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Włókna duszy i chrząstki sumienia
andrzej gelberg

To wcale nie wymagało wielkiego ro-
zumu. Po 1 września 1939 roku Polska, 
zmiażdżona przez dwa totalitarne mo-
carstwa, miała zniknąć z map Europy. 
Raz na zawsze. I niewiele się pod tym 
względem zmieniło, a jeśli już, to na gor-
sze, gdy dwa lata później dotychczasowi 
sojusznicy skoczyli sobie do gardła 
i wojska Hitlera stały u bram Moskwy, 
a niemal cała Europa leżała u jego stóp. 
Przysięganie wtedy na ptaka i dwa kolory 
niewiele miało wspólnego z rozsądkiem 
i realną oceną sytuacji. Pokolenie „Zośki”, 

„Rudego” i trochę młodszego od nich 
Zbigniewa Herberta, które wkraczało 
wtedy w dorosłość, nie chciało jednak 
przestać marzyć o Niepodległej.

I to nie mogło się dla nich dobrze skoń-
czyć. Los akowców biorących udział w ak-
cji „Burza”, podstępnie przez Sowietów 
rozbrojonych i aresztowanych, był tylko 
złowróżbną zapowiedzią tego, co zdarzy 
się potem.

A potem było Powstanie Warszawskie, 
walka Dawida z Goliatem bez optymi-
styczne pointy. Hekatombie miasta, stra-
ceńczej, bo osamotnionej walce, w której 
obok tysięcy innych żołnierzy AK zginęli 
Baczyński i Gajcy, przyglądali się wtedy, 
niebędący w Warszawie, inni dwaj poeci.

Pierwszy, z niezbyt odległych od sto-
licy Stawisk, skąd nocą widać było łunę 
płonącego miasta – zapewne ze zgrozą.

Drugi, zaprzysiężony żołnierz Armii 
Krajowej, z odległego Krakowa, gdzie 
docierały niepewne, ale coraz to gorsze 
informacje – z zaciśniętymi zębami.

A nie był to koniec nieszczęść. Nikt 
w Polsce nie wiedział, że nasi za-
chodni sprzymierzeńcy, nasi towarzysze 
broni zdradzili nas jeszcze w Teheranie 
w 1943 roku, co uroczyście potwierdzili 
w 1945 roku w Jałcie. Polska znalazła się 
w strefie wpływów Związku Sowieckiego, 
co było słabo zawoalowaną formą kolej-
nej okupacji, z przemocą implantowanym 
systemem komunistycznym.

Rozum, co tam! Zwykły rozsądek 
wskazywał, że już nic się nie da zrobić, 
że płynięcie pod prąd Historii skazane 
jest na kolejną klęskę, że trzeba się 
jakoś dostosować.

I większość tak zrobiła, choć znalazła 
się wcale nie tak mała, bo licząca tysiące 
grupa desperatów, która poszła do lasu. 
Wyłapano ich i wybito niemal do nogi, 
ostatniego bezpieka dopadła i zastrzeliła 
bodajże w 1964 roku. Wtedy oficjalna 
propaganda nazywała ich „bandytami”, 

dzisiaj mówimy o nich z szacunkiem: 
Żołnierze Wyklęci.

Dostosowanie się, czyli płynięcie z prą-
dem, może być jednak różne. Żeby być 
na czele fali, a nie być wciąganym przez 
byle wir i wyrzucanym na mieliznę, trzeba 
umiejętnie płynąć. Nowi flisacy chętnie 
zapraszają na pokład, ale żądają akcesu, 
najlepiej wyznania wiary. Wprawdzie 
na czele fali jest dużo brudnej piany, ale 
rozsądek podpowiada, że można przecież 
przymknąć oczy. A najlepiej uwierzyć. 
Wielu tak czyni. Potem będą tłumaczyć 
się… ukąszeniem heglowskim.

Pan Cogito zachowuje się inaczej. Myśli 
uparcie – w końcu noblesse oblige – ale 
zachowuje się mało roztropnie; czasami 
można odnieść wrażenie, że stracił instynkt 
samozachowawczy. Tymczasem życie się 
jakoś w PRL-u stabilizuje, o „chłopcach 
z lasu” dawno zapomniano, kolegom 
po piórze, tym, którzy „uwierzyli”, wiedzie 
się całkiem, całkiem (dobre mieszkania, 
wysokie nakłady książek, spotkania au-
torskie – jednym słowem, niezła kasa), 
a on żyje gdzieś kątem, zwyczajnie klepie 
biedę. I uparcie nie chce płynąć z prą-
dem, choćby na końcu ławicy, tylko 
pod prąd – do źródła. O którym, nawet 
jeśli jeszcze gdzieś podskórnie bije, prawie 
nikt już nie chce pamiętać.

I nagle zdarza się cud. Cud opamię-
tania. Dawni jawnogrzesznicy, piewcy 

„najlepszego z ustrojów” doznają iluminacji: 
oddają legitymacje partyjne, podpisują listy 
protestacyjne. Nie jest ich zbyt wielu, ale 
nazwiska z górnej półki. Dla rodzącej się 
w bólach opozycji antykomunistycznej 
Zbigniew Herbert i jego wiersze stają się 
darem niebios. Poeta spotyka się w tych 
kręgach z manifestowanym, egzaltowanym 
wręcz uwielbieniem. Ale Pan Cogito nie 
przepada za takimi fetami, jest stoikiem, 
ceni umiar. I niezależność – również 
od środowiska, które chciało w nim 
widzieć własną ikonę.

Gdy wybucha Solidarność, Herbert 
zachłystuje się atmosferą ruchomego 
święta. Nie ma czasu na pisanie, chodzi 
na wiece, spotkania, jest pod Rotundą, 
odwiedza na Uniwersytecie Warszawskim 
strajkujących studentów.

Tym większą traumą jest dla niego 
wprowadzenie stanu wojennego. Wtedy 
wraca do pisania, ale również w jakimś 
sensie – pod prąd. Rodzące się podzie-
mie solidarnościowe, grupujące pełnych 
zapału i poświęcenia młodych ludzi, 
oczekiwało, jeśli nie surm bojowych, 

to przynajmniej trąbki batalionowej. 
A tu powstaje „Raport z oblężonego 
miasta”, przesączony pesymizmem, z nie-
zmiennym u Herberta imperatywem 
conradowskiej wierności.

Gdy zdarza się kolejny cud i Polska 
odzyskuje niepodległość, Herbert jest 
w Szwajcarii. Na wieść o wynikach 
wyborów z 4 czerwca 1989 roku wysze-
dłem na ulicę, chciałem tańczyć carma-
gnolę – i nie miałem z kim – wspominał 
po powrocie. Był już bardzo chory, nie 
opuszczał mieszkania. W ostatnim roku 
życia praktycznie nie wstawał z łóżka. Nie 
oznacza, że nie prowadził intensywnego 
życia. Wręcz przeciwnie. Kontaktował się 
z ludźmi, zapraszał ich do siebie, udzielał 
wywiadów, pisał komentarze i felietony. 
I, naturalnie, kolejne wiersze.

Jednak to mu nie wystarczało. Ponieważ 
po raz pierwszy w życiu mógł poczuć się 
obywatelem własnego kraju (PRL nazywał 
ubolandem), postanowił w sprawach, 
które uznał za ważne wypowiedzieć się 
właśnie jak obywatel. Prozą. I tu wielu 
jego wcześniejszych wielbicieli zazgrzytało 
zębami. Po co ta dosłowność? Niech 
dalej pisze wiersze i nie marnuje talentu. 
Dlaczego tak zaangażował się w reha-
bilitację płk Kuklińskiego, gdy sprawa 
przecież nie jest tak do końca jasna? 
A pisanie listu do przywódcy Czeczenii, 
Dudajewa z przesłaniem poparcia dla 
jego narodu w walce z Rosją – kto go 
do tego upoważnił?

Gdy Pan Cogito stwierdzał w swym 
przesłaniu: niech nie opuszcza ciebie 
twoja siostra Pogarda dla szpiclów katów 
tchórzy, to fraza ta może być wpisana 
w różny kontekst i podlegać interpretacji. 
Zwolennicy lustracji i tak ją wykorzy-
stają do swoich niecnych celów, więc 
po co zabierać głos? Czy nie wystarczy, 
że grono nienawistników nauczyło się 
na pamięć i wycierają gęby cytatem: …i nie 
przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy prze-
baczać w imieniu tych których zdradzono 
o świcie? Bo przecież powinnością świeżo 
oświeconego Europejczyka jest wybaczać, 
wybaczać i jeszcze raz wybaczać. Nawet 
gdy nie ma skruchy…

Pan Cogito dzielnie znosił te zaczepki. 
Żałuję, że podczas naszych rozmów nie 
spytałem, skąd wie, że dusza ma struk-
turę włóknistą, a sumienie składa się 
z chrząstek.

Na szczęście ostatnie słowa Przesłania: 
Bądź wierny Idź – nie potrzebują żad-
nych wyjaśnień.

Od redakcyji słów kilka
Pierwszy numer tzw. popołudniówki 
związanej z Ogólnopolskim Przeglądem 
Twórczości Zbigniewa Herberta tra-
fił do Czytelników dziesięć lat temu, 
we wrześniu 2009 roku z okazji jubi-
leuszu dziesięciolecia „Herbertiady”. 
Obiecałam sobie wówczas, że następna 
popołudniówka ukaże się dziesięć lat 
później. I tak się właśnie stało. Przez 
te minione lata dorobek „Herbertiady” 
znacznie się powiększył. Najważniejsze 
jednak, że udało się stworzyć – taką 
mam nadzieję – przestrzeń dla mi-
łośników twórczości Herberta, dla 
tych, którzy całkiem niedawno sięgnęli 
po jego tomiki, czy też młodych ludzi, 
którzy mierzyli się z herbertowską 
poezją w konkursach recytatorskich.

Wspierała mnie w tych działaniach 
pani dr Halina Herbert-Żebrowska, sio-
stra Księcia Poetów, Przyjaciel i dobry 
duch „Herbertiady”. 

Z wielkim smutkiem przyjęłam wia-
domość, że 29 IX 2017 roku w Warszawie 
w wieku 94 lat odeszła od nas na zawsze.

Każde spotkanie z panią Halinką 
miało szczególną wartość. 

W 2003 roku pani Halinka przyjechała 
po raz pierwszy do Kołobrzegu, a wraz 
z nią, z jej serdecznością, wspomnieniami, 
dowcipem, otworzył się dom rodzinny 
Herbertów. Jestem przekonana, że był 
to dar Pana Boga. 

Pani Halinka była osobą bardzo 
serdeczną i ciepłą, otwartą na drugiego 

człowieka. Miała niezwykły dar opowia-
dania nie tylko o Zbigniewie Herbercie 
czy Lwowie, ale także o swoich podró-
żach i codziennej prozie życia. Była 
w moim życiu bardzo ważną osobą 
i cieszę się, że darzyła mnie i moją 
rodzinę zaufaniem i przyjaźnią.

Była osobą pełną humoru i lubiła 
robić niespodzianki. Wiedziała, że marzę 
o tym, aby pojechać do Rzymu, więc 
z okazji XV „Herbertiady” sprawiła 
mi niezwykły dar, fundując wycieczkę 
do Wiecznego Miasta.

Pani Halinka miała swoje zasady 
i do końca była wierna Przesłaniu 
Pana Cogito. Z dumą strzegła właści-
wej postawy smaku, tak w życiu jak 
i w świecie polityki.

Bardzo lubiłam bywać w otwockim 
mieszkaniu pani Halinki, w którym 
czuło się duszę jej ukochanego Lwowa. 
Zawsze mobilizowała mnie do pracy 
przy kolejnych edycjach „Herbertiady”. 
Ceniłam jej mądrość, wszelkie rady i li-
sty, pełne nadziei i humoru. Smutno mi, 
że nie dożyła tegorocznego jubileuszu, 
ale jestem pewna, że z uśmiechem 
patrzy na nas.

I dlatego pragnę pani Halinie Her-
bert-Żebrowskiej dedykować 20. edycję 
Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości 
Zbigniewa Herberta, a Państwa zapro-
sić do lektury naszej popołudniówki.

katarzyna pechman
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JonAthAn LIVIngston seAguLL był mewą, która 
napisała swoją autobiografię. Mistrz wszystkich stopni 
medytacji, wtajemniczony w misterium latania, naj-
pierw fruwał wysoko i daleko, potem nieporuszony 
wznosił się w niebo, a w końcu opanował sztukę 
przefruwania przez skałę. Ta opowieść uruchomiła 
Erę Wodnika w usA.

To oczywiście bzdura, newage'owe czary mary. 
Kamienie są nieprzeniknione. Zwłaszcza dla ptaków. 
Szymborska puka puk puk do kamienia, który 
milcząc zamyka się w nieprzeniknionej monadycz-
ności swojej; krakowska poetka z właściwym sobie 
wdziękiem odpowiada na to delikatnym, autoironią 
podszytym zdziwieniem. Dla Sartre'a doświadcze-
nie leżącego na dłoni kamienia, bytu absurdalnie 
wsobnego i piekielnie Innego, to źródło przeżyć 
intensywniejszych i dużo mniej wdzięcznych (bru-
talnie mówiąc, chce mu się rzygać).

Lecz przecież nie Szymborską ani Sartre'a o ka-
mienie pytać należy, skoro Bóg nam dał Michała 
Anioła – największego spośród doktorów ornitologii 
litosfery, co i przefruwać przez kamień potrafił, i wy-
kluwać zeń ptaki. Biografowie powiadają, że rzeźbiarz 
z Florencji każdą nową bryłę marmuru, nim tknął 
ją dłutem, dłońmi dotykał i pieścił, osłuchiwał, 
wąchał, a nawet smakował. Piękno – jak pisał 
Norwid – kształtem jest miłości, i kształci kamie-
nie. Prawdziwe więc poznanie nie przez rozum 
ani doświadczenie, lecz przez miłość się dokonuje. 
Chyba czuł to jakoś ów chłopiec, co patrząc na nie-
dokończoną rzeźbę Michała Anioła, zapytał: „Skąd 
wiedziałeś, że tam był koń?”.

A jak to jest u Zbigniewa Herberta? Kiedy pierwszy 
raz dotarł do swojej od dzieciństwa śnionej Hellady, 
chłonął wzrokiem i dotykiem starożytne kolumny. 
Kiedy wetknąwszy nos w spękania stwierdził, że nie 
mają zapachu, postanowił poczekać na deszcz, 
bo wilgoć odsłania ukrytą kamienną woń (która 
niczego nie przypomina / niczego nie płoszy nie bu-
dzi pożądania). Dlatego wierzę Herbertowi, gdy 
o kamieniach głosi.

poeta naśladuje sen kamieni 
z głową w ramionach 
jest jak kawałek rzeźby 
oddychającej rzadko i boleśnie

śpiąc wierzy że on jeden 
zgłębi tajemnicę istnienia 
i że bez pomocy teologów 
chwyci w spragnione usta wieczność

Kamień to miejsce inskrypcji, niemal niezniszczalny 
dokument, wiecznotrwałe świadectwo, kamienne 

usta chórów, nie zawsze dla nas czytelnych. Kamień 
jest dobrze zachowany Napis (skażona łacina) / głosi 
że Curatia Dionisia żyła lat czterdzieści. Próżna 
jednak nadzieja, że kamień poniesie przez wieki to, 
co uwiecznić pragniemy, nie wiesz jakie twe słowo 
i jaki kształt może błahy / przechowa zmarszczka 
kamienia – nie to co myślisz że tobą. Nieposłuszne 
kamienie nie dają się oswoić. Wiersz Kamyk, w ja-
kimś sensie dla Herberta najważniejszy, bo zamyka 
jego najważniejszy autorski wybór wierszy, z jednej 
strony zdaje sprawę z tajemnicy Bytu, co tajemnicą 
niewzruszoną nieuchronnie i bezapelacyjnie zostanie, 
z drugiej sugeruje, że nasze znikliwe ludzkie bycie, 
samemu sobie nierówne i niepilnujące swych granic, 
głęboko naznaczone jest niebyciem. Głębszy niż ziemi 
krew / bujniejszy niż drzewo / jest biały kamień / obo-
jętna pełnia // lecz znów krzyczą oczy / kamień się 
cofa. Prawdziwe spotkanie z kamieniem następuje 
w śmierci, milczenie / białego cienia ciągnie kamień, 
kiedy człowiek wolno obraca się w pomnik.

Poeta naśladuje głosy ptaków
wyciąga długą szyję
a wystająca grdyka
jest jak palec niezgrabny na skrzydle melodii

śpiewając wierzy głęboko
że przyspiesza wschód słońca
od tego zależy ciepło śpiewu
i czystość wysokich tonów

Ruchliwe ptaki piórami swymi i skrzydłami omia-
tają oczywiście więcej znaczeń niż metafizycznie obce 
niczym Parmenidesowy Byt kamienie. Gdy zginie 
ptak to zaraz w niebie dziura. Swoista skrzydlata 
polisemia, kiedy poeta biega jak szalony / zrywając 
naręcza ptaków i krzyczy jak ptak w pustce. A dusza 
to ptak olbrzymi / białymi skrzydłami bijący / do świtu 
każdej nocy.

W gnieździe uplecionym z ciała / żył ptak / bił 
skrzydłami o serce / nazywaliśmy go najczęściej: 
niepokój / a czasem: miłość.

Poeta, człowiek o upierzonej prawej dłoni, nie 
głosi kazań do ptaków jak święty Franciszek, 
chciałby ich raczej słuchać. Nie pytaj czym jest róża 
Ptak ją może opowie. Oto stajemy u wrót kolejnej 
tajemnicy, za nimi dotykają się historia i wieczność, 
za nimi rzeczywistość zza najodleglejszych granic 
świata spotyka się z tym, co ukryte najgłębiej we-
wnątrz człowieka. Wrota zamknięte są na klucz. 
Wiesz tę krainę ptak odmyka / co w drzewie śpi 
a drzewo w ziemi… W alfabecie świata ptak to znak 
epifanii – otwarcia tego, co zamknięte, wyrażenia 
niewyrażalnego, rozświetlenia ciemności. Ale i znak 

szyderczy, chichot klęski, parodia śpiewu, pode-
rżnięte suplikacje nad rzeczą niewypowiedzianie 
śmieszną: okrągłym, białym, umazanym jajkiem. 
To był bardzo szczęśliwy pomysł / powierzyć nadzieję 
ptakom / odtąd ich wiara jest mocna / jak gołębnik.

Jest taka bajka o chłopcu, który stanął ze złym 
olbrzymem w zawody (a stawką było weselne wino, 
życie długie i szczęśliwe, ręka królewny i pół króle-
stwa). W jednej z trzech turniejowych konkurencji 
chodziło o to, kto dalej dorzuci kamieniem. I zły 
olbrzym rzucił pierwszy, i przerzucił górę. Oczywiście 
chłopiec wygrał – jeszcze dalej rzucił, przerzucił 
horyzont – bo rzucił zaprzyjaźnionym wróbelkiem, 
co ile sił poleciał przed siebie. W gorących rękach 
chłopca ptak stał się kamieniem, kamień – ptakiem.

Także w wierszach Herberta dokonują się akty 
niezwykłych utożsamień, śpiewają skrzydlate kamie-
nie, jak niemy wyrzut milczą nieruchome kamienne 
ptaki. Zaczyna się od źródeł: W mieście kresowym 
do którego nie wrócę / jest taki skrzydlaty kamień 
lekki i ogromny / pioruny biją w ten kamień skrzydlaty. 
Ów kamień ze skrzydłami obrosła tęsknota, która 
była bolesnym pokarmem całej poezji Herberta. 

Wykorzeniony autor Pana Cogito do końca zma-
gał się z okrutnym milczeniem, co nieuchronnie 
przychodzi u kresu, na koniec zamilkł głos ptaka 
ostatnia szczelina w kamieniu. Słone nic / skrzydło 
białego ptaka / przyschnięte do kamienia. Ów ptak 
(skamieniały słowik) zaciska w skamieniałych 
szponach małą planetę złożoną z pustki i zabra-
nego powietrza.

Czym byłby świat
gdyby nie napełniała go
nieustanna krzątanina poety
wśród ptaków i kamieni

Inspiracją powyższego tekstu jest, zacytowany w całości, choć 
ze zmienioną kolejnością zwrotek, wiersz Przypowieść. Prócz 
tego – w sposób jawny bądź ukryty – zacytowane zostały 
wiersze i proza poetycka Herberta: Kamyk, Pożegnanie miasta, 
Curatia Dionisia, Ołtarz, Biały kamień, Dotyk, Deszcz, Mały 
ptaszek, Chciałbym opisać, O Troi, Nefertiti, Dojrzałość, 
O róży, Kura, Las Ardeński, Ptak z drzewa, W mieście, 
Zimowy ogród, Głos, Martwa natura oraz Apollo i Marsjasz.

Te, co w sztuce mianują stylem
Iż przenika pieśń, kształci kamienie

norwid

Skrzydlate kamienie, kamienne ptaki
tadeusz różycki

Był rok 1988, uczyłem się w liceum. Któregoś dnia 
polonista przyniósł na lekcję emigracyjne wydanie 

„Raportu z oblężonego Miasta” i odczytał na głos 
kilka wierszy. Po dzwonku długo nie potrafiłem 
dojść do siebie. Książkę natychmiast pożyczyłem 
od nauczyciela i przepisałem ręcznie do zeszytu. 
W szkolnej bibliotece zdobyłem „Wiersze zebrane” 
z okładką imitującą błękitny marmur. Miałem za-
miar je ukraść. Dopiero po wakacjach z litości dla 
bibliotekarki zmieniłem zdanie. 

Krystaliczne frazy Zbigniewa Herberta otworzyły 
mnie na poezję. Znalazłem w nich dyscyplinę języka, 
przejrzystość myśli, ale również moralną siłę, która 
zawsze mnie fascynowała. Pod ich wpływem sam 
zacząłem pisać. Z efektów tych epigońskich prób 
nie byłem jednak zadowolony. Gubiłem się w labi-
ryncie filozofii i kultury, grzeszyłem wielosłowiem. 
Stosunkowo szybko odkryłem, że wyobraźnia pcha 
mnie raczej w stronę rozbudowanych obrazów 
poetyckich. Przez wiele lat czerpałem inspiracje 
z poezji Czesława Miłosza. Teraz przywracam należne 
miejsce mistrzowi mojej młodości. Pod względem 
poetyki wciąż wiele nas dzieli, ale dziś nie to jest 
najważniejsze. Najważniejsza jest wierność „starym 
słowom” i „krzyżykom ulepionym z chleba”, choć 

„wokół huczy wspaniałe życie / rumiane jak rzeźnia 
o poranku”. 

Herbert wrócił do mnie dojrzalszy od poety 
z moich młodzieńczych wyobrażeń: pełen goryczy, 
męstwa, w pewnym sensie przegrany jak adresat 

„Przesłania Pana Cogito”, podobny do powstańców 
warszawskich czy żołnierzy wyklętych. W tej samej 
kondycji wrócił też do Polski. Przez lata więziony 

poza granicami naszych moralnych wyborów, jakimś 
cudem wydostał się ze złotej klatki i przyleciał 
na skrzydłach współczucia. Jest coraz częściej 
powoływany na świadka współczesnych wydarzeń. 
Nie tylko ze względu na profetyczny – w kontekście 
10 kwietnia 2010 r. – fragment wiersza „Guziki”: 
„i cisza jest na wysokościach / i dymi mgłą smoleński 
las”, czy słynną frazę o „zdradzonych o świcie”. 
Cała jego twórczość zadziwiająco trafnie opisuje 
rzeczywistość III RP. 

W 1982 r. autor „Raportu z oblężonego Miasta” 
notował: „teraz kiedy piszę te słowa zwolennicy 
ugody / zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem 
niezłomnych / zwykłe wahanie nastrojów losy jeszcze 
się ważą”. Z głębokości stanu wojennego Herbert 
przepowiadał to, co stało się siedem lat później 
przy „okrągłym stole”. W 1994 r. w wywiadzie dla 

„Tygodnika Solidarność” poeta porównał ten sposób 
wyjścia z totalitaryzmu do porodu zakończonego 
wymóżdżeniem płodu. Jego misję tragarza naro-
dowej pamięci podjęli inni: Anna Walentynowicz, 
Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Gwiazda. Wspólnie 
zdawali się powtarzać za Panem Cogito: „patrzymy 
w twarz głodu twarz ognia twarz śmierci / najgorszą 
ze wszystkich – twarz zdrady”.

Ci, którzy stali wówczas na szczycie schodów, 
starali się ignorować ich świadectwo. W stosunku 
do Herberta, którego nie mogli całkowicie prze-
milczeć, sugerowali, że jego polityczne komentarze 
wynikają z choroby psychicznej, alienacji, zgorzknie-
nia. Pisali, że „Pan Cogito ma kłopot z demokracją”. 
Bali się go jak diabeł święconej wody, a po jego 
śmierci skonstruowali sztucznego słowika, rzekomo 

na obraz i podobieństwo poety. Ptaszek w złotej 
klatce wyśpiewywał miłe arie dla zagranicznej 
publiczności. Oczywiście pod warunkiem, że któryś 
z lokajów uprzednio go nakręcił.

Ale Herbert powrócił. Podobnie jak za życia wra-
cał z wycieczek do Włoch czy Francji – zrywając 

„bandaże życzliwej obojętności”, przejęty odnowioną 
w Smoleńsku „własną raną”. Co się zdarzyło pod-
czas jego nieobecności? Potwór, który przeszedł 
transformację w 1989 r., wciąż jest bezkształtny 
i trudno go wyzwać na ubitą ziemię. Nadal – jak 
twierdzą rozsądni – można z nim współżyć, „należy 
tylko unikać / gwałtownych ruchów / gwałtownej 
mowy / (…) oddychać płytko / udawać że nas nie ma”. 
Podobna jest też niechęć części narodu do życia 
na niby. Pod wieloma względami jesteśmy dziś 
jednak w sytuacji trudniejszej niż w komunizmie. 
Do opowiedzenia się po właściwej stronie nie 
wystarczy już „potęga smaku”, bo estetyka wzięła 
rozwód z etyką. Zawodowi kłamcy noszą dobrze 
skrojone garnitury i występują w efektownych 
studiach telewizyjnych. „Kobiety różowe płaskie jak 
opłatek” kuszą nas z małych i wielkich ekranów. 

„Włókna duszy i chrząstki sumienia”, wplecione 
w zmysły Pana Cogito, niespecjalnie nadają się 
do oceny celebryckiego raju.

Czego uczy nas dzisiaj wielki poeta? Po pierwsze, 
raczej „uporu i trwania” niż gorączkowego wzniecania 
rewolucji. Po drugie, cierpliwej pracy nad wyrwaniem 
się z semantycznej zapaści. Spokojnego tłumacze-
nia, że „ptak jest ptakiem / niewola niewolą / nóż 
jest nożem / śmierć śmiercią”. Po trzecie, używania 
wyobraźni jako narzędzia współczucia dla bliźnich. 
Po czwarte – najważniejsze – wspomnianej już 
wierności. W epoce ciągłych wezwań do kroczenia 
drogą postępu, uatrakcyjniania chrześcijaństwa czy 
dialogu z postmodernizmem Herbert wyraźnie staje 
po stronie cnoty, tej „płaczliwej starej panny”, która 

„sznuruje usta / powtarza wielkie – Nie”. Akceptuje 

ją taką, jaka jest. Nie wymaga, by była młodsza, 
ładniejsza, kołysała się w biodrach w takt modnej 
muzyki. Przygląda się jej z nieudolnie skrywaną 
czułością, gdy – przeklinana za swój upór – masze-
ruje Krakowskim Przedmieściem, osłaniając przed 
wiatrem płonące wnętrze znicza.

PAnI CogIto

Pamięci Anny Walentynowicz,
poległej 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku
i pochowanej na gdańskim cmentarzu

przy ulicy Srebrniki

Pociemniało twoje miasto o północy
od nabrzeży po łagodne zbocza moren
w betonowych blokowiskach się położył
ulepiony z małych ludzi wielki golem

dawno ucichł wspólnotowy śpiew pod bramą
raz na zawsze skonfiskował czas ulotki
do galerii – tych handlowych – tłumy walą
ruski czołg jak stał tak stoi obok stoczni

może wcale cię nie było na tym świecie
może jesteś wymyślona przez Herberta
byłaś wierna zaręczona z ciemnym kresem
nie umiałaś po salonach się wałęsać

teraz śpisz ale pilnują cię Judasze
co w tej ziemi zakopali wór srebrników 
na monecie księżycowej pełnym blaskiem
świeci twój ateński profil: sprawiedliwość

(wiersz z tomu „De profundis”, Kraków 2010).

Upór i trwanie
wojciech wencel
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Myśląc o poezji Zbigniewa Herberta przywołuję 
zawsze heglowską triadę – religię, filozofię i sztukę 
jako przejaw ducha absolutnego. W twórczości 
poety stanowią one niejako trzon, o który opiera się 
sens ludzkiego istnienia. Starożytna kalokagathia 
rozumiana jako jedność wartości piękna i dobra, 
które scala rozum, jest podstawą herbertowskiej 
paidei. Tylko „tak zdobędziesz dobro, którego nie 
zdobędziesz”. Etos życia wyrażony w myśli filo-
zoficznej i twórczości artystycznej wytycza Panu 
Cogito drogę niełatwą, lecz godną.

Dwa wiersze, z których interpretacją spróbuję 
się zmierzyć, niech będą dialogiem między prawdą 
życia a prawdą sztuki.

MonA LIzA

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

stoję 
w gęstej pokrzywie 
wycieczki 
na brzegu purpurowego sznura 
i oczu

no i jestem 
widzisz jestem

nie miałem nadziei 
ale jestem

pracowicie uśmiechnięta 
smolista niema i wypukła

jakby z soczewek zbudowana 
na tle wklęsłego krajobrazu

między czarnymi jej plecami 
które są jakby księżyc w chmurze

a pierwszym drzewem okolicy 
jest wielka próżnia piany światła

no i jestem 
czasem było 
czasem wydawało się 
nie warto wspominać

tyka jej regularny uśmiech 
głowa wahadło nieruchome

oczy jej marzą nieskończoność 
ale w spojrzeniach śpią ślimaki

no i jestem 
mieli przyjść wszyscy 
jestem sam

kiedy już 
nie mógł głową ruszać 
powiedział 
jak to się skończy 
pojadę do Paryża

między drugim a trzecim palcem 
prawej ręki 
przerwa

wkładam w tę bruzdę 
puste łuski losów

no i jestem 
to ja jestem 
wparty w posadzkę 
żywymi piętami

tłusta i niezbyt ładna Włoszka 
na suche skały włos rozpuszcza

od mięsa życia odrąbana 
porwana z domu i historii

o przeraźliwych uszach z wosku 
szarfą żywicy uduszona

jej puste ciała woluminy 
są osadzone na diamentach

między czarnymi jej plecami 
a pierwszym drzewem mego życia

miecz leży 
wytopiona przepaść

Podczas lektury poezji Herberta często zatrzymuje 
mnie wiersz „Mona Liza”. Któż nie zna bezcennego 
dzieła Leonarda, które doczekało się szeregu stu-
diów i rozpraw? Na płótnie kobieta niewpisująca się 
we współczesne kanony piękna, ale wciąż intrygująca 
spojrzeniem i nieodgadnionym półuśmiechem. Nie 
uroda tejże jest tu ważna. Raczej jej tajemnica. Raczej 
jej zagadka. Raczej pytania, które rodzi i na które nie 
odpowiadając, paradoksalnie odpowiada. Arcydzieło 
da Vinci staje się celem swoistej pielgrzymki poety, 
który malarstwo jako dziedzinę sztuki cenił szcze-
gólnie. Homo viator zmierza doń jak do najdroższej 
relikwii, jak do świętego miejsca, w którym obecność 
pozwoli w mgnieniu chwili dotknąć sensu tworzenia, 
a może i sensu istnienia.

Herbert, w pierwszych wersach tej osobistej 
konfesji, łamie konwencję baśni, opatrując siedem 
gór, rzek i lasów epitetami o jednoznacznej konota-
cji – graniczne góry, kolczaste druty rzek i rozstrzelane 
lasy. Pejzaż wojny uzupełnia o „powieszone mosty”. 
Ta lingwistyczna, zdałoby się, zabawa frazeologizmem, 
zmieniająca wiszące mosty w mosty powieszone, 
wzmacnia dramaturgię opisu drogi, którą przebył 
wędrujący do „Jeruzalem w ramach”. Przywołane 
elementy krajobrazu z natury swej będące wyzwa-
niem dla podróżnego i te powołane do istnienia 
przez człowieka – mosty czy pojawiające się dwa 
wersy dalej schody – obrazują trud pątnika, ogrom 
jego wysiłku w drodze do celu. Podróż jako meta-
fora ludzkiego życia, obecna w literaturze również 
u Herberta, ma swoje miejsce. W przywołanym 
wierszu poeta pielgrzymuje do swoistej świątyni 
sztuki, jaką jest muzeum w paryskim Luwrze. I oto 
jest. I oto stoi w „gęstej pokrzywie wycieczki”. 
Czy obecność innych boli? Czy doświadczanie 
piękna sztuki jest tak intymne, że nie sposób się 
z nim dzielić? Czy kontemplacja obrazu wymaga 
samotności? Jak ukryć wzruszenie? Jak skupić się, 
gdy obok szelest ramion, stóp, słów? Przed poetą 
ostatnia bariera – „brzeg purpurowego sznura” 
i oczu. Purpura przywodzi skojarzenia z królewską 
władzą, ale i z tętniącą życiem krwią. Splot wydarzeń 
w życiu człowieka, ich splot z biegiem historii, splot 
ludzkich uczuć i myśli wiją swój misterny sznur, 
który rozsupłać ostatecznie może tylko miecz śmierci 
jak miecz Aleksandra rozwiązał węzeł gordyjski, 
rozcinając go na kawałki.

Życie człowieka myślącego i wrażliwego, życie 
Pana Cogito zmierza do rozwikłania sensu swego 
istnienia właśnie poprzez akt twórczy i poprzez 
filozoficzną refleksję, dla której bodźcem się staje. 
Muzealny sznur chroni eksponat przed zbytnią 
bliskością patrzących na Monę Lizę. Bariera oczu. 
Zmysłowa percepcja obrazu zdaje się być niewy-
starczająca. Jak u Hegla, kontemplacja piękna dzieła 
sztuki musi przerodzić się w uczucie duchowe, w myśl. 
Przesunięty graficznie kolokwializm „no i jestem”, 
powtórzony w wierszu cztery razy, to bezpośredni 
zwrot do uwiecznionej na portrecie „tłustej i niezbyt 
ładnej Włoszki”, jak ją opisuje poeta. To powta-
rzane stwierdzenie własnej obecności pełne jest 
niedowierzania własnemu dzianiu się. Mężczyzna 
wyraża zdziwienie jakby, że oto się dokonało, udało, 
wbrew brakowi nadziei, wbrew zwątpieniu, wbrew 
losom pokolenia „drugiej Apokalipsy”, z którego 
pozostały tylko „puste łuski losów”.

Opis tego, co niemal namacalne przez bliskość 
fizyczną, przeplata się z refleksją na temat życia 
i śmierci, w które wpisana została – przez człowieka 
i dla człowieka – sztuka. Wieki temu jakaś kobieta 
pozowała renesansowemu mistrzowi do portretu. 
Uśmiechała się na żądanie artysty. To była jej 
praca. Czy za utrwalonym na płótnie uśmiechem 
krył się prawdziwy uśmiech? Tego nie dowiemy się 
nigdy. Wyraz twarzy nie musi być wyrazem duszy. 

„Pracowicie”, stale, niezmiennie uśmiechnięta jest 
bohaterka obrazu. Niezależnie od dziejów świata, 
zdarzeń losu, miejsca i czasu, ona nie zmienia 
twarzy. Jest „niema”. Podmiot liryczny zwraca się 
do wizerunku, który milczy. Zawsze z uśmiechem 
przypomina mi się tu powiedzenie „Mówił dziad 
od obrazu, obraz doń ani razu.” Czy na pewno? 
Czy obraz nie przemawia właśnie obrazem, który 
rodzi zadumę nad sensem swego istnienia? Czy 
ten tekst kultury nie odpowiada na żadne z pytań, 
nie prowokuje ich?

Mona Liza odstaje od „tła wklęsłego krajobrazu”, 
nie przystaje doń, nie jest częścią świata, który poza 
nią trwa. Od świata odwrócona jest „czarnymi ple-
cami”, oddzielona jest „wielką próżnią piany światła” 
od „pierwszego drzewa okolicy”. Próżnia niczym 

pustka, wielka nicość, bezmiar otchłani, który dzieli 
postać z obrazu od realnego świata. Drzewo symbo-
lizuje życie, życie mocno osadzone na ziemi, głęboko 
zakorzenione w tu i teraz, życie pełne zmienności, 
upływające, podległe czasowi. Między żywym (sic!) 
życiem, ciągle w ruchu, a „nieruchomym waha-
dłem głowy”, która się nie waha, która zachowuje 
permanentny stoicyzm, „wytopioną przepaść”. Czy 
sztuka zapewnia nieśmiertelność? Czy artysta może 
rzec non oMnIs MoRIAR? Czy naprawdę utrwala, 
ocala człowieka, twórcę lub / i bohatera dzieła? Czy 
w obliczu zbiorowej zagłady, barbarzyństwa wojny 
kultura, sztuka mają rację bytu? Czy milcząca sztuka, 
trwająca niezmiennie w swym pięknie, ma prawo 
istnienia w świecie pełnym brzydoty człowieka? 
A może sztuka jest wyrazem odwiecznej tęsknoty 
za tym, co niezmienne, niepoddające się właśnie 
ludzkiemu złu, wykraczające poza brud tego świata?

Blaise Pascal mawiał, że człowiek ma coś z by-
dlęcia i coś z anioła. Bydlę ciągnie go do dołu, anioł 
ku górze. Mawiał, że dramat, tragedia człowieka 
polega na tym, że ma śmiertelne ciało i nieśmier-
telną duszę. Nie przynależy w pełni ani do tego 
ani do tamtego świata.

oczy jej marzą nieskończoność ale 
w spojrzeniach śpią ślimaki

Leksyka składająca się na metaforę czasu „tyka jej 
regularny uśmiech” i „głowa wahadło nieruchome” 
jest sprzeczna. To jednak pozorna sprzeczność, 
bo ten nakręcony na wieczność sens sztuki nie 
zmienia się przez wieki. Jak wierni w Ścianę Płaczu 
w Jerozolimie wkładają karteczki z prośbami do Boga, 
tak bohater liryczny w bruzdę między palcami 
Mony Lizy wkłada puste łuski losów tych, co nie 
dotarli wraz z nim do tego „Jeruzalem w ramach”. 
Zginęli w wojennej zawierusze, on ocalały dotarł 
do niej ocalałej. Poeta stoi „wparty w posadzkę 
żywymi piętami”. Ta fraza podkreśla rozdźwięk 
między żywymi a umarłymi, ale też między sztuką 
a życiem, bo przecież Mona Liza jest „od mięsa 
życia odrąbana, porwana z domu i historii”. Taka 
wyjęta z kontekstu czasów, z kontekstu miejsc, poza 
biegiem dziejów wywołuje nieprzyjemną obcość. Jej 

„przeraźliwe uszy” są dosłownie „z wosku” / element 
techniki malarskiej Leonarda /, ale i metaforycznie 
nie słyszą – jakby zatkano je woskiem. Może, by 
nie dać się zwieść sprawami tego świata, może 
właśnie są jak uszy Odyseusza chronione woskiem 
przed zwodniczym śpiewem syren? Mona Liza jest 
głucha na wszelkie głosy, skargi, lamenty, żale, ale 
i na okrzyki radości czy szept wzruszenia. Jest „szarfą 
żywicy uduszona”. Wizerunek na portrecie zabił 
ją jako ją, jako konkretną osobę. Martwa więcej 
jednak warta niż żywa – „jej puste ciała woluminy 
są osadzone na diamentach”. A może te diamenty 
to aluzja do apokaliptycznego opisu Jeruzalem, 
które stoi na dwunastu klejnotach, szlachetnych 
kamieniach? Nie ma pośród nich diamentów. 
Na diamentach osadzone są „puste woluminy ciała” 
Mony Lizy – puste, czyli pozbawione treści, czyli 
tylko forma, poza którą nie ma nic, żadnej prawdy, 
żadnej żywej duszy. Niczego nie odczytamy z tego 
woluminu bez zawartości, z pustki, która w nim. 
To oszukane Jeruzalem, Jeruzalem przecenione, 
niewarte trudu życia.

Sztuka nie ocala, nie zbawia. Kto by słyszał 
o niej – przeciętnej Włoszce, gdyby nie wprawna 
ręka malarza? Zatem sztuka daje sui generis nieśmier-
telność? Dając ją niesie jednak ze sobą przestrogę 
MeMento MoRI. Choć zatrzymana na płótnie, nie 
żyje przecież, nie czuje niczego. Między cierpieniem 
człowieka a pięknem sztuki „miecz leży”. Między 
sztuką a życiem „miecz leży”. Bolesne rozczaro-
wanie poety nie jest tylko rozczarowaniem tym 
konkretnym obrazem. Jest rozczarowaniem, które 
przynosi konfrontacja życia ze sztuką, bólu z pięknem, 
barbarzyństwa z kulturą.

bRewIARz

Panie, 
obdarz mnie zdolnością układania zdań długich, 
których linia jak zwykle od oddechu do oddechu 
wydaje się linią rozpiętą jak wiszące mosty, jak 
tęcza, alfa i omega oceanu.

Panie, 
obdarz mnie siłą i zręcznością tych, którzy 
budują zdania długie, rozłożyste jak dąb, 
pojemne jak wielka dolina, aby mieściły się 
w nich światy, cienie światów, światy z marzenia

a także aby zdanie główne panowało pewnie 
nad podrzędnymi, kontrolowało ich bieg 
zawiły, ale wyrazisty, jak basso continuo trwało 
niewzruszenie nad ruchem elementów, aby 
przyciągnęło je jak jądro przyciąga elektrony siłą 
niewidocznych praw grawitacji

o zdanie długie tedy modlę się, zdanie lepione 
w mozole, rozległe tak by w każdym z nich 
znalazło się lustrzane odbicie katedry, wielkie 
oratorium, tryptyk

a także zwierzęta potężne i małe, dworce 
kolejowe, serce przepełnione żalem, przepaście 
skalne i bruzdę losów w dłoni

W wierszu „Brewiarz”, który stanowi błagalną 
modlitwę artysty do Boga o zdolność tworzenia 
za pomocą słów układających się w zdania, Herbert 
wyraża wiarę w możność nazwania świata, w moc 
języka poetyckiego, który jest w stanie zawrzeć 
w sobie prawdę o sensie ludzkiego bytu. Poezja 
zdolna zdaje się być do holistycznego ujęcia rze-
czywistości, odkrywając zarazem teleologiczność 
porządku istnienia. Nie znam piękniejszego hymnu 
ku czci wiersza niż te strofy. W „Rozmowie o pisa-
niu wierszy” Herbert rzekł, że „dopiero w języku 
ujawnia się człowiek cały – jego niepokoje i radości, 
wartości, które zaakceptował, i wierzenia”. Tadeusz 
Różewicz kiedyś w utworze „Zdjęcie ciężaru” stwier-
dził, że „poezja współczesna to walka o oddech”. 
Herbert prosi o zdolność układania zdań długich, 
których linia jest linią oddechu, „rozpiętą jak wiszące 
mosty, jak tęcza, jak alfa i omega oceanu”.

Logos – myśl i słowo nierozłączne dla Greków, 
stąd wyrażone jednym wyrazem, w Biblii ma moc 
stwarzania. Poeta poprzez trzykrotne porównanie 
wskazuje na jego siłę. Jak most łączy to, co dalekie 
i rozdzielone, likwiduje przepaście; podobnie jak 
efemeryczna tęcza upiększa niebo po burzy – tak 
wiersz rozjaśnia na moment codzienną szarość 
człowieczego bytu, by poprzez moc zamkniętą 
w poetyckich słowach mógł dotknąć początku 
i końca tego, co nie do uchwycenia intelektualną 
analizą – sensu życia.

W poezji zawiera się esencja ludzkiego rozumienia, 
przeżywania, tam „światy, cienie światów, światy 
z marzenia”. Tam wszystko, czego w inny sposób 
nazwać nie sposób. „Alfa i omega oceanu” – arché 
świata uczuć wyrażonych w myśli. Poezja zaprowa-
dza ład w chaosie wartości, ustala, co priorytetowe, 
co drugorzędne, ustanawia hierarchię dóbr. Muzyczne 
porównanie roli poezji do basu generalnego, który 
jak wiemy, wymaga często improwizacyjnego do-
pełnienia, ukazuje jej pewną niemożność innego niż 
poprzez nieuniwersalną metaforę dotarcia do prawdy 
ostatecznej, pewną niewypowiadalność do końca, 
który sami winniśmy sobie poprzez indywidualne 
przeżycie dopowiedzieć. To nie jest aposjopeza 
dla wszystkich. Trzeba osobistego wsłuchania się 
w myśl poetyckich słów i przefiltrowania jej przez 
własną wrażliwość.

Finalizm świata zdaje się być oczywisty niczym 
prawa grawitacji, które Herbert przywołuje w trze-
ciej strofie. Niezależnie czy będzie to paruzja czy 
finalizm heglowski, czy choćby finalizm wg Francisa 
Fukuyamy. Trud tworzenia – „zdania lepione w mo-
zole” – przeradza się w dzieło, przynosi niemożliwy 
do osiągnięcia inaczej efekt. Poezja dotyka sedna 
człowieczej egzystencji. W niej i Bóg, i człowiek 
ze swoimi emocjami, bólem, lękiem i swoim 
samotnym losem na wyciągniętej dłoni papieru, 
że posłużę się taką metaforą. W niej wszystko: 
i sacrum, i profanum, porządek serca i rozumu, 
intuicja i pewność, i „bruzda losów w dłoni”.

Zatem sztuka nie jest czy jednak jest oderwana 
od życia? Jak mają się do siebie te dwie?

zAMIAsT zAkońCzENIA 
z Johna Keatsa

odA do uRny gReCKIeJ

Attycka formo! Piękny ideale
Wpisany w taniec kamiennych postaci,
Zdobny wiciami zdeptanymi w szale,
Kształcie milczący, myśl się w tobie traci
Jako w wieczności: Te chłodne idylle!
Choć z wieku tego nie zostanie człowiek,
Ty przetrwasz dumna w przyszłości udręce,
Nowym przyjazna ludziom, którym powiesz:
„Piękno jest prawdą, prawda pięknem” – tyle
Wiedzieć wam dane i nie trzeba więcej.

Dwa wiersze
milena tejkowska
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Moja piękna mama. Moja…
rafał żebrowski

Tyle razy pisałem do uczestników 
Herbertiady, czy to teksty wprowadzające 
do jej programów, czy też przeznaczone 
do wygłoszenia posłania. Za każdym 
razem starałem się wtrącić cokolwiek 
o mej Mamie, a zarazem siostrze Poety. 
Niestety, z zasady nie były to wieści 
dobre. Miała już swoje lata, a kreśląc 
te słowa odczuwam jeszcze dreszcz 
grozy, że oto sprawiam Jej przykrość. 
W zasadzie cóż mi to za nowina, nie 
byłem grzecznym chłopcem, a więc 
niejako etatowo dostarczałem Jej zgryzot 
i bywały one poważniejszej natury niż 
mało eleganckie wytykanie wieku i stanu 
zdrowia. Z resztą nim porzuciła peregry-
nacje do Kołobrzegu, poczuwałem się 
do obowiązku, by przestrzegać Ją przed 
nadmiernymi wysiłkami. Obrzydliwie 
pragmatyczne zajęcie. Jednak zaprawdę 
powiadam Wam, że na kilka dni przed 
śmiercią w rozmowie powróciła do tego, 
jak też się udała ostatnia Herbertiada…1

Mimo upływu wielu lat, od kiedy 
ostatni raz bawiła między Wami, niejedna 
Herbertiadowiczka i Herbertiadowicz ją 
dobrze pamięta; bardzo drobną, z każ-
dym rokiem mocniej upodabniającą się 
do filiżanki ze starej porcelany, kruchej 
i mocnej zarazem, w której niegdysiejszą 
biel wkrada się odcień słoniowej kości. 
Czas bowiem płonie żywym ogniem i nas 
zmienia, ale wszakoż nie wszystkich tak 
samo. Więc bardzo długo bywała między 
Wami, zawsze żywo zainteresowana bie-
żącymi wydarzeniami, ale i pamiętająca 
dobrze, coście Jej przed rokiem lub kil-
koma laty prawili. Nawet czasami mnie 
to gniewało, bo pośród tego ożywienia 
nagle potrafiła się zapytać, nad czym teraz 
pracuję, choć akurat to powinna wiedzieć. 
Nie był to skutek jakiejś wybiórczej amne-
zji. Ona bywała między Wami dla Was 
i by dać wyraz szacunku dla dzieła, jakie 
w Waszym mieście, przy walnym udziale 
państwa Pechmanów, jest prowadzone. 
Szczególną radość sprawiała Jej trwałość 
dzieła i wytrwałość ludzi.

Młodzi Herbertowie byli dziećmi 
Polski Odrodzonej, z całym radosnym 
i bolesnym bagażem doświadczeń z tego 
wynikających. Mama urodziła się we 

1  Więc proszę mnie nie prosić o zdjęcia do zi-
lustrowania tego programu. Nie dam i to nie 
ze skąpstwa, ale uważam, że to wspomnienie 
zasługuje li tylko na opatrzenie fotografiami 
z Herbertiad i spotkań z ich organizatorami.

Lwowie w 1923 r., czyli wkrótce po uwol-
nieniu jej Ojca od pełnionych ochotniczo 
obowiązków wojskowych, co pozwoliło 
na założenie rodziny, a na nieco ponad rok 
przed swym bratem, który patronuje temu 
kołobrzeskiemu dorocznemu zamieszaniu 
jesiennemu, gdzieś z obłoków. A teraz 
po raz pierwszy w herbertiadowych 
dziejach Jej nie ma, bowiem przeniosła 
się do tamtej, najwyższej loży. Herbert 
bodaj najurokliwiej pisał o swojej prze-
najświętszej babci, Marii z Bałabanów, 
Marii doświadczonej. Kilka razy wracał 
także do swej matki, Marii z Kaniaków. 
Słaby, niestety, dał wyraz wdziękowi 
i ogromnej, niebywałej nawet jak mat-
czyną miłości, które wniosła w jego 
życie. W poświęconym jej w tomie Pan 
Cogito wierszu / okruchu prozy poetyc-
kiej wręcz ukazał nieprzekraczalność 
doświadczeń, a nawet brak jedności 
najbliższych sobie osób. Samotność jest 
częścią naszej kondycji, ale ten utwór 
budzi mój protest; zbyt to chłodne i na-
znaczone nieczułymi palcami rzymskich 
Parek, czy greckich Mojr, które właściwie 
po to przędziwo losu plotą, by je zerwać. 
Zdarzyło się nam ostro ze sobą powadzić 
o tą miłość matczyną i bynajmniej nie 
chodziło o wiersz, ale o męską rozmowę. 
Do dziś uważam, że miałem do tego 
prawo, bo mnie samemu brakowało tego, 
co On dostawał od swej matki, może 

nawet w nadmiarze. Napisał natomiast, 
że „Nigdy nie powróci na słodki tron 
jej kolan”, a po latach mnie przyszło 
w korespondencji rodzinnej odnaleźć 
fragment listu mojej przenajświętszej Babci, 
skarżącej się i równocześnie szczęśliwej, 
że wnuk – choć już zbyt ciężki – próbuje 
wciąż na nim zasiadać.

Wspomniany utwór Matka sąsiaduje 
nie bez powodu w tymże tomie z wier-
szem Siostra. No cóż, znów mam w tym 
wypadku poczucie niedosytu, podobnie 
zresztą jak wobec utworu poświęconego 
memu ojcu, Tadeuszowi Żebrowskiemu 
(Śmierć pospolita), do którego na serdecz-
nej miłości Poecie nie zbywało. Matka 
Herbertowi delikatnie wyrzucała w listach 
brak sprawiedliwego potraktowania jej 
męża, Bolesława Herberta. Co ciekawe, 
nagrywając płytę z autorecytacjami 
dla Radia Kraków już na łożu boleści 
i na krótko przed zgonem, Wuj opatrzył 
niektóre utwory rzucanymi avista dedy-
kacjami. Nie ma pośród nich skierowanej 
właśnie do Siostry, co Poeta w tymże 
nagraniu jak najsłuszniej sobie wyrzuca. 
A wiersz o siostrze, poza zewnętrznym 
sztafażem, w którym jak najściślej Autor 
odnosi się do swego doświadczenia (np. 
ówczesnej mody ubierania podobnie 
małych dzieci niezależnie od ich płci 
itd., itp.), właściwie nie zawiera nic 
osobistego. Spojrzenie na wieczność 
i uniwersalia najwidoczniej zabija lirykę, 
co częściowo odnosi się i do pozostałych 
wspomnianych tu wierszy.

Może zresztą sprawia to każde po-
słannictwo. Moją Mamę pamiętam, jako 
śliczną osobę, bardzo elegancką i zadbaną. 
Stwierdzenie to odnosi się do mego 
wczesnego dzieciństwa, kiedy ledwie 
skończył się stalinizm, a gomułkowo 
było potwornie siermiężne, więc to wcale 
nie było łatwe pozostawać zawsze 
taką  –  i to nie tylko w oczach syna, 
bo zdjęcia z tamtego czasu nie kłamią. 
Można nawet powiedzieć, że im łatwiejsze 
stawało się bycie damą, tym bardziej 
ma Matula odchodziła od uprzedniej 
dbałości. W sumie przyczyny były dość 
proste. Została z dwojgiem dzieci, kiedy 
jeszcze była dość młodą kobietą, bowiem 
jej Mąż przedwcześnie „wyemigrował 
w błękity”. A Ona wysyłała bratu treny 
pisane przez syna (por. korespondencja 
Z.H. z Miłoszem) i robiła wszystko, 
byśmy całego ciężaru straty nie poczuli. 
Pierwsze sieroce wakacje spędziliśmy 
na dość karkołomnej wyprawie na Węgry; 
pierwszą wigilię bez Ojca spędziliśmy 
w Zwardoniu, gdzie bezskutecznie pró-
bowałem skręcić kark na nartach.

Miało to oczywiście i inny wymiar. 
Moja młodsza siostra wymagała Jej 
wyjątkowo skrupulatnej opieki. Nie da 
się jednak ukryć, że Mama przeżywała 
bardziej sieroctwo małej dziewczynki 
z blond kucykami, niż chłopaka, który 
wchodził w drugą dekadę swego ży-
wota. W jego wypadku uznała, że musi 
mu zastąpić przede wszystkim ojca. 
Miewałem do Niej żal o oschłość, sta-
nowczość i wymagania, którym nie 
zawsze chciałem sprostać. Po latach 
i to – wstyd powiedzieć – całkiem nie-
dawno zrozumiałem, że złożyła ofiarę 

ze swej kobiecej, matczynej natury, by 
jakoś utrzymać w ryzach niespokojnego 
ducha potomka, bo przecież inaczej chło-
pak się zmarnuje. Nie powiem, bywało 
to nawet zabawne. Na koniec studiów 
napisałem pracę magisterską o kazaniach 
Aleksandra Lorencowicza, siedemnasto-
wiecznego prowincjała jezuitów rodem 
ze Lwowa, co było po części wynikiem 
mych własnych zainteresowań, ale także 
moim podarunkiem dla Niej, nieutulonej 
w żalu za rodzinnym miastem. A że była 
fundatorką moich studiów, to jeden eg-
zemplarz kilkusetstronicowej dysertacji 
przygotowałem dla Mamy. Byłem pewny, 
że przeczyta sumiennie. Jednak przeżyłem 
rozczarowanie spore, kiedy wygłosiła swą 
ocenę, bowiem – jej zdaniem – rzecz była 
źle napisana, językiem mętnym i stylem 
całkiem drewnianym. Od fachowej krytyki 
się wstrzymała – na tyle starczyło Jej 
przytomności. Jednak już wkrótce ten 
nieprzyjemny incydent stał się źródłem 
mojej uciechy. Najpierw me „dzieło” 
przekazała do lektury bratu, co się zowie 
pisarzowi i poecie, a ów wygłosił opinię 
zdecydowanie przeciwną. Podobało 
mu się wszystko, a zwłaszcza forma 
literacka. Wujowi nic nie powiedziałem, 
ani też Mamie nie czyniłem wymówek, 
bo całą frajdę diabli by wzięli. Tymczasem 
Mamuśka była dalej gnębiona, bo także 
rektor mego macierzystego KuL przyznał 
mi nagrodę za ową pracę, a w ślad za nim 
i Polskie Towarzystwo Historyczne swą 
im. prof. Herbsta. Pojechała ze mną 
na wręczenie tej ostatniej, co miało miej-
sce w Gdańsku na zjeździe Pth i choć 
była nad wyraz drobna oraz zasiadała 
w końcu wielkiej auli, to mogę przysiąc, 
że widziałem dziwne światło z tamtego 
miejsca biorące źródło.

Tyle ładnych porównań zastosował 
Herbert w wierszu o swej Babci, a mnie 
w tej chwili nic nie chce przyjść do głowy, 
bo każdą myśl z niej wypiera fraza… nie, 
nie z Wujowego utworu, ale z pieśni 
Kaczmarskiego i nic do rzeczy nie ma, 
że tak ów song lubię. „Tym galeonem 
barykady planetę ognia opływamy…”. 
W tym jest wszystko. Moja drobna, jakby 
porcelanowa, Mama była właśnie taka 
i nic jej zmóc nie było w stanie. Nie 
miejsce tu na prezentowanie wszystkich 
jej pomysłów, jak zabezpieczyć rodzinę 
i nic nie uronić z poziomu życia, jaki 
dotąd osiągała. Była waleczna i niezmo-
żona. Warunki sprawiały, że musiała 
oszczędzać. Nie robiła z tego tajemnicy. 
Niedługo po śmierci ojca pokazała mi pa-
sek z wypisanymi składnikami swej płacy 
i powiedziała: nie jest dobrze, ale sobie 
radę damy. Dekadę później mój ówczesny 
narciarski przyjaciel nie mógł uwierzyć, 
że dyskutuję z Nią, bo chce mi dać zbyt 
wiele pieniędzy na wyjazd w Tatry, a ja 
tylko myślałem o tym, iż ten raz nie 
będzie mnie przy niej w wigilię. Prawdę 
mówiąc obecność kolegi była konieczna, 
bo powiedziałem, że propozycja wyjazdu 
w tym szczególnym czasie nie przejdzie 
mi przez gardło, choć sama eskapada 
kusiła jak grzech. Wróciłem w rocznicę 
śmierci Ojca, 29 XII, ale nie będę ukrywał, 
że forsa też mi się skończyła. Ona zaś 
zawsze mówiła, że jest córką bankiera, 

co nie było prawdą, gdyż mój Dziadek 
był bardziej działaczem spółdzielczym niż 
konkurentem „Rotszyldów”. Ale zawsze, 
kiedy następował kryzys i nie wiadomo 
było, skąd wziąć pieniądze, powiadała, 
że to tylko gotówka i na tym koniec. 

Przeprowadziła nas przez ten paskudny 
PRL, że ledwie poczuliśmy dotyk tego 
obrzydlistwa. W ten sposób postępowała 
śladami swych rodziców, którzy w czasach 
strasznych dwóch okupacji (sowiec-
kiej i niemieckiej) uczynili wszystko, 
by uchronić swe dzieci, i co gorsza 
nie odnieśli pełnego sukcesu, bowiem 
najmłodsza latorośl Herbertów, mały 
Januszek zmarł późną jesienią 1943 r. 
Starsze rodzeństwo bardzo to przeżyło. 
To pewnie wówczas Wuj zaczął się 
skłaniać ku poezji, a Mama – już adeptka 
sztuki medycznej – wybrała pediatrię.

Mamuśka została taka do końca. Wieści 
o katastrofie smoleńskiej dopadły mnie 
przy śniadaniu. Wiedziałem, że będzie 
to dla Niej cios. Braciom Kaczyńskim 
sekundowała od czasu, kiedy na ekra-
nie telewizora zobaczyła, jak bliźniacy 
wychodzą z Belwederu, rzucając posady 
w administracji prezydenta Wałęsy. To, 
że potem za premierostwa Kaczyńskiego 
Polska kupiła rękopisy jej brata, tylko Ją 
umocniło w przekonaniach. Nie myliłem 
się co do jej reakcji. Łkała, dosłownie 
łkała. Po mojej stronie słuchawka te-
lefonu też stawała się wilgotna, choć 
nie uroniłem łzy, bo z przerażeniem 
myślałem wówczas o Niej, która przecież 
sama doświadczyła głęboko moskiew-
skiego barbarzyństwa. Tłumaczyłem 
więc, że trzeba zaczekać, że jeszcze nic 
nie wiemy. Uspokoiłem ją z trudem, 
a dziś mi wstyd i za mój kraj, i za moje 
ówczesne wysiłki. W każdym razie 
do końca nasze codzienne wieczorne 
rozmowy telefoniczne bywały pełne 
spraw publicznych i jakoś przesadnie nie 
różniliśmy się w ocenach. Może jednak, 
przy wszystkich wątpliwościach, jakie 
na ów temat miała, jakimś cudem i choć 
trochę udało się Jej mnie wychować. 
Trzeba powiedzieć, i z mej strony nie 
było to łatwe do zniesienia… zwłaszcza 
po sześćdziesiątce i habilitacji. Dziś też 
z Nią rozmawiam, może nawet częściej 
niż za Jej życia.

Więc cóż mam Wam powiedzieć 
kochani Herbertożercy, że także i Was 
kochała i obdarzała serdecznością, której 
w tym wypadku nie hamowały zapędy 
pedagogiczne, zrozumiałe u starego 
pediatry. Jeśliście mogli to odczuć i nie 
zauważyliście tej szczególnej zażyłości, 
to nic Wam nie pomoże. Mam wszakoż 
nadzieję, że takie przypadki będą nieliczne 
lub zgoła nie objawią się. Ci, którym nie 
było dane z Nią obcować, też pewnie 
odczują, co trzeba. Już ona coś wymyśli, 
a świętych obcowanie to prawdziwa po-
tęga, o czym też zaświadczał wielokrotnie 
Herbert i to nie tylko w swej twórczości. 
Nie zapominajcie więc małostkowo o Niej, 
a wyjdzie Wam to na zdrowie, wszak 
służką Asklepiosa była wierną i oddaną. 
Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę, by 
Ją zbiorowo wspomnieć, jeśli nie dla Niej 
i nie dla mnie, to dla własnego dobra, 
bo niewdzięczność to ciężki grzech.
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Mój brat Zbyszek
halina herbert‑żebrowska

W moich wspomnieniach z dzieciństwa 
brat Zbyszek był ze mną od zawsze, po-
dobnie jak rodzice i babcia. Byłam półtora 
roku starsza od niego, przez wiele lat nieco 
wyższa i silniejsza. W szkole chodziłam 
o dwie klasy wyżej. W wierszu „Siostra” 
narzeka na kłopoty ze swoją chłopięcą 
tożsamością. Był skazany na towarzystwo 
nieco starszej dziewczynki. Ubierano nas 
podobnie, więc początkowo nie dostrzegał 
różnic. Ja natomiast pamiętam jego typowo 
chłopięce wybryki, jak na przykład jazdę 
na buforze tramwaju dla urozmaicenia 
sobie drogi powrotnej ze szkoły.

Bawiliśmy się ze sobą doskonale. Nasze 
zabawy były najczęściej związane z ak-
tualnymi przeżyciami. Po wizycie w te-
atrze urządzaliśmy przedstawienie dla 
domowników. Zwiedzanie galerii obrazów 
owocowało zapałem do malowania 
własnych arcydzieł, które wystawiali-
śmy przypinając je szpilkami do firanek. 
Po obejrzeniu zawodów sportowych 
rywalizowaliśmy ze sobą w biegach, 
skokach czy rzutach.

W domu mieliśmy ten luksus, że opie-
kowały 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 jazdę na rowerze 
czy nartach. W święta i Tato włączał 
się do zabawy z nami.

Grywaliśmy z nim w gry towarzyskie, 
czasem zapraszał na lekturę i czytał 
pięknie wybrane fragmenty z „Trylogii” 
czy „Pana Tadeusza”.

Na początku lat 30. ubiegłego wieku 
dojrzewaliśmy kolejno do nauki w szko-
łach, które lubiliśmy. W tym czasie urodził 
się nasz brat Januszek. Byliśmy mu bar-
dzo radzi. W związku z powiększeniem 
się rodziny Tato postanowił zbudować 
letnie siedlisko w uroczych podmiejskich 

Brzuchowicach, leżących na skraju 
Roztocza Lwowsko-Tomaszowskiego. 
Spędzaliśmy tam miesiące wiosenno-letnie 
w bliskim kontakcie z piękną przyrodą 
tych okolic. 

Życie wydawało się nam dobre 
i pogodne. Mieliśmy kochającą rodzinę, 
przyjazne szkoły, a nasze miejsce 
na ziemi – Miasto Lwa – było piękne 
i inspirujące. Historii Lwowa uczono już 
w trzeciej klasie szkoły powszechnej. 
Urodzeni kilka lat po I wojnie światowej 
wiedzieliśmy, że nasz kraj odzyskał nie-
dawno niepodległość, a społeczeństwo 
polskie naszego miasta musiało walczyć 
zbrojnie o przynależność do odradza-
jącej się Ojczyzny. Odwiedzaliśmy 
często mauzoleum Obrońców Lwowa 
na Cmentarzu Łyczakowskim, a napis 
na pomniku Mortui sunt ut liberi vi-
vamus zapadł nam głęboko w serce.

We Lwowie lat 30. atmosfera była 
pogodna i wesoła, a życie kulturalne 
naszego miasta bogate i urozmaicone. 
Wystawy, koncerty, liczne kina i wspa-
niały teatr stwarzały możliwość godnych 
rozrywek również dla dzieci i młodzieży. 
Korzystaliśmy z tego z zapałem.

W czasie wojny nasza rodzina trzymała 
się razem, a zły los doświadczał nas bo-
leśnie. Na początku wojny odeszła na za-
wsze nasza droga babcia, a w roku 1943 
niespodziewanie Januszek. Lekkomyślna 
wyprawa Zbysia na narty w pewien 
zimowy wieczór 1941 r. zakończyła się 
wypadkiem. Ortopedyczne leczenie brata, 
realizowane etapami, trwało około 2 lat 
i nie przywróciło mu pełnej sprawności. 
W tym czasie mimo wszystko wyrósł, 
nareszcie stał się poważniejszym mło-
dzieńcem, który pilnie przygotowywał się 
do matury w ramach tajnych kompletów. 
Maturę zdał na początku 1944 r.

Późną wiosną tegoż roku do Lwowa 

zbliżała się ponownie Armia Czerwona. 
Istniała obawa, że znów staniemy się 
obywatelami zsRR, gdyż zwycięski Stalin 
nie odda naszego miasta. W tej sytu-
acji rodzice zdecydowali o wyjeździe 
do Krakowa, gdzie doczekaliśmy po kilku 
miesiącach końca wojny.

Po wojnie w Krakowie w miarę 
szybko zaczęło się rozwijać normalne 
życie. Otwarto wyższe uczelnie i już 
w marcu 1945 r. rozpoczął się pierwszy 
po pięcioletniej przerwie rok akademicki. 
Zostaliśmy studentami, Zbyś Akademii 
Handlowej, a rok później również prawa 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trudy 
żakowskiego życia i powojenną biedę 
znosiliśmy z humorem, odreagowując 
grozę minionych lat. Zbyś w tym już 
czasie pisał wiersze, choć się z tym nie 
zdradzał. Widoczna była natomiast jego 
fascynacja poezją. Utwory ulubionych 
poetów, polskich i obcych, znał na pa-
mięć i recytował je przy stosownych 
okazjach. Być może w ten sposób uczył 
się od mistrzów trudnej sztuki zaklinania 
słów w wiersze.

W 1947 r. po otrzymaniu dyplomu 
Akademii Handlowej Zbyś wrócił do domu 
w Sopocie, tu bowiem osiedlili się po woj-
nie nasi rodzice. Z dalszej nauki nie zre-
zygnował, kontynuując rozpoczęte studia 
prawnicze i filozoficzne na Uniwersytecie 
w Toruniu. Jakiś czas potem i ja wróciłam 
do domu z dyplomem lekarza w kieszeni. 
Miło wspominam te kilka lat spędzonych 
z rodzicami i bratem przed ostatecznym 
usamodzielnieniem się. Zaczęliśmy pra-
cować. Zbyś miał początkowo zajęcie 
zgodne z nabytymi w Akademii Handlowej 
kwalifikacjami. Niebawem przekonał się, 
że jego powołanie jest inne. Zaczął pisać 
i publikować w czasopismach małe utwory 
prozą lub wierszem i recenzje z wyda-
rzeń kulturalnych. Chodził na zebrania 
gdańskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich. Został członkiem-kandydatem 
tego związku i kierownikiem związko-
wego biura.

Te skromne początki działalności 
w środowisku literackim zbiegły się 
niebawem w czasie z tzw. okresem 
stalinowskim w życiu społecznym i po-
litycznym naszego kraju. Czas ten nie 
sprzyjał wolnej twórczości artystycznej 
i literackiej. Mój brat postanowił pozostać 
niezależnym. Zrezygnował z kandydo-
wania na członka zLP i przeniósł się 
do Warszawy, między innymi z zamia-
rem ukończenia studiów filozoficznych 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Za swoją niezależność płacił wysoką 
cenę. W Warszawie nie miał domu. 
Mieszkał z przyjacielem w pokoju sub-
lokatorskim, biedował, przyjmując tylko 
mało absorbujące, więc i nisko płatne, 
prace zarobkowe. Cały wysiłek i wolny 
czas rezerwował na samokształcenie 
i realizację planów twórczych.

Tak się złożyło, że w tym czasie 
ja i mój mąż Tadeusz, też lekarz, prze-
nieśliśmy się do bliskiego Warszawy 

Otwocka, do centrum leczenia chorób 
płuc. Byliśmy zatem znowu blisko. Mój 
dom był dla brata swoistym zapleczem. 
Przyjeżdżał, gdy miał kłopoty, potrzeby 
czy niedomagał, lub odwrotnie – w celach 
towarzyskich ze swoimi przyjaciółmi.

Po październiku 1956 r. nastąpiła tzw. 
„odwilż”, zmiana w stosunkach politycz-
nych i społecznych w naszym kraju. 
Niezaangażowana twórczość artystyczna 
znowu mogła być akceptowana. Mój brat 
miał przygotowane i kolejno wydał dwa 
tomiki wierszy oraz utwory dramatyczne 
dla potrzeb radia (jeden z nich został na-
grodzony na konkursie zorganizowanym 
przez Polskie Radio). Publikacje te zostały 
bardzo dobrze przyjęte przez krytyków. 
Najbardziej cieszył się z przydzielonego 
mu mieszkania oraz stypendium zLP 
na wyjazd do Paryża. 

Od tego czasu często i na długo wy-
jeżdżał z kraju.

Zbyszek jak się urodził, był bardzo dorod-
nym noworodkiem, dużym, z potężnym 
głosem, gdy płakał w klinice położni-
czej mówiono, że urodził się Zbyszko 
Cyganiewicz. Słowo „brat” niewiele 
mi wtedy mówiło. Myślałam, że to nowa 
zabawka dla mnie. Ponieważ miałam dużą 
lalkę, która zamykała oczy, a Zbyszka 
zobaczyłam z jednym okiem zamknię-
tym, włożyłam tam palec, by sprawdzić, 
czy coś tam jest. Wtedy się rozpłakał. 
Później jednak wszystko układało się 
bardziej harmonijnie.

Byliśmy dziećmi II Rzeczypospolitej, 
wychowani w kulcie dla Orląt Lwowskich. 
Od najmłodszych lat odwiedzaliśmy ro-
dzinnie cmentarz, mauzoleum obrońców 
Lwowa, gdzie 1 listopada w rocznicę zrywu 
zbrojnego było szczególnie uroczyście. 
Dumni i szczęśliwi z odzyskanej niepodle-
głości, obserwowaliśmy defilady w święta 
narodowe 3 maja i 11 listopada. W pocho-
dzie szła żywa historia. Na czele weterani 
powstań z 1863 roku, dostojni, siwobro-
dzi jechali w dorożkach. Potem oddział 
Halerczyków w błękitnych mundurach, 
gdyż jak wiemy to oni przecież przybyli 
na odsiecz w okresie walk o Lwów, dalej 
ułani jazłowieccy na koniach – to było 
wspaniałe i uroczyste. 

Wiele miało do zaoferowania miasto 
Lwów swoim dzieciom. Piękne, faliste 
okolice, w zimie świetne tereny narciar-
skie. Przy dobrych warunkach śniego-
wych można było na nartach podjeżdżać 
pod dom na ulicy Łyczakowskiej. Lwowski 
Teatr Wielki przygotowywał dla dzieci 
spektakle bajkowe na wielkiej scenie 
w fascynującej inscenizacji. Najmłodszych 
szczególnie interesowało muzeum przy-
rodnicze Dzieduszyckich. Wreszcie za-
pierająca dech w piersiach pięknem 
i wspaniałością Panorama Racławicka.

Myśmy to oglądali z bliska, o tych 
rzeczach mówiło się w domu tak nas 

wychowywano. Ojciec, chociaż prawnik 
z wykształcenia i zawodu, lecz o wiel-
kim humanistycznym duchu, umiał nam 
to przekazywać! Uwielbialiśmy, gdy wie-
czorem nas zapraszał do swego gabinetu, 
by w świetle zielonej stojącej na biurku 
lampy (miała śliczny zielony abażur), 
wprowadzać nas w świat bohaterów 

„Trylogii”, czy pięknie czytać nam „Pana 
Tadeusza”, czasem też poezje innych po-
etów, jak Słowackiego… Przyznam, że słu-
chaliśmy tego lepiej niż bajek na dobra-
noc. Mama, także z duszą humanistyczną, 
nie pracowała zawodowo, ale miała 
zadanie prowadzić dom jako podstawę 
szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa. 
Właśnie dlatego w domu działy się naj-
ważniejsze rzeczy.

Przeróżni mądrzy ludzie odwiedzali 
nasz dom i ojca. Byłam trochę star-
sza od Zbyszka – rzadko bawiłam się 
lalkami, a on żołnierzami, czy szablą. 
Pamiętam, dużo bawiliśmy się w teatr, 
bo też do niego chadzaliśmy. Zbyszek był 
bardzo dowcipnym, pogodnym chłopcem, 
lubił przyrodę. Miał, jak pamiętam, zawsze 
humanistyczne zainteresowania. Z mate-
matyki miał kłopoty – tak! (tu śmieje się). 
Pamiętam, że dużo chętniej angażował 
się do teatrzyków szkolnych. Na pewno 
lubił recytowanie wierszy, bo wtedy się 
recytowało – takie wtedy było jego termi-
nowanie w sztuce słowa u poetów Młodej 
Polski – czego sam jeszcze nie wiedział.

Naprawdę bardzo dużo zawdzięczamy 
naszemu ojcu. Ojciec jakby wszystkich 
stymulował. Był prawnikiem, doktorem 
prawa, a przy swych zainteresowaniach 
humanistycznych wiedział „co się z czym 
je” – znał historię, co w połączeniu z za-
interesowaniem sztuką dawało wspaniałe 
rezultaty! On kochał literaturę! Gdy jeszcze 
nie umieliśmy czytać – już nam czytał, 
a przy tym objaśniał, żeby nam przybliżyć, 
o co właściwie chodzi...

Święta, wszystkie święta, atmosfera 
przygotowań do nich …Pamiętam jak 
ze Zbyszkiem wąchaliśmy przez za-
mknięte drzwi, które były zamknięte 
aż do Wigilii, czy pachnie choinka, czy 
czuć zapach z paczek… Nasz ojciec za-
wsze wspaniale to wszystko organizował. 
Mama zabezpieczała całe zaplecze. Moja 
mama miała dużo rodzeństwa Był taki 
stryjeczny dziadek ze strony ojca, Marian 
Herbert, on był nawet generałem pol-
skim, który przeszedł z armii austriackiej, 
miał sześciu synów... Zatem wszyscy 
schodzili się na wszystkie święta do nas. 
Śpiewaliśmy kolędy przy pianinie, które 
było w domu, na którym grał ojciec 
z racji swych muzycznych zainteresowań. 
Ojciec był obdarzony wyjątkowo dobrym 
słuchem, czego my nie posiedliśmy. 
Wspominaliśmy to często, tę atmosferę 
do czasu emigracji Zbigniewa, a później, 
gdy wrócił, także!

Dbano też o nasze sportowe przygo-
towanie, jeździliśmy na nartach i łyż-
wach. Przedwojenne zimy były śnieżne, 
a śródmieście Lwowa leży w kotlinie 
i wiele ulic pnie się na wzgórza – było 
więc mnóstwo terenów do szusowania. 
Na wschód od Lwowa ciągnie się pasmo 
wzgórz, którego najwyższym szczytem 
jest tzw. Czartowska Skała. Był z niej 
bardzo długi zjazd wprost do podmiejskiej 
restauracji. Wracało się tzw. skiringiem: 
sanie ciągnęły linę, której się trzymaliśmy, 
szosa była dostatecznie śnieżna, by tak 
zajechać do domu. Na lato ojciec urzą-
dził nam wspaniałe wakacyjne miejsce 
pod Lwowem, w Brzuchowicach. Miał 
to być skromny letni domek, ale tata 
miał zaprzyjaźnionego architekta, więc 
powstała całkiem ładna willa. Nazywała 
się „Leśna”, był przy niej nawet ogro-
dzony kawałek lasu. Huśtaliśmy się, bawili 
w chowanego, grali w krykieta – było 
wesoło. W niedzielę zawsze pełno gości.

U nas mama chodziła z nami na spa-
cery. Kiedy zaczęliśmy jeździć na nar-
tach, początkowo stała i marzła, potem 
też jeździła. W lecie razem chodziliśmy 
na plażę, uczono nas pływać, Zbyszek 
pływał jak ryba. I wszystkich denerwo-
wał, bo wypływał daleko, widać go nie 
było. Lubił zresztą sprawdzać, czy jest 
dla mnie kimś ważnym. Mówił: „idę się 
zgubić” i wychodził za furtkę. Jak znikał, 
wybiegałam za nim z krzykiem – to była 
taka próba.

Wspólnie mieliśmy różne przestępstwa 
na sumieniu w dzieciństwie, czego po-
nosiliśmy konsekwencje. Np. pamiętam, 
że w namiocie, który zrobiliśmy sobie 
w domu, paliliśmy papierosy skradzione 
ojcu. Nakryto nas, jak kłęby dymu za-
częły wydobywać się z namiotu i była 
z tego powodu awantura. Jedliśmy potem 
w kuchni, bo nie byliśmy godni jeść 

z tatą. Nie oberwaliśmy, bo u nas były 
honorowe kary.

Zbyszek lubił dobre jedzenie, ale nie 
jako dziecko. A jako dorosły... Jak był 
taki bardzo chory, to robiłam mu ruskie 
pierogi, bo tylko ja ze Lwowa wynio-
słam taką umiejętność. A we Lwowie 
w każdy piątek musiały być na obiad 
ruskie pierogi z dużą ilością dobrego sera. 
To w ogóle byłby koniec świata, gdyby 
nie było ruskich pierogów. On sobie 
bardzo je cenił i kiedy mu je przynosiłam, 
mówił: „Pierożyńska przychodzi”.

Tęskniliśmy za Lwowem. Mój brat, 
jak już był ciężko chory, powiedział: 

„Chciałbym być pochowany na Cmentarzu 
Łyczakowskim”. Odpowiedziałam: „Ja też”. 
I na tym się skończyła rozmowa, 
bo co można było jeszcze dodać. 
To gdzieś w nim siedziało. 

Pierożyńska przychodzi
ze wspomnień haliny herbert‑żebrowskiej
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Nikt nie rodzi się poetą
rafał żebrowski

Choć dokładnie nie pamiętam, kiedy to się 
zdarzyło, ale wracając pamięcią do tamtej 
chwili, niemal ją widzę pod przymkniętymi 
powiekami. Wówczas byłem studentem, 
a więc rzecz działa się w latach siedem-
dziesiątych. Właśnie przybyłem na spo-
tkanie z wujem, Zbigniewem Herbertem. 
Był bardzo poruszony, a przyczyna tych 
emocji wydawała mi się wówczas dość 
zagadkowa. Tak więc stał pośrodku tej 
części kuchni, która pełniła funkcję ja-
dalni oraz miejsca spotkań nieformalnych, 
i rozprawiał z podnieceniem: – „Jemu się 
wydaje, że ja długo czekam, aż natchnienie 
spłynie na mnie z nieba, niczym promień 
lub ognik nad głową apostoła, a reszta 
się dzieje sama”. Dziś oczywiście żałuję, 
że nie zakonotowałem w swej pamięci, kto 
w taki gwałtowny ruch wprawił uczucia 
Poety. Może po prostu byłem zadowo-
lony, że dzięki szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności tą osobą nie byłem ja sam. 
Notabene, przyszły Autor Pana Cogito 
miał już wówczas licznych wielbicieli 
swego talentu i bynajmniej nie mógł 
odpowiadać za wybryki „wielbicieli”. 
To w owych czasach z ust swego uniwer-
syteckiego kolegi, obecnie szacownego 
profesora polonistyki, słyszałem supozycje, 
iż mój Wuj powinien dać się wybrać 
do Sejmu, by wstrząsnąć podstawami 
komuny i bardzo się biedziłem, aby mój 
respons był w miarę dyplomatyczny.

Jednak równocześnie przecież były już 
całkiem realne podstawy do wpisania 
Zbigniewa Herberta w poczet najwięk-
szych polskich poetów współczesnych, 
a z czasem do świadomości czytelników 
i przynajmniej części literaturoznawców 
zaczęło docierać, iż waga Jego twórczości 
jest daleko bardziej ważka, pozwalająca 
na porównania z Janem z Czarnolasu 
i Juliuszem Słowackim. To oczywiście 
jeszcze o niczym nie świadczy, tak samo 
zresztą jak pełne modestii frazy w na-
pisanym później wierszu Do Ryszarda 
Krynickiego – list:

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 zapamiętania 
a mowa jest jak piasek (…)

Nie można się dać zwieść pozornej 
prostocie tej poetyckiej epistoły, która 
w istocie jest dzielnym wierszem, peł-
nym autoironii i niepozbawionym zaka-
muflowanej złośliwości. Trzymając się 
jednak naszego tematu, od razu trzeba 
nadmienić, że „szamańskie praktyki” nie 
były obce Herbertowi, który nie tylko 
najdoskonalej potrafił wyrazić polskie 
zbiorowe doświadczenie ostatnich dekad, 
ale i nadał temu formę tyleż znakomitą 
artystycznie, co uniwersalną. Notabene, 
pośród popiołów różnych zabiegów 
Herbertomachów jak brylant lśni koncept, 
iż oto Autorowi Przesłania Pana Cogito 
należałoby postawić zarzut tworzenia 
nieznośnie celnych, wręcz przysłowio-
wych fraz. Nie będziemy tu wywodzić 
jeremiad nad zazdrością w cechu ry-
mopisów, ale chciałbym zwrócić uwagę 
na to, że istotnie owo oskarżenie zostało 
skierowane pod właściwym adresem, 
bo takich miejsc w herbertowskich 
wierszach jest znacznie więcej niż się 
powszechnie uważa. To, że zaledwie kilka 
bywa cytowanych, czasem do przesytu 
i znudzenia włącznie, to już wina sza-
nownej publiczności literackiej, a jeszcze 
bardziej tuzów naszej kultury.

Jednak nie ma co ukrywać, że w cyto-
wanym powyżej, a ogłoszonym w 1983 r. 
utworze – choć z pewnym przeką-
sem  –  Poeta uznał swą sztukę za po-
krewną praktykom zgoła mało racjonal-
nym, które nie układają się w spójny 
system, lecz umysły bardziej ścisłe 
wprowadzają w stan dość zaawansowa-
nego niepokoju, którego nie chciałbym 

nazywać metafizycznym. Oczywiście 
wszystko można sprowadzić do przekory, 
bo akurat ten Poeta istotnie bardzo często 
robił do swych czytelników tzw. perskie 
oko. Jednak przyjmując bezkrytycznie 
takie założenie, popełnilibyśmy poważny 
błąd. W dzisiejszych czasach panuje dość 
nieznośna maniera, by za wszelką cenę 

„dokonywać odkryć”, prowadzących 
do zdobycia „kluczy” do wszelkich tajem-
nic. Tymczasem dzieje cywilizacji wska-
zują, że takie rozwiązania należą jedynie 
do sfery religii, a we wszelkich innych 
przypadkach prowadzą na manowce lub 
nawet do zbrodni. Zresztą bardzo często 
uproszczenia kończą się prostactwem, 
uwłaczającym „potędze smaku”. Tak dla 
przykładu warto wspomnieć, że Herberta 
cygański żywot raczej męczył, a przede 
wszystkim był traktowany przezeń jako 
strata czasu, który winien poświęcać 
swemu… no właśnie, aż prosi się, by 
napisać „posłannictwu”… i już widzę jak 
Wuj marszczy brwi w poczuciu niesmaku. 
Tym bardziej, że był „posiadaczem” tak 
licznych cnót towarzyskich, iż dosłownie 
nie było sposobu, by nie czynić z nich 
użytku, a może nawet byłoby to grzechem. 
Jednak biada temu, kto uległ zwodni-
czemu urokowi rozbawionego Poety, który 
na próbę nieupoważnionej fraternizacji 
zawsze odpowiadał gwałtownie, czasem 
niemiłosiernie wykpiwając śmiałka.

No tak, ale najwyraźniej nasze roz-
ważania brną w ślepą uliczkę, więc 
trzeba odwołać się do szlachetnej muzy 
Clio, którą zresztą z poezją wiążą nici 
nierozerwalne. W dzieciństwie Zbyś 
nie był szczególnie silnym chłopcem 
i po prawdzie można go uznać za nie-
odrodnego dziedzica nieświetnego zdro-
wia Herbertów. W tych odległych cza-
sach to latorośl zaprzyjaźnionego rodu 
Heintschów, Paweł, towarzysz wielu 
zabaw i eskapad narciarskich, a potem 
niespełniony poeta i ksiądz pasterzu-
jący na mocno prowincjonalnej parafii, 
zdawał się już chłopięciem dosiadać 
pegaza. Do końca też swoich dni nie 
mógł zrozumieć, jak się to stało, iż ten 
cichy, niezbyt „efektowny” „Benio”, tak 
zdystansował go w pisarskim rzemiośle 
pomimo wszystkich wcześniejszych au-
spicji i późniejszych mozołów oraz starań. 
To już ty, Halinko – mówił do siostry 
Zbigniewa niedługo przed własnym 
zgonem w Domu Księdza Weterana 
w Otwocku – wydawałaś się śmielsza 
i bardziej przystawałaś do naszej kompanii. 
Notabene, sam Herbert wspominał w jed-
nym z wywiadów, że w domu rodzinnym 
był zwyczaj układania rymowanych 
powinszowań, ale zwolniono go z tego 
obowiązku, bowiem wierszoklectwo 
słabo mu szło, a rodzice nie chcieli go 
stresować. 

Nie tylko nie zamierzam dezawuować 
tego świadectwa, lecz śmiem twierdzić, 
iż ma ono pokrycie w faktach, które 
w swoim czasie ujawnię, ale teraz po-
przestanę na zacytowaniu prologu wiersza 
Życiorys z tomu Rovigo (są bowiem 
dwa poetyckie curriculum vitae pióra 
Herberta i oba mają niemały związek 
z Jego własnym żywotem, choć nigdy 
aż po ścisłość autobiograficzną). Co cie-
kawe, reszta cytowanego poniżej utworu 
mogła by być antycypacją drogi życiowej 
Poety, gdyby… nie został poetą. A więc 
oddajmy głos samemu Herbertowi:

Byłem chłopcem cichym trochę 
sennym – i o dziwo – 
inaczej niż moi rówieśnicy – 
rozmiłowani w przygodach –
na nic nie czekałem – nie 
wyglądałem przez okno
W szkole – pracowity raczej niż 
zdolny posłuszny bez problemów
(…)

To wszystko – wbrew pozorom  – 
prawda. Natomiast wierutnym wymysłem 
jest posądzanie Ojca przyszłego Poety 
o zmuszanie go do wyboru przyszłej 
drogi życiowej. Nawet to, co w jednym 
z wywiadów powiedział sam Herbert, 

iż sprawił mu zawód, bo „przystał 
do artystów”, było autoironicznym 
żartem i to – wedle mego osobistego 
mniemania – pozbawionym wdzięku. 
Tego typu stwierdzenie nie tylko czyni 
z mego Dziadka domowego satrapę, 
ale i okropnego drobnomieszczanina, 
a ów miłośnik literatury i poezji, czło-
wiek niebywale muzykalny, nie tylko 

„oglądacz”, ale i kolekcjoner obrazów, 
czyli – krótko mówiąc – przedwojenny 
inteligent całą gębą, a przy tym wzięty 
prawnik oraz działacz gospodarczy 
na polu spółdzielczości, nawet na takie 
supozycje nie zasłużył. Ale mniejsza 
z tym, bowiem najlepiej o nim świadczy 
to, że z cichego i co najwyżej uzewnętrz-
niającego specyficzne poczucie humoru 
(też podobne do ojcowego) chłopca, 
wychował takiego poetę.

Podobnie ma się rzecz z imputowanymi 
Zbigniewowi Herbertowi inklinacjami 
do polonistyki, które miał przejawiać 
w czasie – powiedzmy – pomatural-
nym, a więc u progu swej dorosłości. 
Rzeczywiście do takich wyborów wy-
dawały się go skłaniać bardzo bolesne 
przeżycia. Wszak czasem nie raz popy-
chały one ludzi ku mistyce lub innym 
wzlotom ducha. Otóż przyszły Poeta uległ 
ciężkiej kontuzji narciarskiej – wedle 
moich ustaleń – ostatniej zimy okupacji 
sowieckiej. Podobne cierpienia, choć 
z innego powodu, z Ignacego Loyoli uczy-
niły twórcę zakonu jezuitów, a z czasem 
i świętego. Nasz bohater po naznaczo-
nym bólem leczeniu i rekonwalescencji 
pozostał kaleką do końca życia, zrazu 
poruszał się o kulach, a po ich porzu-
ceniu dość długo nie mógł się obyć bez 
ortopedycznego buta. Mimo to dokończył 
edukację na poziomie licealnym, oczywi-
ście na tajnych kompletach we Lwowie. 
Trzeba przyznać, że w rodzinnym mieście 
nie miał zbyt wiele czasu na podjęcie 
decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej, 
bowiem już wiosną 1944 r., wraz z całą 
najbliższą rodziną, znalazł się w Krakowie.

W korespondencji z Marią Obercową, 
której potem dedykował wiersz Wilki, 
znalazł się ciekawy wątek. Otóż Pani 
ta zwróciła się do Poety z prośbą 
o napisanie wspomnienia o tajnych 
kompletach, prowadzonych przez jej 
mistrzynię, p. Izydorę Dąbską, późniejszą 
profesor filozofii i adresatkę dedykacji 
Potęgi smaku. Herbert odpowiedział, 
że takowych wspomnień nie ma, bo bodaj 
raz był na konspiracyjnych zajęciach, 
a poważniejsza znajomość między nim 
a Panią Profesor zadzierzgnięta została 
dopiero po wojnie w Gdańsku. Tu także 
dało o sobie znać domniemanie, że Autor 
Pana Cogito musiał niegdyś poszukiwać 
swego celu w życiu poprzez zamiłowanie 
do nauk „subtelniejszych” niż „stosowane”. 
Było jednak zupełnie inaczej. Oddajmy 
głos Leszkowi Elektorowiczowi, poecie 
i przyjacielowi Zbigniewa Herberta, 
który pisał: „Spotykaliśmy się w latach 
okupacji niemieckiej przy zakrapia-
nych w miarę, ale ograniczanych przez 
Polizeistunde, okazjach towarzyskich, 
w których młodziutki Zbyszek zachwy-
cał – już wtedy – erudycją i humorem. 
Bywało to w domu pp. Sekiełłów, zna-
nej lwowskiej rodziny; w spotkaniach 
uczestniczył dr Stanisław Hubert, niejako 
mentor Zbyszka, znacznie od niego 
starszy, późniejszy profesor prawa 
międzynarodowego na Uniwersytecie 
Wrocławskim”. W istocie, obu wymie-
nionych wyżej panów dzielił dystans 
jednego pokolenia, bowiem starszy 
z nich był już przed wojną docentem 
Katedry Prawa Politycznego i Prawa 
Narodów Uniwersytetu Jana Kazimierza. 
Z uczelnią tą był również związany 
w okresie okupacji sowieckiej, przy 
czym przez pewien czas nie znajdował 
się na liście osób formalnie zatrudnio-
nych (brak go np. w wykazie z lipca 
1940 roku). Prowadził też wykłady 
z prawa narodów na tajnych kompletach, 
w ramach konspiracyjnego Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza, 
a równocześnie był związany z polskim 
podziemiem, działającym na terenie 
Lwowa podczas okupacji niemieckiej. 
Otóż – jak z tego widać – Zbigniew 
Herbert przed opuszczeniem rodzinnego 

miasta bynajmniej nie był zafascynowany 
badaczem literatury, czy jakimś pisarzem, 
ale wybitnym znawcą prawa. To, czy 
poznał go, karmiąc wszy w Instytucie 
Tyfusowym profesora Rudolfa Weigla, 
czy też w inny sposób, nie ma dla nas 
większego znaczenia, choć oczywiście 
uczęszczanie na wykłady o treści jury-
dycznej jeszcze pewniej potwierdzałoby 
poniższą tezę. Wydaje się bowiem dość 
prawdopodobne, że przyszły Poeta 
w istocie poważnie już wówczas myślał 
o pójściu w ślady ojca i była to jego 
własna, a nie wymuszona decyzja, tym 
naturalniejsza, że osobowość rodziciela 
dominowała w kręgu rodzinnym. Nie bez 
znaczenia była też specjalność docenta 
Huberta; czyż bowiem studiowanie prawa 
narodów nie było odtrutką na szaleństwa 
wojny, ludobójstwa i czystek etnicznych, 
których tragiczne skutki wrażliwy mło-
dzian obserwował w swym najbliższym 
otoczeniu. Notabene, z lwowską Katedrą 
Prawa Politycznego i Prawa Narodów 
związane też było studium dyplomatyczne, 
którą to dziedziną Zbigniew interesował 
się bezpośrednio po wojnie.

Jednak – być może – ulegamy złudzeniu, 
biorąc nikły, choć znaczący ślad, który 
jest jak pojedynczy kamień w szerokim 
nurcie strumienia. Wszak Zbigniew 
Herbert w wystąpieniach publicznych 
parokrotnie sam wskazywał, że zaczął 
pisać wiersze właśnie mniej więcej w tym 
samym czasie. Wystarczy wspomnieć, 
że w 1943 r. zmarł młodszy braciszek przy-
szłego Poety, Januszek, i był to szok dla 
całej rodziny, a zarazem powód całkiem 
wystarczający, by w „chłopcu cichym 
trochę sennym” obudzić pisarza. Tak 
więc może z „towarzyskich” okoliczności 
wyciągnęliśmy zgoła pochopne wnioski.

A jednak – nie! Przekonuje nas o tym 
w sposób niepodważalny świadectwo, 
którym jest jeden z listów pisanych przez 
Herberta już z Krakowa do znajdują-
cego się jeszcze we Lwowie Zdzisława 
Ruziewicza, syna zamordowanego przez 
Niemców profesora (współtwórcy słyn-
nej tamtejszej szkoły matematycznej), 
ale w tym wypadku przede wszystkim 
najserdeczniejszego przyjaciela młodości 
przyszłego Autora Pana Cogito. Dodać 
jednak wypada, że opuszczenie rodzinnego 
miasta było dla wybrańca muz traumatycz-
nym przeżyciem, a i rodzice najwyraźniej 
pozostawiali mu sporo swobody, choć już 

kilka miesięcy minęło od Jego ostatniego 
osiągnięcia życiowego, czyli zdobycia 
konspiracyjnej matury. Toteż szczególnej 
wagi nabiera fragment listu napisanego 
przezeń 28 IV 1944 r.: „W ostatnim czasie za-
cząłem czytać i uczyć się nieco. Odkryłem 
pewną bogatą bibliotekę prywatną (z ksią-
żek można korzystać, tylko czytając je 
w gabinecie pana domu), zawierającą 
m.in. Bibliotekę Nobla1 (prawie komplet), 
Wielką Lit[eraturę] Powszechną2 i i[nne]. 
Stwierdzam po raz setny, że literatura 
oczyszcza, zanurzam się tedy po szyję 
w tej krynicy i coraz bardziej trzeźwieję. 
Zawarłem przytem znajomość z pewną 
panią (Mgr. [Magister] nauk ekon[omicz-
no]-handlowych wsh [Wyższa Szkoła 
Handlowa] – Warszawa), która obiecała 
mi wyrobić konieczne do nauki stosunki, 
tudzież udzielić fachowej lektury. Już 
zwędziłem jej parę podręczników, które 
studiuję wieczorem (ekonomia jako środek 
nasenny)”. Może i słowa te nie zostały 
skreślone z należytą powagą, ale bez wąt-
pienia dowodzą, iż mimo braku entuzjazmu 
młody Zbigniew Herbert samodzielnie 
i świadomie wchodził na drogę kontynu-
owania tradycji familijnej, zainicjowanej 
przez Ojca.

*
Powyższy szkic został opatrzony nieco 
zbyt dramatycznym tytułem, na domiar 
złego opartym na dość karkołomnej 
konstrukcji logicznej: skoro nawet Herbert 
nie urodził się poetą, to któż mógłby być 
z góry predestynowany do tego szlachet-
nego powołania. Doprawdy nie poszukuję 
tu zasługi poprzez wspieranie nauki naszej 
matki, Kościoła Katolickiego, wbrew 

„błędom” kalwińskim, lecz namawiam 
do ostrożności w ferowaniu wyroków; 
do odrzucania jednowymiarowego po-
strzegania losu Poety; a wreszcie – głoszę 
pochwałę poszukujących własnej drogi!

1  Seria edytorska Wydawnictwa Polskiego, 
spółka z ograniczoną poręką, Poznań ul. 
Zwierzyniecka 6. Lwów ul. Zyblikiewicza 
15, pod redakcją Stanisława Lama. 

2  Jedna z „flagowych” edycji Księgarni i Domu 
Wydawniczego Trzaska, Evert i Michalski, 
ukazywała się w latach 1930–1933, pod re-
dakcją Stanisława Lama. 
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Już samo pojęcie grzechu lenistwa właści-
wie odnosi nas do porządku świata. Sam 
jestem pełen winy i tylko mam nadzieję, 
że będzie mi policzone, że starałem 
się strzec przed brakiem serdeczności 
i oszczędzaniem głowy w myśleniu. 
Wbrew pozorom wstrzemięźliwość w za-
stanawianiu się nad sprawami tego świata 
jest groźniejsza niż wszelkie podziemne, 
czy jawne i dwupłciowe komitety na rzecz 
powszechnego zniszczenia. Nie naduży-
cie, ale bezruch myśli są największym 
zagrożeniem dla ludzkości. Choć akurat 
to twierdzenie – zwłaszcza dziś – nie 
wydaje się prawdziwe, bo już od przeszło 
pół wieku jesteśmy świadkami bezrozum-
nej rewolucji, kryjącej się pod hasłami 
naprawy błędów ludzkości i jej rozwoju, 
a zbrojnej w tępawy miecz poprawno-
ści politycznej. Doprawdy rzadko się 
zdarza, by ktoś podejmował rzeczową 
krytykę tego zamętu pojęciowo-mental-
nego, wskazując, że ostatecznie może się 
on skończyć, jak w przypadku opisanym 
w jednym z wierszy Herberta (Damastes 
z przydomkiem Prokrustes mówi), że się-
gnę po najbardziej wymowny przykład 
z tomu Raport z oblężonego miasta. Dodać 
wypada, iż wspomniane oblężenie trwa 
nadal, a walka z rozumem i instynktem 
samozachowawczym przybiera coraz 
gwałtowniejsze formy, zwłaszcza w sferze 
rujnowania myśli i zdrowego rozsądku.

Jednym z warunków powodzenia 
tej – pożal się Boże – imprezy jest uczy-
nienie z przedstawicieli gatunku homo 
sapiens bezwolnego tłumu, owej try-
umfującej „masy” Jose Ortegi y Gasseta. 
Niebezpieczeństwu, jakie rodzi przejęcie 
przez nią roli głównego aktora na scenie 
dziejów, ów filozof hiszpański poświęcił 
arcyaktualną, acz niezbyt dużą ksią-
żeczkę, która – co ciekawsze – ukazała 
się po raz pierwszy w 1930 r., a więc 
na kilka lat przed rozpętaniem szaleń-
stwa wojny domowej, które pochłonęło 
jego piękną ojczyznę, a zwłaszcza jego 
rodaków, znanych powszechnie jako 
ludzie pogodni i rozumni (kolejność 
przymiotników przypadkowa). Myśli 
tam zawarte nie tyle nawet powracają, 
co są stale obecne od tamtych czasów, 
a zdiagnozowana wówczas zaraza już 
nie raz zaprezentowała swą morderczą 
siłę i jak widać nie dość powtarzania 
i rozwijania zawartych w przywołanym 
wyżej Buncie mas konstatacji; u nas 
ostatnio m.in. przez Ryszarda Legutkę 
(por. Triumf człowieka pospolitego).

Już blisko dekada mija od Roku 
Herbertowskiego, anno Domini 2008. 
Uczestniczyłem wówczas w jego komi-
tecie programowym i kiedy pojawił się 
problem wyboru motta dla tego całego 
przedsięwzięcia, postanowiłem to wy-
zwanie potraktować bardzo poważnie. 
A był z tym nie byle jaki kłopot, bowiem 
w twórczości mego śp. Wuja skrzy się 
wiele fraz przyciągający uczucia i umysły. 
Ba, nawet się zdarzało, iż Poeci z gatunku 
minores czynili mu z tego zarzut, bowiem 
mniejsze zdolności generować zwykły 
silne emocje. Zacząłem więc wertować 
swój ulubiony „złoty” piwowski tom 
poezji Herberta, a dla pewności do sys-
tematycznego przeglądania zaprzągłem 
żonę, która właśnie była złożona chorobą. 
Oba wystawione na pastwę naszych 
wysiłków egzemplarze zostały doku-
mentnie obklejone zakładkami… a i tak 
jeden z pierwszych cytatów uznaliśmy 
za najodpowiedniejszych, a i później 
podczas „programowego konwentyklu” 
w Bibliotece Narodowej okazał się on nie 
mieć konkurentów.

Miałem już okazję pisać o tym, że w bar-
dzo symptomatyczny sposób wiersze 
nawiązujące do doświadczeń wojennych 
otwierają twórczość późniejszego Autora 
Pana – nomen omen – Cogito, jeśli weź-
miemy pod uwagę jej korpus zasadniczy, 
czyli tomy wierszy skomponowane przez 
samego Herberta. To właśnie w pierw-
szym utworze w większy stopniu oderwa-
nym od fundamentalnej dla pisarza traumy 
(Napis, ze Struny światła) znajdziemy 

frazę: „we mnie jest ogień który myśli”, 
którą Poeta dopełnia słowami „i wiatr 
na pożar i na żagle”. Z tej drugiej części 
cytatu zrezygnowałem, by nie zaciemniać 
przesłania w swej naturze jak najbardziej 
hasłowego, a każde rozmnożenie słów 
niszczyłoby zawarte w nim wezwanie, 
bo fraza ta, to nie tylko szkic do autopor-
tretu, ale i swoiste wici do potomnych. Nie 
należy jednak lekceważyć owej drugiej 
części twierdzenia. Już u kresu swej życio-
wej drogi Herbert napisał (Czas z Epilogu 
burzy): „oto żyję w różnych czasach, jak 
owad w bursztynie, nieruchomy, a więc 
bez czasu, bowiem nieruchome są członki 
moje i nie rzucam na ścianę cienia, cały 
w jaskini, jak w bursztynie nieruchomy, 
a więc nie istniejący”. W istocie bowiem 
obie cytowane powyżej frazy głoszą 
pochwałę ruchu jako podstawy życia.

Słusznie intuicja – jak pozwalam so-
bie mniemać – narzuca się Państwu 
z natarczywym odniesieniem, powyżej 
przywołanego, herbertowskiego credo 
do starego dobrego Heraklita (ok. 540–
ok. 480 p.n.e.) z pięknego niegdyś, a i dziś 
w okaleczonym kształcie zachwycają-
cego, Efezu. To właśnie on był autorem 
maksymy panta rei, czyli wszystko 
płynie, do czego jeszcze wrócimy, bo-
wiem wiąże się z tym topos rzeki, jako 
symbolu wiecznej zmiany. Mędrzec ów 
zwany był „ciemnym filozofem” i to nie 
tylko ze względu na swój zawiły styl 
pisarski, bowiem używanie go było 
w wypadku efeskiego mędrca prostą 
konsekwencją braku zaufania do ludzkiego 
rozumu. W zasadzie wiedział, że dostęp 
do prawdziwej mądrości i tak będą 
mieli nieliczni, a nawet lepiej – by ich 
zastęp został poddany surowej selekcji. 
Stąd właśnie owa predylekcja twórcza. 
Swym głównym dziełem nawet nie 
się podzielił urbi et orbi, lecz złożył 
je w świątyni. Ponieważ zaś przybytki 
te w starożytności także były skarbcami 
publicznymi, więc z owego traktatu zatytu-
łowanego O naturze, ocalało co najwyżej 
120 drobnych fragmentów, bowiem złoto 
szkodzi trwałości myśli, a właściwie 
dla niej bywa zabójcze. Pewnie dlatego 
prawdziwi twórcy najczęściej skazani 
są na merkantylne niepowodzenie.

Podobieństwa pomiędzy Herbertem 
a wspomnianym przedsokratejskim 
filozofem przyrody narzucają się same, 
choć są nieco ukryte. Książę Poetów 
nie szyfrował bowiem swych dzieł, ale 
podzielał pesymistyczną wizję możliwości 
poznawczych swych bliźnich. Pisał tak, 
by mogli go rozumieć, ale zafundo-
wał swym uważniejszym czytelnikom 
całkiem długie wyprawy do wnętrza 
swych wierszy, o ile zachcą podjąć 
trud zdobywania tego, co jest w nich 
na dnie. Uśmiechem zaś pokrywał 
swą pesymistyczną wizję świata, tak 
by nie odbierać bliźnim zapału do kul-
tywowania cnoty walecznej wierności, 
której pielęgnowanie zalecał usilnie. 
W przeciwieństwie do Niego, Heraklita 
zwano „płaczącym filozofem”, ale wbrew 
pozorom postawa obu twórców była 
dość podobna, a lęki pod koniec życia 
przeżywane przez Herberta o losy jego 
spuścizny (w materialnym wymiarze, 
ale nie tylko), też wiążą go z wielkim 
synem Jonii. Wreszcie na koniec tego 
wywodu warto dodać, że Heraklitowi 
zawdzięczamy wprowadzenie do filozofii 
pojęcia logosu, a uczynił go odpo-
wiedzialnym za kierowanie procesem 
przemian i zachowanie zawsze chwiejnej 
równowagi przeciwieństw, zaś ogień 
uznawał za najważniejszy z pierwiastków, 
źródło przemian. Nie bardzo widzę sens 
w rozwijaniu tych wątków, bo i tak 
zbraknie nam miejsca na ich rozwinięcie, 
a głębokie powinowactwo między oboma 
panami wydaje się uderzające, pomimo 
dzielących ich przeszło 2,5 tysiąca lat.

Heraklit miał bardzo głęboki wpływ 
właściwie na całą filozofię grecko-rzym-
skiego kręgu cywilizacyjnego. W tej 
kwestii za wcześnie jest by wyroko-
wać cokolwiek o oddziaływaniu muzy 

Herberta na potomnych, choć trzeba 
mieć nadzieję. Natomiast w odniesieniu 
do tytułowego „ruchu myśli” chciałbym 
jeszcze przywołać postać, przez Księcia 
Poetów przypomnianą w pełnej krasie 
(Jaskinia filozofów), pięknego ateńczyka, 
Sokratesa (ok. 470–399 p.n.e.). Człek 
niezamożny, za którym się pętało grono 
uczniów, czasem wręcz z arystokratycz-
nych domów. Uważał, że ludzie bywają 
źli wyłącznie za sprawą swej głupoty. 
To też pewna forma „niedoużycia” myśli, 
choć nie tak bierna, jak wspomniana 
poprzednio, na wstępie. Założenie wydaje 
się słuszne. Przecież sama intuicja podpo-
wiada nam, że nie da się żyć w świecie, 
w którym zło dominuje. Toteż, jako zasady 
naczelne, głosił „poznaj samego siebie” 
i „wiem, że nic nie wiem”. Wydają się 
one zarówno sprzeczne pomiędzy sobą, 
ale i pozornie dość łatwe do realizowania 
w życiu. Właściwie jest to prosta propo-
zycja: żyj świadomie. No, właśnie w tym 
tkwił dramat. Wedle doniesień jednego 
z uczniów, niejakiego Platona, filozofowi 
zdarzało się zaczepiać współobywateli, 
co gorsza w miejscach publicznych i przy 
licznych świadkach. Zadawał im prawie 
banalne pytania, na które zadowoleni 
z siebie ateńczycy odpowiadali dość 
szybko oraz – jak zwykle – bez zastano-
wienia. Kończyło się wstydem i zapewne 
nikt z obrażonych nawet nie pomyślał, 
że brodatemu jegomościowi, z którym 
tak nieopatrznie wdali się w rozmowę, 
chodziło o coś więcej niż o wystawienie 
ich na pośmiewisko. Toteż ostatecznie 
najgorzej na tym wyszedł sam Sokrates, 
a przynajmniej jego powłoka cielesna, 
uśmiercona w wyniku wyroku pod ab-
surdalnymi zarzutami braku szacunku 
dla bogów i gorszenie młodzieży. Brak 
precyzji w myśleniu wiedzie na ma-
nowce; zbytnie się przy nim wysilanie 
sprowadza – i to całkiem słusznie – ból 
głowy; konsekwencja i niezależność 
mogą szkodzić zdrowiu i pomyślności 
snującego dywagacje w bardzo poważ-
nym stopniu (vide bohater tego akapitu); 
natomiast wszelkie spiskowe dążenia 
przeciw prawom i wartościom podstawo-
wym przynoszą zbrodnie i powszechne 
nieszczęścia (por. wszystkie rewolucje 
społeczne i obyczajowe).

W powyższym fragmencie mych roz-
ważań doprawdy nie chodzi o erudycyjne 
popisy, ani nawet o to, że w przywoła-
nym powyżej dramacie Poeta wyraźnie 
darzy starego filozofa, oczekującego 
na wykonanie wyroku dobrowolnej 
śmierci (niejeden to paradoks tej historii), 
szczerą męską miłością, a jego wielkiego 
ucznia, Platona – sporą dawką ironii 
i to bynajmniej nie z powodu, iż chciał 
się z idealnego państwa pozbyć poetów. 
Rzecz jest doprawdy istotna. W moim 
kręgu familijnym Sokrates cieszył się 
prawdziwą admiracją, która doprowa-
dziła mego Ojca, zwanego przez Księcia 
Poetów z warszawska „szwagroszczakiem” 
(zawsze to miano wzbogacał znaczną 
domieszką lwowskiej liryki), do tego, 
iż czytywał mi dialogi Platońskie o wyczy-
nach Filozofa na ateńskiej agorze, kiedy 
jeszcze sam nie umiałem liter w słowa 
składać. Potem wielokrotnie widziałem, 
jak wyczuwając w bliźnich bodaj okruch 
pychy lub pozy cokolwiek nadętej, mój 
Wuj (Herbert) przybierał gapiowaty 
wyraz twarzy, a maska ta leżała na niej 
jak ulał i zaczynał się walczyk drobnych 
prowokacji, tak łagodnych, że niedostrze-
galnych, i już facet był jego, bo rychło 
sam się chwalił, że jest ignorantem. Oj, nie 
zyskał tym wielu przyjaciół, ale wyraźnie 
to było silniejsze od Niego, a przynajmniej 
od instynktu samozachowawczego.

Toteż na kilka utworów Herberta, 
wprost odnoszących się do wątpliwej 
potęgi myśli sporej części naszych bliź-
nich, należy patrzeć jak na formę ta-
kiego właśnie dialogu z czytelnikiem, 
bądź bardziej uczenie rzecz ujmując, jak 
na Bachtinowską ludową kulturę śmiechu, 
jarmarczne niemal odwrócenie ról. Im 
głębsze jest szyderstwo, tym bardziej skry-
wana miłość do wartości, które w życiu 
codziennym bywają tak boleśnie degrado-
wane. Całkiem jak w poincie Życiorysu 
(z Hermesa, psa i gwiazdy): „jak dobrze 
iść z ludem / -myśli poeta – / i przebiera 
pod stolikiem nogami / czasem dyskutują 

o tym / czy dyktatura proletariatu / nie wy-
klucza prawdziwej sztuki / potem patrzą 
na siebie / i wybuchają śmiechem / że jesz-
cze nie odwykli / od pytań retorycznych”.

Ciekawe, że pierwsza przymiarka 
do surowego spojrzenia na używanie 
przez bliźnich rozumu (Pan Cogito a ruch 
myśli z tomu Pan Cogito) jest szczególnie 
łagodna, przynajmniej do czasu. Już 
w pierwszych wersach Herbert wprost 
stawia pozbawioną złudzeń diagnozę: 

„Myśli chodzą po głowie / mówi wyrażenie 
potoczne / wyrażenie potoczne / przece-
nia ruch myśli…”. Jednak początkowo 
obraz przywołany przez Poetę pociąga 
swą urodą. Ta samotna czapla myśli 
stojąca nieruchomo na jednej nodze 
w Heraklitowym nurcie rzeki, przywołuje 
skojarzenia z cudami dalekowschodniej 
grafiki. Dopiero w poincie dostrzegamy 
pełnię dramatu, a zastój myśli wiąże 
się bezpośrednio ze śmiercią: „siedzą 
na kamieniu / załamują ręce / pod chmur-
nym / niskim / niebem / czaszki”. Brzmi to jak 
podzwonne i istotnie nim jest, bowiem 
jak twierdził wspominany tu tylokrotnie 
Mędrzec z Efezu ogień, także ten, który 
w nas myśli, stanowi nośnik świadomości 
ożywiającej ludzką duszę, a jego wyjście 
oznacza właśnie zgon.

Notabene, wszelka powściągliwość 
w aktach twórczych, czy poznawczych, 
może prowadzić do samoograniczeń, ale 
nie tamuje biegu myśli. Herbert w wierszu 
Pan Cogito i wyobraźnia (z tomu Raport 
z oblężonego miasta) swego bohatera 
lirycznego, ale pośrednio i siebie zali-
cza w tej sferze „do gatunku minores”. 
Wyrok to nadto władczy i bez próby 
czasu całkiem niepewny, ale też nie 
oszukujmy się, pisanie lub uprawianie 
innych sztuk wiąże się nierozerwalnie 
z konstrukcją – lekceważenie jej zawsze 
daje opłakane rezultaty, niebezpiecznie 
zbliżając kreację do wygłupu, a to pachnie 
bezbożnym zamachem na ład i czczeniem 
bożków chaosu. Ale nawet przy surowych 
samoograniczeniach, czasem bliskich 
ascetyzmowi, ruch jest koniecznością. 
Jak powiada Autor: „wyobraźnia Pana 
Cogito / ma ruch wahadłowy / przebiega 
precyzyjnie / od cierpienia do cierpienia / nie 
ma w nim miejsca / na sztuczne ognie po-
ezji / chciałby pozostać wierny / niepewnej 
jasności”. Nie przypadkowo napotykamy 
tu obraz zegara o mechanice prostej, 
dostępnej poznaniu nawet niewykształ-
conym w zegarmistrzostwie amatorom 
pojmowania świata, który ze straceńczą 
wiarą trzeba traktować, jako umożliwia-
jący zachowanie równowagi, a właściwie 

postępowanie zgodnie z jej pojmowaniem, 
choćby i ułomnym. Warto może jeszcze 
przypomnieć, że postawie owej Herbert 
przypisywał znaczenie fundamentalne 
dla swej sztuki, że przypomnę o niemal 
trzydzieści lat wcześniejszą Kołatkę z tomu 
Hermes, pies i gwiazda. Rzeczywiście ani 
na jotę nie zmienił przekonań.

Temat ruchu myśli powraca przede 
wszystkim w dwóch utworach z ostat-
niego tomu, którym Poeta pożegnał się 
z czytelnikami, a i różnych – czasem za-
skakujących – rozrachunków dokonywał. 
Co ciekawe, oba te wiersze (Przyszło 
do głowy i Stanęło w głowie) rozbijają 
całą książkę na dwie części. Coś prze-
strzega mnie, by nie nazwać ich satyrą, 
choć przecież są złośliwe i ociekają nader 
zgryźliwą ironią. Nawet można by rzec, 
że stanowią pewien dysonans, bo choć 
w Epilogu burzy pobrzmiewają nie tylko 
elegijne tony, to jednak w sumie wszystko 
i mimo wszystko prowadzi do modlitewnej 
prośby „więc przy mnie bądź pamięci 
krucha / udziel swej nieskończoności” oraz 
posługi „by wreszcie przenieść na brzeg 
niedaleki / czółno i wątek osnowę i całun”. 
Więc w wybuchu szyderstwa w tym tomie 
jest jakaś tajemnica. Nie cytuję tu fragmen-
tów wierszy, bawcie się sami. Ale prócz 
brawurowej narracji w wierszu Stanęło 
w głowie, znów – jak w Pan Cogito a ruch 
myśli – wszystko zaczyna się o odwo-
łania do intuicji zbiorowej, co poniekąd 
wskazuje na niebezpieczeństwa zbyt 
poważnego jej traktowania: „w mowie 
potocznej / stanęło w głowie / oznacza fiksa-
cję / na jednym nieruchomym przedmiocie”. 
Oba tu wspominane utwory oswajają 
śmiechem grozę bezruchu myśli. W obu 
tych przypadkach działa on destrukcyjnie. 
Wiedzie na skraj katastrofy.

Epilog burzy Poeta pisał przykuty 
do łóżka, oddychając z wyraźnym trudem. 
Był wyrzuconym na brzeg rozbitkiem, 
mającym wiele powodów do goryczy, 
ale skutecznie walczącym o zachowanie… 
właśnie czego? Kilkanaście lat wcze-
śniej, rozmyślając o śmierci, bo przecież 
warto to czynić, napisał wiersz Do rzeki, 
bardzo Heraklitowy w swej wymowie: 

„Rzeko – klepsydro wody przenośnio 
wieczności / wstępuję w ciebie coraz 
bardziej inny (…) naucz mnie rzeko 
uporu i trwania / abym zasłużył w ostat-
niej godzinie / na odpoczynek w cieniu 
wielkiej delty / w świętym trójkącie po-
czątku i końca”.

Parafrazując wezwanie z Przesłania 
Pana Cogito, chciałbym na koniec rzec:

Bądź wierny Myśl!

Pochwała ruchu myśli
rafał żebrowski

PAN CogITo 
A RUCH MyślI

Myśli chodzą po głowie
mówi wyrażenie potoczne

wyrażenie potoczne
przecenia ruch myśli

większość z nich
stoi nieruchomo
pośrodku nudnego krajobrazu
szarych pagórków
wyschłych drzew

czasem dochodzą
do rwącej rzeki cudzych myśli
stają na brzegu
na jednej nodze
jak głodne czaple

ze smutkiem
wspominają wyschłe źródła
kręcą się w kółko
w poszukiwaniu ziaren

nie chodzą
bo nie zajdą
nie chodzą
bo nie ma dokąd

siedzą na kamieniu
załamują ręce

pod chmurnym
niskim
niebem
czaszki
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Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz
Powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było lepszych

Zbigniew Herbert

W naturze człowieka leży dialog. Rzec można, że rozmawianie to spo-
sób bycia człowiekiem. Bo przestrzeń zwana kulturą, bez której bycie 
człowiekiem jest niemożliwe, zbudowana jest ze wspólnych ludziom 
znaków. A znaki współtworzą system zwany językiem, bez którego 
niemożliwy jest dialog. Toczą się rozmowy: od wymiany miłosnych 
spojrzeń, przez rokowania i debaty, aż po kłótnię, przesłuchanie 
albo nawet wojnę. Także wybierając samotność, człowiek nie unika 
dialogu, bo wtedy w samym sobie odkrywa konflikt sprzecznych 
myśli, gwar ścierających się racji. Zaś wypowiadając je na głos, 
często, nawet nie zawsze o tym wiedząc, odpowiada na pytania 
zadane tysiąc lat wcześniej.

O północy 24 sierpnia 1836 roku poeta romantyczny Juliusz Słowacki 
wyruszył z Neapolu w podróż na Wschód i w głąb Przeszłości. 
Ukoronowaniem tej podróży było samotne nocne czuwanie przy 
grobie Chrystusa. Po drodze, około połowy września, Słowacki 
odbył tygodniową konną wyprawę, w czasie której zwiedził między 
innymi stanowisko archeologiczne pod Mykenami, zwane grobem 
Agamemnona. W jego wnętrzu spędził godzinę na samotnych roz-
myślaniach. W pewnej chwili zerwał liść z drzewka zarastającego 
trójkątne okienko, wpuszczając do grobowca promień słonecznego 
światła. Napisał potem o tym tak:

Zrazu myślałem, że ten, co się wdziera 
Blask, była struna to z harfy Homera;
I wyciągnąłem rękę na ciemności,
By ją ułowić i napiąć, i drżącą
Przymusić do łez i śpiewu, i złości
Nad wielkim niczym grobów i milczącą
Garstką popiołów…

Sto dwadzieścia lat później, w 1957 roku, ukazał się debiutancki 
tom wierszy Zbigniewa Herberta, Struna światła. „Struna światła”? 
Ten tytuł, celując w Słowackiego i Homera, wskazuje też wysokości, 
ku którym wznosi się poezja Herberta. Zresztą każde inne, niżej 
sięgające pisanie jest bezcelowe, jest tylko rozmnażaniem zadruko-
wanego papieru.

To nie ma być laurka dla nieśmiertelnego Poety, to nie ma być 
sprawozdanie o Życiu i Twórczości. To ma być próba wysłowienia 
czegoś, co trzeba powiedzieć, podczas gdy tyle już o nim powiedziano. 
Ocalenia sensu w tej zadanej sobie podróży między Scyllą banału 
a Charybdą prowokacji.

W opublikowanej w 1974 roku książce pt. Świat nieprzedstawiony 
dwóch awangardowych i zaangażowanych poetów, zapisanych 
do tak zwanego pokolenia Nowej Fali – Julian Kornhauser i Adam 
Zagajewski – uznało Herberta za estetę uwięzionego w znakach 
tradycji i minionych kultur. Za intelektualistę, który, umieszczając 
klasyczne symbole i mity we współczesności, odgradza się od niej, 
nadaje martwy porządek żywemu chaosowi świata.

To oczywiście nieprawda. Nowofalowcy jeszcze wtedy nie dość 
uważnie Herberta czytali, a sami, w swoim marcowym buncie, de-
konstruując kłamstwo swoich czasów, sięgali raczej do lingwistycznej 
poetyki Mirona Białoszewskiego niż do uniwersaliów Herberta. Zresztą 
czas okazał się bezlitosny. Większości ówczesnych wierszy Nowej Fali 
nikt dziś nie czyta prócz studentów polonistyki. Sami nowofalowcy 
piszą już teraz zupełnie inaczej, bo tamte wiersze, brzmiące dziś jak 
surrealistyczne kalambury, można zrozumieć tylko jeśli się przeczyta 
obszerne przypisy. Albo jeśli się ma więcej niż czterdzieści lat. 

Zbigniew Herbert nie był zapisany do żadnej grupy poetyckiej. 
W jego wierszach rzadko pojawia się zaimek «my”. (Najsławniejszym 
wyjątkiem jest wiersz Potęga smaku, gdzie autor, pokazując jak nie-
rozerwalny jest związek piękna z sumieniem, ogranicza też zakres 
zaimka «my” do tych, którzy ten związek rozumieją i w zgodzie 
z nim gotowi są żyć i umrzeć. Był jednym z nas, w znaczeniu, jakie 
temu zaimkowi nadaje Marlow, narrator powieści Josepha Conrada). 
A pierwsza osoba liczby pojedynczej: «ja”, które się w wierszach 
Herberta pojawia, rzadko z Herbertem daje się utożsamić. To jest 
zasadnicza różnica między mówieniem Zbigniewa Herberta a mó-
wieniem Czesława Miłosza, chętniej eksponującego swoje osobiste 
doświadczenie, swą subiektywność, miotaną sprzecznościami historii. 

Najważniejszy filozof dwudziestego wieku, Ludwig Wittgenstein, 
powiedział: O czym nie można mówić, o tym należy milczeć. A Cyprian 
Kamil Norwid uznał milczenie za ważną część mowy. Herberta, tak 
jak Norwida, trzeba też czytać w przemilczeniach. W wierszach autora 
Trenu Fortynbrasa w pierwszej osobie przemawiają cezar Klaudiusz, 
Damastes, sprawozdawca z końca świata czy sprawozdawca z ery 
dinozaurów. Ta liryka jest bezpośrednia, ale w sposób niejawny, 
w tym, o czym milczy. Powściągliwość, brak pychy, niechęć do eks-
hibicjonizmu, od którego tak często lepi się współczesna poezja. Jak 
u Kochanowskiego, który tak się zwracał do swoich wierszy:

Obrałliby się kiedy kto tak pracowity,
Żeby chciał z was wyczerpać umysł mój zakryty,
Powiedzcie mu, niech próżno nie frasuje głowy,
Bo się w dziwny Labirynt i błąd wda takowy,
Skąd żadna Aryjadna, żadne kłębki tylne
Wywieść go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne.

I wtedy, to znaczy w tym samym roku, co Świat nieprzedstawiony 
Kornhausera i Zagajewskiego, ukazał się tomik wierszy pod tytułem 
Pan Cogito, który rozwiał wątpliwości nowofalowców. I to nie dla-
tego, że Herbert nagle stał się aktualny i zaangażowany, lecz dlatego, 
że dla mających jeszcze wątpliwości nagle okazało się, że Herbert 
był zawsze aktualny i zaangażowany. A nawet awangardowy, choćby 

dlatego, że wykreował tytułowego lirycznego bohatera, nie mającego 
sobie równych w poezji polskiej i światowej.

Cogito znaczy ‘myślę’ i wzięło się z Kartezjusza. Przypomnijmy: 
francuski filozof, odrzuciwszy wszelki dogmatyzm, to znaczy zwąt-
piwszy we wszelkie twierdzenia podawane nam jako prawdy, które 
za prawdziwe należy uznać bez dowodu, szukał takiego twierdzenia, 
w które wątpić się nie da. Szukał prawdziwego bytu, to znaczy tego, 
co niepodważalnie jest. Można wątpić w to, co mówią nam inni, 
bo na świecie wiele jest kłamstwa. Można wątpić w świadectwo 
zmysłów, bo jakże często nas mylą. Można wątpić nawet, że dwa 
dodać dwa jest cztery – bo może cała matematyka jest snem. Ale 
nie da się wątpić w to, że się wątpi. Nie da się prawdziwie myśleć, 
że się nie myśli. Tak narodziło się najsławniejsze zdanie filozofii 
nowożytnej: cogito ergo sum, myślę więc jestem. Tym, co niepod-
ważalnie jest, pierwszym prawdziwym bytem, jest myślące „ja”, czy 
też, jak to nazwał Kartezjusz, res cogitans, rzecz myśląca. 

Tylko że pan Cogito nigdy nie dopowiada: „ergo sum”, więc je-
stem. I słusznie, bo to jest właśnie słaby punkt Kartezjuszowskiego 
rozumowania: z „myślę” wcale w sposób konieczny nie wynika 
żadne „jestem”, żadne „ja”. I całe szczęście. Gdyby Kartezjusz miał 
rację, wówczas od subiektywnego „ja” zależałoby wszystko, każda 
wartość i każdy sens, każda prawda, dobro i piękno. Tymczasem 
pan Cogito zmierza ku strefie, gdzie wartość i sens, prawda, dobro 
i piękno – mają charakter obiektywny, obowiązujący bogów i ludzi, 
od żadnego „ja” nie zależny.

Najsławniejszym wierszem, przeczytanym, przeżytym i do bólu 
doświadczonym zwłaszcza przez pokolenie stanu wojennego, było 
Przesłanie Pana Cogito, jedyny wiersz utrzymany w konwencji liryki 
apelu, perswazyjny i retoryczny, wypowiedziany w trybie rozkazu-
jącym. Pan Cogito domaga się pozycji wyprostowanej, wierności 
i szlachetności. I nie obiecuje żadnej za to nagrody, doczesnej ani 
nadprzyrodzonej. Bo pan Cogito jest tym, kto myśli, a nie tym, kto 
wierzy. Jest panem Cogito, a nie panem Credo. Przesłanie… łopo-
tało nad Sierpniem i Grudniem, manifestacjami i kontrpochodami, 
protestami i strajkami. Powiedziano o nim już tyle mądrych i głupich 
słów, że starczy. Że dla niektórych już spowszedniało, zużyło się, 
wyświechtało. Tylko jeden cytat, z końcówki wiersza: 

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków Gilgamesza Hektora Rolanda.

Gilgamesz, tytułowy bohater sumeryjskiego eposu, najstarszego 
dzieła literatury. W imię przyjaźni podjął walkę z góry skazaną 
na klęskę. Hektor, którego trupa włóczył za rydwanem Achilles, 
pod murami Troi, na oczach wyjącej z bólu matki, królowej Hekuby. 
Roland, rycerz Karola Wielkiego. Umarł jako ostatni, na przełęczy 
usianej zwłokami Saracenów, przed śmiercią oskarżony o szaleń-
stwo i pychę przez Oliwiera, najbliższego przyjaciela. Wszyscy trzej 
ponieśli jakąś klęskę.

Ale jest jeszcze jedna, nie wymieniona na tej liście, chyba naj-
słynniejsza z grona zimnych czaszek. Zazgrzytała na niej łopata 
wesołkowatego grabarza, od którego wziął ją w dłonie książę duński 
Hamlet. Czaszka błazna Yoricka: Biedny Yorick! (…) Tu były te wargi, 
które całowałem sam nie wiem ile razy. I gdzie teraz twoje docinki? 
(…) Tak ci szczęka opadła? To skocz przynajmniej do gotowalni 
pięknej damy. Powiedz jej, że może się malować na cal grubo, a też 
się w końcu doczeka takiej fizjonomii. Może ją rozśmieszysz. 

Błazen to mędrzec w masce idioty. Jedyny normalny w świecie 
pełnym szaleńców. Jedyny szczery wśród obłudników, widzący 
pośród ślepców. Takim błaznem był książę Hamlet, takim błaznem 
może być też poeta. Błazen Cogito?

W sławnym dialogu Platona pod tytułem Państwo zaprojektowany 
jest model państwa doskonałego, o ustroju zwanym „arystokracją” 
(po grecku „aristos” znaczy ‘najlepszy’, więc „arystokracja” to ‘władza 
najlepszych’, a najlepszymi zdaniem Platona są filozofowie). W do-
skonałym państwie Platona nie ma miejsca dla poetów. Dlaczego? 
Bo poeci to uwodziciele, to ci, którzy używają języka nie po to, 
by dociekać prawdy, uczestniczyć w dialogu, w filozoficznym dys-
kursie. W czasach Platona filozofowanie polegało na rozmawianiu. 
A w rozmowie każdy sąd, każda opinia jest nieustannie poddawana 
kontroli, sprawdzana i wyjaśniana. Dialog filozoficzny, to znaczy 
mający na celu prawdę i zdobywanie mądrości, wymaga wspólnego 
wysiłku wszystkich uczestników. Tymczasem poezja jest monologiem. 
Jest „mową wiązaną”, więc taką, której nie da się na drodze dialogu 
skorygować. Słuchacz poezji jest tym, kto ma słuchać i poddawać 
się jej urokowi, a nie wchodzić z nią w dyskurs. Celem poety jest 
olśnić, uwieść, wyprowadzić na manowce zachwytu, który nie jest 
mądrością, tylko czymś wręcz przeciwnym: niemyśleniem. Więc 
poetów należy wygnać z Państwa.

Ale my starsi jesteśmy od Platona o dwadzieścia pięć stuleci. W ciągu 
tych wieków również filozofia utraciła swą niewinność. Filozofowie 
opuścili Agorę – miejsce spotkań i dialogu – i wspięli się na katedry, 
cokoły i piedestały, by stamtąd wygłaszać olśniewające monologi. 
Hegel i Marks, Nietzsche, Heidegger i Sartre – to uwodziciele, obiekty 
kultu i zachwytu raczej niż uczestnicy rozmowy. I nie bez powodu 
obciąża się ich współodpowiedzialnością za wiele zła. A i Platon nie 
uniknął oskarżeń. Skoro więc filozofia nie jest taka dobra, to może 
poezja nie jest taka zła?

Jesteśmy o dwadzieścia pięć wieków starsi. Ale czy o dwadzieścia pięć 
wieków lepsi? Platon w zmysłowym świecie nie znalazł nic godnego 
wiary i miłości, więc uciekał w świat idei, czystych i doskonałych. 
W połowie drogi między Platonem a nami, gdy Europa wydobywała 
się z chaosu po upadku Rzymu, na dworze cesarza Franków Karola 
Wielkiego żył Eriugena, filozof, który pytał: Czyż niesłusznie [ten 
świat] nazywa się królestwem mroków śmierci, doliną łez, przepaścią 
niewiedzy, ziemskim mieszkaniem, które zatwardza ludzkiego ducha 

i odwraca spojrzenie wewnętrznych oczu od prawdziwej światłości? 
A dziś – czy coś się zmieniło, czy postąpiliśmy krok dalej? 

To lęk odwieczny ciemny lęk o kruchy ludzki ląd zaczyna 
bić – odpowiada Zbigniew Herbert. 

Pochylmy się teraz nad wierszem może mniej znanym niż Przesłanie 
Pana Cogito, mniej spektakularnym niż U wrót doliny, mniej melo-
dyjnym niż Do Marka Aurelego. A jednak ważnym, bo jest w nim 
niemal wszystko to, czego przyzwyczailiśmy się szukać u Herberta. 
A równocześnie jest też coś więcej. Ważnym choćby z tego powodu, 
że sam poeta umieścił go w swoim autorskim wyborze 89 wierszy. 
Oto tekst Do rzeki:

Rzeko – klepsydro wody przenośnio wieczności
wstępuję w ciebie coraz bardziej inny
że mógłbym być obłokiem rybą albo skałą
a ty jesteś niezmienna jak zegar co mierzy
metamorfozy ciała i upadki ducha
powolny rozkład tkanek i miłości

ja urodzony z gliny
chcę być twoim uczniem
i poznać źródło olimpijskie serce
chłodna pochodnio szumiąca kolumno
opoko mojej wiary i rozpaczy

naucz mnie rzeko uporu i trwania
abym zasłużył w ostatniej godzinie
na odpoczynek w cieniu wielkiej delty
w świętym trójkącie początku i końca.

Simone Weil to myślicielka, poetka, mistyczka i entuzjastka 
greckiego antyku, która żyła we Francji, a potem umierała z głodu 
w Anglii w pierwszej połowie XX wieku. Simone Weil za najważniej-
szą z potrzeb doczesnych człowieka uznała zakorzenienie, to znaczy 
oparcie w naturalnym środowisku, dającym możliwość wzrostu oraz 
poczucie bezpieczeństwa i sensu. Owym naturalnym środowiskiem 
jest dla człowieka dom, pejzaż, język i kultura. I w tym wierszu to jest, 
to charakterystyczne dla Zbigniewa Herberta zakorzenienie – w kla-
sycznym, to znaczy helleńskim podłożu kultury. I ta pochodnia wciąż 
płonie, to antyczne źródło wciąż bije. Bo gdy źródło wysycha, rzeka 
umiera. Zbigniew Herbert obcuje ze starożytnością nie jak ze światem 
martwych zabytków, śródziemnomorskich skamielin, lecz jak z kimś 
żywym. Partnerem albo adwersarzem. Tutaj, w wierszu Do rzeki, 
wkracza w spór z Heraklitem. Grecki filozof z Efezu, z piątego 
wieku przed Chrystusem, zasadę świata widział w ogniu, co jest 
wieczną zmiennością. Znany z powiedzenia pantha rei, wszystko 
płynie. Heraklit głosił, że nie można wejść dwa razy do tej samej 
rzeki, bo rzeka – płynąc – nigdy nie jest ta sama, wciąż jest inna. 
Autor Struny światła odwraca myśl Heraklita, powiadając do rzeki: 
wstępuję w ciebie coraz bardziej inny (…) a ty jesteś niezmienna. 
To jest to: gra z tradycją, tutaj: polemika z Heraklitem. Postawiony 
wobec kosmosu i wobec kultury – to człowiek, a nie świat, jest tym, 
co zmienne, nietrwałe, ulegające rozkładowi. 

Starożytni greccy humaniści, odkrywcy Człowieka, odsłonili w nim 
duchowy mikrokosmos mądrości, wiedzy i poznania. Sławiąc ludzkiego 
ducha, z pogardą odnosili się do cielesności. Człowieczy, nieśmiertelny 
duch, godny oglądania idei czystej, obcowania z absolutem, powrotu 
do boskiej zasady, okazał się tak przedoskonały, że świat zmysłów 
i materii, uczuć i pożądań, nie był już człowieka godny. Kiedy święty 
Paweł na Areopagu opowiadał Grekom o zmartwychwstałym w ciele 
Synu Bożym, został wyśmiany nie dlatego, że zmartwychwstanie ciała 
uważali Grecy za niemożliwe, lecz dlatego, że nie widzieli w tym nic 
atrakcyjnego. Od tego zaczął się konflikt Aten i Jeruzalem, antyku 
i chrześcijaństwa, klasycyzmu i modernizmu. Tymczasem dla Herberta 
człowiek to jedność duszy i ciała. Stąd glina. Stąd metamorfozy ciała 
i upadki ducha/powolny rozkład tkanek i miłości. Stąd też w innym 
wierszu, w Potędze smaku, mowa o włóknach duszy i chrząstkach 
sumienia. W wierszu Do rzeki nie ma konfliktu. Po prostu Ateny 
(a ściślej – Olimp) są u źródła, a Jeruzalem – u ujścia tej samej rzeki.

Jeruzalem jest znakiem drugiego korzenia naszej kultury lub, jeśli 
ściślej trzymać się metafory Simone Weil, chrześcijaństwo jest drugim 
ważnym składnikiem gleby, w której jesteśmy zakorzenieni. Święty 
trójkąt początku i końca. Święty trójkąt: Ojciec, Syn i Duch, którzy 
w Apokalipsie mówią o sobie: Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, 
Początek i Koniec. Podmiot wiersza Do rzeki to już nie pan Cogito, 
lecz także pan Credo – bo wyrażając pragnienie odpoczynku w cie-
niu wielkiej delty, przemawia wyjątkowo otwarcie jak na Herberta, 
powściągliwego w opowiadaniu religijnego doświadczenia. Tu, jak 
nigdy w jego wierszach, jest też nagroda, zasługa, coś więcej niż złote 
runo nicości. Simone Weil pisała: istnieje realny świat usytuowany 
zewnętrznie wobec naszej rzeczywistości, to znaczy poza przestrzenią 
i czasem, poza przestrzenią dostępną ludzkiemu umysłowi, poza 
wszelkimi dziedzinami, do których ludzkie możliwości mają dostęp. 
(…) I tak jak rzeczywistość tego świata stanowi jedyny fundament 
świata zjawisk, tak owa druga rzeczywistość stanowi jedyny funda-
ment dobra. A przecież autor U wrót doliny podejrzliwie patrzy na to, 
co nadprzyrodzone – jako na rzecz nieludzką, z życiem sprzeczną, 
rozrywającą nasze więzy z tym, co kochamy, co dla nas znaczy, 
co doświadcza nas radością, zdziwieniem i bólem. Więc między 
wierszami Herberta, podobnie jak między fraszkami Kochanowskiego, 
toczy się filozoficzna debata, gra w budowanie labiryntu.

Na przykład w wierszu Pica pica L. Herbert pokazuje, że potrafi 
być złośliwy: uderza w „świętego Jana od Biedronki”, pierwszego 
franciszkanina polskiej poezji: wynajmę/księdza Jana Twardowskiego/
piewcę rodzimego drobiu/jako Egzorcystę Natury/do specjalnych 
poruczeń. Tymczasem tu – w wierszu Do rzeki – pisze: mógłbym 

Z KIM ROZMAWIA PAN COGITO powiedz, proszę, jakież duchowe i prawdziwe światło mogą otrzymać ci,
którzy poczęli się w życiu przemijającym i fałszywym?
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być obłokiem rybą albo skałą. A właśnie święty Franciszek głosił 
równość w stworzeniu: człowiek jest bratem słońca, wiatru, wilka 
i ptaka. Święty Antoni Padewski, uczeń Franciszka, głosił kazania 
do ryb. Może różnica między franciszkanizmem Herberta a fran-
ciszkanizmem Twardowskiego na tym polega, że autor Pica pica L. 
dostrzega, że natura stworzenia – roślinki, zwierzęcia i człowieka – jest 
nie tylko śliczna i dobra, ale też okrutna i brzydka.

Nawiasem mówiąc Jan Twardowski, odpowiadając Herbertowi 
Wierszem z dedykacją, jak na ucznia świętego Franciszka przystało, 
odpowiada na atak aktem pokory: Pan Cogito zdumiony meandrami 
świata/niech wybaczy wiersze rwane prosto z krzaka. 

Wiersz Do rzeki jest więc traktatem o dziedzictwie antycznym 
i chrześcijańskim, o dwóch brzegach Morza Śródziemnego, które 
Rzymianie nazywali Mare Nostrum, morzem naszym. Ale jest to też 
wiersz osobisty, wiersz w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Chcę 
być twoim uczniem (…) naucz mnie – powiada Herbert. Moja po-
jedynczość, przemijające „ja” wobec Tradycji. Przyzwyczajamy się 
do Herberta hieratycznie wyprostowanego. Na cokole wierności, 
z Conradem pod pachą. I tak może powinno być, bo Poetę z poety 
czynią prostota świadectwa i jasność przesłania. Nie nauczyliśmy 
się jeszcze czytać Herbertowskiej pokory. Tymczasem cała poezja 
Herberta to gra absolutu i ułomności. Współobecni są w niej człowiek 
Hektor, potężny duchem i niezłomny, i anioł Szemkel, ciemny, ner-
wowy, w starej wyleniałej aureoli. To dziedzictwo, to brzemię – jest 

moim zadaniem; to przekonanie, że poza chwiejnym i miękkim „ja” 
obecne jest coś trwałego, niezmiennego, czemu trzeba jakoś sprostać.

Te Ateny, ta Jerozolima – są glebą, w której zakorzenia się Herbert, 
z której wyrasta pan Cogito. Są podłożem, podstawą, opoką. (Opoko 
mojej wiary i rozpaczy! Dlaczego w miejsce cnoty nadziei pojawia się 
grzech rozpaczy?). Ale jest jeszcze trzeci składnik tej gleby, z której 
wyrastamy. Tego nie ma w tym wierszu, ale jest w innych: dzika 
plemienna mentalność pierwotnych Europejczyków – Longobardów, 
Gotów, Słowian: patrzę z góry na mrowie wojsk ich światła/słucham 
hałasu bębnów barbarzyńskich wrzasków – mówi kronikarz oblę-
żonego miasta, pisze autor Barbarzyńcy w ogrodzie.

Świat to zapisana księga. I Zbigniew Herbert czyta ten świat, 
w bełkocie świata wypatruje znaków, nie patrzy, lecz czyta drzewo, 
rzekę, światło i noc. Ten świat sam w sobie, choć godzien miłości, 
jest jednak nieczytelny. W sobie – obcy i głuchy. Ale i tu następuje 
spotkanie. Bo i człowiek sam dla siebie jest obcym i głuchym żywio-
łem, z przepaścią na ramieniu i wydającym nieartykułowany szept 
sumieniem. W Przesłaniu… pan Cogito mówi: kochaj źródło zaranne/
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy światło na murze splendor 
nieba. Ale zaraz potem dodaje: one nie potrzebują twego ciepłego 
oddechu/są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy. Tu kończy się 
myślenie, kończy się „cogito”, a zaczyna lament, srebrne larum gwiazd.

Dlatego może w poezji Herberta tak mało zachodów słońca, zieleni, 
przestrzeni mórz. Jak u Norwida, który, również zanurzony w ludzkich 

sprawach, wydaje się być niewrażliwy na uroki pejzażu. Zbigniew 
Herbert czyta świat – który jednak daje się odczytać tylko za pośred-
nictwem tego, co ludzkie. To ludzie: Heraklit, Hezjod, Vermeer – nadają 
mu sens, czynią ze świata tekst. Sam w sobie nieczytelny – dopiero 
przez człowieka przepisany – w wierszu, w obrazie – nabiera znaczeń, 
staje się znakiem, metaforą, przenośnią. Rzeko przenośnio wieczności. 
Eriugena, nadworny teolog Karola Wielkiego, tak pisał o teofanii, 
czyli objawieniu się Stwórcy w stworzeniu, nadprzyrodzonego sensu 
w bezsensowności natury: Teofania jest jak metafora, która ukazuje, 
a zarazem zakrywa to, na co wskazuje. Jest ona bowiem ujawnie-
niem tego, co niejawne, ukazaniem tego, co ukryte, zrozumieniem 
tego co niepojmowalne, wyrażeniem tego, co niewyrażalne, dostępem 
do tego, co niedostępne, pojmowaniem tego, co niepojęte, ciałem tego, 
co niecielesne. Ale przecież metafora to zjawisko językowe. Metafora 
to otwarcie języka na nieskończoność tego, co da się powiedzieć. 
Używana (może i nadużywana) zwłaszcza w poezji. Więc poezja 
wypowiada to, o czym filozofia może co najwyżej milczeć. Więc nie 
miał racji Platon, kiedy poetów chciał wygnać z Państwa.

I pozostaje już tylko ostatnie pytanie. O czym milczy pan Cogito?

 wojciech czaplewski

(…) Ten okres powojenny jest dość 
obrzydliwym rozdziałem w dziejach 
literatury polskiej. Nie jestem specjali-
stę ani od pornografii, ani od historii 
gangów politycznych, a to wszystko 
trąci mi właśnie pornografią i gangami 
politycznymi. …Ludzie w Polsce dzielili 
się na dwa obozy: na lewobrzeżnych 
i prawobrzeżnych. Ci, którzy przeżyli 
okupację sowiecką `39 do `41 roku 
we Lwowie czy Wilnie, mieli po pro-
stu pojęcie o systemie sowieckim... 
Tacy jak ja uważali, że rok `45 to nie 
jest żadne wyzwolenie, tylko po pro-
stu najazd, dalsza, dłuższa, znacznie 
trudniejsza do przeżycia moralnego 
okupacja. Ja miałem doświadczenie 
lwowskie. Była to lekcja poglądowa, 
po której nie pozostawały właściwie 
żadne wątpliwości co do zamiarów, 
koloru władzy i jej intencji. Dla mnie 
była to po prostu odmiana faszyzmu. 
Okropne słowo, ale mogę to udoku-
mentować. Prawda, faszyzmu w sensie 
metod. To, że komunizm miał swoich 
świętych, a faszyzm ich nie miał, to jest 
pewna różnica gatunkowa, ale metody 
były w końcu te same.

(…) ja jestem tym Polakiem prawo-
brzeżnym, wschodnim Polakiem, który 
właściwie wiedział o tym systemie już 
wszystko w tydzień od wkroczenia 
armii?  –  wyzwolicielki do Lwowa. 
To moje założenie, aksjomat: wiedziałem, 
że to będzie okupacja, i sadzę, że więk-
szość społeczeństwa myślała tak samo.

(…) Ten okres nie pozostawił ani dzieł 
wybitnych, ani nawet znośnych.

(…) naród był przeciw, a część elity 
była za. Więc wyraźny rozdział między 
tą elitą a uczuciami narodu. Ci ludzie 
sądzili, że naród to masa, z natury głupia, 
i natchniona mniejszość musi prowadzić 
trzodę. Taki jest początek każdego sys-
temu faszystowskiego? – samozwańcza 
elita, która narzuca reszcie społeczeństwa 
marsz ku świetlanej przyszłości. Więc 
na pewno ci, którzy wrócili ze Związku 
Radzieckiego dokładnie wiedzieli.

(…) Książki, które zostały po tamtym 
czasie, są w znakomitej większości za-
drukowanym papierem i czymś, czego 
nie można?  –  jeżeli ma się odrobinę 
poczucia humoru?  –  czytać. Ale nie 
śmiejmy się. Te dzieła weszły do skarbca 
podręczników szkolnych..

(…) Artystów podniecała nowa władza, 
że taka prosta, przystępna i swojska. 
Zaproszenie do Belwederu, nagrody, 
rozmowa z Bierutem. Surowy pan, ale 
sprawiedliwy, podziemie wytłukł, ale 

nas kocha. Co to wszystko właściwie 
miało znaczyć? Oczywiście, to targowi-
sko próżności jest wpisane w atmosferę 
warszawki, której nie lubię. To znaczy 
towarzyski kontakty, stoliczek w PIw-ie, 
stoliczek w Czytelniku, duże nakłady 
i podpisywanie książek, kwiatek w ce-
lofanie, wieczór autorski, pięć tysięcy 
ospałych, zmęczonych robotników 
przychodzi i bije brawo towarzyszowi 
pisarzowi. Pycha rosła. Nigdzie w świecie 
realnego kapitalizmu nie powodziło się 
pisarzowi tak dobrze.

(…) Ekipa agentów potrzebowała na gwałt 
inteligencji, elity, czegoś, co było w tej 
sferze odpowiednikiem obecnej nomen-
klatury. Co oferowała ta władza? Boską 
rangę, rolę demiurga. Andrzejewski 
mi opowiadał, że zaprosił go Berman 
i chodził nerwowo po pokoju, stawał 
przed oknem i mówił: temu krajowi 
grozi wojna domowa. Czyli podał mu 
temat Popiołu i diamentu.  –  Tylko 
pisarz tej miary, tego talentu wielkiego, 
jak pan, może…? – Więc uczuli nagle, 
jak ster historii jest także w ich rękach, 
i że opłaca się nawet w jakimś sen-
sie okłamywać ten zbełkotany naród, 
na który patrzyli z pogardą. Na tę masę.

(…) niewiele możemy wymagać od mło-
dego pokolenia, jeżeli dorośli nie wy-
powiedzieli o sobie prawdy.

(…) to co powinno nas łączyć, to pewna 
niezbywalność ludzkiego sumienia. 
Intelektualista jest po to, żeby myślał 
sam na własny rachunek, nawet prze-
ciwko wszystkim, za to jest opłacany, 
albo bity, wszystko jedno, to jest jego 
psi obowiązek  –  klerka. Prawda obo-
wiązuje zawsze.

(…) naród, który traci pa-
mięć –  traci sumienie.

(…) Przełom lat czterdziestych i pięć-
dziesiątych to rewolucja kulturalna 
na uniwersytetach, inaczej mówiąc, li-
kwidacja całej bez mała naszej huma-
nistyki. Nie ma o tym żadnych świa-
dectw bezpośrednich. Co najwyżej 
suche fakty. Sprawcy milczą, ofiary 
wymarły. Biała plama. A działo się 
to nie w Pekinie, ale na Krakowskim 
Przedmieściu. Nowi generałowie na-
poleońscy, tacy jak Kołakowski, nie 
zajmowali się fizycznie tym brudnym 
procederem, kierowali ogniem ideolo-
gicznym, a do brudnej roboty przydzie-
lona była hurma aktywistów, którzy 
potem lądowali na wysokich stanowi-
skach w aparacie partyjnym. W efekcie 
tego trzęsienia ziemi zniknęli uczeni re-
prezentujący różne kierunki, o wielkim 

dorobku, autorytecie naukowo – moral-
nym: Ajdukiewicz, Ossowscy, Elzenberg, 
Ingarden, Tatarkiewicz… Lista długa 
i piękna. Żaden z nich nie zaczął mó-
wić nowo?  –  mową, nie pokajał się, 
że błądził jako fenomenolog czy neo-
pozytywista. Więc oni mogli, a inni 
nie? Nikt nie przemówił w ich obro-
nie. Na placu została jedynie słuszna 
filozofia marksistowska i tak jak u li-
teratów zaczął się cyrk pcheł. Kroński, 
znający jady systemu, prowadził popu-
listyczne, to znaczy trywialne wykłady 
dla sympatyków, ale za to upajające 
seminaria dla niektórych wybranych, 
i walczył z Schaffem, którego pozy-
cja partyjna była mocna, bo studiował 
w Moskwie. Nikt normalny nie mógł się 
połapać, na czy polegały ciosy, uniki, 
manewry taktyczne. Pozorny ruch myśli. 
Fabryki mgły produkowały z całą mocą. 
Humanitarna pani Krońska zatrudniła 
zwolnionych naukowców w Bibliotece 
Klasyków Filozofii. Elzenberg tłumaczył 
Rousseau, ktoś inny Kanta… Byli to ludzie 
w pełni sił, a wraz z nimi poszło 

w odstawkę sporo młodych pracowników 
naukowych. Wytworzyła się straszliwa 
luka pokoleniowa. Rozgorzała walka 
z burżuazyjną nauką, i tak dalej. Technika 
tej walki była prosta. Poszedłem raz, 
chyba w roku 1950, na otwarte zebranie 
zMP, żeby posłuchać. Wstał rosły 
blondyn i powiedział, że trzeba skończyć 
z burżuazyjnymi profesorami: kto z was 
rozprawi się z profesorem Konradem 
Górskim? – Na to jakaś łapa poniosła 
się w górę: ja!? – Dobrze!? – Na czym 
to polegało? Wchodzi profesor, zaczynał 
wykład o Krasińskim, wtedy oddelegowany 
do zwalczania wstał: pan profesor 
tutaj mówi o Krasińskim, ale pan nie 
podkreśla roli walki klasowej w literaturze 
polskiej?  –  i tak dalej, aż do skutku. 
Starszy pan, trochę zdenerwowany, 
zaczynał: to nie jest temat mojego 
wykładu!?  –  nawiązywał do swojego 
przerwanego wątku. Ale za chwilę tamten, 
czujny, znów wstał: no tak, ale nie 
ma o walce klasowej… – A co działo 
się, jeżeli ta nasza analogia ma być 
prowadzona dalej, we Wiedniu, rok 

przed Anschlussem? Był taki filozof 
z Koła Wiedeńskiego, Moritz Schlick, 
który został zastrzelony przez studenta 
faszystę w gmachu uniwersytetu. Trzeba 
się cieszyć, że u nas do tego nie do-
szło. Ale tu i tam bojówki chodziły 
na wykłady takich strasznych ludzi, jak 
Wittgenstein czy Tatarkiewicz, i też wyli. 

(…) Włosy stają na głowie do jakiego 
stopnia władza ludowa pogardzała ludem, 
czym go karmiła. A lud ma stalowe 
nerwy, w okresie Solidarności okazał się 
znacznie inteligentniejszy, niż mogli sobie 
wyobrazić manipulatorzy. I to było dla 
nich wielkie rozczarowanie i zaskoczenie.

(…) O okresie „błędów i wypaczeń” 
myślę rzadko i z obrzydzeniem. Nie 
jestem na pewno obiektywny, jak nie 
może być obiektywny człowiek, który 
po murem koloseum (zafunduję im 
ten antyczny obraz) słucha niearty-
kułowanych ryków i widzi cichcem 
wynoszone ofiary.

opr. na podstawie książki: jacek trznadel, „wypluć z siebie wszystko”. 
rozmowa ze zbigniewem herbertem; w: „hańba domowa”, paryż 1986

Herbert o czasach stalinowskich 
i socrealizmie w literaturze
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SMS od Herberta?
joanna poleszak

(…) wczoraj, to znaczy 7 października, 
dostałem list od Rodziców, szedł więc 
on sobie dokładnie trzy tygodnie, to prze-
rażające w epoce sputników 1 – pisał 
Zbigniew Herbert do Rodziców z Londynu 
w roku 1963. W 1987 Halina Herbert-
Żebrowska, pisząc do Brata i Bratowej 
w listopadzie, stwierdziła: Poczta funk-
cjonuje ostatnio bardzo kiepsko i listy 
idą tak długo, jakby wysyłane konnym 
dyliżansem, a nie drogą lotniczą. Może 
się zdarzyć, że niniejszy dojdzie w okre-
sie przedświątecznym – na ten wypadek 
przekazujemy życzenia Miłych Świąt (…) 2.

sMs od Zbigniewa Herberta… na przy-
kład z Paryża 1958 roku. Jak mógłby 
brzmieć? Zdarza mi się porównywać 
korespondencję rodzinną Herberta z tre-
ściami krótkich notatek elektronicznych, 
których brzmienie podpowiada często 
wmontowany słownik oraz zdawkowych 
e-maili, docierających natychmiast do ad-
resata i skłaniających do niecierpliwego 
oczekiwania na błyskawiczną jego reakcję. 
Czasy obecne są pełne pośpiechu, wartkiej 
wymiany informacji i rosnącego znaczenia 
obrazu, który, jak w MMs-ie, wyprzedza 
słowo, a nawet je zastępuje. Wygodnie 
nam z tym i dobrze, dopóki nie zdamy 
sobie sprawy z tego, jak nietrwałe bu-
dujemy komunikaty. Bywa, że zachowu-
jemy treść listów elektronicznych, bywa, 
że przechowujemy w pamięci telefonu 

1  Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna, 
oprac. Halina Herbert-Żebrowska, Agnieszka 
Kramkowska-Dąbrowska, Wydawnictwo 
Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 
2008, s. 214.

2 Tamże, str. 468.

szczególne sMs-y, ale z góry jesteśmy 
skazani na ograniczoną pojemność pamięci 
urządzeń. Stąd konieczność selekcji oraz 
usuwania wiadomości, która pojawia się 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
z nadmiarem. Jakże to inaczej wyglądało 
u Herberta, który, z budzącą podziw 
pieczołowitością, zachował przycho-
dzące do niego listy bliskich. Ileż różnych 
adresów musiały wykaligrafować ręce 
siostry, matki czy ojca? Zastanawiam 
się, w jaki sposób powstawało to im-
ponujące archiwum rodzinne i myślę, 
że budowanie go wymagało niezwykłego 
pietyzmu i dyscypliny z strony i nadaw-
ców, i adresata. Czytam zatem listy ojca 
do syna, listy matki i siostry, niemal jak 
dokwaterowani do sopockiego mieszkania 
marynarze patrzę z bliska na losy rodziny 
zmuszonej dostosować swoje marzenia 
i plany do szablonów narzuconych przez 
rządzących powojenną Polską. 

Trudno dzisiaj tak naprawdę zmierzyć 
się z właściwym rozmiarem rozłąki, 
na który pokornie godzili się Herbertowie. 
Kilkumiesięczne starania o paszporty 
i wizy, narzucone przez urzędników 
terminy, lęk przed odmową wydania 
dokumentu, wreszcie upragniony wy-
jazd i… pomieszane ze sobą euforia oraz 
narastająca z upływem dni tęsknota. 
To prawdziwie ludzki wymiar tej więzi, 
jakieś przedziwne poczucie ważności 
poetyckiej misji twórczej Herberta, która 
ojcu i matce nakazuje otoczyć rodzicielską 
opieką dziecko na tyle, aby utwierdzić je 
w przekonaniu o miłości, i na tyle, aby go 
nie zniewolić. Herbertowie są mistrzami 
w tej materii, krążą między nimi dobra 
materialne, drobniejsze i większe kwoty 
pieniędzy, wycinki prasowe, kredki, 

pamiątki rodzinne i fotografie. Ale w tych 
listach jest też wiele smutnej prawdy: 
o chorobach, lekach, szpitalach – oswa-
janych oczywiście idiolektem nadawcy, 
dyskursem familijnym, wsobnym po-
czuciem humoru, odwoływaniem się 
do intymnych wspomnień i anegdot. 
Informacje o tym, co przygnębiające, znaj-
dujemy wśród innych, pozornie błahych 
komunikatów o pogodzie, codziennych 
zajęciach i planach. Rodzina jest wobec 
siebie szczera, a jednocześnie każdy 
z piszących buduje swoisty falochron, 
którego istnienie pozwala oswoić adre-
sata z bolesną informacją, zatem odczuć 
w pełni więzi, nakazujące dzielić i smutki, 
i radość. Z drugiej strony ta ciągłość 
pytań o zdrowie, którego brakuje, prze-
syłanie ciepłych ubrań, leków i bielizny 
podpowiada czytelnikowi, że mamy 
do czynienia z rozdzieleniem i, w jego 
następstwie, koniecznością przewidywania, 
odgadywania wręcz, co w danej chwili 
bliskim jest potrzebne oraz co dla nich 
ważne. Pisany sercem list pozwala w czuły 
i mądry sposób zmniejszyć dystans mię-
dzy osobami. Tak się dzieje u Herbertów. 
Wysyłamy tych trochę łakoci z dużym 
zawstydzeniem, bo co można ofiarować 
biednemu literatowi o nienormowanych 
dochodach, tego nie wypada składać 
w darze laureatowi konkursów, którego 
dzienne dochody – bywa – można liczyć 
w tysiące! Daruj więc biednym, schoro-
wanym rodzicom, że nie są w stanie na-
dążyć za twoją sławą, wzięciem i fortuną 
i po staremu „robią co mogą” 3. – puszcza 
czułe oczko do syna Bolesław Herbert. 
Kilkanaście dni później dodaje w kolej-
nym liście: A może rzeczywiście dotąd 
nie upłynniłeś tej nagrody? Tedy pisz 
zaraz – bo nie lubię głupich sytuacji. 
Facet siedzi na tysiącach i tu go wspierają 

3 Listy z 1958 roku, tamże, s. 65 i 69. 

2 stekami albo facet ma nadzieję na ty-
siące, a tym czasem nie ma na „chleb” 
i nikt się tego nie domyśla. Ojcowskie 
więc zadanie – domyślać się, a i wszyscy 
Herbertowie dają niejednokroć dowody 
takiej przenikliwości. 

Ile jednak można powierzyć listom? 
Lwia część korespondencji powsta-
wała w czasach panowania cenzury. 
Korespondencja Herbertów pełna jest 
aluzji, stylizacji, ironii, co czyni ją nie 
tylko interesującą literacko – zwraca też 
uwagę czytelnika na konieczność kamu-
flowania istotnych treści. Subtelny fami-
lijny kod językowy jest siłą tej książki, 
a z trwającego wiele lat dyskursu wy-
łania się obraz wielce charakterystycz-
nych (i charakternych) osób, obdarzo-
nych nietuzinkowym poczuciem humoru, 
inteligencją oraz niezwykłą wrażliwo-
ścią. Wędrówka Herberta po Europie, 
a później Ameryce jest jednocześnie 
wędrówką przez życie (poeta donosi 
o swoim ślubie, pyta o dorastanie sio-
strzeńców: Rafał powinien stać się se-
kretarzem Rodziny. Obiecał mi pisać 
co miesiąc i nic. Pisanie listów wyra-
bia styl i charakter (przynajmniej cha-
rakter pisma). 4 List, na który czeka 
się tygodniami, ma zupełnie inny cię-
żar gatunkowy, zostaje wzbogacony 
o cierpliwość i ufność korespondują-
cych, stąd prośby Herberta o przedłu-
żenie wizy rodzicielskiej. Sytuacja poli-
tyczna przekłada się jednak na relacje 
rodzinne w okrutny sposób. Jakiż dra-
mat życiowy kryje się w liście datowa-
nym na 6 XI 1963, opatrzonym komenta-
rzem: Zbigniew Herbert do Ojca – list 
niewysłany i przypisem, iż napisany 
został już po śmierci adresata. Słychać 
go również w słowach Marii Herbert: 
Taka była wola Ojca, żebyś nie wracał 

4 Tamże, str. 375.

do Kraju. Wiedział, ile musiałeś poko-
nać trudności w związku z wyjazdem. 
Twierdził, że byłaby to zbrodnia, wra-
cając, gdyż pobyt za granicą to Twoja 
przyszłość 5.

Magia listu, tak dzisiaj niedoceniana, 
wydobywa z przeszłości przemijający 
świat osobiście zaangażowanym w kore-
spondencję. Ten szczególny zbiór pozwala 
także nam, czytelnikom ubrać w kon-
kretne kształty wyobrażenia o rodzinie 
Herbertów, więc: Dla miłośników poety 
będzie bezcenny, jak napisał Zdzisław 
Najder 6. Herbertowie, zmniejszając nie-
gdyś rozmiar rodzinnej rozłąki, skracają 
teraz nie tyle odległości na mapie, ile 
dystans czasowy, pozwalają odbyć senty-
mentalną podróż w przeszłość i… budzą 
pewnego rodzaju niepokój o teraźniejszość. 
Wrócę do mojej pierwszej refleksji. Jak 
wiele udaje nam się z niej ocalać z tego, 
co aktualne? Czy znajdujemy w naszej 
codzienności momenty warte opisania 
w liście, a może właśnie w tytułowym 
sMs-ie? Co powiedziałby na to Książę 
Poetów, czy zrównałby cuda nowoczesnej 
technologii z głupiopisami? Wyobrażam 
sobie przekornie, że 160 znaków mogłoby 
stanowić dla Herberta swoiste wyzwanie 
poetyckie, a któż wie, czy zbiór krótkich 
informacji tekstowych nie zebrałby się 
w zgrabny tomik poetyckiej korespon-
dencji… Tego nie doświadczymy, ale 
mądry poeta i jego najbliżsi zdają się 
nam poprzez korespondencję rodzinną 
przypominać, jak wielką rolę w budo-
waniu relacji ma słowo oraz jak bardzo 
warto wziąć za nie odpowiedzialność 
i tworzenia, i dokumentowania.

5  Ostatni list części pierwszej korespondencji, 
tamże, str. 221.

6 Z. Najder, Poeta w rodzinie,  
www.rp.pl/artykul/216196.html?print=tak&p=0

Sceptyczny sensualista
dr hab. radosław sioma Badacz literatury XX wieku, w tym twórczości Zbigniewa Herberta; adiunkt 
w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nie ma – powtórzmy – nie ma w poezji polskiej 
większego sensualisty niż Zbigniew Herbert i na-
wet trochę dziwi, że poświęcono tej kwestii tak 
mało uwagi. Więcej, swego czasu Aleksander Fiut 
twierdził nawet: „Daremnie szukać w wierszach 
zapisów olśnienia zmysłową urodą świata. Trwałego 
przenoszenia zmienności w nieruchomy bezczas”1. 
Rzecz nie byłaby aż taka istotna, gdyby nie fakt, 
iż Herbert, należy nie tylko do poetów, którzy 
oddają sprawiedliwość widzialnemu światu, ale 
jest i wśród tych, którzy afirmują jego zmysłowe 
istnienie, oddają mu, jak sam dopełnił formułę 
Josepha Conrada, jego piękno. Ani w twórczości 
Tadeusza Różewicza (co zresztą nie dziwi ze względu 
na jego redukcjonistyczną „depresyjną” poetykę), 
ani wśród wierszy Czesława Miłosza nie znajdziemy 
takiego „uniesienia”:

i dalej toczą się pioruny kwiatów oratio traw 
oratio chmur
mamroczą chmury drzew spokojnie płonie skała
ocean gasi zachód dzień połyka noc i na przełę-
czy wiatrów 
nowe wstaje światło
a ranna mgła podnosi tarczę wyspy

[Pan Cogito rozważa różnicę między głosem 
ludzkim a głosem przyrody, zbiór Pan Cogito]

Albo takiego wspinania się po szczeblach zachwytu, 
by wyrazić piękno kobiecej twarzy:

Nie zapomnę was nigdy panny damy – przelotne – 
nagle dojrzane w tłumie na schodach bazarze 
w labiryncie metra 
z okien pojazdów 
– jak letnie błyskawice – zapowiedź pogody 
– jak krajobraz upiększony odbiciem w jeziorze 
– jak zjawisko w lustrze 
na zaślubinach tego co jest 
i tego co zaledwie przeczute 
– na balu 
kiedy orkiestra gaśnie 
a świt stawia w oknach 
nie zapalone świece

[Przysięga, zbiór Rovigo]

1  A. Fiut, Poeta – eseistą, [w]: Twórczość Zbigniewa 
Herberta, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, 
Kraków 2001, s. 131.

Warto zresztą zatrzymać się nad tymi fragmentami 
nieco dłużej. W pierwszym, kończącym wiersz Pan 
Cogito rozważa różnicę między głosem ludzkim 
a głosem przyrody, jak to często u Herberta, opis 
ma jeszcze swoje drugie dno. Poetycki obraz jest 
odrealniony, prześwieca przez niego, jeśli tak można 
powiedzieć, coś niepojętego, jakiś inny wymiar. 
Mgła jest ranna nie tylko w znaczeniu ‘poranna’, 
ale również ‘zraniona’; „słania się” jak wojownik 
po walce światłości z mrokiem, tym razem jeszcze 
na szczęście zwycięskiej. Z kolei drugi cytat jest 
pierwszą częścią Przysięgi, jedynego chyba wiersza, 
w którym zachwyt tak wyraźnie został oddzielony 
od pożądania, a pięknu przywrócona jego niepoję-
tość. (Przysięga pochodzi z późnego zbioru Rovigo 
i warto ją porównać z innym studium zachwytu pt. 
O róży – pomieszczonym w pierwszej poetyckiej 
książce Herberta, Strunie światła.)

Jak zatem widać, ten sensualizm ma u „naszego” 
poety różne znaczenia, nie wszystkie są zresztą 
dopuszczane do głosu. Herbert wyraźnie szuka 
swojej ścieżki między ascezą, powstrzymaniem się 
od ziemskich rozkoszy, a dionizyjskością, hedonistycz-
nym (dziś powiedzielibyśmy też – konsumpcyjnym) 
zatraceniem się w nich. Swoisty powrót do rzeczy, 
a w szerszym znaczeniu powrót do świata, który 
dokonuje się w kulturze mniej więcej od drugiej 
połowy XIX wieku, musiał skutkować uwagą dla 
zmysłowości. W licznych studiach przedmiotów, 
których tak dużo w poezji Herberta, sensorium poety 
ukazywane jest od tej, by tak rzec, przedmiotowej, 
obiektywnej strony. Ten obiektywizm niewiele 
ma jednak wspólnego z naiwnym (potocznym) re-
alizmem metafizycznym, który „osadza” przedmioty 
w codziennej użyteczności, odbierając im ich wyjąt-
kowość. (Odwołując się do innego poety, Francisa 
Ponge’a, można powiedzieć, że Herbert próbuje 
stanąć „po stronie rzeczy”, odantropomorfizować 
ich widzenie i opis). Poetycka świadomość Herberta 
oscyluje między uproszczeniami skrajnego, pragma-
tycznego sensualizmu a uroszczeniami oderwanego 
od codziennego doświadczenia racjonalizmu:

jeśli zaufasz pięciu zmysłom 
świat zbiegnie się w laskowy orzech

jeśli powierzysz rwącym myślom 
na wielkich szczudłach teleskopów 
zajdziesz daleko w pewną ciemność

Herbert, świadom ograniczeń percepcji zmysłowej, 
czemu niejednokrotnie daje wyraz, opiewa zara-
zem niepowtarzalność i wyjątkowość zmysłowego 
kontaktu ze światem („nikomu nie przekażesz 
wiedzy / twój tylko słuch jest i twój dotyk”, Kłopoty 
małego stwórcy, zbiór Struna światła). Z tego wy-
jątkowego i jedynego doświadczenia, właściwego 
każdemu z nas, co w pewnym sensie czyni je 
uniwersalnym, próbuje poeta wyprowadzić swój 
poetycki światopogląd. Liczne wiersze o problematyce 
teoriopoznawczej nierzadko traktują o zmysłach, jak 
Stołek, w którym „na koniec wierność rzeczy otwiera 
nam oczy” (zbiór Struna światła), czy jak Dotyk 
(zbiór Struna światła), który rozpoczyna konstatacja: 
„Podwójna wszystkich zmysłów prawda”. Po tym 
następuje opis owej podwójności, tak w znaczeniu 
poznawczym (niedoskonałość percepcji zmysłowej), 
jak i emotywnym (zdolność wywoływania doznań 
przyjemnych i nieprzyjemnych, rozkoszy i cierpienie). 

„Nieomylny” okazuje się jedynie tytułowy dotyk:

wtedy przychodzi pewny dotyk 
rzeczom przywraca nieruchomość 
nad kłamstwo uszu oczu zamęt 
dziesięciu palców rośnie tama 
nieufność twarda i niewierna 
układa palce w ranie świata 
i od pozoru rzecz oddziela

o najprawdziwszy ty jedynie 
potrafisz wypowiedzieć miłość 
ty jeden możesz mnie pocieszyć 
bośmy oboje głusi ślepi

– na skraju prawdy rośnie dotyk

Herbert uchodzi za poetę kultury, poetę racjo-
nalistę i w jakimś stopniu jest to opinia słuszna. 
Jest jednak również poetą niełatwego szczęścia, 
zmysłowej afirmacji rzeczywistości, widocznej 
w jego metaforyce, w opisach ciała, w przywraca-
niu godności poznawczej dyskredytowanym przez 
filozofię racjonalistyczną zmysłom czy wreszcie 
w zmysłowych epifaniach Niepojętości. To są dzie-
siątki wierszy, w których zmysły pojawiają się 
na różne sposoby: percepcyjnie, estetycznie, ciele-
śnie (notabene, ciało w poezji Herberta również 
czeka na swojego odkrywcę). Nie przez przypadek 
Pan Cogito, bohater poetyckiego cyklu Herberta 
i w pewnym stopniu jego port-parole, nie chce iść 
do bezzmysłowego raju, w którym „wieczny spokój” 
gwarantuje niezdolność do przeżywania świata 
(Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito, zbiór 
Raport z oblężonego Miasta). Krytyka naczelnej 
koncepcji eschatologicznej europejskiego kręgu 
kulturowego w imię zmysłowego i emocjonalnego 
przywiązania człowieka do świata wydaje się zresztą 

„w temacie zmysłów” najbardziej poruszająca. Dzięki 
zmysłom możliwe są w poezji epifanie niepojętego 
wymiaru świata, jego tajemnicy, ale zrozumienie 
dla zmysłowej i emocjonalnej natury człowieka 
każe się dystansować do teologicznych obrazów 
raju. Oto wspaniały przykład Herbertowskiej „an-
tyzaświatowości”, krótka proza poetycka Żeby tylko 
nie anioł (Hermes, pies i gwiazda):

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.

Te różne „aspekty” zmysłowości nierzadko łączą 
się ze sobą, jak w poniższym obrazie:

Pan Cogito trzyma w ramionach
ciepłą amforę głowy
reszta ciała jest ukryta
widzi ją tylko dotyk

[Alienacje Pana Cogito, zbiór Pan Cogito]

Mistrzowska synestezja „widzi ją tylko dotyk” 
wykorzystuje naturalną zdolność do wyobrażania 
sobie kształtu na podstawie wrażeń dotykowych, 
ale dzięki właściwej metaforze pośredniości chroni 
sferę intymną: stwierdza przytulenie kochanków, 
ale strzeże też przed „obnażeniem” bezpośrednim 
opisem. Oto inny „moment” z wiersza Herberta:

Nigdy 
nie mówiłem z nią 
ani o miłości 
ani o śmierci

tylko ślepy smak 
i niemy dotyk 
biegały między nami 
gdy pogrążeni w sobie 
leżeliśmy blisko

[Jedwab duszy, zbiór Hermes, pies i gwiazda]

Konia z rzędem temu, a i królestwo na dodatek, 
kto znajdzie w poezji polskiej równie precyzyjny, 
równie dyskretny, równie… czysty? i piękny opis 
zmysłów krążących między kochankami. Ten ślepy 
smak (pocałunek z zamkniętymi oczyma, ale nie 
tylko), ten niemy dotyk (milczące pieszczoty, ale 
przecież nie jedynie), to… ale dość. Po to przecież 
są metafory, by nie nazywać rzeczy wprost, by 
widzieć, nie patrząc.
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Nieprzyjaciel z małości wojska naszego lekce nas ważył i nie mniej się nie spodziewał, 
jako tego, iżbyśmy tyle mieli śmiałości o tak wielką potęgę się kusić, i owszem byli tej 

nadziei, żeśmy mieli uciekać…
stanisław żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej

„Mortui sunt ut liberi vivamus” – tą dumną 
dewizą opatrzony został Pomnik Chwały 
na cmentarzu lwowskich Orląt. Z tej 
to nekropolii, z mogiły gen. Wacława 
Iwaszkiewicza – dzięki życzliwej po-
mocy pracowników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych III Rzeczypospolitej – zo-
stała pobrana ziemia, którą wysypa-
łem na trumnę Zbigniewa Herberta. 
Kilkadziesiąt kroków od jego grobu 
wznoszą się mury kościoła św. Karola 
Boromeusza. W ścianę tej świątyni zo-
stała wmurowana, ufundowana przez 
moją matkę, tabliczka memoratywna, 
poświęcona pamięci zamordowanego 
w Katyniu, kapitana Edwarda Herberta, 
któremu Poeta poświęcił wiersz Guziki. 
Wedle tradycji rodzinnej, kapitan nie 
był typem wojownika, lecz człowiekiem 
wrażliwym i delikatnym. Żołnierzem 
został wierny tradycji rodzinnej. Jego 
ojciec był generałem armii austro-wę-
gierskiej, zweryfikowanym w odrodzonej 
ojczyźnie jako generał brygady. Także 
mój dziadek, a równocześnie ojciec poety, 
Bolesław Herbert walczył w szeregach II 
Brygady Legionów. W listopadzie 1918 r., 
jako podporucznik kadry piechoty wal-
czył od pierwszego do ostatniego dnia 
w Obronie Lwowa i został odznaczony 
Krzyżem Obrony Lwowa „za dzielność 
i trudy poniesione w bojach o całość 
i niepodległość Rzeczypospolitej” oraz 
odznaką honorową „Orlęta”. Potem służył 
w armii polskiej, wykuwającej granice 
Odrodzonej Ojczyzny.

Jako historyk, wbrew twierdzeniom po-
chopnych biografów, obawiam się, że nie 
będziemy już wiedzieli niczego pewnego 
o udziale Zbigniewa Herberta w konspi-
racji akowskiej. Jednak ustalenie owych 
szczegółów nie ma większego znaczenia, 
bowiem niezwykle istotne jest jedynie 
to, że Poeta miał głębokie poczucie 
uczestnictwa w wielkiej sztafecie pokoleń, 
naznaczonych udziałem w zmaganiach 
o Niepodległość. Często dawało ono 
o sobie znać w jego twórczości: „płynę 
pod prąd a oni ze mną/nieubłaganie 
patrzą w oczy/uparcie szepczą słowa 
stare/jemy nasz gorzki chleb rozpaczy” 
(Prolog). Było ono ciągle obecne w jego 
życiu: „stojąc na Akropolu przywołałem 
dusze moich poległych kolegów, użalałem 
się nad ich losem, już nawet nie nad 
ich śmiercią okrutną, ale współczułem, 
że odebrana im została niewyczerpana 
wspaniałość świata” (Duszyczka). Nie 
raz też pisał o cnocie wierności. Była 
ona dlań także wyzwaniem stawianym 
przez tych, co odeszli. Odpowiedź na nie 
była jedną z najważniejszych przyczyn 
sporu Herberta z Miłoszem, o czym często 
zapominają ci, którym warstwa anegdo-
tyczna owej kontrowersji przysłania istotę 
sprawy. Credo swej postawy zawarł 
Herbert w polemicznym przesłaniu: 

„jednym z grzechów śmiertelnych kultury 
współczesnej jest to, że małodusznie 
unika ona frontalnej konfrontacji z warto-
ściami najwyższymi. A także aroganckie 
przeświadczenie, że możemy obyć się 
bez wzorów (zarówno estetycznych, jak 
i moralnych), bo rzekomo nasza sytuacja 
w świecie jest wyjątkowa i nieporów-
nywalna z niczym. Dlatego właśnie 
odrzucamy pomoc tradycji, brniemy 
w naszą samotność, grzebiemy w ciem-
nych zakamarkach upuszczonej duszyczki” 
(Duszyczka).

Samotność jest cieniem podążającym 
za człowiekiem myślącym, wręcz wa-
runkiem niezbywalnym jego wolności, 
a zwłaszcza twórczej mocy. Nie można po-
wiedzieć, by Herbert nie zaznał w swych 
życiu uznania. Czasami bliskie było ono 
uwielbienia. Jednak zaznał także głębo-
kiego poczucia osamotnienia. W ostatnim 
etapie jego drogi życiowej stało się 
ono udziałem Poety m.in. za sprawą 

byłych przyjaciół, którzy odmawiali mu 
prawa do krytyki rzeczywistości polskiej 
po 1989 r. Jak podkreślała jego żona 
w wywiadzie dla „Kuriera Porannego” 
z 19 V 2000 r.: „Nie mógł pogodzić się 
z tym, że dramatyzm całej historii PRL 
i stanu wojennego zostały tak łatwo 
przekreślone i relatywizowane. [...] był 
nieustępliwy. Sądził ludzi – ale uważam, 
że miał do tego prawo, bo odczuwał 
to głęboko”.

W wystąpieniach publicystycznych 
po 1989 r., jak i przez całe życie w swej 
twórczości, Herbert sięgał często po „mi-
litarną topikę”, jako obraz wzorca mę-
skiego zmagania się ze światem i jego 
ułomnościami, ale także wierności owym 

„wartościom najwyższym” w wymiarze 
ostatecznym. W wywiadach nie raz 
wspominał o pojedynkach, by swoje 
liberum veto opatrzyć odwołaniem się 
do honoru – cnoty staromodnej i zapo-
mnianej we współczesnym świecie. W XII 
1994 r. w wywiadzie opublikowanym przez 
„Życie Warszawy” i „Czas Krakowski” 
wręcz stwierdził, że jego wystąpienia 
miały doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej „będą jasne linie frontu”. Dodajmy, 
że to one właśnie tworzą alternatywy, 
źródła wyborów, a więc i podstawę 
wszelkiej moralności.

Na ten fakt wówczas zwracali uwagę 
tylko nieliczni. Herbert natomiast osta-
tecznie podupadł na zdrowiu, gnębiony 
przede wszystkim niewydolnością odde-
chową. Jednak nie zamierzał ustępować 
nawet własnej fizycznej niemocy, potę-
gującej osamotnienie. Wolał więc staro-
polskim obyczajem ruszyć na Dzikie Pola, 
gdzie zawsze można było skrzyknąć par-
tię – w dawnym tego słowa znaczeniu, 
czyli grupę podobnych sobie straceńców. 
To mógł być jeden z wątków genezy 
herbertowskiej Samodzielnej Brygady 
Huzarów Śmierci. Na razie nie posia-
damy zbyt wielu świadectw odnoszących 
się do dziejów tej jednostki, aczkolwiek 
można już wskazać na ciekawe przykłady 
tego rodzaju dokumentów.* Zaciąg do tej 
formacji odbywał się – zgodnie z polską 
tradycją – poprzez osobiste powoływa-
nie do niej towarzyszy, bowiem –  jak 
armia staropolska – miała ona struk-
turę zbliżoną do cechowej (mistrz-puł-
kownik; czeladnicy-rycerze; uczniowie-
-pachołkowie i ciury).

Mój śp. Wuj zawsze lubił podejmować gry 
z rzeczywistością, w których najczęściej 
kryły się poważne treści. To właśnie 
w ostatniej bodaj swej tego rodzaju au-
tokreacji mianował się „pułkownikiem” 

„Dowódcą Królewskiej Samodzielnej 
Brygady Huzarów Śmierci”. Sprawił 
sobie nawet stosowną pieczęć, którą 
sygnował część listów. Każdy element 
tej tragiczno-żartobliwej tytulatury wiąże 
się z wieloma asocjacjami. W swoim 
wywodzie świadomie pomijam niektóre 
mniej znaczące, choć możliwe do podjęcia, 
wątki egzegetyczne. Wszakże dla porządku 
trzeba odnotować, że w dziejach oręża 
pojawiło się kilka formacji, noszących 
to dumne miano, a w pewnych elemen-
tach umundurowania – korzystających 
z symboliki vanitatywnej. Najbardziej 
znaną wśród nich był 5 pułk huzarów 
pruskich, który powstał w 1741 r. Do nich 
zapewne nawiązywali francuscy Huzar De 
la Morte. Jednostka ta powstała w czasie 
wielkiej rewolucji, w listopadzie 1792 r. 
Początek jej dało kilka szwadronów 
ochotników. Część z nich ostatecznie 
weszła do 10 pułku huzarów. Noszone 
przez jego żołnierzy mirletony zdobiła 
dewiza „Libre aut Mort” (Wolność lub 
śmierć). Jest to bardzo pociągający 
symbol dla dalszych naszych rozważań. 
Nie powinny nas także zwieść nazbyt 
oczywiste analogie, bo np. cóż z tego, że 1 

Leibhusaren – Regiment nr 1, właśnie 
owych czarnych huzarów śmierci, stacjo-
nował w pruskim Gdańsku przed I wojną 
światową i w jej trakcie. Naprawdę nic 
nie wynika z tego, że miasto to wówczas 
było bardzo dumne ze swych kawale-
rzystów i wręcz traktowało ich jako 
swą wizytówkę, czego dowodzą liczne 
świadectwa. Prestiż jednostki podnosił 
fakt dowodzenia nią przez następcę 
tronu, który z tej racji zamieszkał z ro-
dziną w Gdańsku, a swój malowniczy 
mundur prezentował nie tylko podczas 
parad, ale i na licznych pocztówkach, 
ozdabianych konterfektami familii mo-
narszej. Choć równocześnie trudno nie 
zauważyć, że gród nad Motławą stał 
się drugą ojczyzną rodu Poety, o czym 
zaświadcza Ekslibris, powstały na za-
mówienie jego ojca. Jednak Herbertowi, 
jeśli już był bliski jakiś cesarz nowożytnej 
doby, to przede wszystkim poczciwy 
Franciszek Józef, kochany zwłaszcza 
przez matkę Poety, zatopioną w gali-
cyjskich sentymentach. Możnaby tu też 
podjąć np. jeden z pobocznych wątków 
egzegezy nazwy Huzarów Śmierci i na-
wiązać do pełnych poświęcenia oraz 
daremnych zarazem szarż kawalerii 
austriackiej pod Sadową (Königgraetz) 
w 1866 r. W bitwie tej bowiem zwycięstwo 
zapewniła Prusakom w równym stopniu 
przewaga zastosowanej taktyki, co mor-
derczy ogień nowoczesnych karabinów 
iglicowych (Zündnadelgewehr) piechoty. 
Te wyjątkowo krwawe, jak na owe 
czasy, zmagania wyznaczały również 
początek kresu monarchii habsburskiej, 
z którą Poeta był związany wieloma 
nićmi uczuć serdecznych.

Także w dziejach oręża polskiego pojawił 
się dywizjon Huzarów Śmierci. Była 
to jednostka kawaleryjska utworzona 
z ochotników i członków rozbitych 
oddziałów w Białymstoku 23 VII 1920 r. 
Początkowo składał się on z dwóch 
szwadronów i plutonu ckm. Potem zo-
stał wzmocniony trzecim szwadronem 
złożonym z funkcjonariuszy konnej 
policji państwowej (głównie z Łodzi). 
Żołnierze tej jednostki dzielnie stawali 
w walkach na warszawskim przedmo-
ściu w krytycznych momentach bitwy 
warszawskiej, a potem w czasie działań 
pościgowych, zwłaszcza pod Myszyńcem. 
Brali też udział (już bez policyjnego 
szwadronu) w pilnowaniu granic tzw. 
Litwy Środkowej, po zajęciu przez woj-
ska polskie ziemi wileńskiej. Dywizjon 
ów został rozwiązany wczesna wiosną 
1921 r. Jego niezbyt regulaminowa nazwa 
była odzwierciedleniem postawy twórcy 
i dowódcy tej formacji porucznika Siły-
Nowickiego, który najwyraźniej miał duszę 
prawdziwego zagończyka. Natomiast 
stopniowo ujednolicane umundurowa-
nie nie zawierało wielu malowniczych 
elementów (czarno-biała włosiana kitka 
na furażerce, spięta trupią główką oraz 
ozdobione tymże emblematem biało-
-czerwone proporczyki na kołnierzach 
kurtek). Natomiast trudno odmówić tej 
cechy odznace pamiątkowej (czarny krzyż 
równoramienny ze srebrną obwódką 
takąż czaszką i piszczelami w centrum, 
gdzie też krzyżowały się dwa nagie, skie-
rowane ku górze miecze). Jedyną na niej 
inskrypcją była data dzienna powstania 
dywizjonu. Jednak trudno sobie wyobra-
zić, by tak szczegółowe informacje były 
znane Poecie, który działaniami wojny 
polsko-bolszewickiej w jakiś specjalny 
sposób się nie interesował. Poza tym 
wykorzystanie takich, jak i wymienio-
nych powyżej, wprost narzucających 
się, elementów egzegezy herbertowskiej 
tytulatury trąciłoby banałem, obcym 
Panu Cogito. Jednak przede wszystkim 
nosiłoby to znamiona oderwania się 
od sytuacji egzystencjalnej Poety u kresu 
jego żywota. Toteż świadomie wybieram 
tu inną ścieżkę dociekań.

Zacznijmy od stopnia wojskowego. 
Zbigniew Herbert – jak już wspomnia-
łem – był zapewne żołnierzem Polski 

Podziemnej. Jednak żadnych szarż się nie 
dosłużył, ale też miana „pułkownika” nie 
nadał sobie przecież pod wpływem ataku 
megalomanii. Ów stopień wojskowy w wy-
padku „wodza Huzarów Śmierci” odnosi 
nas bezpośrednio do najsławniejszego 
zagończyka – Michała Wołodyjowskiego. 
Mały Rycerz był zawołanym fechmistrzem, 
słynnym m.in. z walk staczanych jako 
harcownik w obliczu ścierających się 
armii. Na kartach „ksiąg napisanych 
ku pokrzepieniu serc” Wołodyjowski 
przeistacza się z niezbyt rozgarniętego 
młodzieniaszka we wzór cnót rycerskich 
i obywatelskich. Nawiasem mówiąc, 
niezrównanym lektorem Trylogii był 
mój dziadek Bolesław, którego jako 
dziecko z wypiekami na twarzy słuchałem 
w powojennym Sopocie, podobnie jak 
moja Matka i Wuj niegdyś we Lwowie.

Skąd w takim razie w herbertowskiej 
tytulaturze wzięli się „Huzarzy Śmierci”? 
Można zaryzykować postawienie tezy, 
że wywodzili się oni od żuawów, oddzia-
łów piechoty francuskiej, utworzonych 
w Algerii w 1831 r., początkowo składają-
cych się z tubylców (stąd nazwa pocho-
dząca od jednego z miejscowych plemion) 
i Europejczyków; potem z samych tylko 
Francuzów. Zdobyły one rozgłos w czasie 
wojny krymskiej (1853–1956). Francuz 
Francois de Rochebrune, prowadzący 
podówczas szkołę szermierki w Krakowie, 
w lutym 1863 r. w Ojcowie zorganizował 
oddział Żuawów Śmierci, który okrył się 
sławą w Powstaniu Styczniowym (m.in. 
w walkach o Miechów [17 II] i w bitwie 
pod Małogoszczą [24 II]). Słynny Marsz 
Żuawów był często śpiewany w na-
szym domu (także z udziałem mego 
Wuja). Na tym wszakże nie koniec, 
bowiem „Żuawami Śmierci” także po-
tocznie nazywano powstańczych żan-
darmów, którzy wykonywali wyroki 
na zdrajcach i kolaborantach. Często 
były to sprawy tragiczne, gdy np. rosyjski 
generał Michał Murawiew, zwany nie bez 
racji „Wieszatielem”, próbował na Litwie 
zgnieść ruch niepodległościowy przy 
pomocy terroru, a powstańcy musieli 
odpowiadać nań kontrterrorem. Nie trzeba 
tez dodawać, jak wielką rolę w wycho-
waniu młodzieży w okresie międzywo-
jennym – a więc i Herberta – odgrywała 
legenda Powstania Styczniowego.

Dlaczego jednak „żuawi” w herbertow-
skiej grze przekształcili się w „huzarów”? 
Poeta z pewnością nie chciał podszy-
wać się pod funkcjonującą już legendę. 
Kawaleryjski sztafaż też wydawał się 
odpowiedniejszy, a szarża na okopy ma-
tacw moralnych – skuteczniejszą bronią. 
Jeśli zaś miałby to być oddział konnicy, 
to huzarzy byli formacją związaną wie-
loma nićmi z atmosferą Austro-Węgier 
i Galicji – z krajem utraconej młodości 
Poety. Notabene w wierszu Żywot wo-
jownika, z tomu Hermes, pies i gwiazda 
(1957), Herbert także przywołał postać 
huzara. Nie zawadzi wspomnieć, że po-
czciwych huzarów do polskiej tradycji 
teatralnej wprowadził sam Aleksander 
hr. Fredro, wystawiający swe „kome-
dyje” we Lwowie, a potem patronu-
jący z cokołu pomnika głównemu szla-
kowi spacerowemu miasta nad Pełtwią. 
Skoro zaś gród ten był stolicą królestwa 
Galicji i Lodomerii, to „Brygada” pod do-
wództwem lwowskiego dziecka musiała 
być „Królewska”. Charakterystyczne jest 
przy tym, że mój Wuj nie odwołał się 
do jednego z najsłynniejszych oddziałów 
w dziejach jazdy polskiej XX w., a mia-
nowicie do, stacjonującego na jego ro-
dzinnym Łyczakowie, Pułku Ułanów 
Jazłowieckich. Jak sądzę, byłoby to zbyt 
proste i nieco pachnące uzurpacją dla 
szanującego tradycję Poety.

Element herbertowskiej ironii kryje się też 
w umundurowaniu obu formacji, do któ-
rych nawiązywał. Żuawi niegdyś zapalali 
wyobraźnię dziewiętnastowiecznych 
wojaków i egzaltowanych panien swym 
egzotycznym, orientalnym rodowodem. 

Kiedy na tronie Piotrowym zasiadał papież 
Pius IX, w jego służbie pojawił się pułk 
żuawów pontyfikalnych. Poza tym w cza-
sie wojny secesyjnej po stronie Północy 
walczył ochotniczy pułk Francuzów, 
którzy przyjęli barwy żuawów. W służ-
bie Francji przywdziewali oni bufiaste 
szarawary w kolorze czerwonym i białe 
turbany. Polscy żuawi również nosili sza-
rawary (szeregowcy zielone, oficerowie 
czerwone), fezy, czarne sukienne surduty, 
a ich kamizelki zdobił duży biały krzyż na-
szywany na czarnym tle. Notabene czerń 
dominowała również w umundurowaniu 
wspomnianych już pruskich i fracuskich 
huzarów, zwanych też „czarnymi”. Także 
huzarski mundur współcześnie kojarzy 
się bardziej z operetką niż z polowym 
strojem żołnierskim. Nadając więc swej 
formacji sztafaż żuawów i huzarów, 
Herbert traktował ją z przymrużeniem 
oka, ale też – być może – sugerował, 
iż nawiązuje do idei, które niejednemu 
z dzisiejszych wielbicieli nowoczesności 
wydają się być anachroniczne. W tym 

„wojsku” tylko Janusz Szuber „jako osoba 
na wózku inwalidzkim był „jednostką 
zmotoryzowaną””. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że obie wspomniane formacje 
związane były z okresem w dziejach 
wojskowości, gdy jeszcze osobiste mę-
stwo miało znaczenie, lecz już zaczynało 
ono w znaczący sposób ustępować pola 
technologii masowego zabijania.

Herbert „strzegł się jednak dumy niepo-
trzebnej”, a zarazem zbytniego optymizmu, 
jak też pesymizmu, w określeniu rangi 
związku taktycznego, którym dowodził. 
Dywizja – to byłoby zbyt wiele, a i wów-
czas stopień generalski byłby już usprawie-
dliwiony. Taki koncept pachniałby zbytnią 
ostentacją. Przyjęcie opcji dowodzenia 
pułkiem, nazbyt ograniczałoby swobodę 
działań, a na domiar złego nosiłoby 
znamiona pesymizmu. Czyż tak nieliczni 
mogli się decydować na podjęcie walki 
w tak wielkiej sprawie? Mogę zaręczyć, 
że mój Wuj nie przyznałby się do tego 
rodzaju wątpliwości, bo byłaby to skarga 

„małej duszyczki” oraz brak uznania dla 
tych, którzy w „pojedynkach” mieli Mu 
sekundować. Tak więc „brygada” wy-
dawała się być najodpowiedniejszym 
związkiem taktycznym. Określenie jego 
rangi zostało jeszcze wzmocnione przy-
miotnikiem „Samodzielna”.

Tytulatura przyjęta przez Zbigniewa 
Herberta w Jego zapasach z „potworami” 
III Rzeczpospolitej, obrócona w żart au-
toironiczny, jest epizodem historycznym, 
literackim i kulturowym, ale bynajmniej 
nie przejawem zaburzeń mentalnych scho-
rowanego człowieka. Boje mego Wuja nie 
były owocem „szaleństwa”, czy „matactw 
politycznych”, lecz świadomym wyborem. 
Sam kiedyś powiedział, że nie znosi 
określenia „socjalizm z ludzką twarzą”, 
bowiem potwór ma tylko twarz potwora. 
Z tym monstrum i jemu podobnymi 
Poeta walczył przez całe życie zarówno 
wierszami, jak i subtelnymi szkicami 
o sztuce, oraz publicystyką. Jednak jest 
to tylko część prawdy, bowiem w swej 
twórczości często podejmował temat 
zmagań z siłami chaosu w imię harmonii 
i ładu. Nie ma żadnego powodu, by po-
śmiertnie odbierać Mu prawo do części 
Jego potyczek, gdyż –  jak głosi fraza 
Marsza Żuawów – „Lecz gdy bój zawrze, 
to nie na żarty/Znak i karabin do ręki 
bierzem/Bo Polak w boju kiedy uparty/
Od razu staje starym żołnierzem”. Toteż 
mam nadzieję, że gdy opadnie „czarna 
piana gazet” dla wrażliwego czytelnika 
obraz mego Wuja pozostanie konterfek-
tem jednego z „obrońców królestwa bez 
kresu i miasta popiołów”.

rafał żebrowski

* Por. np. J. Szuber, Wspominki plutonowego, 
„Kwartalnik Artystyczny” 1999, nr 2, s. 81–83
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Próbuję sobie wyobrazić Zbigniewa 
Herberta dzisiaj, odpowiedzieć na pytanie, 
czy i jak odnajdywałby się w naszym 
codziennym chaosie, czy byłby poetą 
przerysowanej dla politycznych celów 
frustracji, czy nieczułego zadowolenia, 
z tych samych względów zapominają-
cego o tych, którym adaptacja w nowej 
rzeczywistości się nie udała. Chciałbym 
go widzieć gdzieś pośrodku, zdystanso-
wanego do obydwu ekstremów, ale nie 
martwi mnie jednocześnie, że mogłoby 
być całkiem inaczej. (Jestem już dużym 
chłopcem i nie oczekuję od moich ulu-
bionych pisarzy, że będą mieli poglądy 
takie jak ja). Czasem zresztą myślę, 
że Herbert odszedł w najlepszym mo-
mencie, choć podstawę takiego sądu 
stanowi przeświadczenie o spełnieniu 
artystycznym, o pełni dzieła, które 
wbrew redakcyjnemu niedokończeniu 
przedśmiertnego zbioru ciągle wydaje 
się kompletne jak chyba żadne inne. 
Zaczynam jednak zdawać sobie sprawę, 
że była to jedna z tych śmierci, które 
wyznaczają koniec jakiejś epoki.

Jeżeli w dzisiejszych czasach czegoś 
mi w naszym wspólnym życiu brakuje, 
to afirmacji, spojrzenia, które nie tracąc 
na krytycyzmie, pozwalałoby mądrze 
cieszyć się życiem i wspólną obecnością, 
świadomą różnic bliskością. Głosu, który 
przypominając o tym, co bolesne, miałby 
zarazem odwagę wyznać, że czasem 
bywamy zwyczajnie szczęśliwi – mimo 
codziennych trosk, pewnie zbyt wielu, 
a niekiedy nawet osobistych tragedii. 
I że jest to właśnie szczęście – nie ego-
istyczne zadowolenie, którego również nie 
brakuje, a które nas od siebie oddziela, 
ale właśnie szczęście – radosne uniesienie, 
które pomaga tworzyć wspólnotę (nie 
udało mi się uniknąć tego wzniosłego 
słowa). 

Jeżeli mówię o tym teraz, to dlatego, 
że właściwie zapomnieliśmy, że Herbert 
jest również poetą trudnego szczęścia, 
uczciwego zadomowienia się w świecie, 
życia godnego, co nie oznacza jedynie 
moralnych zmagań, ale i smakowanie 
codzienności, czułe przywiązanie do „ka-
mieni do ptaków i ludzi” (Czułość), kon-
templowanie ich w ich niepowtarzalnej, 
jednostkowej niezwykłości: splendor 
nieba i dostojny chłód kamienia, ptak 
o nieznanym imieniu, znana od lat twarz, 
w której nagle objawia się coś niezna-
nego, nagłe poczucie, że uczestniczy się 
w czymś wielkim, jak zbiorowość czy 
świat, i długotrwałe okresy poczucia 
oddzielenia. Tajemnica życia. 

*

Zazwyczaj widzimy Herberta jako po-
etę kultury, tradycji, metafizyka, poetę 
etycznych zmagań pozbawionych na-
grody, i tej ziemskiej, i tej niebieskiej, 
pisarza heroicznego, strażnika prawa, 
które trwa na przekór zmienności. 
Ale jedną z jego największych tęsknot 
było szczęście. Także to najzwyklejsze, 
codzienne (czy szczęście może być 
najzwyklejsze?), dla którego miał wiele 
zrozumienia, bo przecież jego najważniej-
szy bohater liryczny, Pan Cogito, „był 
pospolity jak inni”, „miał umeblowane 
myśli”, „nie mógł oderwać / wewnętrznego 
oka / od skrzynki na listy / w nozdrzach 
miał zapach morza / świerszcze łaskotały 
ucho / i czuł pod żebrem palce nieobecnej” 
(Pan Cogito a myśl czysta). W krót-
kim apokryficznym szkicu pod tytułem 

Epilog, zamieszczonym w poświęconym 
XVII-wiecznej Holandii zbiorze Martwa 
natura z wędzidłem, Herbert opowiada 
zwyczajne mieszczańskie życie, repre-
zentatywną dla wielu kupieckich losów 
biografię, dzieje człowieka naprawdę 
zwykłego, przeciętnego, czyni z niego 
figurę świadomości przyziemnej, sensu-
alistycznej i na zdrowy (kupiecki) rozum 
racjonalnej, ale też po mieszczańsku 
solennej, z codziennymi rytuałami pracy, 
spoczynku, porannej kawy. Opowiada 
więc żywot Cornelisa Troosta, by gdy 
zmierza już on ku końcowi, zapytać nie 
bez niespokojnej ironii: „Nas, którzy 
o rzeczach boskich wiemy tak niewiele, 
interesuje pytanie po ludzku błahe – czy 
był szczęśliwy?”

W tym samym zbiorze znajduje się 
inny apokryficzny tekst, List – napisany 
(?) przez jednego z ulubionych malarzy 
poety, Iana Vermeera, do Antonie’go van 
Leeuwenhoeka, przyrodnika, „którego 
zasługi w dziedzinie udoskonalenia 
mikroskopu są powszechnie znane”. 
Vermeer próbuje usprawiedliwić sztukę, 
pokazać odmienność wyrażanego przez 
nią doświadczenia od tego, o które jest 
udziałem uczonych. Malarz nie odrzuca 
nauki, próbuje jedynie przekonać uczo-
nego, że jest równie niezbędna, jak po-
znawanie świata. Oto zakończenie listu 
Vermeera (a właściwie credo Herberta): 
„Jeśli dobrze rozumiem moje zadanie, 
polega ono na godzeniu człowieka 
z otaczającą go rzeczywistością, dlatego 
ja i moi cechowi bracia powtarzamy 
nieskończoną ilość razy niebo i obłoki, 
portrety miast i ludzi – cały ten kra-
marski kosmos, bo w nim tylko czujemy 
się bezpieczni i szczęśliwi”. I jeszcze: 

„Wiem, że nie zdołam ciebie przekonać 
i nie zarzucisz szlifowania soczewek 
i wznoszenia swojej wieży Babel. Pozwól 
jednak, że i my będziemy uprawiali 
nasz archaiczny proceder, mówili światu 
słowa pojednania, mówili o radości 
z odnalezionej harmonii, o wiecznym 
pragnieniu odwzajemnionej miłości”. 

Czy szczęście to pogodzenie z rze-
czywistością? Pojednanie ze światem?…

*

Pan Cogito jest jedną z najosobliwszych 
postaci polskiej literatury. To chyba 
najzwyczajniejszy na świecie ekscentryk, 
przyziemny i wzniosły jednocześnie, 
komiczny i tragiczny, figura krytycznej 
racjonalności – najbardziej znana z postaci, 
którym przypadło w literaturze polskiej 
uosobienie ludzkiego rozumu w jego 
kryzysowej, dwudziestowiecznej postaci. 
Zbiór pod takim właśnie tytułem – Pan 
Cogito – Herbert wydał w roku 1974 
(wspomnijmy może inne, niemniej zna-
komite, tym razem prozatorskie realizacje 
tego toposu: Profesora Tutkę Jerzego 
Szaniawskiego (1954), Wykład profe-
sora Mma Stefana Themersona (1953) 
czy nieukończone Przygody człowieka 
myślącego Marii Dąbrowskiej (wyd. 
pośmiertne 1970).

Specyfika krytycznej racjonalności 
upersonifikowanej Panem Cogito polega 
na jej swoistym aintelektualizmie, na my-
śleniu, które jest jednocześnie czuciem, 
przeżywaniem czy, jak mówi sam Herbert, 

„myśleniem żarliwym”, chroniącym ra-
cjonalność przed intelektualistycznym 
wyalienowaniem z tego, co ludzkie. 
Chłód ironii, którą poeta buduje, dystans, 
równoważy jest najważniejszą obok 

czułości emocją tej poezji: współczu-
ciem (w przejmującym szkicu Akropol 
poeta powie, że jest tylko jedna droga 
do świata – droga współczucia.) Herbert 
już samym imieniem swojego bohatera 
nawiązuje do personalistycznego prze-
zwyciężenia doktryny Kartezjusza, który 
naturę rzeczywistości widział w dwóch 
rodzajach substancji: materii (res extensa: 
dosłownie „rzecz rozciągła”) i myśli (res 
cogitans: „rzecz myśląca”). Samo imię 

„Pan Cogito” kładzie bowiem nacisk 
na osobowy wymiar myślenia, jest wy-
razem niezgody na jego substancjalność, 

„rzeczowość”, nieludzkość. Pan – czyli 
ktoś, a nie coś. Człowiek, osoba. Nie 
w ogóle, ale „jakaś”, „ta”, konkretna. 
Bo tylko pojedynczy człowiek może być 
odpowiedzialny za swoje myślenie, prze-
żywanie i działanie. Słynna kartezjańska 
formuła: cogito ergo sum – myślę, więc 
jestem – pojmowana jest już całkiem 
inaczej. Można by powiedzieć, że dzięki 
specyficznie rozumianej myśli, która jest 
też czuciem i przeżyciem, a która łączy 
nas ze światem, a nie oddziela od niego 
swoją abstrakcyjnością, istniejemy jako 
osoby. Racjonalny porządek świata jest 
tu również porządkiem serca. Rozum 
strzeże naszej godności. 

*

Zarazem jest Pan Cogito figurą racjonal-
ności w epoce postmetafizycznej, w epoce 

„śmierci Boga”, poszukiwania nadziei po de-
konstrukcji tradycyjnej eschatologii i wizji 
zaświatów. Zazwyczaj akcentowany jest 
heroiczny rys Pana Cogito, ironia wierszy 
z jego udziałem, gra, którą Herbert prowa-
dzi przy pomocy tej maski z własną twarzą. 
To wszystko jest prawdą, ale niewątpliwym 
i jakoś tak pomijanym rysem tej postaci 
jest – powtórzmy – zwykłe pragnienie 
szczęścia, cierpliwy i uważny, ale też 
radosny udział w codzienności, dialog, 
jak powie poeta, z tym oto kamieniem 
i tym oto bliźnim. 

Może w ogóle należałoby powiedzieć, 
że Herbert jest poetą łączącym sprzeczno-
ści. Ironię i czułość, to, co niskie i wznio-
słość, przyziemność i prostotę uczuć oraz 
wyszukaną nierzadko, aluzyjną formę 
literacką. Pochwałę postawy heroicznej, 
wyprawę po „złote runo nicości” i zro-
zumienie dla zwykłego mieszczańskiego 
pragnienia zadomowienia się w świecie 
rzeczy. A obok zrozumienia dla jednostko-
wego szczęścia silne poczucie wspólnoty: 
wyczulenie na każde naruszenie wymiaru 
podmiotowego, osobowego, ale zarazem 
świadomość, że swą pełnię „ja” uzyskuje 
tylko w odniesieniu do innego „ja”, ale 
też do grupy, zbiorowości, narodu. Że nie 
jest samoistną wyspą.

Próbuję zrozumieć to szczęście: w ru-
chu, w prawie że nieustannej podróży, 
w niepogodzeniu, broniące się przed 
uproszczeniem, wygodą, przed rozpaczą, 
świadome zmierzania ku śmierci, afirmu-
jące istnienie i gotowe na poświęcenie. 
Szczęście udręki zachwytu, pełni, wydaje 
się, że niemożliwej. Szczęście nielicznych, 
które obejmuje świat, zrodzone z miłości 
do niego, z przeświadczenia, że po raz 
kolejny warto podjąć próbę opisu tego 
świata w jego niepowtarzalności: „Bowiem 
sprawą sztuki jest godzić wzniosłe z tym, 
co wulgarne, wielkie z tym, co małe. 
A my w tej mowie nie czynimy nic 
innego, tylko godzimy niepojęte z tym, 
co komiczne”.

Ciemny kres i pragnienie 
odwzajemnionej miłości

dr hab. krzysztof bednarski
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