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„Do marzeń dano nam inne przedmioty z drzewa: 
las, łóżko”. Wyobraźnia w prozach poetyckich 

Zbigniewa Herberta

Przywołany w tytule niniejszego artykułu cytat jest fragmentem prozy poetyckiej 
Ostrożnie ze stołem, pochodzącej z trzeciego chronologicznie tomiku Zbigniewa 
Herberta, Studium przedmiotu1. Wydaje się, że w modelowy sposób ukazuje on 
dychotomię propozycji estetycznej poety, rozpiętej pomiędzy fascynacją materialną 
naturą przedmiotu a zawierzeniem żywej wyobraźni. Tendencja do zderzania tego, 
co zewnętrzne, fi zykalne i skończone, z pierwiastkiem wewnętrznym, intelektualnym 
i nieograniczonym jest u Herberta szczególnie wyraźna w prozach poetyckich2, których 
osobność wynika tyleż z niejasności gatunkowej3, ile z problematyki wykraczającej 
poza główny nurt odczytań jego twórczości. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że autor 
Pana Cogito dość chętnie korzystał z tego gatunku, prawdopodobnie dość pojemnego 
i specyfi cznego, by móc wypróbować w nim mniej kanoniczne rozwiązania formal-
ne. Począwszy od Hermesa, psa i gwiazdy, który zawiera wydzielony, zawierający 
sześćdziesiąt sześć utworów, cykl Proza poetycka, poprzez Studium przedmiotu, aż po 

1 Z. Herbert, Ostrożnie ze stołem, [w:] idem, Studium przedmiotu, Warszawa, Czytelnik, 1961, s. 80.
2 W niniejszym artykule stosuję ten właśnie termin, który upowszechnił sam autor, nazywając w podobny 

sposób cykl utworów z tomu Hermes, pies i gwiazda, zob. Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa, 
Czytelnik, 1957, wyd. II, popr., Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 105–173. Ryszard Krynicki 
przypomina, że we wcześniejszej fazie twórczości (od 1952 roku) Herbert używał zamiennie określenia 
„bajki”, o czym zaświadcza maszynopis – w formie zeszytu szkolnego w linie, z własnoręcznie wykonaną 
okładką – ofi arowany przez autora (korzystającego z pseudonimu Patryk) Tadeuszowi Chrzanowskiemu 
w 1953 roku. W Bajkach odnajdziemy dwadzieścia dwa utwory, z których aż dwadzieścia znalazło się w tomie 
Hermes, pies i gwiazda. Zob. Z. Herbert, Bajki, oprac. R. Krynicki, Kraków, a5, 2009 oraz R. Krynicki, Od 
wydawcy, [w:] ibidem, s. 77–79.

3 Utwory te są znacznie bliższe gatunkowo i kompozycyjnie poematowi prozą (w formule charakterystycznej 
dla francuskiej poezji symbolistycznej oraz awangardowej, przede wszystkim kubistycznej; praktykowali go 
choćby Charles Baudelaire i Arthur Rimbaud, a także Max Jacob i Pierre Reverdy). Co więcej, Herbert zawiera 
w ich strukturze także konwencję bajki, baśni, przypowiastki lub opowieści fantastycznej. Zob. J. Kornhauser, 
Uśmiech Sfi nksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2001, s. 30; R. Krynicki, Od 
wydawcy, [w:] Z. Herbert, Utwory rozproszone (Rekonesans), Kraków, a5, 2010, s. 465–468. 
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Napis4, gdzie prozy poetyckie nie są już w żaden kompozycyjny sposób wyróżnione, 
ich konwencja ulega stopniowej modyfi kacji. Nie należy zapominać także o utworach 
publikowanych w czasopismach oraz rękopisach, zgromadzonych w tomie Utwory 
rozproszone (Rekonesans), wśród których znalazła się spora liczba próz poetyckich. 

Można zatem wyróżnić dwie podstawowe kategorie próz poetyckich uprawianych 
przez Herberta. Pierwsza z nich sytuuje się tematycznie nieco bliżej głównego nurtu 
twórczości, a więc zawiera odniesienia biblijne, mitologiczne i historyczne, przez 
które przebrzmiewa wyraźny ton rozrachunkowy, społeczny i wojenny, wiążący się 
z budowaniem silnego podmiotu poetyckiego o bardziej klasycznym charakterze. 
Druga zaś odwołuje się w bezpośredni sposób do odkryć symbolizmu, a zwłaszcza 
awangardy francuskiej, co widać zarówno w kluczowej funkcji pełnionej tu przez 
wyobraźnię, jak i w fascynacji przedmiotem. Oczywiście, w wielu przypadkach 
te granice nie są jasno wytyczone, bowiem nowoczesny wzorzec gatunkowy bez 
wątpienia tkwi u źródeł obu powyższych kategorii. Równocześnie wydaje się, że 
uprawomocniona jest teza5 ukazująca tendencję do „klasycznienia” prozy poetyckiej 
i stopniowego włączania jej w główny obieg twórczości autora Raportu z oblężone-
go miasta. Niniejsze studium jest jednak poświęcone przede wszystkim utworom 
reprezentującym drugą z wymienionych kategorii. 

Biorąc pod uwagę ewidentnie awangardowy (trop: Max Jacob) i postawangar-
dowy (trop: Francis Ponge) rodowód Herbertowskich próz poetyckich6, chciałbym 
pokusić się o, daleko na pozór idącą, hipotezę o wierności ich autora teoriom 
kubistycznym i surrealistycznym, w których kluczową rolę odgrywała wyobraź-
nia, rozumiana jako „najwyższa wolność myśli”7. W takim ujęciu byłby on więc 
spadkobiercą najbardziej istotnych odkryć w zakresie poetyki dadaizmu i kubizmu, 
przejętych w pierwszych tekstach programowych przez surrealistów. Chodziłoby 
przede wszystkim o kluczową dla proponowanej analizy defi nicję obrazu poety-
ckiego autorstwa Pierre’ a Reverdy’ ego, której benefi cjentem stał się André Breton, 
przedstawiając ją i propagując w swych manifestach8. W teorii Reverdy’ ego, obraz

[...] nie może narodzić się z porównania, ale ze zbliżenia dwóch bardziej lub mniej oddalonych 
od siebie elementów rzeczywistości. Im dalszy i trafniejszy będzie związek między dwoma 

4 Z. Herbert, Napis, Warszawa, Czytelnik, 1969.
5 Chodziłoby w przywołanym kontekście również o (pozorną) opozycję pamięci i wyobraźni, zob. 

J. Kornhauser, op.cit., s. 22–24.
6 Mocne tezy o wyraźnych inspiracjach Herberta poematami prozą Jacoba stawia J. Kornhauser, Pora 

przekwitania (Zbigniew Herbert), [w:] idem, Światło wewnętrzne, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1984, 
s. 92–101. O śladach Ponge’ a np. [w:] A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 
1982, s. 219.

7 A. Breton, Manifest surrealizmu (1924), [w:] Surrealizm. Antologia, wybrał i przeł. A. Ważyk, Warszawa, 
Czytelnik, 1973, s. 56. Więcej o teorii wyobraźni poetyckiej np. J. Kornhauser (jun.), „Teraz zasłony są 
przyczesanymi brodami”. Wyobraźnia jako źródło obrazu poetyckiego w twórczości surrealistycznej Gellu 
Nauma, [w:] Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, red. J. Kornhauser 
(jun.) i D. Zając, Kraków, scriptum, 2012, s. 189–202.

8 Istotną różnicą jest w pismach kubistów i surrealistów geneza obrazu poetyckiego – według pierwszych 
z nich, obraz powstaje pod kontrolą umysłu, według drugich – poza nią.
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przybliżonymi elementami rzeczywistości, tym obraz będzie mocniejszy, tym więcej będzie miał 
siły wzruszania i realności poetyckiej [...]9.

Zarówno dla kubistów, jak i dla surrealistów najbardziej charakterystycznymi 
i najczęściej stosowanymi w procesie kreowania obrazu poetyckiego elementami rze-
czywistości były przedmioty (obiekty, rzeczy). Poddane swoistej mutacji roli10 traciły 
swoje pierwotne przeznaczenie, funkcje, wygląd i nazwę, aby, zestawione na drodze 
swobodnych skojarzeń, uzyskać nową tożsamość i wywołać niespodziewany efekt 
poetycki. Funkcję katalizatora aktu twórczego i, tym samym, „całkowitej rewolucji 
przedmiotu”11, spełnia w tym wypadku wyobraźnia, dzięki której ów „związek mię-
dzy elementami rzeczywistości” może być odpowiednio „daleki” i niejednoznaczny. 

W ten oto sposób uwidacznia się nierozerwalna relacja między obiektem (a więc 
domeną materialności) i wyobraźnią (domeną abstrakcyjności). Jak zauważa 
Agnieszka Taborska, „Surrealistyczne przedmioty [...] stanowiły dowód na moc 
wyobraźni, wyraz ciekawości nieograniczoną ilością rozwiązań możliwych. [...] 
Wyrażały niewyrażalne”12. Kontynuując tę myśl, można stwierdzić, że istotą obiektu 
nie jest ani jego funkcjonalność ani dekoracyjność, ani powszedniość. Wręcz prze-
ciwnie, wyobraźnia umożliwia im osaczenie i wydobycie się spod jarzma „bestii 
nawyku”13 oraz codziennej rutyny. W konsekwencji dokonuje się swego rodzaju 
uwznioślenie14 obu elementów, które wpływa na innowacyjny charakter tekstu, 
jego oniryczną i podobną marzeniu sennemu formę. 

Nierozerwalność wyobraźni i przedmiotu oraz ich ranga są w twórczości Herberta 
zaakcentowane już w tomie Hermes, pies i gwiazda. W słynnym wierszu-manifeście, 
nieprzypadkowo zatytułowanym Pudełko zwane wyobraźnią15, dokonuje się swoiste 
zrośnięcie tych dwóch kategorii. Innymi słowy, ich dotychczas nieformalny związek 
zostaje ofi cjalnie przypieczętowany. Co znaczące, ten sam wiersz zostaje przedru-
kowany w kolejnym tomie, Studium przedmiotu, w dodatku w charakterze utworu 
otwierającego książkę16. Tytułowy utwór z tego tomu stanowi drugi, choć w pewnym 
sensie kontradyktoryjny, trop w krystalizowaniu się poetyckiego manifestu. Wiersze 
te mają dla prowadzonych tutaj rozważań znaczenie szczególne, ich zadaniem jest 

9 A. Breton, Manifest surrealizmu..., s. 73.
10 Zob. idem, Kryzys przedmiotu (1936), [w:] idem, Manifest surrealizmu surrealizmu (1924), [w:] 

Surrealizm. Antologia, wybrał i przeł. A. Ważyk, Warszawa, Czytelnik, 1973, s. 162–168.
11 Ibidem, s. 166–168.
12 A. Taborska, Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2007, s. 179.
13 A. Breton, Kryzys przedmiotu..., s. 166.
14 Kategoria wzniosłości w odniesieniu do sztuki i teorii awangardowych została rozpropagowana 

choćby przez Jeana-François Lyotarda, zob. np. J.F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, 
„Teksty Drugie” 1996, nr 2–3, s. 173–189.

15 Z. Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią, [w:] idem, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa, Czytelnik, 1957, 
wyd. II, popr., Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 64 oraz [w:] idem, Studium przedmiotu..., 
s. 5. W dalszej części wywodu będę używał formy skrótowej [Pzw].

16 Jan Józef Lipski komentuje ten zabieg kanonizacji (jak powiedziałby Wiktor Szkłowski) Pudełka..., 
zauważając jego awans do roli „klucza do liryki” Herberta. Zob. J.J. Lipski, Między historią i Arkadią wyobraźni, 
[w:] Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998, s. 187.
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bowiem wytrącić czytelnika – przyzwyczajonego do dominującej w debiutanckim 
tomiku Herberta Struna światła17 problematyki pamięci wojennej – z percepcyjnej 
jednoznaczności i zapowiadają one wprowadzenie nowego motywu przewodniego. 
Ten swoisty efekt uniezwyklenia, by posłużyć się znów terminologią formalistyczną, 
autor Rovigo osiąga poprzez klarowny podział tomu Hermes, pies i gwiazda na dwie 
duże części, stanowiące właściwie odrębne książki. 

Warto przyjrzeć się bliżej osiągnięciom Pudełka zwanego wyobraźnią – skromne-
mu, „wyciszonemu” językowo, ale przecież niepokojąco wieloznacznemu tekstowi, 
który stanowi forpocztę estetyki próz poetyckich. Najważniejszym odkryciem jest 
fakt, że wyobraźnia lokuje się tutaj bezpośrednio po stronie obiektu – pudełka, 
„w którym kryje się tyle niespodziewanych rzeczy”18. Zgodnie z kubistyczną teorią 
obrazu poetyckiego, dokonuje się zestawienie dwóch przedmiotów, dzięki któremu 
uzyskują one nową wartość estetyczną. Mocą wyobraźni, „[...] z dębowego klocka/ 
wyskoczy/kukułka”, a zatem przedmiot nieożywiony „wyda” z siebie obiekt zani-
mizowany, „otworzy się” na nowy obraz, podobnie jak to się dzieje w przypadku 
„sowy krajobrazu”19. Metamorfoza drewnianych ścianek zamkniętego pudełka 
w przestrzeń wyobrażoną, ze ściśle wyrażonymi punktami odniesienia – lasem, 
rzeką, miastem – jest ucieleśnieniem poetyki paradoksu, która będzie rządzić 
prozami poetyckimi. 

Symptomatyczne, że w odniesieniu do wyobraźni rysuje się tutaj, po raz pierw-
szy w tak wyraźny sposób, opozycja „zamknięcia” i „otwarcia”, której dużo uwagi 
poświęcił w swej fenomenologicznej teorii wyobraźniowości Gaston Bachelard20, 
i do której w niniejszym artykule jeszcze powrócę. Co istotne na tym etapie roz-
ważań, to – na płaszczyźnie zasady twórczej – fakt przeniesienia ciężaru z mate-
riału wspomnieniowego, a więc niejako odtwórczego, na aspekt wyobrażeniowy, 
kreacyjny21 oraz – na poziomie szczegółu poetyckiego – szczególne upodobanie 
sobie drewnianych obiektów jako jego tekstowych reprezentantów22. Zabieg ten 
ma, moim zdaniem, kluczowe znaczenie w odniesieniu poetyki Herberta do spuś-
cizny teoretycznej nurtów awangardowych; chciałbym skupić na nim swoją uwagę 
w trakcie analizowania wybranych tekstów.

17 Z. Herbert, Struna światła, Warszawa, Czytelnik, 1956; wyd. II, przejrzane, Wrocław, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, 1994.

18 J. Kornhauser, Uśmiech Sfi nksa..., s. 26–27.
19 Z. Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią..., s. 64–65.
20 G. Bachelard, Poetyka przestrzeni: szufl ada, kufry i szafy, przeł. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 

1976, z. 1, s. 233–243. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę chociażby na wiersz Herberta Szufl ada z tomu 
Studium przedmiotu, zob. Z. Herbert, Szufl ada, [w:] idem, Studium przedmiotu, Warszawa, Czytelnik, 1961, s. 32.

21 Bachelard uznałby w tym miejscu, że „[...] weryfi kacja uśmierca obraz. Wyobrażać sobie to znacznie 
więcej niż żyć”. Zob. ibidem, s. 243.

22 W zupełnie innej perspektywie rozpatruje tę relację Andrzej Franaszek, który traktuje Herbertowski 
„ciepły ciężar przedmiotu” jako dowód na istnienie konkretnej, „namacalnej” rzeczywistości, przeciwstawionej 
„mamiącej zmysły ułudzie”. Zob. A. Franaszek, Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta), Londyn, 
Puls, 1998, s. 170–176.
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Już we wstępnych utworach z cyklu próz poetyckich z tomu Hermes, pies 
i gwiazda, o identycznej konstrukcji (zwarte formy złożone z kilku krótkich, 
pozbawionych metaforycznej ornamentyki zdań), zarysowują się właściwości 
przestrzenne nadrzeczywistości (rzeczywistości ukrytej w rozumieniu Bretona 
i Bachelarda, która jest deszyfrowana pracą wyobraźni)23. Na pierwszym planie 
pojawiają się obiekty, zdefi niowane w utworze Przedmioty24 jako te, które, zgodnie 
z surrealistycznymi diagnozami mieszczańskiego społeczeństwa, są uwięzio-
ne w okowach codzienności: „Nie udało mi się nigdy zauważyć krzesła, które 
przestępuje z nogi na nogę, ani łóżka, które staje dęba. Także stoły, nawet kiedy 
są zmęczone, nie odważą się przyklęknąć”. Jak się w tej paradoksalnej sytuacji 
okazuje, obiekty mogą wieść własne, ukryte życie, które wykracza poza umie-
jętności percepcyjne podmiotu. Są „martwe” tylko w teorii, ponieważ „robią to 
ze względów wychowawczych, aby wciąż nam wypominać naszą niestałość”25. 
W konsekwencji przestrzeń nadrzeczywista staje się wygodną platformą do za-
miany ról i wyniesienia przedmiotu do rangi kontrolerów życia zreifi kowanych 
postaci ludzkich26. Zaryzykowałbym tezę, że za powyższym wyznaniem kryje 
się tęsknota do przełamania ontologicznych opozycji, zbieżna z Bretonowskimi 
hasłami, nie zaś – jak chcieliby liczni komentatorzy twórczości Herberta – chęć 
powrotu do „rzeczywistości elementów pierwszych”27. 

Co równie istotne, przedstawicielami „zrewolucjonizowanych” obiektów stają 
się krzesło, łóżko i stół. Przedmioty z drewna (czy „z drzewa”) – także podłoga 
czy szafa – jako bohaterowie próz poetyckich występują nader często, przy czym 
ich tożsamość jest poddana transformacjom i paradoksalnym zestawieniom. Jak 
zostało to zasygnalizowane powyżej, sytuują się one na Bachelardowskiej osi za-
mknięcie/otwarcie, lecz przy zastrzeżeniu, że jej współrzędne są znacznie bardziej 
skomplikowane, a w niektórych przypadkach wręcz nieuchwytne. Niezależnie od 
ich pierwotnego przeznaczenia, przedmioty zostają zrównane w swym ontolo-
gicznym statusie28 (las ma analogiczny charakter jak podłoga lub krzesło), a ich 

23 Zob. A. Breton, Kryzys przedmiotu..., s. 166–167.
24 Z. Herbert, Przedmioty, [w:] idem, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa, Czytelnik, 1957, wyd. II, popr., 

Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 113.
25 Ibidem.
26 Według Lidii Wiśniewskiej opozycja mechanizmów „wyniesienia” oraz „degradacji” jest jedną 

z czterech głównych opozycji w obrębie mechanizmów „organizujących poetycki świat Herberta”, zob. 
L. Wiśniewska, Filozofi a i mechanizmy konstrukcyjne świata poetyckiego Zbigniewa Herberta, [w:] Twórczość 
Zbigniewa Herberta, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków, Universitas, 2001, s. 51–78.

27 Zob. np. J. Łukasiewicz, Studium przedmiotu, [w:] Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, 
Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000, s. 359–369; J.J. Lipski, op.cit., s. 187–193. Obaj krytycy traktują 
wyobraźnię jako środek, nie jako cel sam w sobie (jak powiedziałby Breton). Co prawda przyznają jej moc 
kreacyjną, jednak szukają potwierdzenia zasadności jej użycia w głównym dorobku Herberta, w problematyce 
historii, etyki, metafi zyki.

28 Breton wielokrotnie wspomina o zrównaniu na płaszczyźnie nadrzeczywistej wszystkich przedmiotów, 
między innymi abstrakcyjnych, matematycznych i materialnych. Stają się one obiektami poetyckimi 
o jednakowym statusie ontologicznym. Zob. np. A. Breton, Kryzys przedmiotu..., s. 167–168.

„Do marzeń dano nam inne przedmioty z drzewa: las, łóżko” ...



108 Jakub Kornhauser

pozycja na osi współrzędnych znacząco odbiega od hipotetycznych presumpcji. 
W Księżniczce29 podłoga pełni funkcję Bachelardowskiego „przedmiotu, który 
się otwiera”, stanowi ekwiwalent szufl ady czy pudełka, a więc obiektu, który jest 
przeznaczony do przechowywania innych obiektów. Na pierwszy rzut oka nie za-
chodzi tutaj mutacja roli w swej radykalnej postaci – może dowodzić tego fragment 
„Księżniczka lubi leżeć twarzą do podłogi”, wskazujący na zachowanie podstawo-
wej funkcji podłogi oraz właściwości zmysłowych łatwych do określenia. Pojawia 
się natomiast element niepokoju i niedookreślenia („Podłoga pachnie prochem, 
woskiem i nie wiadomo – czym”). Kluczowa dla zmiany statusu podłogi w ramach 
osi otwarcie/zamknięcie jest obecność szpar, które pełnią funkcję skrytek i służą 
do przechowywania niedużych obiektów, w tym także tych o nieznanym wyglądzie 
i charakterze, co wiąże się z ich udziałem w procesie transformacji („W szparach 
księżniczka ukrywa swoje skarby i czerwony koralik, srebrny drucik i jeszcze coś, 
o czym nie mogę powiedzieć, bo poprzysiągłem”)30. 

Podłoga zatem pełni w nadrzeczywistości tę samą funkcję, co przed mutacją roli 
szkatułka czy pudełko. Nie można natomiast z całym przekonaniem powiedzieć, 
że podłoga jest pudełkiem (zastępuje pudełko). Z sytuacją podmiany przedmiotu 
mamy z pewnością do czynienia w prozie poetyckiej Klawesyn31, gdzie tytułowy 
instrument „[...] to właściwie szafk a z orzechowego drewna z czarnym obramo-
waniem”. Na dodatek, „[...] naprawdę jest tam tylko kukułka zaplątana w gąszczu 
srebrnych liści”32. W ten sposób dochodzi do całkowitej mutacji roli i przemiany 
przedmiotu zamkniętego w otwarty, który objawia się w zaskakującym obrazie 
poetyckim. Okazuje się, że wnętrze szafy ma wiele wspólnego z wnętrzem pudełka, 
lasem i śniegiem. Czyżby kukułka wśród liści była tą samą kukułką, która wysko-
czyła z dębowego klocka? 

Swoisty kontrapunkt wobec Pudełka zwanego wyobraźnią stanowi utwór 
W szafi e33. O ile pierwszy z tekstów konstruował obraz drewnianego, zamknię-
tego przedmiotu, który po otwarciu staje się miastem z domami i lasami, o tyle 
w wypadku drugiego z nich następuje zwrot w przeciwnym kierunku. „Zawsze 
podejrzewałem, że miasto jest falsyfi katem”, deklaruje podmiot liryczny, bowiem 
„mieszkamy we wnętrzu szafy, [...] wśród połamanych lasek i zatrzaśniętych pu-
dełek”. Obraz szafy jako opresyjnego, klaustrofobicznego miejsca ograniczonego 
„sześcioma brązowymi ścianami”34 jest spotęgowany przekształceniami innych 
obiektów – katedra okazuje się butelką zwietrzałych perfum, kometa – molem, 
a nogawki – chmurami. Podmiot, a także wszystko to, co bezkresne i wzniosłe, 

29 Z. Herbert, Księżniczka, [w:] idem, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa, Czytelnik, 1957, wyd. II, popr., 
Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997 s. 109. 

30 Ibidem.
31 Idem, Klawesyn, [w:] ibidem, s. 112.
32 Ibidem.
33 Idem, W szafi e, [w:] ibidem, s. 162.
34 Ibidem.
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ulega degradacji do roli zapomnianego i lekceważonego przedmiotu, zaś wyobraź-
nia staje w szranki z deziluzją. Innymi słowy, bezgraniczna wolność myśli ściera 
się z więzieniem nawyku. Moc poetyckiego kolażu, jak powiedzieliby Reverdy 
i Breton, jest nadspodziewanie skuteczna. 

Krzesło, które rodzi się „z cienia przedmiotu”35, w poświęconej mu prozie poe-
tyckiej36 zostaje ukazane jako wtórnie zreifi kowana istota żywa – „Dawniej krzesła 
były to piękne, kwiatożercze zwierzęta”. Przeciwstawienie dzikiej, nieokiełznanej 
natury krzeseł („nogi skore do radości i ucieczki”, „upór i odwaga”) ich obecnemu 
charakterowi nie pozostawia złudzeń co do oceny efektów tej metamorfozy („[...] 
teraz jest to najpodlejszy gatunek czworonogów”). Urzeczowienie krzeseł nie dosięgło 
jednak ich wnętrza, okazuje się bowiem, że „[...] mają świadomość zmarnowanego 
życia”37, w skrzypieniu objawia się ich rozpacz. Można stwierdzić, że dokonało się 
tutaj przeobrażenie niecałkowite w obrębie dwóch przestrzeni nadrzeczywistych38. 
W pierwszej z nich krzesła mają swoją konwencjonalną nazwę, która jednak odsyła 
do fałszywego desygnatu, w drugiej zaś (na zasadzie „zawsze podejrzewałem, że 
krzesło jest falsyfi katem”) określenie pozornie zgadza się z materialnym obiektem, 
ale jest to wyłącznie efektem jego swoistego unieruchomienia, a więc pozbawienia 
niektórych cech fi zycznych. Ciekawe, że w drugim aspekcie krzesło również może 
być obiektem, który podlega opozycji otwarcie/zamknięcie. Zamiast innych przed-
miotów lub ich wyobrażeń, posiada wnętrze w rozumieniu duchowym (zamiast 
obiektu materialnego – świadomość i zdolność odczuwania). W konsekwencji 
można wysnuć wniosek o reduplikacji antynomii otwarcie/zamknięcie w postaci 
relacji animizacja/niecałkowita reifi kacja. 

Przywołany w pierwszym akapicie artykułu utwór Ostrożnie ze stołem przy-
nosi ważny podział w łonie „przedmiotów z drzewa”, a także skierowuje uwagę 
na kategorię marzenia. Z jednej strony, stół ulega podobnemu przeobrażeniu co 
krzesła w analizowanym wcześniej przykładzie, a zatem wydaje się urzeczowioną 
istotą żywą, która zachowała percepcję zmysłową – „Nie wolno ocierać się o sto-
łowe nogi, gdyż są one bardzo wrażliwe”. Co więcej, pod znakiem zapytania staje 
istota stołu, jego „drewnowatość” – „[...] wzburzone prądy morskie ułożyły się 
w spokojne słoje. Chwila nieuwagi, a wszystko może spłynąć”. Ewidentny jest obraz 
osłabienia stabilności i zakwestionowania jednoznaczności przedmiotu, analogicz-
ny wobec przypadku krzesła. Z drugiej zaś strony, w przeciwieństwie do krzesła, 
to wewnętrzna istota stołu podszyta jest niejasnością, nie zaś jego przeznaczenie, 
bowiem „Przy stole należy siedzieć spokojnie i nie marzyć”. Fakt, że przy stole się 
siedzi, nie wzbudza niepokoju, natomiast uwaga o zakazie marzenia – już tak. Nie 
dość, że nie jest znany jej adresat (wrażenie wzmaga użycie formy bezosobowej), to 

35 Idem, Studium przedmiotu..., s. 57–58.
36 Idem, Krzesła, [w:] ibidem, s. 81.
37 Ibidem.
38 Tym samym obalone zostałoby twierdzenie o „konkretności” i „stabilności” krzesła wysuwane przez 

wielu krytyków, zob. np. J. Łukasiewicz, op.cit.; A. Franaszek, op.cit.
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samo odwołanie do kategorii marzenia wydaje się w tym kontekście niecodzienne, 
aczkolwiek symptomatyczne i nadzwyczaj istotne z punktu widzenia postawionej 
w artykule tezy. 

Marzenie jako jeden z głównych czynników konstruujących przestrzeń nad-
rzeczywistą (surrealizm jako „wszechpotęga marzenia”), ściśle związanych z wy-
obraźnią, pojawia się w pismach teoretycznych surrealistów od samego począt-
ku, już pierwsze akapity Manifestu surrealizmu przynoszą obraz człowieka jako 
„zdecydowanego marzyciela”39, który powinien oddać się „temu, co być może”40. 
W ujęciu Bretona nie ma wyraźnie wytyczonej granicy między marzeniem sennym 
(„marzeniem czystym”) a marzeniem na jawie, bowiem między snem a jawą nie-
ustannie dochodzi do specyfi cznej interferencji – chodzi o dezorientację umysłu 
i zasadę „chwiejnej równowagi”41. Nie ulega wątpliwości, że teoretyczne podstawy 
do wprowadzanej przez surrealistów kategorii marzenia tkwią w pismach Freuda 
(szczególnie w pierwszej fazie rozwoju kierunku), ale także – podobnie jak działo 
się to w przypadku defi nicji obrazu poetyckiego – w teoriach Bachelarda (głównie 
w esejach z lat 30.)42. Dwie różnice między tymi kategoriami to przede wszyst-
kim świadomość i intencjonalność Bachelardowskiego podmiotu marzącego 
oraz fakt, że „[...] marzenie, w przeciwieństwie do snu, nie da się opowiedzieć”43. 
Konkludując, choć i nieco upraszczając, marzenie, w kształcie zaproponowanym 
przez autora Płomienia świecy, znajduje się „przed obrazem” i w ścisłym związku 
z wyobraźnią twórczą. 

Proponuję wrócić do analizy prozy poetyckiej Ostrożnie ze stołem. Procesualny 
charakter marzenia jest tutaj podkreślony przez wyrażoną czasownikami surreali-
styczną opozycję „siedzieć spokojnie/marzyć”, zdublowaną przez „zasiadać do stołu/ 
mieć rzeczy nieprzemyślane do końca”. Siedzieć spokojnie – a więc znajdować się 
w rzeczywistości świata realnego. Marzyć – czyli przenosić się do nadrzeczywisto-
ści44. Wydawałoby się, że jest to opozycja stabilna, bo podbudowana empirycznie, 
natomiast, jak zostało to wykazane wcześniej, ma ona charakter paradoksalny, gdyż 
opiera się w dużej mierze na fałszywych przesłankach – nawykach – związanych 
z lekceważeniem utajonej tożsamości rzeczy (stół okazuje się wszelako bytem oży-
wionym). Idąc tym tropem, można się natknąć na nie lada trudność, bo dlaczego 
„do marzeń dano nam inne przedmioty z drzewa – las, łóżko”45? W czym stół, 
którego istota została wcześniej podana w wątpliwość, ma być „gorszy” od innych 

39 A. Breton, Manifest surrealizmu..., s. 55.
40 Ibidem, s. 57.
41 „To, że zwykły obserwator widzi ogromną różnicę znaczenia i powagi między zdarzeniami jawy 

i zdarzeniami snu, zawsze mnie bardzo dziwiło”. Zob. ibidem, s. 62. Marzenie łączy się w pismach surrealistów 
z kategoriami cudowności i niezwykłości.

42 Odwołania do Bachelarda pojawiają się wprost np. w Kryzysie przedmiotu. 
43 G. Bachelard, Poetyka marzenia, przeł. i oprac. L. Brogowski, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 1998, s. 16. 
44 Bachelard powiedziałby o otwarciu „świata światów”. Zob. ibidem, s. 22.
45 Z. Herbert, Ostrożnie ze stołem..., s. 80.
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„przedstawicieli własnego gatunku”? Jakie warunki spełniają akurat łóżko oraz las, 
że zostają w szczególny sposób wyróżnione? 

W wypadku pierwszego z obiektów sprawa odrębnego statusu wygląda na bardziej 
uzasadnioną, choć znów wiąże się z nawykami codzienności: łóżko kojarzy się ze 
snem, a tym samym z marzeniem – choć przede wszystkim z marzeniem sennym. 
Niepodobna bowiem stwierdzić, dlaczego stół miałby posiadać mniejszy walor 
marzenia na jawie niż łóżko. Nasuwa się wniosek, że ślad wiedzie raczej w stronę 
twierdzeń Bretona (o nierozerwalności snu i jawy) niż w kierunku Bachelarda, 
opowiadającego się za ich rozdzieleniem. Tymczasem surrealistyczny obraz łóżka 
jako żywego organizmu pojawia się w utworze Higiena duszy46. Okazuje się tutaj, 
że „Żyjemy w wąskim łóżku naszego ciała”, co pobrzmiewa niemal opresyjnie, jak 
pocztówka z więzienia. Jedynym sposobem na wyjście z impasu jest oddanie się 
marzeniom. „Trzeba zapleść ręce na karku, przymknąć oczy i płynąć tą leniwą 
rzeką, od Źródła Włosów po pierwszą Kataraktę Wielkiego Paznkocia”47. W tym 
akcie zrośnięcia przedmiotu i podmiotu, drewna i ciała dokonuje się kolejny etap 
przesuwania antynomicznych własności otwarcia i zamknięcia. Łóżko nie dość, że 
znajduje się na tej osi poprzez swój oczywisty, przedmiotowy charakter (zwróćmy 
uwagę, że charakter ten podkreślony jest użyciem przyimka „w” – „w łóżku”, a zatem 
wewnątrz, w środku), to zawiera w sobie już nie tylko inne obiekty nieożywione 
czy ślady zmysłów, lecz także ciało. Konstrukcja obrazu poetyckiego, o której jest 
mowa, idzie daleko poza „zestawianie” czy „zbliżanie” z sobą dwóch elementów 
rzeczywistości, dokonuje się ich całkowite „zrośnięcie”. Ściśle surrealistyczny efekt 
tego zabiegu nie pozostawia złudzeń. 

Trochę inaczej rzecz się ma w prozie poetyckiej Księżyc48, gdzie łóżko nie jest 
poddane mutacji roli czy wyglądu. Jego znaczenie jako łącznika z nadrzeczywistością 
uwidocznia się natomiast poprzez zestawienie go w jednej przestrzeni z księżycem, 
którego „[...] ulubionym zajęciem jest włazić pod łóżka i wąchać buty”. Dość prosty, 
wydawałoby się, chwyt animizacji przesuwa ciężar z łóżka jako organizmu na jego 
walor przedmiotowy, ale równocześnie operację tę zaburza wpływ poddanego 
animizacji przedstawiciela „zdarzeń snu”, co nadaje obrazowi „szczególną moc 
ewokacyjną”49. 

Las zajmuje miejsce szczególne w konstelacji Herbertowskich przedmiotów 
surrealistycznych, ponieważ, mimo iż w wielu aspektach stanowi ich przeciwień-
stwo, skupia w swoim obrazie większość analizowanych zabiegów formalnych. 
Przyzwyczajenie każe sądzić, że w odróżnieniu od szafy, pudełka czy krzesła, las jest 
obiektem ożywionym, otwartym (nie da się bowiem ustalić jego granic), o trudnej 
do określenia istotowości. Paradoksalna natura lasu tkwi w tym, że stoi on u zarania 

46 Idem, Higiena duszy, [w:] idem, Studium przedmiotu, Warszawa, Czytelnik, 1961, s. 79.
47 Ibidem.
48 Z. Herbert, Księżyc, [w:] idem, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa, Czytelnik, 1957, wyd. II, popr., 

Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 170.
49 A. Breton, Kryzys przedmiotu..., s. 166.
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innych drewnianych obiektów, nadaje im własną istotę, choć sam jest „zbudowany 
z drzewa”. Co najważniejsze, w rzeczywistości świata realnego las wymyka się kontroli 
podmiotu. Człowiek doznaje w lesie (wewnątrz lasu) swoistego urzeczowienia, staje 
się zaledwie jednym z wielu obiektów. W poetyckim obrazie musi więc stracić swój 
wymiar przestrzenny i autonomię. Poddany „woli uprzedmiotowienia”50, okazuje 
się kolejnym drewnianym obiektem na osi otwarcie/zamknięcie. 

Proza poetycka Las51 przynosi wizję lasu, w którym „[...] jest dużo drzew, kukułka, 
Jaś i Małgosia i inne małe zwierzątka. Tylko krasnoludków nie ma, bo wyszły. Jak się 
ściemni, sowa zamyka las dużym kluczem, bo jakby się tam zakradł kot, toby dopiero 
narobił szkody”52. Ten krótki fragment doskonale ilustruje zabieg „pomniejszenia” 
lasu do rozmiarów i funkcji pudełka. Po pierwsze, zestawione i przyrównane zostają 
elementy o różnym statusie. Drzewa – immanentny składnik lasu – znajdują się 
na tym samym poziomie ontologicznym, co fi kcyjne postaci fantastyczne, którym 
przydaje się materialności poprzez uznanie za istoty żywe53. Znaczące, że kolejny 
raz pojawiają się, znane z Pudełka zwanego wyobraźnią, kukułka i sowa, zwiastuny 
przestrzeni nadrzeczywistej. Po drugie, walory lasu jako przedmiotu podkreślone są 
jego niewielkim rozmiarem (drzewa w szeregu z „małymi zwierzątkami”; las jako cel 
ataku innego małego zwierzęcia – kota). Po trzecie zaś, dokonuje się zwrot w stronę 
zamknięcia i ograniczania przestrzennego. Las przypomina pudełko zamykane na 
klucz, z którego można zarówno wyjść, jak i do którego można się zakraść. 

Nieco bardziej rozbudowany obraz przedstawia Drwal54, gdzie efekt pomniejsze-
nia nie towarzyszy urzeczowieniu, choć i tutaj znajduje się wskazówka o „wielkich 
dębowych drzwiach” prowadzących do wnętrza lasu. Las, podobnie jak pudełko, 
staje się mikrokosmosem wyobraźni (obecność widnokręgu i słońca). Trzeba jed-
nak zauważyć, że las zbudowany jest z elementów zanimizowanych („zielone włosy 
drzew podnoszą się z przerażenia”, „słychać stłumione pojękiwanie pni i suchy krzyk 
gałęzi”55). Mamy zatem do czynienia z obrazem w trakcie przekształcania, który 
ewokuje jednoczesną przedmiotowość lasu i jego podmiotowość. 

Inny obraz przynosi tajemniczy utwór Las II56, gdzie nie jest on już wcale 
określony mianem przedmiotu, przeciwnie, doznaje antropomorfi zacji. Opozycję 

50 Ibidem, s. 164.
51 Z. Herbert, Las, [w:] idem, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa, Czytelnik, 1957, wyd. II, poprawione, 

Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 151.
52 Ibidem.
53 Analogiczny obraz lasu znajduje się w opublikowanym w 1958 roku w „Odrze”, a pominiętym przy 

selekcji do Studium przedmiotu, utworze Bór, który można potraktować jako swego rodzaju przymiarkę 
do Lasu. Obok drzew występują w nim borówki i krasnoludki, choć całość ma nieco inny wydźwięk. Zob. 
Z. Herbert, Bór, [w:] idem, Utwory rozproszone (Rekonesans), Kraków, a5, 2010, s. 217.

54 Z. Herbert, Drwal, [w:] idem, Studium przedmiotu, Warszawa, Czytelnik, 1961, s. 83.
55 Ibidem.
56 Idem, Las II, [w:] idem, Utwory rozproszone (Rekonesans), Kraków, a5, 2010, s. 201. Utwór 

niepublikowany za życia Herberta, odczytany przez Ryszarda Krynickiego z rękopisów autora, gdzie 
znajdował się w dwóch, nieco różniących się od siebie, wersjach. Zob. ibidem, s. 390.
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otwarcia i zamknięcia zastępuje antynomiczna para ruchomości i nieruchomości, 
oddana przez paradoks „marszu w miejscu”, który odbywa się „na równych nogach” 
(drzew?). Przy całej niejasności podmiotu (jedyną wskazówkę, że bohaterem jest las, 
stanowi tytuł; w tekście głównym nie poznajemy jego imienia czy nazwy), można 
zaryzykować interpretację, że to właśnie las „[...] przygotowywał się pospiesznie 
do odjazdu. Ptaki pakował w zielone skrzynie, liście w zamszowe walizy”. 

Dochodzi tu do ciekawej sytuacji – obiektami są i ptaki, i liście, i skrzynie, i walizy. 
Kategorie otwarcia i zamknięcia można zastosować wobec nich wszystkich. Las, 
wcześniej, przedmiot, na płaszczyźnie nadrzeczywistej przejmuje funkcję podmio-
tu, co skutkuje multiplikacją paradoksów. Przedmiot ożywiony, ale nieruchomy, 
a przy tym zantropomorfi zowany (las) sprawuje kontrolę nad współrzędnymi osi 
otwarcie/zamknięcie, decydując o wzajemnej relacji urzeczowionych obiektów 
żywych (ptaki) oraz na powrót urzeczowionych obiektów nieożywionych (skrzynie 
i walizy). Ta skomplikowana struktura sprawia, że kwestia statusu lasu robi się co-
raz bardziej interesująca. Czym zatem jest las? Metonimią wyobraźni? Tekstowym 
reprezentantem poety? Czy jednym z wielu przedmiotów zapełniających przestrzeń 
nadrzeczywistą? Odpowiedź wydaje się niemożliwa, a nawet gdyby taka nie była, jest 
zupełnie niepotrzebna. Skoro las „dano nam do marzeń”, stanowi on w tym samym 
momencie zwieńczenie obrazu poetyckiego w awangardowym ujęciu i konkluzję 
prowadzonych w niniejszym artykule rozważań.

Herbertowska – czyli, jak zostało wykazane, postbretonowska i postbachelar-
dowska – tęsknota za osiągnięciem „przestrzeni utajonej” zostaje być może najpeł-
niej wyrażona w dwóch utworach. W nawiązującym do W szafi e, opublikowanym 
w „Odrze” Pudełku57 rozdźwięk między obiema rzeczywistościami, bezkresną 
i ograniczoną, materialną i wyobrażeniową, zostaje spotęgowany – „Cały wszech-
świat zamknięty jest w pudełku od zapałek”58. Chyba najciekawszą metaforą ich 
wspólnej relacji zdaje się jednak proza poetycka Praktyczne przepisy na wypadek 
katastrofy59, którą można odczytać jako relację z konstruowania obrazu poetyckiego 
– „Należy natychmiast opuścić dom i nie zabierać nikogo z bliskich. Wziąć parę 
niezbędnych przedmiotów”60. W ten oto sposób dokonuje się w twórczości Herberta 
surrealistyczna rewolucja przedmiotu. Tylko dlaczego nazwana jest katastrofą?

57 Idem, Pudełko, [w:] ibidem, s. 218. Podobnie jak Bór, utwór z 1958 roku nie wszedł w skład Studium 
przedmiotu.

58 Ibidem.
59 Idem, Praktyczne przepisy na wypadek katastrofy, [w:] idem, Napis, Warszawa, Czytelnik, 1969, s. 47.
60 Ibidem.

„Do marzeń dano nam inne przedmioty z drzewa: las, łóżko” ...
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Summary

“For dreaming we have been given other objects made of wood: the forest, 
the bed”. Imagination in Zbigniew Herbert’ s Prose Poems

Th is paper analyses the categories of imagination, dream and object in Zbigniew 
Herbert’ s prose poems, which he himself called poetic prose, from his volumes 
(Hermes, the Dog and the Star, Study of the Object, Inscription) and manuscripts. Th e 
aesthetic background for the considerations is created with the tools of Reverdy’ s 
defi nition of the poetic image, as well as Breton’ s theories concerning the object 
and surreality, and, at least, Bachelard’ s concepts of the dream and imagination. 
Paradoxically, from this perspective, Herbert’ s oeuvre has to be considered as a post-
avant-garde example, strongly infl uenced by both the Cubists and the Surrealists, 
and placed outside canonicity.

Keywords: imagination, cubism, surrealism, Zbigniew Herbert, Gaston Bachelard.




