jawią się one postrzega-
jącemu je podmiotowi. Tę ukierunkowaną na człowieka perspektywę 
uwidacznia określenie tego, co tafla wody odzwierciedla: sformułowanie 

„twarze  krajobrazu”. Z człowieczego zaś punktu widzenia dostrzeżenie 
upływu czasu i jego skutków możliwe jest dzięki temu, że pamiętamy, 
co trafnie ujmuje Ricœurowska formuła: „Na przeszłość mamy tylko 
jeden sposób i jest nim pamięć”2. Wiersz o „czasie ludzkim” będzie więc 

2 P. Ricœur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2012, s. 35.
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zarazem wierszem o pamięci. Dlatego również krajobraz „chwieje się” 
w „łagodnej wodzie” czasu – gdyż jego pamięciowe reprezentacje różnią 
się od pierwowzoru, ulegają zniekształceniom, zacierają się i zmieniają 
wraz z nawarstwianiem nowych pamięciowych treści. Mimo upływają-
cego czasu (którego znakiem jest „niebo przepływające bystrą chmurą”) 
i będącej jego konsekwencją zmienności rzeczy coś jednak „pozostaje”. 
Trwale połączone z „dnem jeziora” są nie tylko lądy, ale także ludzie3. To 
trudne do pogodzenia z codziennym doświadczeniem „przyrośnięcie”, 
nieruchome trwanie człowieka, rozumieć można dwojako: z jednej 
strony to, co się już wydarzyło, choć namacalnie nieobecne, jest niero-
zerwalnie związane z minionym tam i wtedy, trwa nieodwracalnie 
w niezmienionej postaci w historii; do tych, a nie innych okoliczności 
(na przykład „cienia topoli”) na zawsze przynależy. Mówiąc obrazo-
wo, „ludzie” i „lądy” są wraz ze zdarzeniami, w których biorą mniej lub 
bardziej czynny udział, „przyrośnięci” do konkretnego punktu na osi 
czasu. Z drugiej zaś strony fragment ów można interpretować przez 
pryzmat znanego z codziennego doświadczenia mnemotechnicznego 
mechanizmu – powiązania wspomnień z konkretnym miejscem. Lu-
dzie mogą być trwale złączeni z przestrzenią, którą dawno już opuścili, 
przestrzeń ta bowiem po latach ewokować będzie wspomnienia o nich. 
W takim ujęciu czas okazuje się nie tylko destrukcyjnym obliczem ko-
nieczności, ale sprzymierzeńcem człowieka, pozwalającym zachować 
ważne chwile – inaczej. O konsekwencjach takiego podejścia mówią 
dalsze fragmenty wiersza.

W drugiej całostce z jednej strony mowa o pamięci, która „utrwala” 
rzeczywistość tak skutecznie, że daje poczucie „zatrzymania w chwili”, 
z drugiej zaś chodzić może o rejestrowanie upływu czasu w świadomo-
ści i wrażenie jego znieruchomienia – wrażenie, o którego złudności 
świadczyć może muzyka, jako ta dziedzina sztuki, dla której czas jest 
warunkiem koniecznym, gdyż umożliwia „ułożenie” dźwięków w linię 
melodyczną. Przywodzi to na myśl pojęcie wieczności – takiej, która 
jest „spod powiek”, pozwala się więc dobrze wyobrazić. Wrażenie 

„uchwycenia” czasu, jego zatrzymania jest kojące, zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa czy wręcz daje przedsmak „puszystego nieba”, mogącego 

3 Choć formalnie rzecz biorąc, określenie „przyrośnięte” gramatycznie odnosi 
się do lądów, o ludziach bowiem powinniśmy powiedzieć raczej: „przyrośnięci”.
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się kojarzyć ze znanym z dialogu Timaios platońskim wyobrażeniem 
idealnej sfery wiecznej i jej ziemskiego, czasowego obrazu.

Równie pozytywną wizję rozwija kolejna, trzecia część. Zwraca w niej 
uwagę dobór słownictwa opisującego działanie czasu, który nie zabija, 
a tylko „usypia”, nie niszczy kwiatów ani nie zniekształca ich urody, ale 
ją „balsamuje”. Przeszłość nie umiera, lecz pozostaje: uśpiona lub bez-
piecznie przechowana. Jednak możliwe jest to znowu nie (lub: nie tylko) 
dzięki temu, że minione istnieje jako fakt historyczny – te przemijające, 
ulotne aspekty życia człowieka są dostępne dzięki pamięci. Do niej też 
odwołuje się ostatni w tej całostce wers: „czas co nas wspomni  po 
imieniu” [wyróżnienie – A.S.-J.]. Oprócz wyrażonego wprost powiązania 
czasu z aktem pamiętania – czas „wspomina” – znaczące jest ostatnie 
w tej całostce słowo. W twórczości Zbigniewa Herberta imię to rzecz 
bardzo istotna. W wierszu Pan Cogito o potrzebie ścisłości (ROM) czytamy:

jak trudno jest ustalić imiona
wszystkich tych co zginęli
w walce z władzą nieludzką
[…]
a przecież w tych sprawach
konieczna jest akuratność
nie wolno się pomylić
nawet o jednego
[…]
musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu

Imię (którego szczególna wartość przywodzi na myśl tradycję biblijną4) 
potwierdza prawdziwość egzystencji, jest podstawowym znakiem ludz-
kiej niepowtarzalności, a po latach staje się legitymacją, dzięki której 
można stwierdzić z całą pewnością – jak Sokrates w Jaskini filozofów – 

„był sobie człowiek”5. Zatem „czas co nas wspomni po imien iu” 

4 Por. na przykład: „Znam cię po imieniu” (Wj 33,17); w tradycji żydowskiej – 
jak pisze Claude Tresmontant – „poszczególne byty są chciane i stworzone dla nich 
samych. Ich imię własne, ich istota – są jedyne, niezastąpione”. C. Tresmontant, Esej 
o myśli hebrajskiej, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1996, s. 121.

5 Imię łączy się więc z kluczowym w poezji Herberta obowiązkiem pamięta-
nia o tych, którzy odeszli, o czym pisał między innymi J.M. Ruszar w kontekście 
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[wyróżnienie – A.S.-J.] zaświadcza o naszym konkretnym, niezastą-
pionym istnieniu i jego ciągłości. Ciągłości, która paradoksalnie jest 
możliwa właśnie dzięki przemijaniu. Warunkowany upływem czasu 
gest wspominania staje się więc kluczowym elementem poczucia toż-
samości i jednocześnie „narzędziem” do nadawania znaczenia, o czym 
mówi całostka zamykająca Czas (fragment) wyrażona w formie apostrof 
skierowanych do czasu.

W tej ostatniej części bodaj najwyraźniej widać, że wiersz o „ludzkim 
czasie” to zarazem wiersz o ludzkiej pamięci, jej roli w życiu człowieka 
i mechanizmach jej działania. Dzięki upływającemu czasowi minio-
ne rzeczy zyskują „godność”, stają się bowiem częścią naszej historii 
i jako takie są dla człowieka ważne, własne; są już nie tylko zwykłymi 
rzeczami, ale czyimiś przedmiotami6. Podobny mechanizm nadawania 
znaczenia dotyczy także ludzi i wydarzeń należących już do przeszłości. 
Jednak nie tylko ci, którzy odeszli, mają taki kolor, jaki nada im nasza 
pamięć – „strojone w barwę wspomnień” są również osoby towarzyszą-
ce nam w teraźniejszości, dzięki czemu postrzegamy je przez pryzmat 
wspólnej przeszłości i w dużej mierze na tej podstawie określamy 
swój wobec nich stosunek. Podobnie dzieje się z otaczającą człowieka 
rzeczywistością – czas „krajobrazom daje kwitnąć” nie tylko w sensie 
dosłownym (zmieniają się pory roku); krajobrazy „kwitną”, gdyż mowa 
tu o pojawiających się w pierwszej całostce wiersza „twarzach”, a więc 
o będących wytworem ludzkiej pamięci reprezentacjach, różnych od 
swych pierwowzorów, zmiennych. Obecne w umyśle obrazy miejsc 
same w sobie „kwitną”, przeobrażają się, ale także – tak jak w przypad-
ku ludzi „strojonych w barwę wspomnień” – nakładają się na to samo, 
tylko aktualnie postrzegane miejsce, przez co widząc kolejny raz daną 
przestrzeń, zawsze odnosimy ją do wiążących się z nią wspomnień 
i przez ich pryzmat jej doświadczamy. W ostatniej części wiersza po-
jawia się także słowo użyte na jego początku: w drugim wersie utworu 
czas został przyrównany do „łagodnej wody w której /  chwie ją s i ę 

wiersza Pan Cogito o potrzebie ścisłości (ROM). Zob. tenże, Stróż brata swego. Zasada 
odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, Lublin 2004, s. 27 – 43.

6 Jak na przykład w Elegii na odejście pióra atramentu lampy (ENO), o czym pisze 
Wojciech Kudyba w artykule Ostatnie rzeczy Herberta. Troska w „Elegii na odejście 
pióra atramentu lampy” [w:] Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa 
Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2015, s. 171 – 182.
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twarze krajobrazu”, zaś w jego końcówce pozwala on owym krajo-
brazom „chwiać s i ę  na łodygach spojrzeń” [wyróżnienie – A.S.-J.]. 
W ten sposób jeszcze wyraźniej wybrzmiewa ludzka, można by rzec, 
prywatna, jednostkowa perspektywa, z jakiej mówi się o czasie; to, na 
czym chwieją się krajobrazy, to już wprost nie sam czas, ale możliwe 
dzięki niemu spojrzenie jednostki – spojrzenie, które już w momen-
cie trwania staje się w duchu bergsonowskim przeszłością i pamięcią7.

Czas i rejestrująca jego upływ pamięć to w omawianym fragmencie 
poematu zjawiska na wskroś dobre, pozwalające zachować to, co waż-
ne, „przechować” przemijające, ulotne piękno, potwierdzić tożsamość 
czy wreszcie nadawać nowe znaczenie znanej rzeczywistości. Czas 
jest „dobry” i „łagodny”; nawet „chwiejność” pamięciowych repre-
zentacji, będąca jego konsekwencją, nie wiąże się z niepewnością czy 
nieuchwytnością podległych przemijaniu doświadczeń, ale zestawiona 
z „łagodną wodą” kojarzy się pozytywnie. I choć w pozostałych nie-
opublikowanych częściach poematu o czasie mowa jest również o jego 
ciemniejszych stronach czy wręcz katastroficzno -destrukcyjnej mocy8, 

7 Por. na przykład: „W tej chwili gawędzę z wami i wypowiadam słowo «gawę-
da». Jest jasne, że moja świadomość przedstawia sobie to słowo za jednym razem; 
w przeciwnym wypadku nie dostrzegałaby w nim jednego słowa i nie przypisywała 
jednego znaczenia. Tymczasem, z chwilą, gdy wypowiadam ostatnią sylabę słowa, 
dwie pierwsze zostały już wypowiedziane; są przeszłością w stosunku do ostatniej, 
która powinna nazywać się teraźniejszością […]. W ten sposób nadaremnie będziecie 
się trudzić, nie potraficie wytyczyć linii oddzielającej między przeszłością a teraź-
niejszością, między pamięcią a świadomością”. H. Bergson, Energia duchowa, tłum. 
K. Skorulski, P. Kostyło, Warszawa 2004, s. 66.

8 Pisze o tym Mateusz Antoniuk w studium poświęconym wczesnej twórczości 
Herberta: „Począwszy od drugiej partii poematu, bezpieczny świat popada w stan 
kataklizmu. […] Tytułowy Czas, w pierwszym wersie poematu porównany do «ła-
godnej wody», ujawnia się teraz jako spiritus movens katastroficznej akcji, tajemnicza 
potęga sprawcza, okrutna i destrukcyjna w działaniu:

ten czas
na ostrzach
i na łunach
i gna przed sobą stada ludzkie
przez ziemię jak spalony step.
[…]
zabijasz ruch i gasisz krew
i wszystko chcesz pochowa
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w omawianym tu fragmencie na mniej przyjazne oblicze czasu i jego 
konsekwencji naprowadzać może jedynie powtórzone dwukrotnie 
określenie „niepowrotny”.

Zbigniew Herbert, jak zostało już powiedziane, porzucił kilkuczę-
ściowy nieukończony poemat o czasie. W ostatnim tomiku zamieścił 
jednak znacznie skromniejszy objętościowo utwór pod tym samym ty-
tułem (EB), który z jednej strony jest do wcześniejszego podobny, gdyż 
odnaleźć w nim można myśli zbliżone do tych zawartych w nieopu-
blikowanym dziele, ale z drugiej zupełnie inny – choć nieporównanie 
krótszy, zarazem bardziej wieloznaczny i złożony:

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

oto żyję w różnych czasach, nieruchomy, a wyposażony we wszystkie ruchy, 
bowiem żyję w przestrzeni i należę do niej i wszystko, co jest przestrzenią, użycza 
mi jej przejmującej, przemijającej formy;

oto żyję w różnych czasach, nieistniejący, boleśnie nieruchomy i boleśnie 
ruchliwy i nie wiem zaiste, co mi jest dane, a co odjęte na zawsze

Również i w tym utworze czas jest tytułowym „bohaterem”. Jeszcze 
mocniej zaznaczona jest tu jednak jednostkowa perspektywa: to już 
nie spostrzeżenia wypowiadane „z zewnątrz” przez bliżej nieokreślony 
podmiot, ale przez konkretnego człowieka, który jest „wewnątrz” czasu 
i wyznaje w pierwszych słowach wiersza: „oto ż y ję  w różnych czasach” 
[wyróżnienie – A.S.-J.], dając tym samym widomy znak, że w tekście 
mowa będzie o doświadczeniu osoby, która jest, posługując się słowami 
Małgorzaty Mikołajczak, „bytem wrzuconym w czas”9. Idąc dalej za 
interpretacją badaczki, można postrzegać poszczególne części wier-
sza jako kolejno tezę, antytezę i syntezę, z czego „tezą nazwać można 
otwierający wiersz obraz egzystencji jako zastygłego utrwalenia […]. 

pod białym prześcieradłem lustra
i wszystko wszystko chcesz oddalić

jak liść paproci z neolitu

Poemat rozwija się jako efektowny spektakl grozy”. M. Antoniuk, Otwieranie gło‑
su…, s. 24.

9 M. Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą. O wyobraźni poetyckiej Zbignie‑
wa Herberta, Wrocław 2007, s. 116.
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Antyteza to […] wyobrażenie istnienia ruchliwego […]. Część trzecia 
przynosi złączenie, ale nie pogodzenie obu płaszczyzn: bolesne współist-
nienie sprzecznych porządków”10. W następujących po inicjalnym „oto 
żyję” trzech częściach pojawiają się więc kolejno obrazy nieruchomego 
i pozbawionego czasu trwania, ruchu w przestrzeni (a więc i w czasie) 
i wreszcie ruchu i nieruchomości zarazem, obecnych w jednym do-
świadczeniu czasu.

Już rozpoczynające każdą całostkę trzykrotnie powtórzone wyznanie 
nastręczać może interpretacyjnych trudności: użycie czasu teraźniej-
szego – „oto żyję” – sugeruje całkiem konkretną, realną, namacalną jed-
noczesność trwania zarówno w tym, co dzieje się tu i teraz, jak i w tym, 
co minęło. Zwrot ten i następujące po nim rozważania dotyczące czasu 
i zjawisk warunkowanych jego upływem, określających ludzką egzy-
stencję, można znów – podobnie jak w omawianym wcześniej wierszu – 
zinterpretować w kategoriach przestrzeni dostępnej dzięki pamięci. 
Kolejne części wiersza z Epilogu burzy dają się odczytać z perspektywy 
takiego „życia w pamięci” i jednocześnie to odczytanie komplikują.

W pierwszej części utworu najbardziej chyba sugestywnym obrazem 
jest porównanie „życia w różnych czasach” do zatopionego w bursztynie 
owada. Odsyła on do sytuacji istoty, której ostatni w jej owadzim życiu 
ruch został dosłownie uchwycony, zatrzymany i zatopiony w gęstej 
żywicy na zawsze. Jest martwy, ale jednocześnie nieśmiertelny, bo choć 
mijają lata, trwa niezmieniony w złocistej materii bursztynu. Metafora 
ta wydaje się istotna z kilku powodów. Po pierwsze, można ją rozumieć 
jako dobry przykład destrukcyjnego działania czasu, który – jak bursz-
tyn – zapewnia włączonemu w niego stworzeniu trwanie, jednocześnie 
pozbawiając go przecież życia i będącego jego widomym znakiem ru-
chu11. Czas nie jest zatem, jak w poemacie wcześniejszym, zjawiskiem 
wyłącznie „łagodnym”, który żyjących jedynie „usypia”; zarazem więc 
i warunkowana jego upływem pamięć będzie w wierszu z Epilogu burzy 
czymś ambiwalentnym. Po drugie, zestawienie z owadem zatopionym 

10 Tamże, s. 114.
11 Na co zwróciła również uwagę Małgorzata Mikołajczak: „Warunkiem trwania 

jest jednak śmierć. Owad, zastygły w illo tempore, zyskuje nieśmiertelność kosztem 
utraty życia. Zilustrowany tu efekt petryfikacji – zastygnięcia tego, co żywe – powta-
rza się często w poezji Herberta (w topice skamienienia, zmrożenia) […]. Uwięzienie 
staje się więc niejako warunkiem egzystencji”. Tamże, s. 116.
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w żywicy daje bardzo sugestywne wyobrażenie nieruchomości, jest 
próbą zobrazowania potencjalnego istnienia „bez czasu”. Po trzecie, 
obraz owada w bursztynie odsyła do możliwości „życia w różnych 
czasach”: coś, co istniało w przeszłości, jest – jednocześnie zmienione 
i takie samo – realnie obecne w teraźniejszości12. Warto zauważyć, że 
bursztyn z uwięzionym wewnątrz mieszkańcem pojawia się w innym 
znanym wierszu Zbigniewa Herberta13, w którym do chłopca, który 

„jedyny cień jaki zna / to cień domu”, skierowane są następujące słowa:

abyś pozostał niewinny w letniej błyskawicy
już na zawsze bezpieczny jak owad w bursztynie
piękny jak ocalała w węglu katedra paproci

(Fotografia, ROM)

W wierszu Fotografia czas, który oddala bohatera wiersza od niego sa-
mego, również zostaje zestawiony z bursztynem i zatopionym w nim 

12 Por. słowa M. Mikołajczak: „Bursztyn, kropla żywicy z zastygłym wewnątrz 
owadem, może – jako symbol neoklasycystycznych założeń – oznaczać niepodległe 
prawom czasu trwanie: to, co było u początków, istnieje nadal i unieśmiertelnione 
ma udział w «różnych czasach»”. Tamże, s. 115.

13 Małgorzata Mikołajczak w swej książce określa motyw owada w bursztynie 
jako „jeden z bardziej produktywnych w literaturze współczesnej” i odsyła czytelni-
ka do stosownych przykładów (zob. tamże, s. 114 – 115). Do listy sporządzonej przez 
badaczkę dodać można wiersz Jana Rybowicza Już nigdy nie będziemy kochać tak jak 
wtedy, w którym bohater liryczny wyznaje „[…] nie mogę, nie mogę zapomnieć / nas 
wtedy / wtopionych w bursztyn ciszy” (tenże, O kay, Warszawa 1990, s. 34). Ciekawym 
kontekstem dla Herbertowskiego Czasu może być także fragment poematu Miłosza 
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada:

Nie, nie powinno być tutaj przestrzeni.
Ale mówię do was i wy przede mną
W słońcu jakby podobnym,
W nocy prawie tej samej
I nawet kropla deszczu toczy się jak tam.

Inna ta przestrzeń. […]
I my zamknięci w bursztynie, z trąbkami, wiolami,
Biegniemy, śpieszymy, wychwalamy życie minione
Za to, że to co było widzimy bez bólu. 

Tenże, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. III. Lauda [w:] tegoż, Gdzie wschodzi 
słońce i kędy zapada i inne wiersze, Kraków 1980, s. 105.
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owadem; schronienie, którego udziela, tym razem kojarzy się jednak 
pozytywnie, jest „bezpieczne”, odgradza bowiem od czynników ze-
wnętrznych, pozwala zatrzymać kruche istnienie czy też – posługując 
się słowem z pierwszego Herbertowskiego poematu o czasie – „bal-
samuje” lub „przechowuje” to, co naturalnym porządkiem rzeczy musi 
odejść. W wierszu zamieszczonym w Raporcie z oblężonego Miasta 
obok obrazu owada w bursztynie pojawia się metafora „ocalałej w wę-
glu katedry paproci”. Oba zestawienia – a także tytułową „bohaterkę” 
wiersza, fotografię – można zinterpretować jako metaforyczne zobra-
zowanie pojęcia śladu: od dosłownego zatrzymania i przechowania 
całego obiektu (owad w bursztynie), jego zarysu odciśniętego fizycznie 
w materii (odcisk paproci), aż do wyobrażonej na zdjęciu obrazowej re-
prezentacji (zdjęcie). Wszystkie te znaki, w różny sposób przechowujące 
informacje o obiekcie z nimi związanym, odnieść można zarówno do 
rozważań na temat upływu czasu oraz możliwości jego „zatrzymania”, 
jak i do mechanizmów funkcjonowania pamięci, sposobów rejestracji 
jej treści. Fotografia, odcisk w kamieniu i zatopienie w żywicy da się 
więc odczytać jako metafory tego, jak i co zapamiętujemy oraz jak 
potem zapamiętane funkcjonuje w teraźniejszości, a także – czym jest 
dla wspominającego w chwili obecnej14. Wspomnienie przyrównuje się 
zatem do zapisanego w błysku flesza obrazu, który daje się po latach 

„oglądać”, śladu pozostawionego w umyśle na wzór platońskiej odciśnię-
tej pieczęci i wreszcie substancji, która może zatrzymać w sobie coś, co 
należy do przeszłości, a następnie włączyć to w obszar chwili obecnej. 
Życie owada w bursztynie, o którym mowa w Czasie (EB), to zatem 
życie przedłużone dzięki trwaniu w naszej pamięci. Jaki ma jednak 
status takie trwanie? Nie jest ono tylko bezpiecznym schronieniem, 
jak w wierszu z Raportu z oblężonego Miasta, ani „uśpieniem” z pierw-

14 O tożsamościotwórczym wymiarze fotografii jako śladzie oddalonego w cza-
sie „ja” i pytaniach związanych z tym aspektem wiersza Fotografia przeczytać można 
w interpretacjach jemu poświęconych zob. M. Stala, Przeciw fotografii. O jednym 
wierszu Zbigniewa Herberta [w:] Poznawanie Herberta 2, wyb., wstęp A. Franaszek, 
red. M. Rola, Kraków 2000, s. 401 – 404; I. Grabska -Gradzińska, Nielubiana fotografia. 
Fotografia w twórczości Zbigniewa Herberta [w:] Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje 
wierszy Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, Kraków 2015, s. 401 – 407; F. Fornari, 
Fotografie. Nie tylko „Fotografia” [w:] Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy po‑
etów XX wieku, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Kraków 2017, s. 16.
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szego Herbertowskiego poematu o czasie. Minione doświadczenia są 
konkretnym elementem życia „tu i teraz”, bowiem jako fakty będące 
konsekwencją poprzednich wydarzeń same stają się przyczyną kolej-
nych i w ten sposób budują teraźniejszość. Określają obecną tożsamość 
człowieka, są dla niego ciągłym punktem odniesienia i przez to trwają. 
Zarazem jednak są, jak zastygły w żywicy insekt, „nieistniejące”, gdyż 
zdarzyły się w przeszłości, i nieruchome, nieprzekształcalne, by posłużyć 
się sformułowaniem z Czasu (fragmentu), „przyrośnięte” do okoliczno-
ści, w których się wydarzyły. Stąd „nieruchome są członki moje i nie 
rzucam na ścianę cienia”, ponieważ „życie” w pamięci ograniczone jest 
niemożnością zmiany. A nadto oddalone przez czas doświadczenia dla 
wspominającego je nieruchomieją jak wtopione w żywicę żyjątko w tym 
sensie, że „stygną”, gdyż mogą (choć nie muszą) stracić swoje pierwot-
ne emocjonalne zabarwienie, zobojętnieć. Taki aspekt bursztynowego 
schronienia przywodzić może na myśl wspomniany już w przypisie 
fragment poematu Czesława Miłosza, w którym również pojawia się 
obraz możliwy do odczytania jako „zachowana” w bursztynie przeszłość:

Inna ta przestrzeń. […]
I my zamknięci w bursztynie, z trąbkami, wiolami,
Biegniemy, śpieszymy, wychwalamy życie minione
Za to, że to co było widzimy bez bólu15

Jednak w akapicie rozpoczynającym Czas z Epilogu burzy bezruch 
i „zamknięcie” w żywicy kojarzą się raczej negatywnie, z martwotą 
mieszkańca bursztynu – nawet jeżeli złocista materia mogłaby sprawić, 
że „to co było widzimy bez bólu”.

W drugiej całostce tego utworu bezruchowi i wtopionemu w żywicę 
owadowi przeciwstawiony jest obraz przestrzeni i ruchu. Żyjąc dzięki 
pamięci „w różnych czasach”, człowiek jest bowiem nie tylko „nieru-
chomy”. Jest także „wyposażony we wszystkie ruchy”, ponieważ wspo-
mnienia nawarstwiają się, nakładają się na siebie, wzajemnie na siebie 
oddziałują. Gromadzone są w umyśle jednostki jak rzeczy w skarbcu 
lub zbiorniku16, by znów posłużyć się pamięciowymi metaforami, opi-

15 C. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada…, s. 105.
16 Pojawiające się w Wyznaniach św. Augustyna skarbiec i zbiornik czy wspo-

mniany wcześniej Platoński odcisk na woskowej tabliczce (pochodzący z dialogu 
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sującymi pamięć jako miejsce, w którym coś można zbierać, układać; 
takie skojarzenia wynikają zresztą z użycia związanego z przestrzenią 
mieszkalną określenia „wyposażony”. Ale „wyposażonym” można być 
przecież nie tylko w te „ruchy”, które faktycznie się wydarzyły jako część 
naszej historii; może mowa tu także o tych „ruchach”, które jedynie 
mogł y  zaistnieć, były alternatywnym czy niedokonanym wyborem? 
T.S. Eliot, autor dzieła, które „zostanie […] z poezji tego szalonego 
wieku”17 w jednym ze swoich wierszy pisał o czasie:

Czas przeszły i obecny czas
Oba obecne są chyba w przyszłości,
A przyszłość jest zawarta w czasie przeszłym.
[…]
To, co być mogło, jest abstrakcją,
Pozostającą stałą możliwością
Jedynie w świecie spekulacji.
To, co być mogło, oraz to, co było,
Do jednego dążą celu – który zawsze jest obecny.
Dudni w pamięci jeszcze echo kroków
Wzdłuż korytarza, którym nie przeszliśmy,
Aż do drzwi, których nigdy nie otworzyliśmy,
Do różanego ogrodu18.

Może więc bohater Czasu, mówiąc o „wyposażeniu we wszystkie ruchy”, 
ma również na myśli, jak w wierszu Eliota, „echo kroków” nigdy niepo-
stawionych? Niezależnie od tego, które odczytanie uznamy za trafniejsze, 
za nieruchomość i zarazem ruchliwość takiego pamięciowego „posagu” 
odpowiada czas, a jego nierozłączność z przestrzenią zostaje wyraźnie 
zaznaczona w drugim akapicie wiersza. Ta nierozłączność naprowadza 
na kolejny obszar, w związku z którym stawia pytania Herbertowski 
wiersz z Epilogu burzy. Człowiek jest wszak częścią świata zorgani-
zowanego i zamkniętego w określonej czasoprzestrzeni, umożliwia-
jącej gromadzenie doświadczeń i tworzenie jednostkowej tożsamości, 

Teajtet) to tylko niektóre z metafor, przy których użyciu próbowano opisać zjawisko 
pamięci i różne jego aspekty (o czym zob. na przykład Z. Rosińska, Metafory pa‑
mięci [w:] Pamięć w filozofii XX wieku, red. Z. Rosińska, Warszawa 2006, s. 263 – 278).

17 Cytat pochodzi z wiersza Do Ryszarda Krynickiego – list (ROM).
18 T.S. Eliot, Cztery kwartety. Burnt Norton, tłum. K. Boczkowski [w:] tegoż, Wybór 

wierszy, wyb., wstęp, komentarze K. Boczkowski, W. Rulewicz, Wrocław 1989, s. 236.
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a jednocześnie „przejmuje” człowieka swoją zmiennością, nieustającym 
przemijaniem, każe – używając cytatu z pierwszego poematu – „chwiać 
się na łodygach spojrzeń” i stale na nowo ową tożsamość weryfikować. 
W taką właśnie, a nie inną rzeczywistość włączony jest człowiek, ona 
„użycza” mu swojej „formy”, swoich cech. Jak jednak istnieje się poza 
czasem i przestrzenią, takimi, jakie znamy z codziennego doświadcze-
nia – w niektórych obszarach nauki zawieszone zostają przecież tego 
rodzaju dociekania, gdyż sam termin „poza” ma uzasadnienie tylko 
w obrębie czasoprzestrzeni19. Z takiej perspektywy Herbertowskie 
rozważania o „życiu w różnych czasach” wykraczają poza zagadnienia 
egzystencji w czasie i trwania w pamięci, naprowadzając na pytania, 
które określanemu przez czas i przestrzeń człowiekowi stawia pojęcie 
wieczności20. Czy możemy ją sobie zobrazować, skoro ograniczeni 
jesteśmy czasoprzestrzenną rzeczywistością i w określanych przez nią 
ramach funkcjonuje nasza wyobraźnia? Czy formą wiecznego trwa-
nia, którą potrafimy sobie wyobrazić, jest zatrzymane istnienie owada 
w bursztynie lub suma kolejnych zdarzeń, „wyposażenie we wszystkie 
ruchy” – a może jakimś rodzajem wieczności jest to, czego metaforą 
mogą być te obrazy, czyli pamięć? Zamykająca utwór trzecia część raczej 
nie udziela jednoznacznych odpowiedzi: „oto żyję w różnych czasach, 
nieistniejący, boleśnie nieruchomy i boleśnie ruchliwy i nie wiem zaiste, 
co mi jest dane, a co odjęte na zawsze”.

19 „Często słyszy się pytanie: jeżeli przestrzeń jest skończona (np. sferyczna, 
jak powierzchnia kuli), to co jest poza przestrzenią? Pytanie takie w kosmologii 
relatywistycznej jest pozbawione sensu, gdyż termin «poza» (a więc i całe pytanie) 
ma sens tylko w przestrzeni”. M. Heller, Filozofia kosmologii. Wprowadzenie, Kra-
ków 2016, s. 95 – 96.

20 W kontekście budowanej w czasie tożsamości i zagadnienia wieczności poza 
czasem interpretuje wiersz Danuta Opacka -Walasek: „Tracąc poczucie ruchu czasu 
oraz – ruchu w czasie, Herbertowski człowiek doświadcza utraty tożsamości. Jak 
owad w bursztynie, byt nie -ludzki, staje teraz przed zagadką, pytającą o następstwa 
bycia poza czwartym wymiarem: «i nie wiem zaiste, co mi jest dane, a co odjęte na 
zawsze» (Czas, EB 62). Gdy zanika doznanie czasowego przebiegu życia, gdy nie 
konstytuuje się w doświadczeniu podmiotu kontinuum czasu, ludzka tożsamość 
ulega redukcji”. D. Opacka -Walasek, O „nieprzerwanym szumie ogromnej klepsydry”. 
Obrazy czasu w poezji Zbigniewa Herberta [w:] Portret z początku wieku. Twórczość 
Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, red. W. Ligęza, przy współudz. M. Ci-
chej, Lublin 2005, s. 114.
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Ostatnia całostka to paradoksalna synteza – trudne do zrozumie-
nia połączenie istnienia i nieistnienia, nieruchomości i ruchu zarazem. 
W pierwszej części utworu pojawiają się słowa: „i nie rzucam na ścianę 
cienia, cały w jaskini”. W czytelny sposób odsyłają one do platońskiej 
metafory21, znanej z VII księgi Państwa. W innym natomiast dziele 
tegoż filozofa znaleźć można obraz, który może posłużyć jako cieka-
wy kontekst dla Herbertowskiego Czasu. We wspomnianym już przy 
okazji pierwszego poematu z Utworów rozproszonych dialogu Timaios 
znajduje się następujący fragment:

Skoro bóg, ojciec wszechświata, zobaczył, że to odwzorowanie bogów wiecznych 
porusza się i żyje, ucieszył się, a uradowany umyślił je zrobić jeszcze bardziej 
podobnym do pierwowzoru. […] Natura „istoty żywej” była wieczna. Nie było 
rzeczą możliwą, żeby tę naturę całkowicie przystosować do wszechświata, który 
został zrodzony. Więc umyślił sobie zrobić pewien r uc homy obraz w iec znośc i 
i porządkując wszechświat robi równocześnie w iek u i s t y obra z w iec znoś c i, 
k tór y t r wa w jed nośc i, obraz idący miarowo, k tór y my naz y wa my c z a sem 
[wyróżnienia – A.S.-J.]22.

We fragmencie tym czas zostaje przedstawiony jako wprawiony w ruch 
„obraz wieczności”, który „trwa w jedności”. Spróbujmy wyobrazić sobie, 
co mogłoby się stać, gdyby ów ruchomy wizerunek zatrzymać. Czy 
to, co w porządku „zrodzonego” wszechświata następowało po sobie 
w czasie, istniałoby wtedy jednocześnie? Jeśli przyjąć takie założenie, 
to zilustrowane metaforą owada w bursztynie trzykrotnie powtórzone 
zdanie: „oto żyję w różnych czasach”, można by rozumieć dosłownie. 
Może więc „żyję w różnych czasach”, gdyż z wiecznej perspektywy 
wszystko, jak w platońskim dialogu, „trwa w jedności”? Taki jednak 
punkt widzenia byłby oczywiście niedostępny włączonemu w „przemi-
jającą formę” przestrzeni świata człowiekowi – w jego oczach pozostają 
tylko „bolesne” konsekwencje upływu czasu: poczucie nieistnienia tego, 
co było, nieruchomość niemożliwej do zmiany przeszłości, a zarazem 
ciągły ruch i zmienność23. Te zaś uwarunkowania ziemskiej egzystencji 

21 Odniesienie to szczegółowo zinterpretowała M. Mikołajczak, zob. taż, Po‑
między końcem i apokalipsą…, s. 117 – 118.

22 Platon, Timaios. Kritias, tłum. W. Witwicki, Kęty 2002, s. 34 – 35.
23 Małgorzata Mikołajczak w swej interpretacji jako „trafny komentarz” dla 

Herbertowskich rozważań wskazuje szkic Romana Ingardena pod tytułem Czas 
i zawarte w nim dwa ujęcia zagadnienia czasu: „W jednym z nich wydaje się, że to, 
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sprawiają, że w ostatnich słowach wiersza bohater wyznaje: „nie wiem 
zaiste, co mi jest dane, a co odjęte na zawsze”, dając wyraz dręczącemu 
poczuciu niepewności nie tylko względem zorganizowanej przez czas 
rzeczywistości, ale także wobec platońskiej próby wyobrażenia tego, co 
jest od „zawsze”, odwiecznie.

Jednak również syntezę ruchu i bezruchu z ostatniej całostki Cza‑
su z Epilogu burzy można czytać – jak już zostało powiedziane – jako 
myśli o funkcjonującej w czasie pamięci. Jest więc ona, przypomnijmy, 
jednocześnie życiem tego, co minione, i jego fizycznym nieistnieniem; 
jest nieruchoma, gdyż wspominamy to, czego nie można zmienić, a za-
razem „boleśnie ruchliwa”, gdy – jak w pierwszym poemacie – „kwitną 
i chwieją się” wypełniające ją wspomnienia. Niezależne od człowieka me-
chanizmy zapominania i zniekształcająca wyobraźnia to zjawiska, które 
sprawiają, że nigdy nie wiadomo, „co mi jest dane, a co odjęte” przez 
podstawę tożsamości – pamięć. Czy podsunięta przez nią reprezentacja 
będzie przechowana nienaruszona jak w bursztynie, czy też przejmie 

„przemijającą formę” zmiennej rzeczywistości? Czy mając na myśli pa-
mięć, prawdziwie więc stwierdzić można: „oto żyję w różnych czasach”?

W pierwszej części wiersza pojawił się obraz jaskini, odsyłający 
do filozofii Platona, jego poglądów dotyczących świata widzialnego 
i świata idei czy – idąc dalej – naprowadzający na wspomnianą w jego 
dialogach metaforę pamięci: woskowej tabliczki, w której odciśnięto 
pieczęć. Trzykrotnie powtórzone zdanie będące początkiem każdej 
części kojarzyć się może jednak z innym niż greckie dziedzictwem. 
Podniosły ton inicjalnego zwrotu przywodzić może na myśl styl biblij-
ny – podobnie rozpoczynają się ważne fragmenty Pisma24. W tradycji 

co «naprawdę» istnieje, to my sami, natomiast czas to jedynie coś pochodnego i tylko 
zjawiskowego; w drugim zaś, przeciwnie, czas i dokonujące się w nim przemiany 
stanowią jedyną rzeczywistość, my natomiast jakbyśmy zupełnie ulegali unice-
stwieniu w tych przemianach”, „istnienie tego, co rzeczywiste – a więc mnie same-
go – wydaje się zawsze tylko jakby jakimś darem łaski, albowiem to, co realne, jest 
zawsze uwarunkowane w swym bycie i uposażeniu przez co innego, bez względu 
na to, czym by było to, co je warunkuje”. R. Ingarden, Czas [w:] tegoż, Książeczka 
o człowieku, tłum. A. Węgrzecki, Kraków 1987. Cyt. za: M. Mikołajczak, Pomiędzy 
końcem i apokalipsą…, s. 117.

24 By przywołać niektóre z nich: „Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popa-
trzcie na pola, jak się bielą na żniwo” (J 4,35), „Oto Ja was posyłam jak owce między 
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hebrajskiej zaś odmienne jest niż w greckiej postrzeganie między in-
nymi czasu, o czym przeczytać można w eseju Claude’a Tresmontanta 
poświęconym również tej tematyce:

Heraklitejskie panta rei oznacza: wszystko przemija, wszystko się nam wymyka, 
ucieka. Dla Greków ruch to przede wszystkim k at a gene z a. Czas, starzenie się. 
Greckie stawanie się jest pesymistyczne; jego cecha charakterystyczna to marsz 
ku śmierci […]. Dla Hebrajczyków natomiast stawanie się jest w najwyższym 
stopniu pozytywne […]. Mówiąc inaczej, w terminach współczesnej fizyki, wydaje 
się, że myśl grecka brała pod uwagę przede wszystkim entropię, a prześladowała 
ją degradacja energii, gdy tymczasem Hebrajczycy, nie ignorując kosmicznej 
tendencji do rozpadania się w pył, przywiązywali wagę przede wszystkim do 
ruchu przeciwnego, mianowicie biogenezy, stworzenia. Czas biblijny odmierza to 
dzieło rodzenia, powszechnego dojrzewania: jest zasadniczo pozytywny i dobry25.

Perspektywa, w której czas jest zjawiskiem „zasadniczo pozytywnym 
i dobrym”, a jego główne konsekwencje to możliwość stwarzania, wzra-
stania, przypomina oczywiście raczej fragment poematu opublikowa-
ny w Utworach rozproszonych i „dobry czas”, który „daje godność” niż 
budzące niepokój połączenie ruchliwości i bezruchu z wiersza z Epi‑
logu burzy. W tym drugim utworze może podkreślać kontrast między 
dającym sposobność tworzenia czasem a „bolesnym” doświadczaniem 
jego upływu. Ale kontekst „czasu biblijnego” pozwala również inaczej 
spojrzeć na zagadnienie pamięci i jej działania. Fragment Wyznań 
św. Augustyna trafnie opisuje chrześcijańskie pojmowanie związanych 
ze sobą pojęć czasu i pamięci:

Istnieją następujące trzy dziedziny czasu: obecność rzeczy minionych, obecność 
rzeczy teraźniejszych, obecność rzeczy przyszłych. Jakieś tego rodzaju trzy 
dziedziny istnieją w duszy; ale nigdzie indziej ich nie widzę. Obecnością rzeczy 
przeszłych jest pamięć, obecnością rzeczy teraźniejszych jest dostrzeganie, 
obecnością rzeczy przyszłych – oczekiwanie26.

Pamięć zostaje przez św. Augustyna wprost nazwana „obecnością”. 
W tradycji judeochrześcijańskiej pamiętanie nie jest bowiem działaniem 

wilki” (Mt 10,16) czy wreszcie: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28,20).

25 C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej…, s. 46.
26 Św. Augustyn, Wyznania, ks. XI, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1998, s. 338 – 339.
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polegającym tylko na przywołaniu w umyśle minionego zdarzenia czy 
osoby – ma znaczenie nieco inne niż wywodzące się z myśli greckiej, 
a odkryte na nowo w fenomenologii pojęcie anámnēsis, które rozumiane 
jest dziś przede wszystkim właśnie jako „przypomnienie”. Hebrajskie 
pamiętanie oznacza konkretny czyn, który z jednej strony ma być rzeczy-
wistym działaniem skierowanym do drugiego człowieka. Z drugiej zaś 
jest tak ważne, gdyż – zwłaszcza w wymiarze kultycznym – aktualizuje 
przeszłość w dniu dzisiejszym: historia przez pamięć staje się konkret-
nym elementem chwili przeżywanej tu i teraz, w akcie pamiętania ma 
się uobecnić  w teraźniejszości to, co jest wspominane, i na odwrót: 
przez sam gest wspominania zostaje się włączonym w zdarzenie, które 
wydarzyło się w przeszłości27. Trudno oczywiście uznać, że możemy 
czytać Herbertowski Czas (EB) jako poetyckie choćby nawiązanie do 
obrzędów liturgicznych; ale kontekst hebrajskiego sposobu myślenia 
o przeszłości i jej żywej, konkretnej obecności zapośredniczonej przez 
pamięć może rzucić nowe światło na bohatera, który wyznaje trzykrot-
nie: „oto żyję w różnych czasach”. Może więc „żyję w różnych czasach”, 
ponieważ to, co przywołuję w pamięci, dzieje się, uobecnia, całkiem 
realnie istnieje przez sam fakt wspominania? W takim ujęciu czas 
z pierwszego Herbertowskiego poematu jest istotnie „niepowrotny”, 

27 Por. „Podobnie jak hebrajskie zkr i pochodzące od nich zākar i zikkārōn, tak 
również greckie tłumaczenie tych pojęć anāmnesis i mimnēskomai należy rozumieć 
w sensie aktywnym i dynamicznym. Oznaczają one działanie, poprzez które przy-
wołuje się w pamięci coś lub kogoś. Liturgiczne anāmnesis Starego Testamentu nie 
jest więc zatem pamięcią przedmiotową i czysto intelektualną, ale jest podmiotowym 
faktem, działaniem wyrażającym się w gestach i słowach, które w sobie posiada moc 
uczynić obecną, widzialną i aktualną wspominaną rzeczywistość. […] Anāmnesis nie 
jest więc tylko wspominaniem wydarzenia z przeszłości, ale realnym wydarzeniem, 
które się uobecnia” (ks. D. Kwiatkowski, Teologiczno ‑liturgiczne znaczenie pojęć „pa‑
miętać” i „pamiątka” w Starym Testamencie, „Kaliskie Studia Teologiczne” 2002, t. 1, 
s. 127). Takie myślenie najlepiej obrazuje fragment Księgi Powtórzonego Prawa: „Pan, 
Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. Nie zawarł Pan tego przymierza 
z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy” (Pwt 5,2 – 3), a także 
obecna współcześnie w tradycji chrześcijańskiej formuła wielkoczwartkowej liturgii: 

„On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to j e s t d z i s i a j  […]”. 
Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 130. Cyt. za: M. Nowak, „To czyńcie 
na moją pamiątkę”. Anamnesis w teologii katolickiej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa 
Seria” 2004, nr 1, s. 141.
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ale nie tylko w podstawowym rozumieniu jako „niemogący wrócić”: 
rzeczy oddalone przez czas są „niepowrotne”, gdyż nie muszą znikąd 
powracać, są stale obecne w akcie pamiętania. Taka perspektywa spra-
wia, że jeszcze wyraźniej wybrzmieć może zaproponowana przeze mnie 
interpretacja obu wierszy zamieszczonych kolejno w Epilogu burzy 
i Utworach rozproszonych. Pamięć mająca moc uobecniania przeszłości 

„przechowuje / rytm serca uśmiech trzepot ptaków” (Czas (fragment), UR) 
czy znieruchomiałego „owada w bursztynie”, zarazem sprawiając, że włą-
czone w teraźniejszość wspomnienie jest żywe, aktualizowane bowiem 
w obecnym „tu i teraz”. I choć przyznanie pamięci tak wielkiej mocy 
sprawczej mogłoby też paradoksalnie pogłębiać poczucie niepewności 
i bezradności – ostatecznie nie uwalnia bowiem bohatera od dręczącej 
niewiedzy, co w istocie „jest dane, a co odjęte na zawsze” – może jest 
wręcz odwrotnie, a pamięć jest właśnie tym, co realnie przeciwstawić 
można „przemijającej formie” świata?

Dwa utwory o czasie. Jeden nieopublikowany, pomyślany z rozma-
chem, ale niedokończony, pisany był kilka lat przed ukazaniem się Struny 
światła. Drugi – oszczędniejszy w środkach wyrazu, zwięzły, a zarazem 
bardziej skomplikowany – powstał, gdy Herbert był już uznanym poetą, 
a jego dykcja poetycka była w pełni ukształtowana. Choć oba wyraźnie 
się od siebie różnią (zwłaszcza od strony formalnej – długością i rozkła-
dem wersów, metaforyką, nastrojem czy wreszcie po prostu długością), 
łączy je w zaproponowanym przeze mnie odczytaniu podobny sposób 
myślenia o doświadczaniu upływu czasu przez pojedynczego człowieka; 
doświadczaniu możliwym dzięki jego własnej pamięci, która jest nie-
rozłącznie związana z kategorią czasu, jemu podległa, ale umożliwiająca 
zarazem jego percepcję. Niezależnie od tego, czy pamięć będzie środ-
kiem łagodzącym wywołany przemijalnością świata niepokój, czy też 
odwrotnie – stanie się jego źródłem, ostatecznie za jej pomocą to, co 
zaistniało niegdyś jako zdarzenie na osi czasu, zostaje „przechowane”, 
jest żywym i wciąż na nowo aktualnym elementem ludzkiej tożsamości, 
nie tylko jednostkowej historii, co dobrze wyraził ks. Michał Heller 
w jednym ze swoich tekstów poświęconych pojęciu czasu:

Struktura Wszechświata, fakt, że świat jest „uczasowiony” i że czas posiada 
kierunek z przeszłości w przyszłość, warunkuje możliwość odpowiedzialności. 
Czyny przez nas dokonane nie znikają, nie zapadają się w nicość, lecz stają się 
częścią przeszłości, istnieją w naszej historii, Wszechświat zawiera ich ślady; 
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przestają być tylko nasze własne, są składowymi elementami Kosmosu. Dotyczy 
to nie tylko samych czynów, ale również ich moralnej wartości. Czyn zły jest 
utrwalony w naszej historii jako czyn zły, czyn dobry istnieje wtopiony w strukturę 
Wszechświata jako dobry. Historii nie da się pozbyć. Wraz z nią istnieje w nas dobro 
i zło, których jesteśmy autorami. […] Nasza historia nie jest tylko na sz ą  historią. 
Krzyżując się z historiami innych ludzi, stała się częścią Wszechświata. Wartości 
istnieją w materialnym świecie, ale swoim znaczeniem wykraczają poza świat 
materii. Wskazują ku swemu Źródłu. […] Moralna struktura odpowiedzialności 
i czasowa struktura Wszechświata są ze sobą ściśle związane. I właśnie dlatego 
na zegarach naszego życia zawsze jest za pięć dwunasta28.

Którą godzinę wskazuje zegar Cornelisa Troosta, „kupca bławatnego, 
bohatera nieznanego historii”? Jak przecież wiemy z początkowego frag-
mentu poświęconego mu apokryfu, zgubiony w trudnych do odróżnienia, 
podobnych do siebie chwilach, „kazał sobie postawić na stoliku przed łóż-
kiem zegar, jakby w nadziei, że dozna łaski kosmicznego porządku”. Nic 
takiego jednak się nie dzieje, a otępiała monotonią codzienności pamięć 
nie pomaga w poukładaniu „zamętu dni i nocy”. Niebawem „naga dusza 
Cornelisa Troosta stanie przed Sędzią Najwyższym, by zdać sprawę ze 
swoich uczynków” (MNW 138). Zanim jeszcze bliska stała się owa chwila, 
bohater zauważa zmianę we własnym postrzeganiu upływającego czasu:

Nie czytał wiele; słuchał gwarów ulicy i szmerów domu. Z ogrodu dochodziła 
mocna woń narcyzów, dzikich róż i szafranu.

Kiedy tak dawał się unosić szmerom i zapachom, doświadczał, że czas nie 
jest mu powolny. Przedtem, w okresie młodości, był jego panem, potrafił go 
zatrzymać lub przyspieszyć, jak rybak, który nurtom rzeki narzuca rytm własny. 
Teraz czuł się jak kamień rzucony na dno, kamień obrosły mchem, nad którym 
przetacza się ruchomy bezmiar niepojętych wód. […] Zapadał w odrętwienie” 
(Epilog, MNW 146).

Owo „odrętwienie” jest jeszcze większe, gdy „Anioły śmierci czuwają 
przy łożu” (MNW 138), a czas doświadczany przez Cornelisa u schyłku 
życia – kiedy każda kolejna chwila podobna jest do poprzedniej, gdy 
nie potrafi on znaleźć formuły, która pozwoliłaby uporządkować bezład 
przemijającego życia – obezwładnia bławatnego kupca, unieruchamia 
go jak „ruchomy bezmiar niepojętych wód” lub… bursztynowa żywica. 
I jest być może źródłem podobnej bolesnej niewiedzy, jaka przypada 

28 M. Heller, Wszechświat i czas [w:] M. Heller, J. Życiński, Wszechświat i filo‑
zofia. Szkice z filozofii i historii nauki, Kraków 2015, s. 372–373.
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w udziale bohaterowi utworu z Epilogu burzy, stwierdzającemu: „nie 
wiem zaiste, co mi jest dane, a co odjęte na zawsze”. Ostatecznie „bo-
hater nieznany historii” sposobi się do ostatniej podróży.

Niewiele zostało czasu.
Jutro, pojutrze wejdzie służąca ze śniadaniem i wyda krótki okrzyk.
I wtedy zasłonią wszystkie lustra w domu i odwrócą wszystkie obrazy do ścian, 

aby wizerunek dziewczyny piszącej list, okrętów na pełnym morzu, wieśniaków 
tańczących pod wysokim dębem nie zatrzymywał w drodze tego, który wędruje 
ku światom niewyobrażalnym (MNW 147).

Tak kończy się Epilog. Pozostaje mieć nadzieję, że gdy dobiegł kresu 
ziemski czas Cornelisa Troosta, jego wędrówka „ku światom niewy-
obrażalnym” okazała się całkiem niedaleką podróżą – taką, by bez trudu 
można było, jak w zamykającym tom Epilog burzy wierszu Tkanina, 

„przenieść na brzeg niedaleki / czółno i wątek osnowę i całun”.
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Anna Węgrzyniak – Babcia – Maria Doświadczona

W kontekście biograficznym, porównując wiedzę o babce z jej „portre-
tem” poetyckim, autorka wskazuje gesty kreacyjne poety i ich znaczenia. 
Idąc tropem dwudzielnej konstrukcji monologu, odczytuje kreowany 
„portret” babci w dwu odmiennych kontekstach. W części pierwszej 
epitet „przenajświętsza”, retoryka i obrazowanie lokują postać bogini 
we wszechświecie panteistycznym, natomiast Maria Doświadczona 
z drugiej części wiersza jest posłuszną córką Maryi – z ewangeliczną 
pokorą przyjmuje wyroki losu, zna wartość cierpienia, więc milczy.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, dzieciństwo, wychowanie religijne, 
świętość, biografia, rzeź Ormian

Mirosław Dzień – Zagubiony fragment, czyli o marności słów 
i ociągającej się jutrzni

Autor interpretuje mało znany utwór Zbigniewa Herberta – Zagubiony 
fragment. Mowa w nim o fragmencie Ewangelii, w którym uczniowie 
decydują się na rozmowę z Mistrzem o istocie Jego misji. W utworze 
pełnym symbolicznych odniesień do filozofii i teologii autor szkicu 
dostrzega wyraz pesymizmu poety i braku wiary w zbawcze dzieło 
Jezusa z Nazaretu.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Jezus z Nazaretu, Ewangelia, 
eschatologia
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Anna Spiechowicz – Czy naprawdę nie powinien przysyłać syna? 
(Rozmyślania Pana Cogito o odkupieniu)

Motywem przewodnim rozważań jest obraz zbawienia wyłaniający się 
z utworu Zbigniewa Herberta. Autorka uwzględnia napięcia między 
podmiotem mówiącym a autorem zewnętrznym i zwraca uwagę na 
wykreowany w wierszu obraz Chrystusa i Boga -Ojca. Stawia sobie 
również za cel deszyfrację ironii, obecnej w omawianym utworze, 
a także odpowiada na pytanie zawarte w tytule artykułu. Istotna jest 
dla niej kategoria „bliskiego Boga”, ponadto analizuje wiersz Herberta 
w kontekście Tenebrae Paula Celana.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Chrystus, Bóg, Pan Cogito, od-
kupienie, Paul Celan

Dorota Siwor – Trochę o duszy  
(Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy)

Interpretując wiersz Herberta, autorka rekonstruuje obraz duszy, wyko-
rzystując gry znaczeń obecne w tytułowym tekście. Wskazuje kierunki 
refleksji poety snutej w obliczu zbliżającej się śmierci, w perspektywie 
eschatologicznej z jednej strony, ale i z drugiej – z uwzględnieniem 
oceny przebytej drogi życia samego poety i człowieka w ogóle.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, dusza, eschatologia

Katarzyna Szewczyk ‑Haake –  
Portret rodzinny albo Jakub i Ezaw (Naprzód pies)

Lekturę tekstu Zbigniewa Herberta zogniskowano wokół problemu 
symbolicznego starszeństwa, jako konteksty wykorzystując między 
innymi poezję Rainera Marii Rilkego (z obecnym w niej motywem Ja-
kuba i Ezawa) oraz biblijną historię Tobiasza. Interpretacja wskazuje, że 
opowieści o podboju Kosmosu z wykorzystaniem zwierzęcia w roli bez-
bronnej ofiary ludzkich aspiracji przeciwstawione zostały w wierszu  
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mitologiczne i biblijne historie bliskości psa i człowieka. Za sprawą tych  
właśnie historii człowiek może uratować się przed zagrożeniem pły-
nącym ze strony nowoczesnej ideologii.

Słowa kluczowe: pies w poezji polskiej, Herbert a Rilke, Tobiasz (Bi-
blia), Łajka, Kosmos

Ewa Goczał – Z popiołów, z pamięci. O elegii sprawiedliwej 
Zbigniewa Herberta (Pan Cogito szuka rady)

Autorka stawia tezę, że właściwym kluczem interpretacyjnym dla wiersza 
Pan Cogito szuka rady, odwołującego się do postaci Nachmana z Bra-
cławia – chasydzkiego cadyka – jest połączenie kategorii elegijności 
(skorelowanej z symbolem popiołów) oraz sprawiedliwości (związanej 
z problematyką pamięci). W toku lektury odkryte zostają kolejne ele-
menty, które pozwalają nazwać utwór elegią sprawiedliwą: pokrewień-
stwo z wyobraźnią poetycką Jerzego Ficowskiego (autora Odczytania 
popiołów poświęconego ofiarom Szoah), idea pisarstwa upamiętniającego, 
a także ukształtowanie wiersza jako nowoczesnej syntezy antycznego  
epicedium i hebrajskiej lamentacji.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, elegijność, sprawiedliwość, pamięć, 
epicedium, lamentacja

Anna Hajduk – O eschatologicznym wymiarze  
wiersza Pan od przyrody

Autorka podejmuje próbę odczytania Herbertowskiego tekstu, proponując 
nowe, odmienne ujęcie zasadniczego problemu: przeniesienie głównego 
akcentu z charakterystyki tytułowego „pana od przyrody” – jego zalet i wy-
chowawczych osiągnięć – na diagnozę eschatologicznego wymiaru wier-
sza, na wyobrażenie pośmiertnych losów człowieka oraz wizji zaświatów  
zaprezentowanej przez podmiot liryczny.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Pan od przyrody, poezja, wizja zaświatów
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Józef Maria Ruszar –  
Opuszczone niebo, bo Bóg zszedł na ziemię.  

Obraz Boga i człowieka w poezji Zbigniewa Herberta

Autor zwraca uwagę na powiązanie etycznych i metafizycznych poglą-
dów Zbigniewa Herberta, które wynikają z określonej wizji człowieka. 
Antropologia ta jest kontynuacją wielkiej wizji człowieka w relacji do 
Boga, jak było to ujmowane najpierw w kulturze grecko -rzymskiej 
i hebrajskiej, a następnie w chrześcijańskiej Europie. Nie można mówić 
o Niepojętym (termin Zbigniewa Herberta), nie mówiąc o człowieku, 
o jego odpowiedzialności, solidarności z innymi, empatii, aksjologicznej 
ważności słowa, tożsamości i pamięci. Podważenie metafizyki i antro-
pologii w myśli europejskiej na przełomie XIX i XX wieku spowodowało, 
że poeta czuł się zobowiązany do sprawdzania, jakie wartości ostały się 
w obliczu zakwestionowania dominującego światopoglądu.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, metafizyka, Bóg, Jezus, sacrum

Małgorzata Mikołajczak – „Nieznośna odpowiedzialność”. 
Propozycja interpretacji wiersza Dałem słowo

Artykuł jest próbą rozwikłania zagadki, która pojawia się w wierszu 
Dałem słowo. Autorka proponuje interpretację opierającą się na zało-
żeniu, że utwór zawiera refleksję autobiograficzną, a tytułowe „słowo” 
stanowi metonimię poetyckiej twórczości i odnosi się do aktywności 
literackiej poety sprzed 1956 roku. Pokazuje, że za pomocą ambiwa-
lentnej dialektyki ciężaru – lekkości oraz gry językowej – Herbert 
szyfruje doświadczenie i wpisuje wspomnienie z przeszłości w koło 
wiecznych powrotów, potwierdzając trwałość dylematów etycznych 
towarzyszących mu od lat 50.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, interpretacja, słowo poetyckie, PRL, 
gra językowa, koło wiecznych powrotów, dylematy etyczne, poetycki 
rachunek sumienia
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Wojciech Kudyba – Świętość słowa  
w wierszu Do Ryszarda Krynickiego – list

Autor, wychodząc od kwestii znaczenia mowy uświęconej jako mowy 
pięknej, dowodzi, że pochwała piękna nie jest w wierszu Do Ryszarda 
Krynickiego – list gestem estety, lecz moralisty – utożsamiającego estetykę 
z etyką. Co więcej: nad moralistą góruje w wierszu metafizyk – ktoś, kto 
pozostaje wprawdzie uwikłany w doraźność i płaci za owo uwikłanie 
wysoką cenę, tęskni jednak za czymś o wiele głębszym – za rzeczy-
wistością, za kontemplacją istnienia. Mowa święta to język, który jest 
w stanie sprostać owym najgłębszym metafizycznym wymiarom świata.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Nowa Fala, Ryszard Krynicki, 
świętość słowa

Roman Bobryk – Dlaczego czasem wiersz udaje wiersz?  
Uwagi na temat utworów Apollo i Marsjasz oraz Prolog

Artykuł jest interpretacją funkcji, którą pełnią klasyczne formy wier-
szowania w wybranych utworach Zbigniewa Herberta. Poeta celowo 
sięga po utrwalone w literackiej tradycji rozpoznawalne wzorce mowy 
poetyckiej i zestawia je z odmiennym sposobem konstruowania wy-
powiedzi. Zabieg ten ma na celu skonfrontowanie dwóch sposobów 
mówienia (poetyckiego i niepoetyckiego – jak ma to miejsce w Prologu) 
albo dwóch wyraźnie różniących się rodzajów wierszowania (Apollo 
i Marsjasz). W szerszym planie za każdym razem chodzi o konfrontację 
(w świecie wiersza) dwóch odmiennych estetyk.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, poezja polska XX wieku, język 
poetycki, forma wierszowa

Tomasz Tomasik – Tautologia i dysjunkcja. Narcyz Herberta

Artykuł stanowi interpretację dwóch zamieszczonych w Królu mrówek 
Herberta parafraz mitu o Narcyzie. Oba warianty świadczą o kłopocie, 



300 Streszczenia i słowa kluczowe

jaki mitologiczna postać sprawiała poecie. W wersji starszej Narcyz, 
bohater etycznie nieheroiczny, został przez Herberta pozbawiony wy-
miaru tragicznego i ostatecznie strywializowany. W wersji wcześniejszej, 
dzięki zabiegowi demitologizacji i tym sposobem uwspółcześniony, 
został zrównany z popkulturowym idolem. Wątek rozstania z Echo 
świadczy jednak o konflikcie samego Herberta: czy artystyczna nie-
zależność i twórczość domagająca się samotności jest do pogodzenia 
z odpowiedzialnym zaangażowaniem w emocjonalny związek z kobietą?

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Narcyz, narcyzm, mit

Krystyna Latawiec – O literackiej zoologii Zbigniewa Herberta. 
Rekonesans

W artykule wyodrębniono kilka kategorii związanych z obecnością 
motywów zwierzęcych w twórczości Zbigniewa Herberta. Przegląd 
ten pozwala zauważyć, że pisarz korzystał z nich dla skomentowania 
politycznego woluntaryzmu czy nowoczesnego scjentystycznego świa-
topoglądu. Sięgał też do prehistorycznych malowideł, do wytworów 
kultury etruskiej i greckiej, aby pokazać związek sztuki z przyrodniczym 
podłożem egzystencji i nadbudowaną nad nim obrzędowością. U Her-
berta świadomość wyodrębnia człowieka spośród bytów natury, jednak 
pozostaje on nadal pod naciskiem atawizmów. Próbuje opanować ich 
presję przez wysiłek moralny i estetyczny.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, polityczny woluntaryzm, mikroświa-
ty natury, prehistoryczni animaliści, naukowy scjentyzm, domestykacja

Joanna Adamowska – Ratujmy Nikifora.  
Herberta teksty interwencyjne

Autorka analizuje teksty Zbigniewa Herberta poświęcone postaci ma-
larza Epifaniusza Drowniaka, zwanego Nikiforem Krynickim. Zapre-
zentowane w artykule odczytania ukazują Herbertowską interpretację 
twórczości malarza. Autorka omawia refleksje poety na temat możliwych 
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sposobów opisywania dzieł sztuki zainspirowane lekturą opracowań 
dotyczących malarstwa Nikifora oraz przywoływane przez Herberta 
w jego rozważaniach konteksty literackie i historyczne.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, Nikifor, autoportret, monografia 
artystyczna, socrealizm, transcendencja

Agnieszka Łazicka – Zbigniew Herbert o pamięci ciała  
(Pan Cogito a pewne mechanizmy pamięci)

Autorka analizuje wiersz w kontekście problemu pamięci ciała. Jest to 
jeden z tych utworów Herberta, w których cielesność człowieka i zmy-
słowy wymiar świata ujawniają się niezwykle wyraźnie. Pamięć w tym 
wierszu nie zostaje potraktowana jako posiadanie i przechowywanie 
w umyśle znaczeń rozpoznanych w przeszłości. Zjawisko pamięci wiąże 
poeta z przeżywaniem na nowo minionego doświadczenia, kiedy to 
przeszłość niemal nakłada się na teraźniejszość.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, pamięć, przeszłość, ciało, emocje, 
postrzeganie

Anna Stec ‑Jasik – „…w różnych czasach”.  
Pamięć i czas w dwóch utworach Zbigniewa Herberta

Artykuł jest interpretacją dwóch utworów Zbigniewa Herberta, któ-
rych tytułowym „bohaterem” jest czas. Choć oba teksty znacząco się od 
siebie różnią (na przykład doborem środków wyrazu, nastrojem, dłu-
gością i rozkładem wersów), w zaproponowanym odczytaniu łączy je 
podobny sposób myślenia o doświadczaniu czasu i tego konsekwencjach. 
Ukazane związki pamięci i czasu naprowadzają na pytania dotyczące 
mechanizmów pamiętania, poczucia tożsamości i jej uwarunkowań, 
przemijalności świata oraz człowieka i jego doświadczeń czy wreszcie 
możliwości zobrazowania pojęcia wieczności.

Słowa kluczowe: Zbigniew Herbert, poezja, pamięć, czas





Noty o autorach

Dr Joanna Adamowska (Uniwersytet Wrocławski) – autorka książki 
Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości (2012) oraz artyku-
łów w tomach zbiorowych, między innymi serii tekstów poświęconych 
relacjom Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza z artystami oraz 
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cach) – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii 
Wydziału Humanistycznego, tłumacz z rosyjskiego i chorwackiego. 
Od roku 2008 sekretarz redakcji rocznika naukowego „Mirgorod” 
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Uniwersytetu w Lozannie). Członek zespołu redakcyjnego półrocznika 
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„ER(R)GO. Teoria – literatura – kultura” 2017, Biała bibuła między Błęki‑
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„Świat Tekstów” 2017; Pełne morze, płynne marzenie – przestrzenie lęku 
w wyobraźni poetyckiej Wojciecha Bonowicza [w:] Anatomia strachu. Strach, 
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rozprawę doktorską poświęconą problemowi wiedzy oraz cielesnemu 
podłożu świadomości w twórczości Zbigniewa Herberta. Autorka 
między innymi publikacji: Afekt, percepcja i granice ciała. O wierszu 
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Kultury” 2015.

Anna Stec ‑Jasik (Uniwersytet Jagielloński) – doktorantka, autorka 
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Anna Węgrzyniak –  
Grandmother – Maria of Bitter Experience

In the context of the biography, the author compares our knowledge 
about the grandmother with her poetic “portrait”, and the author in-
dicates the creative gestures of the poet and their meanings. Following 
the double structure of the monologue, she interprets the “portrait” of 
the grandmother in two different contexts. In the first part of the po-
em, the epithet “most saintly”, the rhetoric and the images place the 
character of the goddess in a pantheist universe, while in the second 
part, Maria of Bitter Experience is the obedient daughter of Mary – 
she accepts judgments of fate with evangelical humility, and knows the 
value of suffering, so she remains silent.

Keywords: Zbigniew Herbert, childhood, religious instruction, holiness, 
biography, Armenian genocide

Mirosław Dzień – Lost fragment.  
On the futility of words and the tardy morning prayer

The author interprets a little -known poem by Zbigniew Herbert, Lost 
fragment. It refers to a passage from the Gospel in which students 
decide to talk with their Master about the essence of His mission. In 
this poem, full of symbolic references to philosophy and theology, the 
author of the essay sees an expression of the poet’s pessimism and lack 
of faith in the redeeming work of Jesus of Nazareth.

Keywords: Zbigniew Herbert, Jesus of Nazareth, Gospel, eschatology
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Anna Spiechowicz – Should he really not send his son?  
(Mr. Cogito’s Reflections on Redemption)

The theme of the essay is the image of salvation that emerges from the 
poem by Zbigniew Herbert. The author takes into account the tension 
between the lyrical I and the external author, and points to the images 
of Christ and of God the father as created in the poem. She also un-
dertakes to decipher the irony present in this poem, and answers the 
question expressed in the title of her article. She stresses the importance 
of the category of “a close God”, and analyses Herbert’s poem in the 
context of Paul Celan’s Tenebrae.

Keywords: Zbigniew Herbert, Christ, God, Mr. Cogito, redemption, 
Paul Celan

Dorota Siwor – Some reflections on the soul  
(Mr. Cogito. The Soul’s Current Position)

While interpreting the poem by Herbert, the author reconstructs an 
image of the soul by using the play on meanings present in the text. 
She indicates the areas of reflection the poet undertook in the face of 
imminent death, in the eschatological view on the one hand, but on 
the other, also taking into account an evaluation of the life lived by the 
poet, and by man in general.

Keywords: Zbigniew Herbert, the soul, eschatology

Katarzyna Szewczyk ‑Haake – Family portrait or Jacob and Esau 
(First the Dog)

The reading of Zbigniew Herbert’s poem is focused around the problem 
of symbolic seniority, seen in the contexts of, among other things, the 
poems by Rainer Maria Rilke (with the motif of Jacob and Esau), and 
the biblical story of Tobias. The interpretation indicates that the tale 
of the conquest of space with the use of animals as innocent victims 
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of human aspirations has been juxtaposed in this poem with the my-
thological and Biblical stories of closeness between dog and man. It 
is through those stories that man can save himself from the threat 
emerging from modern technology.

Keywords: dog in Polish poetry, Herbert and Rilke, Tobias (the Bible), 
Laika, space

Ewa Goczał – From the ashes, from memory. On Zbigniew 
Herbert’s fair elegy (Mr. Cogito Seeks Advice)

The author makes the claim that the right interpretative key for the poem 
Mr. Cogito Seeks Advice, referring to Nachman of Breslov – a Hasidic 
Tzadik – is a combination of the elegiac (correlated with the symbol of 
the ashes) and justice (related to the issues of memory). In the course of 
the reading, the author reveals further elements that allow the poem to 
be called a fair elegy: similar to the poetic imagination of Jerzy Ficowski 
(the author of A Reading of Ashes dedicated to the victims of the Shoah) – 
the idea of commemorative writing, as well as the shaping of the poem 
as a modern synthesis of the ancient epicedium and Hebrew lamentation.

Keywords: Zbigniew Herbert, elegiac character, justice, memory, epi-
cedium, lamentation

Anna Hajduk – On the eschatological dimension  
of the poem Biology Teacher

The author attempts to read Herbert’s text by proposing a new and dif-
ferent approach to the essential problem: moving the main focus from 
the description of the titular Biology teacher – his assets and achie-
vements as a teacher – to a diagnosis of the eschatological dimension 
of the poem, a conceptualisation of what happens to man after death 
and a vision of the afterlife presented by the lyrical I.

Keywords: Zbigniew Herbert, Biology Teacher, poetry, vision of the afterlife
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Józef Maria Ruszar –  
Abandoned heaven, because God descended to earth. 

The image of God and man in the poetry of Zbigniew Herbert

The author points out the connection between Zbigniew Herbert’s 
ethical and metaphysical beliefs, which result from a particular vision 
of man. This anthropology is a continuation of the grand vision of man 
in relation to God, as expressed first in the Greco -Roman and Hebrew 
cultures, and later in Christian Europe. It is not possible to talk about 
the Inconceivable (a term used by Zbigniew Herbert) without talking 
about man, his responsibility, solidarity with others and empathy, as 
well as the axiological significance of the word, identity and memo-
ry. The undermining of metaphysics and anthropology in European 
thinking at the turn of the 19th and 20th centuries made the poet feel 
obliged to verify which values had remained unchanged in the face of 
the dominant worldview that was being challenged.

Keywords: Zbigniew Herbert, metaphysics, God, Jesus, sacrum

Małgorzata Mikołajczak –  
“Unbearable responsibility”.  

A suggested interpretation of the poem I Gave My Word

The article is an attempt to solve the puzzle that appears in the poem 
I Gave My Word. The author proposes an interpretation based on the 
assumption that the poem contains an autobiographical reflection, and 
that the titular “word” is a metonymy of poetic creativity, referring to 
the poet’s literary activity prior to 1956. She demonstrates that, by using 
the ambivalent dialectic of burden – lightness and word play, Herbert 
encrypts experience and embeds a memory of the past in a circle of 
eternal returns, confirming the persistence of the ethical dilemmas he 
has been facing for 50 years.

Keywords: Zbigniew Herbert, interpretation, poetic word, Polish  
Peo ple’s Republic, word play, cycle of eternal returns, ethical dilemmas, 
poetic examination of conscience
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Wojciech Kudyba – The holiness of the word  
in the poem To Ryszard Krynicki – A Letter

Departing from the notion of the importance of sanctified speech as 
beautiful speech, the author argues that the praise of beauty in the poem 
To Ryszard Krynicki – A Letter is not a gesture of an aesthetician, but 
that of a moralist who equates aesthetics with ethics. Moreover, the 
moralist in the poem is superseded by a metaphysicist – someone who, 
despite remaining embroiled in the here and now and paying a high 
price for that entanglement, longs for something much deeper: for re-
ality and for the contemplation of existence. Holy speech is a language 
that is able to meet the deepest metaphysical dimensions of the world.

Keywords: Zbigniew Herbert, New Wave, Ryszard Krynicki, holiness 
of words

Roman Bobryk –  
Why does a poem sometimes pretend to be a poem?  

Comments on the poems Apollo and Marsyas and Prologue

The article is an interpretation of the function that classical poetic forms 
perform in selected works of Zbigniew Herbert. The poet intentional-
ly goes after recognisable patterns of poetic speech present in literary 
tradition, and juxtaposes them with a different way of constructing 
expression. This procedure is implemented in order to confront two 
ways of speaking (poetic and non -poetic – as is the case in Prologue) 
or two clearly different types of poetic activity (Apollo and Marsyas). 
In a broader sense, each time it comes down to a confrontation (in the 
world of the poem) of two different aesthetics.

Keywords: Zbigniew Herbert, Polish poetry of the twentieth century, 
poetic language, poetic form

Tomasz Tomasik – Tautology and disjunction. Herbert’s Narcissus

The article is an interpretation of the two ways in which the myth of 
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Narcissus is paraphrased in The King of the Ants. Both attest to the 
trouble that this mythological figure posed for the poet. In the older 
version, Narcissus – an ethically unheroic protagonist – was denied any 
tragic dimension by Herbert, and ultimately became trivialised. In the 
newer version, modernised thanks to demythologisation, he became 
equated with a pop culture idol. Breaking with Echo, however, testifies 
to a conflict that Herbert himself felt: can artistic independence and 
creativity requiring solitude be reconciled with a responsible involve-
ment in an emotional relationship with a woman?

Keywords: Zbigniew Herbert, Narcissus, narcissism, myth

Krystyna Latawiec – On the literary zoology of Herbert. Reconnaissance

The article draws a distinction between several categories related to 
the presence of animal motifs in the works of Zbigniew Herbert. This 
overview makes it clear that the poet used them to make a comment 
on political voluntarism or a modern scientific worldview. He also re-
ferred to prehistoric paintings as well as artefacts of the Etruscan and 
Greek cultures in order to show the relationship of art and the natural 
background of existence, and the rituals superimposed on it. In Her-
bert’s view, consciousness distinguishes human beings from nature, but 
atavisms continue to have an impact on them. In order to relieve that 
pressure, man undertakes moral and aesthetic efforts.

Keywords: Zbigniew Herbert, political voluntarism, micro -worlds of 
nature, prehistoric animalists, scientism, domestication

Joanna Adamowska – Let’s save Nikifor.  
Herbert’s intervention articles

The author analyses the texts of Zbigniew Herbert about the painter 
Epifaniusz Drowniak, better known as Nikifor Krynicki. The readings 
presented in the article show Herbert’s interpretation of the painter’s 
works. The author discusses the poet’s reflections on possible ways of 
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describing works of art inspired by studies concerning Nikifor’s pain-
tings, as well as literary contexts and historical considerations referred 
to by Herbert in his articles.

Keywords: Zbigniew Herbert, Nikifor, self -portrait, art monograph, 
socialist realism, transcendence

Agnieszka Łazicka – Zbigniew Herbert on the memory  
of the body (Mr. Cogito and Certain Mechanisms of Memory)

The author analyses the poem in the context of the problem of the 
memory of the body. This is one of those poems by Herbert in which 
human corporeality and sensual dimension of the world transpire very 
clearly. Memory in this poem is not treated as possessing and storing 
in mind the meanings identified in the past. For the poet, the pheno-
menon of memory involves reliving a past experience, where the past 
almost overlaps with the present.

Keywords: Zbigniew Herbert, memory, past, body, emotions, perception

Anna Stec ‑Jasik – “…in several times”.  
Memory and time in two poems by Zbigniew Herbert

The article is an interpretation of two poems by Zbigniew Herbert that 
take time as their “protagonist”, as expressed in the title. Although both 
texts differ significantly from each other (for example, in the selection 
of the means of expression, mood, length and distribution of verses), 
in the reading they are connected by the way of thinking about expe-
riencing time and its consequences. The presented links between time 
and memory lead to questions about the mechanisms of remembering, 
the sense of identity and its determinants, the transience of the world 
and of man along with his experiences, as well as the possibility of 
illustrating the concept of eternity.

Keywords: Zbigniew Herbert, poetry, memory, time
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Scott Peter Dale 111, 124
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Sendlerowa Irena 113
Sendyka Roma 254, 271
Seweryniak Henryk 110, 125
Shallcross Bożena 233, 235
Sidoruk Elżbieta 153, 161
Siedlecka Joanna 35, 38, 49,  

174, 184
Siemaszko Piotr 207
Sieradzan Jacek 212, 220
Sikorski Dariusz Konrad 115, 125
Sioma Radosław 64, 79, 101, 

108, 117, 125, 142 – 143, 148, 
162 – 163, 187, 195, 199,  
202, 207

Siwor Dorota 81, 142, 162, 257,  
271, 283, 293

Skorulski Krzysztof 279, 293
Skrzypek Aleksander 212, 219
Sławińska Irena 192, 195
Sławiński Janusz 117 – 118, 126
Sobotka Piotr 64, 79
Sokorski Włodzimierz 20
Sokrates 189, 216 – 217, 221,  

232 – 234, 277
Spiechowicz Anna 61
Spinoza Baruch 145, 224
Stabro Stanisław 21, 31
Stadnicka-Dmitriew Zuzanna  

109, 119
Staff Leopold 170, 183
Stala Marian 19, 30, 187, 195,  

283, 294
Stalin Józef 144, 147, 177, 180
Stankiewicz-Kopeć Monika 22, 30
Stec-Jasik Anna 162, 173
Stępień Antoni Bazyli 194, 195
Stoff Andrzej 202, 207

Stroński Fortunat 129
Smith Colin 263, 271
Sommer Piotr 113 – 114, 124
Stelmaszczyk Barbara 84, 94
Stryjeński Karol 249
Stryjeński Tadeusz 249
Sulikowska Joanna 22, 29
Sulikowski Andrzej 22, 29
Summa Michela 262, 271
Swammerdam Jan 225 – 226
Szancer Jan Marcin 135
Szaruga Leszek 177 – 178, 184
Szczepan-Wojnarska Anna 254, 271
Szczepański Jan Józef 22, 240 – 241, 

251 – 252
Szczęsna Joanna 21, 31
Szczyrbuła Maciej 249, 252
Szekspir William 30, 82
Szem Tow Baal 116
Szewczyk-Haake Katarzyna 95
Szlachetko Wanda 129, 132,  

134 – 135, 139
Szuber Janusz 19, 30
Szymański Zbigniew 174 
Szymborska Wisława 25, 86, 

89 – 90, 94, 117, 125, 199,  
206, 256, 271

Szymona Wiesław 57, 59 
Szyszka Małgorzata 26

Ś

Śliwiński Piotr 31, 142 – 143,  
186, 195

T
Tacyt Publiusz Korneliusz 223
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Tarnowska Maria 277, 294
Tatara Marian 118, 126
Tatarkiewicz Władysław 193, 195 
Tazbir Mieczysław 101, 108
Tekieli Robert 19, 30
Tempesta Antonio 203
Teniers II David 203
Terborch Gerard 226 – 227
Tischner Józef 29
Tokariew Sergiusz 199, 206 
Tomasik Tomasz 101, 209
Tomasz z Akwinu, św. 194
Toruń Włodzimierz 191, 195
Toruńczyk Barbara 25
Tresmontant Claude 277,  

289, 294
Troost Cornelis 273 – 274,  

292 – 293
Trzaskowski Zbigniew 141
Trznadel Jacek 20, 178
Tukidydes 27 – 28
Turowicz Jerzy 22, 29, 111, 239
Turyn Roman 250
Tutanchamon 53
Tuwim Julian 99, 108
Tycjan 103
Tyrmand Leopold 110, 124 

U

Urban-Godziek Grażyna 118, 126
Urbaniak (Hübner) Irena 131, 139
Urbański Jakub 21, 31

V

Valéry Paul 211, 219

Valles Alissa 111, 124
Vermeer Johannes 224, 226
Vincenz Stanisław 110, 124
Vinge Louise 211, 220
Vujičič Piotr 41

W

Wat Aleksander 61 
Weil Simone 76, 79
Weinfeld David 116
Wencel Wojciech 194, 195
Wergiliusz Publiusz Maro 156
Węcławski Marek 67, 60
Węgrzycki Adam 288
Węgrzyniak Anna 35, 142
Whitney Shiloh 263, 265, 272
Wichrowska Elżbieta 254, 271
Wilde Oscar 211
Winiecki Przemysław 212, 219 
Wisłocki Seweryn Aleksander 

251 – 252
Wiśniewska Lidia 199, 207
Wiśniewski Jerzy 19, 31, 36, 69, 

78 – 79, 82, 94, 110, 126, 131, 
139, 141, 161 – 162

Witwicki Władysław 188, 195,  
287, 294

Wojtasińska Dominika 142, 162
Wolff Jerzy 242 – 243
Wolniewicz Marian 96, 108
Workowski Adam 17, 31
Woźniak-Łabieniec Marzena 31, 

36, 69, 78 – 79, 82, 94, 110, 
126, 131, 139, 141, 161 – 162 

Woźniakowski Jacek 117, 220
Wójcik Tomasz 162
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Wujek Jakub 107 – 108
Wyka Marta 152, 163
Wyspiański Stanisław 155, 160 
Wyszyński Stefan 185, 304, 317, 

Z
Zabawa Krystyna 22, 30
Zagajewski Adam 18, 30,  

89 – 90, 94
Zagórska Aniela 115, 124
Zakrzewska-Czajkowska  

Agnieszka 116, 126 
Zapasiewicz Zbigniew 111
Zarębianka Zofia 21, 31, 87 – 88,  

90, 94

Zawadzki Arnold 67, 73 – 74, 79, 
223, 235

Zawistowska-Toczek Dagmara 
19 – 20, 31, 85, 94, 156

Zeler Bogdan 141, 163 
Zelotti Giovanni Battista 203
Zieliński Marek 17, 115, 125, 152, 162
Zieniewicz Andrzej 154, 163

Ż
Żakowski Jacek 218, 220, 
Żebrowski Rafał 36 – 39, 49, 142, 163
Żeleński-Boy Tadeusz 101, 108
Żurek Jacek 110, 126
Życiński Józef 292, 293
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prof. dr hab. Zofia Zarębianka – Uniwersytet Jagielloński
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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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