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Artur Grabowski

Historia, filozofia, poezja – i z powrotem

„Piękna i bardzo młoda jest Filo-Sofija / I sprzymierzona z nią poezja w służ-
bie Dobrego”, powiada Czesław Miłosz, i z pewnością wyraża intuicję podzielaną 
przez licznych filozofów i poetów. Ale nie da się ukryć, że tę wspólnotę drąży 
zarazem tajemniczy wirus rozpadu, który obu stronom każe się siebie wzajemnie 
obawiać, jakby chodziło raczej o dziedziny symetrycznie przeciwstawne... 

Sam Miłosz nie był wolny od wątpliwości co do harmonijnego współistnienia 
myśli z natchnieniem, medytacji z intuicją, idei ze słowem. Rozwiązywał jednak 
ten tragiczny splot, przecinając go ostrzem alternatywy, jaką była dla niego Natura 
i związane z nią doświadczenie codzienności, życiowej praktyki, konkretu egzy-
stowania w ramach międzyludzkiej wspólnoty. Narastający w miarę duchowego 
rozwoju poety kult Realności miał się stać antidotum na zagrożenia zarówno idea- 
lizmu, jak i nihilizmu, abstrakcji i solipsyzmu. W konsekwencji tworzona w tym 
duchu poezja miała być „nie zanadto” trudna, zdolna oddziaływać, „nie naraża-
jąc” człowieka na nieludzkie męczarnie. Jej twórca to zatem stojący obok, a nawet 
ponad czytelnikiem, przewodnik i opiekun; to ktoś, kto wie, bo doświadczył, a te-
raz bierze pod swoje skrzydła słabych i niegotowych, by otoczyć ich kordonem 
bezpieczeństwa w postaci form klasycznych – utrwalonych, przewidywalnych, 
bezpiecznych, a zarazem obdarzonych godnym zaufania autorytetem wtajemni-
czonego patrona. To poezja, której można zaufać, bo nie domaga się od czytelnika 
współprzeżywania z autorem i nie naraża go na ryzyko samodzielności. 

Odczytywane z punktu widzenia historii kultury rozwiązanie proponowane 
przez Miłosza i jego pokolenie wydaje się zasadną reakcją na ambicje i dewiacje 
findesieclowych modernistów – z ich pseudometafizyką zrodzoną z psychicznych 
lęków i nihilistycznej niemocy, z ich pseudoodwagą odkrywania nowego, będącą 
wynikiem frustracji bezsilnych. Jednak zaledwie dekadę później narodzi się grupa 
poetów, którzy zaproponują nie tyle kontrpropozycję dla realistycznego programu  
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artystów post-młodopolskich, ile próbę alternatywnego rozwiązania nieukojone-
go kryzysu nowoczesności... 

1. Dwa pierwsze tomy wierszy Zbigniewa Herberta, wydane jeden po drugim 
w roku 1956 i w 1957, to jego późny, jak się często powiada, debiut książkowy; 
zbiory te gromadzą utwory powstałe w ciągu kilkunastu pierwszych lat jego twór-
czości, można zaliczyć je do jednego, otwierającego wyobraźnię i ustawiającego 
głos, okresu rozwoju artysty1. Zarazem jednak pod względem opisu stanu ducha 
ich bohatera różnią się one od siebie zasadniczo, ale i nader konsekwentnie. 

Pierwszy z nich, Struna światła, o tytule sugerującym mistyczne ambicje i or-
ficką wrażliwość, przynosi w większości ekstatyczne wizje, czasami niepozbawio-
ne młodzieńczej jeszcze egzaltacji, pobrzmiewające gdzieniegdzie nutą, typowe-
go dla wojennego pokolenia, romantyzmu i zdradzające nastroje powojennego 
osamotnienia ich autora, którego skutkiem będą ascetyczne ćwiczenia duchowe 
rozchwianego wątpliwościami umysłu poszukującego oparcia w wierze, desperac- 
kie bunty rozbudzonego studenta filozofii przeciw tradycji cudzej w imię trady-
cji własnej i nietzscheańskie próby początkującego artysty wybicia się na este-
tyczną niepodległość. A przecież zarazem już tutaj pojawiają się trzy zasadnicze 
narzędzia pracy nad sobą, którymi Herbert przez całe życie będzie próbował ule-
czyć swoje egzystencjalne rany – historia, filozofia, poezja; bo religia pozostanie 
wiecznym tłem. Młody Zbyszek nie musi jeszcze być poetą, na razie jest pełnym 
niepokoju młodzieńcem, który wybiera się w drogę; a raczej: zostaje wygnany, 
więc to chyba drogi wybierają jego. Drogi, zdawać by się mogło, najpewniejsze, 
bo potwierdzone (utwardzone?) tradycją i świadectwem, a jednak każda z nich 
okaże się już nie tylko niewystarczająco skuteczna, ale wręcz sprowadzająca na 
manowce. Ścieżka myśli, ścieżka wiary i ścieżka słowa, każda z osobna i razem 
wzięte, jako metody leczenia zbolałej duszy to bowiem zdradziecko kuszący far-
makon – trujące lekarstwo, uzależniający narkotyk. Przyszły poeta wciąż będzie 
z nich zbaczał, nigdy ich jednak nie porzuci; przeciwnie, nieustanne ich wydep-
tywanie, bolesne i męczące, uzna za swoją misję, a za patrona obierze sobie boga 
wędrowców i poszukiwaczy.

1.1. Herbert będzie co prawda zawsze odczuwał dziedzictwo kulturowe jako dys- 
komfort dla potrzebującego protezy, pozbawionego formy, a więc ułomnego czło-
wieka nowoczesnego, a kultura, i owszem, będzie dla niego prawdziwym „źród-
łem cierpień”, nigdy jednak nie znajdzie w sobie pokusy odrzucenia rzekomego 
fantazmatu duchowości na rzecz biologicznej psychiki. Zawsze z oporami, ale do 

1 Szczegółowo na ten temat pisze M. Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości 
Zbigniewa Herberta (do 1957 roku), Kraków 2009.
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końca pozostanie na szlaku tradycji, starając się jedynie odcisnąć na nim własny 
ślad obok śladów innych wędrowców. Co więcej, swoją ułomność i słabość uczyni 
„przedmiotem studium”, samą zaś pracę nad nim wystawi na pokaz w całej jej 
niedoskonałości, czyniąc tym samym ze swojej wędrówki exemplum dla równie 
jak on zagubionych. Zdecyduje się na to, bo w tej postawie estetycznej dostrzeże 
powinność moralną. 

W przeciwieństwie do, podobnego Mickiewiczowi, swego młodzieńczego mi-
strza Miłosza, ten chłopiec z dobrego domu nigdy nie zaznał błogosławieństwa 
niewinności. Od początku, niczym Słowacki, zdaje się „zepsuty” nadopiekuńczym 
salonem i biblioteką. Akceptuje to niechętnie, ale z pokorą, starając się znaleźć od-
powiednią kurację nie tylko dla siebie, ale i dla takich jak on, których przecie legion 
kryje się w bramach lwowskich, krakowskich, wiedeńskich kamienic i kawiarni. 
Jego artystyczny i życiowy projekt nie będzie przeto ani klasycystyczną, ani natura-
listyczną alternatywą wobec dekadenckiej nowoczesności, będzie próbą sprostania 
kondycji „post”, usiłowaniem poradzenia sobie z niezbywalnym kalectwem ducho-
wym człowieka wydziedziczonego, a przecie stęsknionego za zadomowieniem. 

Ktoś taki musi wiedzieć, że duchowego doświadczenia nie zdobywa się na 
bezdrożach, że nie stajemy się człowiekiem z natury, wychodząc z lasu na przed-
mieścia. Świadomość swojego miejsca w świecie zastaje nas na szlaku już przetar-
tym przez innych, na tropie zatem tajemniczo „cudzym”, którego obcą i zarazem 
swojską naturę przyjdzie nam badać z nie mniejszą gorliwością, niźli nim podą-
żać. Kiedy mija wieczna teraźniejszość dzieciństwa, kiedy przygasa młodzieńcza 
euforia zapatrzenia w przyszłość, wabi nasz odwrócony za siebie wzrok mroczna 
tajemnica początku. Ścieżka duchowego rozwoju uzależnia, bo wciąga – w głąb, 
i tam się rozwidla. Nie skądinąd bowiem czerpiemy sposoby myślenia, symbo-
le i znaczenia niż z odziedziczonej przeszłości, w którą nieuchronnie zagłębiamy 
się przez edukację, a z której w pewnym momencie zapragniemy się wyzwolić –  
w nieskończoność, zbrojni w słabą nadzieję, że podążając za ironicznie uciekają-
cym horyzontem, przekraczamy jego wyrazistą złudę. 

1.2. Toteż, jak wielu w jego pokoleniu, Herbert będzie mocno przywiązany do 
historii. Nie tylko dlatego, że w czasach jego młodości ta „nauczycielka życia” 
brutalnie nie dawała o sobie zapomnieć, ale i dlatego, że wyjątkowo dramatycz-
na konfrontacja znakomitej edukacji z bolesnym doświadczeniem spowodowała 
swoiście przedwczesną dojrzałość wrażliwego i bystrego młodzieńca; dojrzałość, 
która polega wszak na samowiedzy i nieodłącznym od niej samokrytycyzmie. 
Dojrzałość, której tak lękał się Gombrowicz, bo pozbawiała jakoby sił witalnych 
i związanych z nią: wiary, nadziei, miłości. Dojrzałość będąca uświadomioną ko-
niecznością, od której uwalnianie się będzie zarazem moralnym imperatywem 
i psychicznym kompleksem – ciężarem i wsparciem na całą resztę życia. 
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W mowie zatytułowanej Czas przeszły teraźniejszy2 zastanawia się poeta nad 
współczesnym, jego zdaniem, lękiem przed konfrontacją z przeszłością. Wynika 
on, według niego, z zawartego immanentnie w historycznej opowieści aspektu mo-
ralnego. Zarazem jednak dopiero ułożone w narrację „fakty” zdają się mieć swo-
iście „życiową” wartość. Zobowiązująca powaga historii polega bowiem na tym, 
że uświadamia nam ona, iż nasze teraźniejsze czyny znajdą konsekwencje w przy-
szłości. Historia, najprościej rzecz ujmując, pozwala przewidywać, a nawet zmu-
sza nas do planowania. Żyjemy ze względu na życie, które jeszcze się nie dokonało, 
w trosce o własne pragnienia, choćby te najprostsze i najbliższe teraźniejszości. 
Żyjemy czasem niedokonanym, bo wiemy, że on się dokona – tak jak dokonywał 
się dotychczas nam samym i bliźnim przed nami. Życie przyszłością jest więc 
w istocie stałą dyspozycją, stałą gotowością bycia – kondycją ludzką. Istota ludzka 
żyje rozumnie, a to znaczy jednocześnie w przeszłości (pamiętając) i w przyszłości 
(oczekując), i ze względu na te „czasy nieobecne” wypełnia teraźniejszość swoją 
obecnością. 

Żyjemy tak dlatego, że faktycznie nie żyjemy „na świecie”, na jakimś miejscu 
stworzonym przez istotę obcą albo wyłonionym z przedświata, lecz żyjemy „w świe-
cie”, czyli w sieci uplecionej przez niezidentyfikowanych antenatów, a dla każdego 
z nas już zastanej i niezbywalnej. Tutaj jesteśmy u siebie, zamieszkujemy w zapamię-
tanym wspólnym. Wiemy zarazem, że to „wspólne nasze” nie istnieje naprawdę, tak 
jak istnieje natura, lecz „jest” prawdziwie, gwarantowane wzajemnością – jako wza-
jemnie opowiadana sobie opowieść, w której każdy z osobna odnajduje samego sie-
bie w roli bohatera wspólnej legendy. W tej opowieści każdy żyje jako Każdy, w niej 
poszczególne Ja rozpoznaje się jako Człowiek – integralny składnik opowiedziane-
go Świata Ludzi. Dlatego dopiero „ubrana” w opowieść historia nabiera widzialnego 
sensu, który przekracza horyzont subiektywnego zainteresowania „nagimi”, jakoby, 
faktami. „Przyznam – powiada Herbert – że szkoda mi tej starej historii, barwnej, 
narracyjnej i moralizującej. Nawet jeśli była to historia uproszczona i nie bardzo na-
ukowa, miała tę ogromną zaletę, że konstytuowała, tworzyła wartości”3. Bardziej od 
samych zdarzeń liczy się więc sposób ich opowiadania; dopiero głos barda zwołuje 
rozproszonych w codzienności w gromadę zasłuchanych w dzieje przodków; dzieło 
rapsoda to wizerunek ich wspólnego, bo własnego, losu. 

Taką wspólnotę otrzymujemy w spadku i tak też, jako dziedzictwo własne, ją 
traktujemy – żyjemy nią, z niej, a w końcu i dla niej. Dziedzicząc po przodkach, 
każdy jest tym, co odziedziczył, ale tak tylko, jak skorzysta z tego teraz. Two-
rzymy swoją historię, ale ona nie jest naszym wytworem; podarowana nam jako  
dziedzictwo, jest teraz naszym miejscem do zagospodarowania. Właściwie więc 
te historie cudze, jako opowieści o innych, objaśniają, w półmroku pamięci, nie 

2 Z. Herbert, Czas przeszły teraźniejszy, w: idem, Mistrz z Delft, Warszawa 2008.
3 Ibid., s. 113.
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tyle jakieś minione bycie innych, ile wyjaśniają, światłem świadomości, teraz dzie-
jące się bycie jednostki. Ja to ktoś inny? Ja – rozpoznany w innym. Oto historia 
rozświetla mi mrok niedokonanego jako drogę i wytycza przede mną tunel świat-
ła. Mroczna jasność historii wyświetlających Historię na ekranie świadomości 
w istocie bowiem dokonuje projekcji: rzuca na ekran naszych nadziei i obaw nasze 
„teraz” jako niedokonaną jeszcze, a już wszechmocnie możliwą, przeszłość – za-
prawdę pewnej, chociaż zaiste niejasnej – przyszłości. 

Od historii nie ma ucieczki? Chyba tylko przez śmierć... Dlatego niektórzy nie 
wierzą, że historia jest nauczycielką życia; wierzą, że jest raczej dyktatorką, treserką, 
strażniczką, pilnującą, by nie rozwinęło się nieoczekiwane. Historia, czyli opowieść 
o tym, że było coś, czego skutkiem jest nasze obecne położenie, w jakimś sensie nie 
pozwala nam, powiadają nieuznający autorytetu tradycji, żyć pełnią tego, co dzie-
je się aktualnie, a co przecież niekoniecznie spełnia się, zasiane onegdaj z cudzej 
woli, lecz może po prostu staje się z niczego i dla siebie tylko. Życie każdego jako 
życie Człowieka nie musi wszak toczyć się w koleinach od mitycznego arche ku 
mesjańskiemu dies irae, może rodzić się wskutek wzajemnie napierających na siebie 
sił chwili i miejsca oraz/lub wolnej woli naprawdę esencjalnych podmiotów. Obie 
postawy, jakkolwiek antagonistyczne, odwołują się do wolności jako niezbywalnie 
definiującej człowieczy sposób istnienia. A przecież zarazem jedna i druga strona 
zdaje sobie sprawę, że istota i źródło wolności pozostaną przed ludzkim poznaniem 
ukryte na zawsze, aliści nie tyle ze względu na enigmatyczną naturę jej samej, co 
raczej dlatego, że to sam Umysł nie jest z natury swej „wolny”, nie dysponuje bo-
wiem innym punktem widzenia niż miejsce swojego aktualnego uwarunkowania; 
niezależnie od tego, czy owo uwarunkowanie znajduje się na osi czasu, czy tkwi 
w strukturze relacji. Wszakże, bez założenia realności ludzkiej wolności, ludzka hi-
storia jako Historia Człowieka nie daje się opowiedzieć; tym bowiem, co faktycznie 
opowiadamy sobie, tworząc historie o Historii, są dzieje Umysłu jako życie Woli. 
Tak opowiedziana Historia staje się czymś przejmującym i zobowiązującym, „za-
mienia się w rachunek sumienia – potępia, wypomina, zabiera spokój”4. 

Historia, jakkolwiek zniewala nas swoim kontrolującym okiem i dyktatorskim 
głosem, jakkolwiek wiąże nam, spontanicznie wyrywające się ku nowemu, członki  
naszego młodego ciała, faktycznie uczy nas tego, że każdy może być panem/pa-
nią swojej egzystencji, w pełni wolnym władcą życia... Jeżeli tylko będzie to ży-
cie Człowieka, czyli życie tym, co nie-tylko-moje. „Świadomość historyczna to 
taka postawa myślowa i moralna, która akceptuje przeszłość jako rozległe pole 
ludzkich doświadczeń: błędów, zbrodni, ale także przykładów męstwa i rozsądku, 
i która zakłada, że nasze czyny tutaj i teraz znajdą przedłużenie w przyszłości”5.

4 Ibid., s. 111.
5 Ibid., s. 113.
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Dzięki historii człowiek uświadamia sobie nie tylko, że jest wolny, ale i że ta 
wolność nie jest dodatkiem do człowieczeństwa, lecz jest nim samym. Tak oto, za 
sprawą historii, poeta dociera do starego problemu filozoficznego, który z kolei 
wyzwala teologiczne pytanie – o duszę. Źródło ludzkiej wolności bije w niejas-
ności, jaką obdarza nas nagłe, niespodziewane rozjaśnienie – to, co objawia się 
nieodparcie, objawia się enigmatycznie. Teologiczne utożsamienie duszy z pod-
miotem moralnym jako Bytem pewnego Jestestwa implikuje samopostrzeganie 
się człowieka jako bytu będącego sobą, czyli będącego egzystencją nie tylko eg-
zystującą naturalnie (podlegle prawom samonapędzającej się materii), ale i uwi-
kłaną w okoliczności (przytomnie pośród faktów jako sensów) przez człowieka 
zaaranżowane. 

2. Dojrzały debiutant poddaje więc krytycznemu oglądowi duchową tradycję, 
w której, chcąc nie chcąc, przyszło mu dojrzewać, na trzeźwo, nie zaś wiedziony 
odruchem młodzieńczego buntu. Dzięki jej gruntownemu badaniu młody inte-
lektualista zdaje się dość wcześnie rozumieć, jakie niebezpieczeństwa czyhają na 
argonautę, wybierającego się po złote runo nicości, która daje władzę nad dusza-
mi, bo odbiera współodczuwanie z nimi, rozpoznaje zawczasu pułapki zmysłowej 
ułudy, w jaką popada umysł alchemika poszukującego skarbu wiedzy w materii 
kamienia. Tom drugi zatem, Hermes, pies i gwiazda, którego tytuł jednoznacz-
nie przywoła imię przewodnika na drodze już nie mistyki, lecz hermeneutyki, 
będzie zwartym i znacznie obszerniejszym traktatem poetyckim; wypełnią go 
wiersze-świadectwa zmagań z konkretnymi problemami, wyraźnie wyodręb-
nionymi i systematycznie roztrząsanymi metodą poetyckich przybliżeń, metodą 
wyuczoną i przećwiczoną wcześniej – podczas dyskusji o Prawdzie z profesorem 
filozofii i w rozmowach o Bogu z kochanką6. 

Na pierwszych stronach tomu pojawia się przeto alegoryczna figura Poety, 
wyłaniająca się na tle figur Mędrca i Mistyka, których obecność tyleż patronuje 
młodzieńcowi, co wyznacza mu bieguny, od których będzie mógł się odepchnąć. 
Bohaterem realnym tomu będzie zaś człowiek na dantejskim progu dojrzałości, 
na progu wszakże nie tyle życia zatrzymanego w połowie danego mu czasu, co 
dosłownie na progu swojego domu, plecami do wnętrza, a twarzą do wyjścia sie-
dzący, a więc na progu jawiącym mu się jako granica, której on sam nie umie 
przekroczyć, a za którą spodziewać by się można światów nowych, ziemi płodnej 
i sadów bogatych w owoce. 

Na progu domu, a właściwie „na przyzbie”, siedzi więc wyczerpany poeta po 
debiucie i pozbawiony nadziei filozof po studiach; siedzi niczym gazda, który ku 
własnemu zaskoczeniu został nagle bezpłodnym i bezsilnym, stetryczałym przed-

6 Zob. Z. Herbert, Listy do Muzy, Gdynia 2000. 
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wcześnie młokosem, zaraz po tym, jak stracił wszechmocną jurność pewnego sie-
bie juhasa. Siedzi oto człowiek, którego duchowa dojrzałość wyraźnie nie może się 
zacząć, a symptomy jej uwiądu czuje już w swoim sztywniejącym, obrastającym 
tłuszczem ciele i w przestraszonym sercu. 

Weterani czterdziestodniowych potopów
doświadczeni urwaniem nieba
którzy widzieli śmierć gór
i zbawienie myszy
siedzą teraz na przyzbie
patrzą na falujące zboże
piękne jak opadanie wód
– to był bardzo szczęśliwy pomysł
powierzyć nadzieję ptakom
odtąd ich wiara jest mocna
jak gołębnik7

Czas jest „po potopie”, co prawda niezbyt długim, bo trwającym zaledwie 
tyle co przepisowa asceza, kiedy wszystko zdaje się wracać do normy, czyli do 
punktu wyjścia – otoczenie wysycha, ale na razie nie ma nadziei na nowy roz-
kwit, grozi raczej długotrwała posucha. Po potopie, po destrukcji do funda-
mentów, przychodzi jałowość, potop bowiem najwyraźniej zostawił po sobie 
nagie ruiny, które teraz straszą pamięcią cierpienia, nie dają się ani zamieszkać, 
ani podźwignąć, ani usunąć. Jedyne, co nawiedza myśl, otoczoną horyzontem 
swojego zburzonego domu, to pragnienie wyjścia. Ale z koncentracyjnego krę-
gu horyzontu nie ma ucieczki. Pragnienie „odmienności” ulega więc szybko 
konieczności „tożsamości” jako warunku przetrwania podmiotu; podlega sile 
nieodpartej logiki i ciążeniu stawiającego opór ciała, które pospołu przekonują 
umysł, że jakakolwiek ucieczka to, co najwyżej, wycieczka w najbliższą okolicę. 
No przecież nawet anima, ukryta jawnie w postaci lotnego zwierzęcia, wraca do 
gołębnika, w dobrej wierze, że ta jej wierność to coś więcej niż lękliwe przywią-
zanie do bezpiecznie przewidywalnego. 

2.1. Pierwszy ruch poety jest więc faktycznie ćwiczeniem medytacyjnym, działa-
niem typowym dla myśliciela, kartezjańsko-husserlowskim metodycznym bada-
niem podstaw myślenia. Świeżo upieczony absolwent filozofii wie, że myślenie to 
nie jest po prostu spotkanie umysłu z rzeczywistością, lecz pewien ukształtowany 
przez wieki i odziedziczony sposób bycia. Jak dalece zatem myślenie, którego się na-
uczyłem, zapytuje siebie, determinuje moje bycie sobą? Nie jest to, wbrew pozorom,  
pytanie czysto teoretyczne, nie jest to wyłącznie problem epistemologiczny, to 
kwestia z dziedziny moralności. Okaże się bowiem, że poeta zadaje sobie takie 

7 Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wrocław 1997, s. 7.
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pytanie, bo zdaje się odczuwać swoje myślenie jako... grzeszną pokusę. Wskazu-
je na to wyraźna, zawarta w wierszu, odpowiedź: Umysł chce przede wszystkim 
ocalić siebie. Postępuje tak nawet za cenę prawdy; za wszelką cenę chce bowiem 
żyć po swojemu, życiem Umysłu, choćby kosztem życia innych postaci istnienia. 
Umysł zatem pozornie tylko jest bierny, w praktyce odpowiada za eliminację, za 
eksterminację istnienia. 

ocaleni z płonących domów
gdzie człowiek pali się jak pierze
zaglądają we wnętrza czaszek
w bezmyślne zwoje różowej anatomii
oni którzy znają wagę ciała
mówią
dobrze zasłużyli na nieruchomość
zbrodniarz kot i astronom
złych i dobrych 
porówna płytki dół 

Herbert już tutaj, a będzie to robił aż do śmierci, podejrzewa Umysł o tchórzos- 
two i dążenie do komfortu, a co za tym idzie, oskarża go o bezwzględną domina-
cję, o mord na nie-umysłowych formach życia. To on, Umysł, wywołuje wojny, 
bo zabijanie leży w jego interesie, a żaden zewnętrzny wobec niego autorytet nie 
ogranicza jego działań; co więcej, Umysł usprawiedliwia się tym, że faktycznie 
nie działa przecież, skoro jedynie myśli. Toteż nawet skrajnie traumatyczne do-
świadczenia (majaczy tu skojarzenie z obrazem ludzi skaczących z okien płoną-
cego getta) niczego w Umyśle nie zmieniają, po katastrofie intelekt znowu wraca 
do zajmowania się sobą. Wewnątrz swoich solidnych kategorii Umysł czuje się 
bezpieczny; zadomowiony w przytulnej bibliotece lubi wyglądać przez okno, snu-
jąc plany dalekich wypraw, których nie podejmie. Czy jednak faktycznie jest to 
jedynie kwestia wygody, czy może przyrodzona mu nieudolność?

na koniec my z tęczującą grudką ziemi pod powieką
którzy dostrzegamy ruch w górę i ruch w dół
wznoszenie się ofiar
i opuszczenie powiek
mówimy
jedni i drudzy mają rację
chrzczonych z wody
chrzczonych z ognia
pogodzi nicość
lub miłosierdzie 

Pozostając na swoim własnym gruncie, Umysł ma tylko dwa wyjścia... z sie-
bie: przez labirynty abstrakcji lub kanałami materii, to znaczy: albo myślenie uzna 
samo siebie za „duchowość” zupełnie obcą bytującemu ciału, albo pozwoli trak-
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tować się jak materia podległa chemicznym przemianom. W praktyce „życiowej” 
żadnej z tych ścieżek nie da się jednak wybrać, obie są równie łudzące, bo zdolne 
jedynie zmęczyć, wyczerpać i tym sposobem zapewnić chwilowe ukojenie we śnie; 
obie są „częściowo” słuszne, ale właśnie przez to są narkotykiem, uzależniającym 
od siebie „całego” człowieka. Umysł więc nie tylko nie potrafi uwolnić się od siebie, 
ale właściwie wcale tego nie chce; boi się tego, że wyszedłszy poza siebie, przestanie 
być sobą. Jego bycie polega bowiem na obecności – siebie dla siebie. Umysł prze-
widuje, że poza „swoim” będzie „niczym”, tak jakby poza myśleniem nie dało się 
istnieć, a więc tak, jakby myślenie było bytem niezawisłym od jakiegokolwiek inne-
go bytu, jakby nie było „czyjeś”, lecz „samo w sobie” było raczej komuś darowane, 
jako jego sługa albo jego władca. Umysł działa ze strachu przed Innym, a w despe-
rackich aktach samoobrony popełnia zbrodnie. I to wcale nie mimowolnie. Cogito 
oderwane od Sum nie uleciało wszak ku absolutnej niezależności, ono odcięło się 
od żywej tkanki Bytu, żeby bezlitośnie pasożytować na jego trupie – żywić się Ni-
cością, której podtrzymywanie (hodowanie) leży w interesie Umysłu. 

Na razie Umysł siedzi na przyzbie swojej chaty, która cała jest nim przesiąknię-
ta; siedzi jako gazda i turysta w jednym. Odpoczywając przed wysiłkiem, pielęg-
nuje swój lęk przed konfrontacją z Innym, pieści swoją wolność Jedynego, unika 
dialogu z Absolutem i sporu z Nicością. Jak inteligent po doktoracie, po pierw-
szym poważnym awansie, po przyznanym kredycie, Umysł nie chce już próbo-
wać, ale nie stać go też na szczerość wobec siebie; ćmi przeto papieroska na progu 
przed biurem, każdego pozdrawia serdecznie, każdemu przyznaje rację. Ale i jego 
sąd nie ominie.

i tylko nas przeciwko którym
ojcowie kościoła pisaliby broszury
contra academicos
tylko nas spotka los straszny
płomień i lament
bowiem przyjąwszy chrzest ziemi
zbyt mężni byliśmy w niepewności 

2.2. Herbert otwiera swój drugi, samoświadomy, tom wierszy analitycznych opi-
sem zalęknionego myśliciela, który zadomawia się w zwątpieniu jako właściwym 
mu, jak sądzi, sposobie bycia. I nie przypadkiem chyba poeta używa w tym wier-
szu liczby mnogiej. Jest to bowiem postawa typowa nie tylko dla intelektualisty 
w kryzysie wieku średniego, ale też stan duchowy współczesnej nam kultury – wy-
czerpanie nadziei, która pobudzała ją do życia. Stan wszakże bynajmniej nie roz-
paczliwy, przeciwnie nawet, euforyczny niemal, bo charakteryzujący się radosną 
akceptacją słabości, upojeniem lękiem jako zanurzeniem się w nicości, narkotycz-
nie podniecającej i tym samym przywiązującej do źródła, z którego czerpie swoje 
trujące ingrediencje. 
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Ten nasz lęk jawi nam się zwykle w postaci ucieczki w podejrzliwość. Boimy 
się zaufać bezpośredniemu doświadczeniu jako prawdziwemu znaczeniu, wolimy 
poddać się zwątpieniu niż oddać się wierze, skwapliwie podważamy więc wza-
jemną spójność faktów i sensów, w praktyce rozdzielając je skalpelem analizy, na 
dodatek jeszcze czyniąc sobie z tego cnotę. To o nas, wyznawcach myślenia, pisze 
Herbert, że „zbyt mężni byli w niepewności”. Poeta pisze to contra academicos, ale 
przecież wyraźnie też przeciw akademikowi w sobie; pisze słowami, jak powiada, 
„ojców kościoła” przeciwko tym, którzy „przyjęli chrzest ziemi”, a więc pogańską 
mądrość Natury jako Umysłu, przeciw mądrości Umysłu jako Wiary, poczytując 
to sobie za „męstwo”. Pisze w końcu „my”, czyli jak zwykle nie daje czytelnikowi 
jasnej rady, jak ma przekroczyć rwący nurt wątpliwości, a jedynie pomaga mu tro-
chę w przeprawie, wskazując miejsca płytsze i wiry mocniejsze. Wiersz ma prze-
cież tytuł Chrzest, ale wcale nie jest pewne, czy słowo to oznacza sakrament łaski 
czy stygmat potępienia.

Bo przecież przywołani w wierszu „ojcowie kościoła” nie są autorami trak-
tatów, lecz „piszą broszury”, nie różne być może od propagandowych instrukcji 
obsługi dogmatów, a ironicznie tu wspomniane „męstwo” niepewnych wciąż 
nie przestaje być świadomą decyzją wytrwania w wierności czemuś, czemu być 
może nie należała się tak skwapliwa pogarda. Poeta jak zwykle niedoważa racji, 
bo w jego mocnym głosie słychać zawsze dwa głosy słabe, które na dodatek zdają 
się przewodzić chórom ukrytym za nimi, a niezdolnym odezwać się od siebie, czy 
to nie będąc w stanie wydobyć z siebie dostatecznie donośnego wołania, czy to nie 
znajdując odpowiednich znaków słownych. Mówi więc „w imieniu” wszystkich, 
mówi głosem zwielokrotnionym przez rozszczepienie, ale chyba nie dlatego, że 
sam niebaczny i rozdwojony w sobie, a raczej po to, by pomiędzy głosami cudzy-
mi zostawić miejsce na odpowiedź czytelnika – odpowiedź znaczeniem, które ten 
usłyszał, kiedy za poetą podążał, kiedy poetę śledził i podsłuchiwał. 

3. Wiele wierszy Herberta ma więc postać relacji z wyprawy, relacji pisanej 
z intencją pozostawienia po sobie przewodnika dla potencjalnych naśladow-
ców. Początkowo są to typowe wiersze-zwierzenia, ale w przyszłości podmiot-
-podróżnik rozpadnie się na dwa współ-podmioty, wizerunek rozdzieli się, za 
pomocą wiersza jako lustra, na niewidoczny podmiot-przedmiot i widzialny 
podmiot-odbicie, tworząc w ten sposób dwie role: nauczyciela i ucznia; role 
wszakże niemal „puste”, bo nie słychać w nich już głosu poety, a zamiast tego 
daje się usłyszeć echo myśli czytającego. Wydaje się wówczas, że czytający sam 
opowiada sobie świat, opowiada go sobie takim, jakiego jeszcze nie znał, cho-
ciaż żył w nim „od zawsze”, i właściwie wciąż w nim zostaje, bezpieczny u siebie. 
To piszący podejmuje za niego próbę wyjścia z domu, wyprawia się w podróż, 
choćby tylko na pobliską plażę...
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idę nad morze 
aby usłyszeć ten głos
między jednym uderzeniem fali
a drugim

ale głosu nie ma 
jest tylko starcza gadatliwość wody
słone nic
skrzydło białego ptaka
przyschnięte do kamienia8

3.1. W wierszu Głos poeta opowiada o poecie, który nie potrafi być poetą, nie dla-
tego, że nie umie pisać wierszy, ale dlatego, że nie umie usłyszeć poezji. Herbert 
często, szczególnie na początku swojej twórczej drogi, pisze o bezsilności mówie-
nia, przyznaje się do niej, próbuje uczciwie doszukać się w sobie przyczyn własnej 
ułomności, wreszcie wstydzi się tej niemocy, jakby była ona już nie kalectwem, lecz 
winą. A jednak ten katalog klęsk, kiedy zapisać go wierszem, przemienia się w me-
dytację ze skutkiem objawienia – darowanego wszakże nie poecie, lecz czytelnikowi, 
objawienia jawnego od strony świadka cudzej wędrówki; objawienia nadchodzące-
go stopniowo, coraz wyraźniejszego, bo z każdym obrazem dodającego coś z innej 
strony, by całość zyskała nowy wymiar. Krajobraz jawi się wtedy już nie jako obraz, 
a jako rzeźba, revelatio rei wyłania się mimowolnie podczas reductio ad materiam, 
jak coś, co zostaje na wydeptanej ścieżce umysłu, który pozbywa się samego sie-
bie (wąż porzuca skórę?), zostawiając za sobą swoją „umyślną” zasłonę (która znika 
dyskretnie), aby dać rzeczom zaprezentować się samym w sobie, czyli... nieludzko. 

Nad morzem „głosu nie ma”, ale przecież dociera do nas „starcza gadatliwość 
wody”, która daje świadectwo archaiczności i wyczerpaniu się starego wizerun-
ku natury, świadczy o niecierpliwej frustracji młodzieńca i zaświadcza o wartości 
milczenia, które umożliwia dostrzeganie szczegółów zmysłem smaku („słone 
nic”), zmysłem wzroku („skrzydło białego ptaka”), zmysłem dotyku na odległość 
(„przyschnięte do kamienia”); brak głosu otwiera oczy na symptomy przemijania, 
które cierpliwie uczą czytania ascetycznych znaków jak śladów i jak ideogramów, 
bo przecież skrzydło ptaka „zostało” jako świadectwo obecności życia w tym kon-
terfekcie śmierci, a skoro przyschło do kamienia, to „naznaczyło” go znakiem na-
grobnym. Nie ma głosu, który powiedziałby coś świadomości, za to są bezgłośne 
impulsy w ciele, nie mniej znaczące przecież, ale znaczące dopiero w przestrzeni 
poezji, przeniesione tam wehikułem metafory. 

I tak, metaforycznie ukonkretnione abstrakcyjne „nic” dochodzi do głosu 
przez język, bo na języku, jako „słony” smak po prostu, a zarazem niebezpośred-
nio – jako sól konserwująca, sól esencja, sól żrąca i budząca pragnienie. Żaden 

8 Ibid., s. 17.
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głośny sens nie zagłusza tego, co dzieje się na wargach dotykanych wiatrem, na 
intymnej części młodzieńczego ciała, które dotyka śmierci w „starczym gadaniu” 
żywiołu. Nicość zmierza za „skrzydłem białego ptaka”, naturalnym symbolem du-
szy, która odleciała, naznaczywszy jednak swoim śladem martwą materię rzeczy, 
upodabniając ją do nicości, a tym samym wskazując na nieobecność jako prze-
strzeń życia „bardziej” niż tu i teraz. Tak samo będzie w lesie, którego „szum” wy-
szepta do nas, podsłuchujących czytelników, potęgę wegetacji, jej niepowstrzyma-
ną moc wiecznego powrotu; tak będzie na polu, które wyolbrzymi do rozmiarów 
widzialności (ale tylko patrzącym uważnie) świat zwykle niedostrzegalny, bo zbyt 
mikro na maksymalistyczne oczekiwania człowieka. 

idę do lasu
gdzie trwa nieprzerwany
szum ogromnej klepsydry
przesypującej liście w czarnoziem
czarnoziem w liście
potężne żuchwy owadów
trawią milczenie ziemi

idę na pole
płyty zielone i żółte
przytwierdzone szpilkami owadzich istnień
dźwięczą za każdym dotknięciem wiatru

3.2. Świat się odzywa, ale czciciel słów nie chce go usłyszeć, wierzy raczej ciszy, 
która niczego nie mówi. Chciałby usłyszeć nie to, co słychać, lecz to, co „pomię-
dzy”, a więc milczenie. Milczenie, rzecz jasna, własne, bo tym, co ma dotrzeć do 
jego uszu, powinien być jego własny głos. Ale poeta nie tylko nie wypowiada ani 
słowa od siebie, on nawet nie odpowiada na pytania dobiegające ze świata. Czy 
dlatego piszący nie słyszy głosu świata, bo ten mówi mu to, czego tamten nie chce 
usłyszeć? Opuszczona, opustoszała i spustoszona plaża daje mu wszak jasno „do 
zrozumienia”, że oczekując głosu, nie wsłuchuje się w doświadczenie, lecz stara 
się podsłuchać Umysł, ten zaś, jak pamiętamy, żywi się nicością; i to jej konter-
fekt właśnie świat podsuwa poecie. Boleśnie szczere świadectwo klęski? Nie dra-
matyzujmy. Ot, kolejna przygoda myślącego, który pragnąc wysłowić bezgłośne, 
zawiesza odpowiadanie i rozgrzesza się władzą milcząco rozsądzającego Umysłu. 

gdzie jest ten głos
powinien odezwać się 
gdy na chwilę zamilknie
niezmordowany monolog ziemi

nic tylko szmery
klaskanie wybuchy
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wracam do domu
i doświadczenie przyjmuje
postać alternatywy
albo świat jest niemy
albo jestem głuchy

Zaiste paradne, rodem chyba z seminarium Elzenberga, jest to sformułowanie: 
„doświadczenie przybiera postać alternatywy”, wypowiedziane tonem znów nie 
wiadomo czy samowiedzy, czy autoironii. Bo przecież alternatywa „albo świat jest 
niemy / albo jestem głuchy” nie jest, rzecz jasna, trafna; nie chodzi tu bowiem o żad-
ne kalectwo mówiącego, a tym bardziej okaleczenie rzeczywistości, chodzi o to,  
że rolą poety nie ma być poznanie, lecz pośrednictwo w poznawaniu; głos świata 
docierać ma nie do niego, lecz tam, gdzie właśnie dociera – do oczu patrzących na 
świat przez soczewki słów zapisanych w niemocy. 

Ten dialog, a właściwie dwu-monolog, nie toczy się między ludźmi, lecz mię-
dzy człowiekiem a naturą; ten pierwszy wysławia, ta druga daje się słyszeć. Poeta 
próbuje wysłuchać coś spomiędzy, ale słucha jako poeta, a więc zapewne po to, 
żeby wypowiedzieć. Może to właśnie dlatego nie słyszy ani morza, ani lasu, ani 
pola, bo chciałby, żeby wypowiedziały się one do niego przez jego usta? Pomiędzy 
światem a mową nie ma innego głosu niż wzajemne zagłuszanie się. Autor wiersza 
dociera więc w końcu do sedna, do kresu wycofywania się: 

musimy zatem
wziąć się pod rękę
iść przed siebie
ku nowym widnokręgom
ku skurczonym gardłom
z których wydobywa się 
niezrozumiałe bulgotanie

4. Jeżeli celem ma być naprawdę nowe i naprawdę inne, to nie ma co liczyć na 
zrozumiałość. Tam gdzie jasny język filozofii stawia alternatywy nie do rozstrzyg-
nięcia, oczekując, że urządzimy się w nich komfortowo, tam gdzie ekstatyczny ję-
zyk mistyki dopuszcza tylko już dopuszczonych, żądając przyjęcia punktu dojścia 
jako miejsca wyjścia, tam poezja odezwie się językiem obcym – zrazu niezrozu-
miałym, ale za to wymagającym wysiłku rozumienia i ryzyka zaufania. 

Wspólnota poety i świata wypchnie poezję ku dalekim horyzontom i ku głę-
bokim wnętrzom ciała; tam już nie ma niczego, co dałoby się zrozumieć w ludz-
kim języku. W wierszu Chciałbym opisać, zapisanym na tych samych pierwszych 
stronach tomu, poeta wymaga od siebie niemożliwego – chce opisywać, rezyg-
nując z literatury. Przychodzi bowiem taki czas na każdego poetę, kiedy czuje, że 
mówienie wspólnym językiem, którego uczą nas literatura, filozofia czy religia, 
zadaje kłam głosowi prawdy doświadczonej, a nie wysławialnej, bo zatracającej 
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w słowach, zawsze cudzych, swoją prywatność. Chciałoby się wtedy zrezygno-
wać z Historii, nie mówić już językiem Człowieka, a spróbować wypowiedzieć 
się głosem nieludzkim, który odzywa się z rzadka w najintymniejszych chwilach 
przeżywania pojedynczości.

W sąsiednim wierszu Dotyk, który znów fenomenologicznie ukazuje podwój-
ną ścieżkę poznania rozszczepionego na percepcję i partycypację, pojawia się ta-
jemniczy dwuwiersz, w którym wyraźnie rysuje się ślad jakiegoś doświadczenia, 
ale który zarazem definiuje poezję; definiuje ją jako życie języka:

na dnie słodyczy gorycz drzemie
więc krzyczy obłąkany język9

Znaczenie polskiego słowa „język” obejmuje zarazem system komunikacji 
i część ciała, za pomocą której nadajemy głosowi postać słów. W wierszu Herberta 
te dwa znaczenia nie dają się rozdzielić. Język jest tutaj jednocześnie organem czu-
cia (słodyczy/goryczy), czyli ciałem i organem odczuwania (bólu), a więc świado-
mością; jest jednak również podmiotem wydobywającym z siebie głos (krzyczy), 
nie zaś jedynie narzędziem nadawania mu sensu poprzez formowanie artykula-
cji; jest wreszcie język sposobem istnienia umysłu, skoro może ulec „obłąkaniu”, 
czyli zaburzeniu umysłowego porządku. Dzięki swojej wielorakiej naturze język 
może nie tylko wypowiadać myśli, może sam myśleć, może doświadczać i wyra-
żać doświadczenie, wysławiając je jako myśl. Dzięki tej swojej niejednorodności 
język potrafi znaleźć „gorycz w słodyczy”, jednocześnie wysławiając ją i wyrażając 
w tym wysłowieniu siebie jako rozum „obłąkany”, czyli sobie samemu nie przy-
tomny. Ale język może to wszystko tylko wówczas, kiedy podda się sile ciążenia 
swojej cielesności, która czyni z niego miejsce dotknięte... Innymi słowy: język 
wyraża najwięcej, wyraża niemal wszystko, co może objąć jego wieloraka bezgra-
niczność, kiedy reaguje na jakiś zewnętrzny impuls. Tylko wtedy, kiedy czujemy, 
że język dotyka czegoś, możemy być pewni, że wraz z nim (bo dzieje się to w na-
szych ustach i w naszych umysłach) dotarliśmy „na skraj prawdy” – tam, skąd 
właściwie niczego nie da się zobaczyć jasno i bezpośrednio, bo da się to tylko 
zrozumieć w ciemnym wnętrzu własnej pojedynczości. 

...„na skraju prawdy rośnie dotyk”... Dotyk „rośnie”, a więc jest symptomem ży-
cia; dotyk żyje „na skraju” wyrażalnego, istnieje pomiędzy myślanym a odczuwa-
nym, dzieląc je i łącząc. Dotyk, powiedzmy to wprost, jest tu synonimem poezji, 
która pośredniczy pomiędzy wiarą zakorzenioną głęboko w doświadczeniu a wie-
dzą odbitą od powierzchni zjawisk. Poezji, która niczego nie oznajmia, niczego nie 
dowodzi, za to nieustannie przeprowadza przez granice, które sama wyznacza – tam 
i z powrotem. I to na tym „ćwiczeniu” polega jej prawdziwie terapeutyczna moc.

9 Ibid., s. 12.


