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III. Proces tekstotwórczy jako „zaciemnianie sensu”.  
Historia wiersza Dwaj prorocy. Próba głosu

1. Wiersz Dwaj prorocy. Próba głosu – spojrzenie pierwsze

Dwaj prorocy. Próba głosu, późny wiersz Zbigniewa Herberta włączony do tomu Epilog burzy, w najnow-
szym edytorskim opracowaniu Ryszarda Krynickiego brzmi i wygląda następująco: 

Dwaj prorocy. Próba głosu

Z białej trybuny 
becików jaśków kołderek
mówią w języku bebe
do ludzkości (nie całej)
reszta ludzkości
słucha – nie słucha – zapomina 

tak to zaczęło bić
mleczne źródło powojów
smocze źródło zagłady

dwaj prorocy – próba głosu

zaprawdę zaprawdę
nie powrócisz do uśmiechniętej twarzy jabłka
cicho płonących białych ogrodów
płynnych przestrzeni
nasłuchujcie beknięcia burzy

szamotania w garderobie

Rapallo republiko zdrady
sinych sztyletów
miasto z głową 
szczura1. 

1 Z. Herbert, Wiersze zebrane, oprac. edytorskie R. Krynicki, Kraków 2008, s. 647. W pierwotnej wersji rozważań o historii pisa-
nia tego wiersza (M. Antoniuk, Interpretacja z brulionem w tle. O czytaniu wiersza „Dwaj prorocy. Próba głosu”, „Przestrzenie  
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Poemat Jesień warszawska 54 jest w znacznej mierze niezrozumiały dla kogoś, kto nie zna Nocy li-
stopadowej, Do potomnego, Buddenbrooków, natomiast czytelnik posiadający odpowiednie kompetencje 
historycznoliterackie bez większych przeszkód zdoła pochwycić idee utworu. Tu jest inaczej. Możemy 
pamiętać, że Rapallo to miasto, w którym podpisane zostało porozumienie między ZSRR a Niemcami. 
Możemy wiedzieć (lub, sprowokowani przez tekst, możemy się dowiedzieć), iż konsekwencją traktatu 
było nawiązanie współpracy wojskowej między paktującymi stronami. Możemy się wreszcie domyślać, 
iż to dlatego włoskie miasto zostaje w wierszu nazwane „republiką zdrady”, ale ten domysł nie roz-
świetla ciemności tekstu. Tekst został bowiem oparty na kilku fundamentalnych zagadkach. Oto trzy 
spośród nich.

Niejasność pierwsza: jaka relacja zachodzi między tytułem a tekstem? W tekście formuła tytułowa zo-
staje powtórzona na zasadzie echa czy odbicia, poza tym jednak – tekst nie objaśnia tytułu, a tytuł nie ob-
jaśnia tekstu (a przynajmniej nie robi tego w sposób prosty, jednoznaczny). Tytuł mówi bowiem wyraźnie 
o dwóch prorokach, w tekście brak natomiast wskazówek pozwalających wyróżnić w oczywisty sposób dwa 
mówiące głosy. Czy „ja liryczne” jest jednym z dwóch proroków, żadnym z nich, a może obydwoma naraz? 
Niejasność druga (ściśle związana z pierwszą): kim w ogóle są dwaj prorocy? I niejasność trzecia: do kogo 
skierowana jest apostrofa zaczynająca się od słów: „zaprawdę zaprawdę / nie powrócisz”?

W roku 1996 Pierre-Marc de Biasi sformułował następującą zachętę: 

Rozważmy dla przykładu badania nad strategiami niewykończenia dzieła/utworu: w literaturze efekt braku wykończe-
nia uzyskiwany przez elizję nie powstaje tak jak w malarstwie dzięki przerywaniu linii, eksponującemu samo medium, 
lecz zazwyczaj przez usuwanie fragmentów tekstu pierwotnie planowanych i opracowywanych. Tym samym bruliony 
pozwalają nam zobaczyć, co było w miejscu, gdzie dzieło ukończone wytworzyło w sobie próżnię elipsy (…). Dlaczego 
nie użyć brulionów, tam gdzie one istnieją, do rozpoznania natury elizji oraz sposobu, w jaki została ona wytworzona 
przez pisarza?2 

Właśnie – dlaczego nie? W przypadku utworu Dwaj prorocy. Próba głosu zachowało się stosunkowo obszer-
ne genetyczne dossier, obejmujące, między innymi, sześć wersji rękopiśmiennych oraz przynajmniej dwie 
maszynopisowe. Spróbujmy zatem podążyć za wezwaniem Biasiego i sprawdzić, jak została wytworzona 
i zmagazynowana enigmatyczność późnego Herbertowskiego wiersza. Być może mechanizm, który za to 
odpowiada, polegał – między innymi – na usuwaniu jakichś eksplikujących motywów, jakichś uspójniaja-
cych konektorów, być może drukowany wiersz nosi w sobie „próżnię elipsy”? 

2. Historia tekstu

Na odwrocie maszynopisu wiersza zatytułowanego Sny (drukowanego pod takim właśnie tytułem 
w „Odrze”, następnie zaś w Epilogu burzy pod tytułem Piosenka) Herbert sporządził zielonym długopisem 
następującą inskrypcję: 

Teorii”, 2016, nr 25) zacytowałem utwór w edycji Krynickiego, popełniając istotny błąd: w wersie trzecim podałem słowo „mó-
wię”, zgodnie z redakcją przyjętą w tomie Epilog burzy, niezgodnie z cytowanym przekazem tekstu. Dodatkowo wprowadziłem 
kilka innych nieścisłości z zakresu interpunkcji, pisowni i podziału na wersy. Na domiar złego podałem mylnie, że w pierwo-
druku gazetowym wiersza zamiast frazy „sinych sztyletów” pojawia się fraza „śmiech sztyletów”. Nie pozostaje mi nic innego, 
jak przeprosić czytelników za (filologicznie ciężki!) grzech rozkojarzenia, a niniejszemu rozdziałowi nadać wymiar ekspiacyjny: 
spróbuję powtórzyć rozważania z artykułu w sposób bardziej precyzyjny i uważny. 

2 P.-M. de Biasi, What is a Literary Draft? Toward a Functional Typology of Genetic Documentation, tłum. I. Wassenaar, „Yale French 
Studies.” 1996, nr 89, Drafts, s. 56. 
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Mamy nasze
(to jest mama

 mama Elektorowicz
 i mama Herbertowa
wywożą

 betów, jaśków, kołderek
 w języku baby                         
nie zachowały się żale proków [?]

tych konferencji plus mama  […] rozmowy na szczycie
 jaśków

 Trybuna
 i z tych trybun
 toczyliśmy rozmowy na szczycie
 w nasze […] i loży [?]

Nasze mamy
jeździły na W.Z

gdzie to czyliś [?]
z marmurów naszych pałaców

 być może
(akc. 17 849, t. 1, s. 126a)

Niewątpliwie da się tu dostrzec efekt zestawiania dwu typów słownictwa. Ilościowo dominuje leksyka 
niemowlęco-familijna („mamy”, „wózek dziecięcy”, „język baby”, „jaśki”, „kołderki”), która przenika się jed-
nak z leksyką dorosłą, poważną („prorok”, „trybuna”, „konferencja”, „spotkanie na szczycie”). Pojawiają się 
także wątki biograficzne i autobiograficzne (nazwisko autora oraz jego przyjaciela, krajana i także poety). 
Ale autorska intencja tego heterogenicznego zapisu pozostaje dla nas niedostępna. Co Herbert myślał, gdy 
prowadził zielony długopis po odwrocie maszynopisu wiersza Sny? Takie pytanie musi pozostać bez defi-
nitywnej odpowiedzi. Stwierdzić możemy jedynie, że później (nie wiemy, o ile później, ale później) poeta 
sięgnął po inny maszynopis Snów i znów na jego odwrocie – posługując się tym samym zielonym długopi-
sem – wytworzył strukturę tekstu, w której zamknął większość słów i motywów ujętych w tej notatce (il. 4). 
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 DWAJ PROFECI

 letnim jasnym popołudniem
 mama Elektorowicz
 i mama Herbert
 wywożą swoje pociechy
 na Wysoki Zamek
 (lepsze powietrze)
 gdzie obaj kandydaci na Jeremiaszy
 z marmurowej trybuny swych łoży 
 / chłodny i analityczny Leszek – LESZEK
 proponuje desant i opanowanie AUSTRLALI
 Trochę konserwatywny Zbigniew ZB.
 Trwanie z bronią u nogi
 przysłuchuje się temu
 pro[…] JEREMIASZ
 z za  obłoku 
 bez prawa głosu wszelako
RAPALLO bez prawa głosu
 doświadczenie zostało uroczyście zakwestionowane w istocie [?]
wygnane – wygnane z historii z historii
 wydaje bilety na okaziciela
 nikt z Rapallo
 nie chciał [?] wyciągnąć poprawnych wniosków
 i dzwon w Rapallo brzmi głucho
 dzwon w Rapallo brzmi jak ko[..]ładka trędowatych
 jak trzask łamanego drzewa
 jak beknięci
 jak echo apokalipsy
 jak błysk zaszuszonej burzy
  […] przeznaczenia3

 (akc. 17 849, t. 1, s. 43)

Tekst jest tu z pewnością silniej ustrukturyzowany niż w poprzednim zapisie – pojawia się tytuł, wersy 
zostały ściągnięte w jedną kolumnę, wyłoniły się graficzne kontury wiersza stychicznego. Co prawda, pod 
względem logicznym i składniowym, kontinuum tekstowe nie osiągnęło jeszcze pełnej spójności. Linia 
zdania wielokrotnie złożonego rozwija się płynnie przez osiem pierwszych wersów, po czym gwałtownie 
się urywa. Czytamy, iż „obaj kandydaci na Jeremiaszy / z marmurowej trybuny swych łoży” – i tu właś-
nie brakuje najwyraźniej orzeczenia, określającego wykonywaną czynność. Wygląda to tak, jakby Herbert 
spieszył się już do pochwycenia kolejnego wersu, jakby zostawiał „na później” dokończenie przerwanego 
okresu zdaniowego. Mimo wszystko sens całości (a nie poszczególnych skupień słownych) rysuje się sto-
sunkowo klarownie. 

Rzecz dzieje się we Lwowie – w tym bowiem mieście urodzili się Leszek Elektorowicz i Zbigniew Her-
bert, tam również znajduje się Wysoki Zamek (zauważmy: w notatce był on zaszyfrowany pod inicjała-
mi W.Z. – teraz to jasne). Główni bohaterowie są w wieku niemowlęcym, leżą w wózeczkach, a przecież 
obaj urodzili się w roku 1924 – czas zdarzeń można więc zidentyfikować jako połowę lat dwudziestych. 

3 Dwa ostatnie wyrazy zapisane przez Herberta innym kolorem (czarnym, nie zaś, jak cały tekst, zielonym). 
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Tytułowymi profetami są niewątpliwie Zbyszek i Leszek, genialne niemowlęta, nowi Jeremiasze, którzy 
perorują na tematy polityczne. Układ w Rapallo został podpisany niedawno, w roku 1922 – to on zapew-
ne budzi zaniepokojenie „dwóch profetów”, głoszących śmiałe koncepcje polskiej polityki zagranicznej 
i obronnej.

Oczywiście, w świetle poczynionej wyżej interpretacji niektóre sformułowania pozostają nadal niewy-
jaśnione (co miało oznaczać, w autorskiej intencji, urwane zdanie „wydaje bilety na okaziciela”? ), zasad-
nicza jednak wymowa tekstu wydaje się dość wyraźna. Wiersz przyjmuje formę żartu, lecz z realną grozą 
w tle: traktat w Rapallo okazał się wszak prefiguracją traktatu Ribbentrop–Mołotow, który przypieczętował 
los Lwowa, a także wpłynął (fatalnie) na los pokolenia Herberta i Elektorowicza. Ostatecznie wiersz można 
więc czytać jako niepokojąco uniwersalną parabolę: ponad głowami niczego nieświadomych dzieci (nie-
mowlęcy profetyzm jest przecież elementem groteskowym) zapadają decyzje i rozstrzygnięcia, które będą 
określać biografię generacji. 

Chronologicznie Autograf II wiersza o dwóch profetach powstał – podobnie jak Autograf I oraz po-
przedzająca go notatka – na odwrocie maszynopisu Snów (il. 5). 

 Dwa profeci

z białej trybuny 
becików jaśków kołderek do ludzkości        
przemawiali trzy ćwierci wieku temu
 początkujący  prze[..]
Leszek – Leszek i Zbiwniew  dwaj profeci sceptyczi   p[.]
[…] w języku  ludu swego be’be – 
przemawiali dwaj poeci w języku
ludu swego bebe
o złowróżnym traktacie w Rapallo mowy namiętne 
 mowy przeciw
Leszek proponował natychmiastowe zajęcie Australii
i  osiedlenie  przesiedlenie ludności Zbigniew 
stanie z bronią  u  nogi 
niechże  [...]  padnie nazwa miejsca złow miejsca
zdrady – Rapallo
to beknięcie nadciągającej burzy
połknięty piorun
zgaszona powieką łyskawica 
Rapallo złowrogie i niewierne[?]
wór nieszczęść stłuczone powietrze 
karetę szaleńców trzask tłuczonego powietrza
 stłuczone powietrze 
 Rapallo Rapallo zaprawdę powiadam
 ci nigdy nie będziesz już podobne
 do twarzy jabłka ani do 
 twarzy pogody
 Rapallo
 stolico szczurów
 stolico krzywoprzysięstwo 
 ziemio szczurów
(akc. 17 849, t. 1, s. 44)
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Zachowane zostały tytuł oraz koncept wiersza: Leszek i Zbyszek przemawiają na temat układu w Ra-
pallo, odsłaniają wynikające z niego niebezpieczeństwa, wskazują rozwiązania. Zachodzi przy tym sytuacja 
swoiście patowa: profeci, widząc jasno rysujące się niebezpieczeństwo, przestrzegają współczesnych. Mówić 
mogą jednak wyłącznie w języku niemowlęcym, czyli niewymownym – całkowicie niezrozumiałym dla 
dorosłych. Główna różnica w stosunku do pierwszej inkarnacji tekstu polega na usunięciu nazw własnych: 
znika Wysoki Zamek (tym samym mniej wyraźnie rysuje się już lwowskie miejsce akcji), znikają nazwiska 
bohaterów4. Zabezpieczeniem względnej czytelności autobiograficznego i lwowskiego kontekstu pozostają 
jednak imiona Zbyszek i Leszek. 

Zmianom detalicznym ulegają poszczególne sformułowania. Zobaczmy raz jeszcze, obok siebie, finał 
utworu w wersji z Rękopisu I i z Rękopisu II [pogrubienia moje – M.A.]:

 Rękopis I Rękopis II
i dzwon w Rapallo brzmi głucho niechże [...] padnie nazwa miejsca złow miejsca
dzwon w Rapallo brzmi jak koładka [?] trędowatych zdrady – Rapallo
jak trzask łamanego drzewa to beknięcie nadciągającej burzy
jak beknięci połknięty piorun
jak echo apokalipsy zgaszona powieką łyskawica
jak błysk zaszuszonej burzy

Zauważmy, motywy „burzy” i „beknięcia”, w wersji pierwszej odseparowane, zostały w wersji drugiej ściąg-
nięte w jeden obraz i jeden wers. 

Autograf III jest najtrudniej czytelny, zwłaszcza w swych partiach dolnych, gdzie, jak się zdaje, tekst 
pozostał niedokończony. 

 DWAJ PROFECI
 w pogodne popołudnie
– konferencje powietrze wieczoru 
 z powietrzem nocy
obie mamy królowe – matki
 + Herbertowa
(Elektorowiczowa mama moja)
wywożą ukazują światu
z marmurowej trybuny becików jaśków kołderek                  
    i miejmy nadzieję ludzkości pociechy
swoje pociechy ale teoria i praktyka
zaaferowane wygłaszające  proroctwa
w języku be be ale proroctwo
swoje prognozy opinie analizy ich kariera rysowała się jasno
zwłaszcza na temat Rapallo ani szewstwo ani biologia morekular
klauzul jawnych i ukrytych wypowiedzmy wreszcie to słowo
traktatu w Rapallo złowróżbne – RAPALLO
jego przyczyn i konsekwencji ____ Rapallo , Rapallo

4 Notabene, zacieranie w toku pracy nad wierszem lwowskich realiów (wyraźniej eksponowanych w pierwszych rzutach brulio-
nowych, obecnych tylko aluzyjnie bądź całkowicie usuniętych w wersji skierowanej do druku) to tendencja powtarzająca się co 
najmniej kilkukrotnie. Wiersz Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta (zamieszczony w tomie Pan Cogito) w pierw-
szym autografie nosi tytuł P.C. marzy o powrocie do L. (akc. 17 845, t. 2, s. 119). Inne przykłady (eliminowanie słów „Galicja” 
oraz „Lodomeria” w procesie pisania utworów Klasyk i Fotografia) zob. F. Fornari, Pracownia pisarska – o brulionach Zbigniewa 
Herberta, „Teksty Drugie” 2015, nr 6, s. 321. 
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 LESZEK
otóż kandydat na proroka Leszek
doradza podbój Australi Australii
i wcielenie jej do nowych 
struktur imperium
które znajduje się w 
stanie rozpadu
a (Zbigniew zaś konserwatysta
stanie z karabinem u nogi]
[….] a wszystko to aby   twarz
zachamować opuźnić upadek Imperium
zakłutych które niedługo stanie się nie […]
ale żywych żywcem zakłutych powieszonych spalon
(akc. 17 849, t. 1, s. 45)

Ostatni wyraz jest niedokończony (zapewne miało być: „spalonych”). W bezpośredniej bliskości do transli-
terowanego tekstu rozpoczynają się notatki prozą, które pomijam ze względu na ich nie w pełni oczywisty 
związek z wierszem, osobisty charakter oraz obniżoną czytelność (ponadto, na lewym marginesie, w ukła-
dzie wertykalnym zapisał Herbert inskrypcję: „całą [?] grozę [?] / którą zakrywają początek pozornie głu-
piej piosenki”). Wersja, jaką udaje się sczytać z trzeciego autografu brulionowego, zachowuje podstawowe 
kontury znanej nam już sytuacji lirycznej. Zwraca tu uwagę przywrócenie nazwisk obu poetów – obecnych, 
jak pamiętamy, w wersji pierwszej, usuniętych w wersji drugiej. Herbert testuje ponadto kilka nowych 
pomysłów. Koncepcja skolonizowania Australii zostaje powiązana z ironicznym wykpieniem wielkomocar-
stwowych aspiracji przedwojennej Polski (passus o „strukturach imperium”). Przede wszystkim zaś – ina-
czej niż w dwu wersjach wcześniejszych – wprowadza poeta obrazy martyrologii wojennej i okupacyjnej, 
dopowiadając już dosłownie, jakie wyroki dziejów ciążą w owo „pogodne po południe” roku (około) 1925 
nad miastem, państwem (i światem). 

Spójrzmy na Autograf IV (il. 6).

 Dwaj prorocy – próba głosu

 z białej trybuny 
 becików jaśków kołderek
 przemawiają do ludzkości
 dwaj profeci
 w języku  bebe
 pozostała część ludzkości
 słucha  pestki słowa  słucha – niesłucha  zapomina na miejscu
 ponurego [?] epok[i?] który wypłynął ze smoczego źródło
  Rapallo
 zaprawdę zaprawdę ci nie powrócisz Rapallo
 do uśmiechniętej twarzy jabłka nadciągającej [?]
twarzy wody nasłuchuj raczej beknięcia na horyzont od
cicho płonące[go?] nagłe zgaszenie świateł z 
blask chust lamentu obalonych wież okaleczonej wody
białych chust Rapallo zimne sztylety zdrady
pogody zniesionych wież [?]
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 Rapallo przyszła [?] obszary zarazy
 miasto o zniesionych wieżach
 stolico szczura SZCZURA
(akc. 17 849, t. 1, s. 46)

Tutaj tekst wędrujący przez kolejne kartki i zapisy podlega już zmianom – zasadniczym. 
Uwagę zwraca najpierw modyfikacja tytułu. Przekształcenie profetów w proroków nie nosi jeszcze 

znamion radykalnej semantycznej reorientacji, pozostajemy tu wszak w ramach synonimiki. Ale do tego 
dochodzi jeszcze rozwinięcie tytułu drugim członem, dotąd nieobecnym – „próba głosu”. Można to za-
pewne rozumieć następująco: płacz niemowląt (albo ich gaworzenie) jest pierwszą próbą „zabrania głosu”, 
próbą wypowiedzenia proroczego przesłania. Najistotniejsza jednak innowacja IV Autografu polega nie-
wątpliwie na zaniku personaliów dwójki lirycznych bohaterów. Nazwiska, jak pamiętamy, znikły w wersji 
drugiej, zostały przywrócone w wersji trzeciej, teraz znów znikają – ale już razem z imionami. Wcześniej 
jeszcze wyparowały z tekstu topograficzne realia lwowskie. Z wiersza tak skonceptualizowanego bardzo 
trudno byłoby wywnioskować, iż przemawiający do ludzkości prorocy to Zbigniew Herbert oraz Leszek 
Elektorowicz w swych latach niemowlęcych. 

Tendencja zostaje podtrzymana w Autografie V, jedynym, który został przez autora opatrzony datą 
powstania5 (il. 7). 

 Dwaj prorocy – próba głosu 
z białej trybuny 
becików jaśków kołderek
mówi do ludzkości 
w języku bebe
mówi do ludzkości
w języku be’be jeden zanosi się od pochwał
pozostała część ludzkości drugi wieści koniec
słucha – nie słucha – zapomina
epokę kiedy zaczęło bić smocze źródło Rapallo złorzeczeni [?]
 pochwały
zaprawdę zaprawdę powiadam ci – jeden chwali ogrody [?]
nie powrócisz już nigdy Rapall drugi wieści zagładę
do uśmiechniętej twarzy jabłka
twarzy wody cicho płonącego blasku po białych ogrodach 
nasłuchujcie raczej beknięcia burzy na choryzontem [?]
nagłego  [….]
świateł na choryzontach
lamentu okaleczonych wież na choryzontach 
Rapallo republiko zdrady
s   sinejych zarazy sztyletów zdrady
miasto którego burmistrzem  głową
jest szczur  szczur
 18
 19 X  97
(akc. 17 849, t. 1, s. 47)

5 Notabene, jest to data październikowa – a przecież właśnie w tym miesiącu (dokładnie 29 października) urodził się Zbigniew 
Herbert. Nie jest to może okoliczność bez znaczenia, zważywszy, iż wiersz Dwaj prorocy w swych wersjach brulionowych opo-
wiada o niemowlęctwie autora. Być może urodzinowy miesiąc sprzyjał snuciu fantastycznej „autobiografii niemowlęcej”. 
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Najciekawsze zjawisko zachodzi w początkowych partiach tekstu. Tytuł ujawniający istnienie „dwóch 
proroków” został wiernie powtórzony za Autografem IV, dalej jednak Herbert zaczął pisać: „z białej 
trybuny / becików jaśków kołderek / mówi do ludzkości”. Mówi do ludzkości – zatem ktoś jeden. Wers 
zostaje wprawdzie skreślony (nie dowiemy się, czy skreślenie było wywołane chwilową chęcią powrotu 
do liczby mnogiej czasownika), wkrótce jednak Herbert ponownie osadza w rodzącym się tekście wy-
rażenie „mówi do ludzkości”. I tej decyzji już nie zmienia: zdanie otwierające wiersz będzie zdaniem 
z podmiotem pojedynczym, nie zaś zdublowanym. Na marginesie tekstu panuje tymczasem zgoła od-
mienna sytuacja. Tutaj nadal (jak w Autografach I–IV) mówi się o dwóch prorokach, nadal też rozróżnia 
się ich tożsamość. Nie za pomocą nazwisk wszelako (usunięte w Autografie IV personalia Elektorowicza 
i Herberta nie zostały przywrócone), lecz przez figurę przeciwstawienia. Prorok pierwszy przepowia-
da przyszłość szczęśliwą („zanosi się od pochwał”, „chwali ogrody”), prorok drugi wygłasza proroctwo 
katastroficzne („wieści koniec”, „wieści zagładę”) – tak można, jak sądzę, rozumieć podział ról w tym 
szczególnym duecie.

Scena rękopisu uległa więc ciekawej polaryzacji. Podczas gdy w centrum ujawnia się tendencja do sin-
gularyzacji tytułowych „dwóch proroków”, do ściągnięcia ich niejako w jedną personę, w „bocznej sekcji” 
broni się jeszcze liczba mnoga. Między gramatycznymi rozstrzygnięciami tekstu głównego oraz prawego 
marginesu zachodzi napięcie – tekst zostaje tu niejako przychwycony na rozstaju dróg, w momencie prze-
silenia, wyboru. Rozwiązanie dylematu, który zarysowuje się tu w całej swej wyrazistości, następuje na 
kolejnej karcie – to jest w ostatnim Autografie VI (il. 8).  

 Dwaj prorocy. Próba głosu

Z białej trybuny
becików jaśków kołderek
mówię w języku bebe
do ludzkości posłanie (niecałej)
reszta ludzkości
słucha – nie słucha – zapomina –  
tak to zaczęło bić
mleczne źródło powoju
smocze źródło zagłady
dwaj prorocy – próba głosu
zaprawdę zaprawdę
nie powrócisz do uśmiechniętej twarzy jabłka
cicho płonących białych ogrodów
płynnych przestrzeni
nasłuchujcie beknięcia burz
szamotania w garderobie
Rapallo republiko zdrady
sinych sztyletów
miasto z głową
szczura 
(akc. 17 849, t. 1, s. 48)

Tekst ma tu postać niemal czystopisową. Herbert w toku pisania czyni jedno tylko skreślenie: rezygnuje 
mianowicie ze słowa „posłanie”. Za sprawą tego skreślenia przekształcany tekst wytracił ciekawy potencjał 
lingwistyczny: użycie zwrotu „mówię posłanie” w bezpośrednim sąsiadowaniu takich słów jak „beciki”, 
„jaśki”, „kołderki” mogło zakrawać na koncept językowy, polegający na równoczesnym zaktywizowaniu 
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dwu znaczeń rzeczownika „posłanie” („rodzaj apelu, inwokacji, ważnego przekazu”, ale też „miejsce przy-
gotowane do spania”). 

Pojawienie się, następnie zaś zniknięcie, lingwistycznego konceptu (trudno orzec, intencjonalnego czy 
wytworzonego przypadkowo, na pewno nietypowego dla poetyki Herberta) to jednak sprawa detaliczna, 
najistotniejsza (dla semantycznej konstytucji wiersza) jest kwestia pojedynczości/podwójności bohatera li-
rycznego. W transliteracji brzmienie trzeciego wersu podaję jako: „mówię w języku bebe”. Maciej Stanaszek 
proponuje lekcję inną („mówią”); zapis jest tu niewątpliwie trudno czytelny, jednak – opierając się na eks-
pertyzie Henryka Citko – podtrzymuję koncepcję z liczbą pojedynczą. Z dwu tendencji opozycyjnie zary-
sowanych na scenie poprzedniego autografu wygrywa niewątpliwie tendencja do singularyzacji. Czasownik 
pełniący funkcję orzeczenia inicjalnego zdania występuje w liczbie pojedynczej, bohater przemawiający do 
ludzkości z trybuny becików – jest pojedynczy. Za tym przekształceniem „nie nadąża” jednak – ciekawa to 
osobliwość! – tytuł tekstu, który pozostał niezmieniony i wciąż mówi o istnieniu dwóch proroków. Pod tym 
względem drogi tekstu i tytułu się rozchodzą – i dzieje się to definitywnie właśnie tutaj, w szóstym brulionie.

Tu również dokonuje się inna istotna zmiana: znika wskazanie adresata apostrofy głoszącej „niemoż-
ność powrotu”. Apostrofa ta pojawiała się w Brulionie II („Rapallo Rapallo zaprawdę powiadam / ci nigdy 
nie będziesz już podobne / do twarzy jabłka ani do twarzy pogody), w Brulionie IV („zaprawdę zaprawdę ci 
nie powrócisz Rapallo / do uśmiechniętej twarzy jabłka”) oraz w Brulionie V („zaprawdę zaprawdę powia-
dam ci / nie powrócisz już nigdy Rapallo / do uśmiechniętej twarzy jabłka / twarzy wody cicho płonącego 
blasku po białych ogrodach”), nie pojawiała się w Brulionie I i III. Za każdym razem, gdy występowała, była 
apostrofą skierowaną do Rapallo. Tymczasem teraz, w Brulionie VI, identyfikacja adresata została zatarta: 
„zaprawdę zaprawdę / nie powrócisz do uśmiechniętej twarzy jabłka / cicho płonących białych ogrodów / 
płynnych przestrzeni”.

Autograf VI jest już ostatnim z rękopisów. On też – zdaniem Macieja Stanaszka6 – posłużył jako pod-
stawa pierwodruku wiersza na łamach „Dekady Literackiej” (1998, nr 1–2)7. Wers trzeci przyjął postać 
„mówią w języku bebe” na skutek, błędnego moim zdaniem, odczytania rękopisu. 

Pierwodruk nie oznaczał domknięcia autorskiej pracy nad tekstem. Chronologicznie kolejny dokument 
to – według mojej hipotetycznej rekonstrukcji – Maszynopis I. Został on sporządzony na podstawie Ręko-
pisu VI i podaje tekst w niemal identycznej postaci. Różnica pojawia się wszelako w konstrukcji wygłosu: 

 Autograf VI Maszynopis I
Rapallo republiko zdrady Rapallo republiko zdrady                                  
sinych sztyletów śmiech sztyletów
miasto z głową miasto z głową szczura
szczura

Zmianie podlega delimitacja wersowa, przede wszystkim jednak dokonuje się intrygująca substytucja: 
„śmiech” zamiast „sinych”. Motyw „sztyletów” występuje w historii tekstu, począwszy od Autografu IV, gdzie 
przyjął postać: „Rapallo zimne sztylety zdrady”. W Autografach V i VI mowa była już o „sinych sztyletach”. 
Teraz, w Maszynopisie I, wytwarza się zupełnie nowy, odmienny koncept: Rapallo jest miastem, w którym 
sztylety się śmieją. W kategoriach poetyki opisowej koncept ten można zinterpretować na co najmniej dwa 
sposoby: jako metonimię („śmiech sztyletów” oznaczałby wówczas złowrogi, szyderczy, cyniczny śmiech 
ludzi, którzy posługują się sztyletami w zakulisowych intrygach) lub jako personifikację (sztyletom samym 
zostałaby przypisana zdolność do śmiechu). Tak czy inaczej, modyfikacja, jaka nastąpiła w Maszynopisie I, 

6 M. Stanaszek, Komentarz tekstologiczny do tomu Epilog burzy, w: Herbert. Studia i dokumenty, zebrał i podał do druku P. Kło-
czowski, Warszawa 2008, s. 35.

7 Przemawia za tym fakt, iż w warszawskim archiwum Herberta nie zachował się oryginał ostatniego z rękopisów (prawdopodob-
nie przekazany redakcji pisma), lecz jego kserokopia.
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zakłóca gramatyczną łączliwość tekstu. Popatrzmy uważnie. Wersja rękopisowa pozwala się czytać nastę-
pująco: Rapallo, ty republiko zdrady, ty republiko sinych sztyletów, ty miasto z głową szczura. Taka lektura 
nie jest już możliwa w wersji maszynopisowej, gdyż rzeczownik „śmiech” nie pojawia się tu w dopełniaczu 
(wtedy dałoby się czytać: Rapallo, republiko zdrady i śmiechu sztyletów), lecz w mianowniku. 

Najpóźniejszy zachowany w archiwum dokument to komputeropis (czy raczej jego wydruk). Inaczej 
niż w ostatnim autografie oraz pierwodruku, tak samo zaś jak w Maszynopisie I, występuje tu „śmiech szty-
letów” (a nie „sinych sztyletów”). Na wydruku poeta dokonał charakterystycznej, ręcznej autokorekty. Za 
pomocą czarnego długopisu naniósł znaki wprowadzające w wybranych miejscach większe światła między 
wersami. W poniższej transliteracji znaki odręczne zostały uproszczone do schematycznej postaci pozio-
mych kresek:

Dwaj prorocy. Próba głosu  

Z białej trybuny 
becików jaśków kołderek
mówię w języku bebe
do ludzkości (nie całej)
reszta ludzkości
słucha – nie słucha – zapomina – 
 ___________________________________
tak to zaczęło bić
mleczne źródło powoju
smocze źródło zagłady
 ___________________________________
dwaj prorocy – próba głosu
 ___________________________________
zaprawdę zaprawdę
nie powrócisz do uśmiechniętej twarzy jabłka
cicho płonących białych ogrodów
płynnych przestrzeni
nasłuchujcie beknięcia burzy
 ___________________________________
szamotania w garderobie
 ___________________________________
Rapallo republiko zdrady
śmiech sztyletów
miasto z głową szczura

Począwszy od Autografu I, aż do pierwodruku prasowego, wiersz o prorokach i Rapallo był niezmiennie 
wierszem stychicznym. Był nim również i w wydruku komputerowym – póki Herbert nie wykonał ręcznej 
autokorekty. Wtedy właśnie wiersz stał się utworem o kompozycji całostkowej. W takiej też postaci liryk 
– co do słowa, łącznie ze „śmiechem sztyletów” – został przez poetę włączony do tomiku Epilog burzy, 
ogłoszonego w roku 1998, wkrótce po prasowym pierwodruku. Publikacja ta faktycznie domyka historię 
autorskiej pracy nad tekstem… ale bynajmniej nie kończy historii przekształceń tekstu. Ona bowiem zna-
lazła jeszcze jedną, jak dotąd ostatnią, odsłonę. 

 W roku 2008 ukazują się Wiersze zebrane Zbigniewa Herberta w edytorskim opracowaniu Ryszar-
da Krynickiego. Tok rozumowania przyjęty przez edytora był, jak odgaduję, następujący: Herbert ustalił 
w najpóźniejszym z autografów brzmienie przedostatniego wersu jako „sinych sztyletów”. Taką też redakcję 
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respektował pierwodruk prasowy. Jeśli w maszynopisach (a w konsekwencji w druku tomikowym) pojawia 
się w tym miejscu konstrukcja „śmiech sztyletów”, to jest ona skutkiem błędnego odczytania osoby sporzą-
dzającej maszynopis. Autor kontrolował wydruk komputerowy (śladem owej kontroli pozostają poziome li-
nie w miejscach postulowanego rozsunięcia tekstu), zwyczajnie jednak przeoczył wynikły lapsus. W takich 
okolicznościach nastąpiło skażenie tekstu, które należało usunąć w drodze emendacji. Istotnie, Ryszard 
Krynicki łączy niejako cechy różnych przekazów tekstu: z ostatniego autografu/pierwodruku bierze „sine 
sztylety”, z wydruku komputerowego/druku tomikowego przejmuje światło między wersami i całostkami. 
Trzeba wyraźnie zaznaczyć: nie jest to w żadnym razie pozbawiony głębszych racji edytorski eklektyzm, jest 
to gruntownie przemyślane rozstrzygnięcie edytorskie. 

Kłopot w tym, że nie mniej prawdopodobna jest i taka oto wersja zdarzeń: osoba sporządzająca maszy-
nopis istotnie omyłkowo zapisała przedostatni wers, Herbert jednak błąd ten wychwycił… i zdecydował 
się zostawić, gdyż uznał, że po tej nieprzewidzianej, przypadkowej interwencji wers brzmi lepiej, ciekawiej, 
piękniej. Albo – dlaczego właściwie nie, jak definitywnie sfalsyfikować taki domysł? – było jeszcze inaczej. 
Herbert dyktował tekst wiersza z (niemal) czystopisowego Autografu VI osobie piszącej na maszynie, czy 
komputerze, i już w toku dyktowania postanowił zmienić wyraz „sinych” na wyraz „śmiech”.

W praktyce oznacza to tyle, iż nie mamy pełnej jasności co do tak zwanej ostatniej intencji autora. Nie 
możemy (z powodów wyżej opisanych) rozstrzygnąć w sposób absolutny, czy brzmienie przedostatniego 
wersu przyjęte w drugim ogłoszonym za życia autora przekazie drukowanym jest skażeniem tekstu, niewy-
krytym przez autorską kontrolę (niewątpliwie w tym wypadku znacznie mniej skrupulatną ze względu na 
stan zdrowia artysty) czy, przeciwnie, przejawem autorskiej intencji. Być może zatem – zgłaszam nieśmiało 
tę propozycję – nie należy definitywnie zapominać o „śmiechu sztyletów”, odsyłając tę frazę do listy skażeń 
tekstu? Może powinniśmy odtąd drukować wiersz ze słowami „sinych sztyletów”, ale z przypisową infor-
macją, że opcją definitywnie niewykluczoną, mogącą także zawierać w sobie element autorskiej intencji, 
jest także „śmiech sztyletów”? 

Na koniec uwaga całkiem już prywatna. Być może waży tu urok pierwszego czytania (przez długi czas 
obcowałem jedynie z wersją tomikową, zdążyłem się do niej przyzwyczaić), jednak w moim prywatnym 
odczuciu zestawienie „śmiech sztyletów” jest po prostu bardziej intrygujące. Śmiejące się sztylety w przed-
ostatnim wersie wraz ze szczurzą głową miasta w wersie ostatnim tworzą niesamowitą, ciemno-groteskową 
codę wiersza. Zwyczajnie i po prostu: wolę czytać liryk z takim właśnie, silniej zmetaforyzowanym, za-
kończeniem. W moim osobistym doświadczeniu czytelniczym ten wiersz Herberta ma już na zawsze do-
mknięcie podwójne – to usankcjonowane decyzją Ryszarda Krynickiego i to dawniejsze, prawdopodobnie 
wytworzone na skutek „szamotania w edytorskiej garderobie”. 

3. Wiersz Dwaj prorocy. Próba głosu – spojrzenie drugie

Tak oto zatoczyliśmy w naszej opowieści koło: znów spoglądamy na wiersz Dwaj prorocy. Próba głosu w naj-
nowszym edytorskim opracowaniu Ryszarda Krynickiego. 

Dwaj prorocy. Próba głosu

Z białej trybuny 
becików jaśków kołderek
mówią w języku bebe
do ludzkości (nie całej)
reszta ludzkości
słucha – nie słucha – zapomina 
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tak to zaczęło bić
mleczne źródło powojów
smocze źródło zagłady

dwaj prorocy – próba głosu

zaprawdę zaprawdę
nie powrócisz do uśmiechniętej twarzy jabłka
cicho płonących białych ogrodów
płynnych przestrzeni
nasłuchujcie beknięcia burzy

szamotania w garderobie

Rapallo republiko zdrady
sinych sztyletów
miasto z głową 
szczura 

Wracamy jednak do tekstu z innym już poziomem świadomości, z wiedzą, którą obiecywał nam Biasi: 
faktycznie zobaczyliśmy, jak wytworzony został właściwy tekstowi efekt enigmatyczności, semantycznej 
nieostrości czy nierozstrzygalności. 

Proces pisania wiersza o prorokach i Rapallo polegał na stopniowym zacieraniu fabularno-anegdo-
tycznego, autobiograficznego i faktograficznego wymiaru tekstu. To zacieranie było zarazem obniżaniem 
czytelności i komunikatywności przekazu. Widzieliśmy w szczegółach całą dynamikę tej akcji, wszystkie 
jej kluczowe momenty. Herbert wytworzył napięcie między tytułem a tekstem, gdy w tytule pozostawił po-
dwójność proroków, w tekście zaś dwóch bohaterów lirycznych ściągnął do jednej osoby, co doprowadziło 
do swoistego rozsunięcia, rozjechania się tekstu i paratekstu. Dalej, wprowadził enigmatyczność sytuacji 
lirycznej, gdy usunął nazwiska bohaterów oraz informacje precyzujące „czas akcji” wiersza. Wreszcie, cał-
kowicie zatarł jednoznaczność apostrofy w przedostatniej całostce, gdy wykreślił otwierające tę apostrofę 
słowo „Rapallo”. „Ty” implikowane przez końcówkę czasownika w drugiej osobie liczby pojedynczej czasu 
przyszłego („nie powrócisz”) stało się radykalnie nieokreślone. 

Przypominam raz jeszcze wypowiedź Biasiego z roku 1996:

Rozważmy dla przykładu badania nad strategiami niewykończenia dzieła: w literaturze efekt braku wykończenia uzy-
skiwany poprzez elizję nie powstaje tak jak w malarstwie dzięki przerywaniu linii, eksponującemu samo medium, 
lecz zazwyczaj przez usuwanie fragmentów tekstu pierwotnie planowanych i opracowywanych. Tym samym bruliony 
pozwalają nam zobaczyć, co było w miejscu, gdzie dzieło ukończone wytworzyło w sobie próżnię elipsy (…). Dlaczego 
nie użyć brulionów, tam gdzie one istnieją, do rozpoznania natury elizji oraz sposobu, w jaki została ona wytworzona 
przez pisarza?8 

I właśnie taki „użytek z brulionów” został przeze mnie uczyniony. Pytanie: czy chcemy się tu zatrzymać? 
Pierre-Marc de Biasi ma bowiem dla nas jeszcze inną zachętę:

Genetyka tekstów proponuje ponowną lekturę dzieł w świetle ich rękopisów roboczych. Dlaczego? Przede wszystkim 
dlatego, żeby je lepiej czytać: aby wzbogacić ich interpretację o wszystkie idee, które można zebrać, posuwając się 

8 P.-M. de Biasi, What is a Literary Draft?…, s. 56. 
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ścieżkami interpretacyjnymi utorowanymi przez brudnopisy, scenariusze, notatki pisarza itd. Czytać lepiej, to zna-
czy: tam, gdzie pojawił się jakiś brak, dostarczać idei, hipotez interpretacyjnych (brudnopis jest „kopalnią” propozycji 
i nowych pomysłów dotyczących tekstu), a tam gdzie mamy do czynienia z nadmiarem, unikać hermeneutycznego 
„przepełnienia”, naddatku sensu, nie ulegać szałowi interpretacyjnemu (dokument genetyczny jest doskonałym zabez-
pieczeniem, aby uniemożliwić lekturę odwołującą się „nie wiadomo do czego”, do absurdalnych koncepcji i domysłów)9. 

Hasła te francuski badacz sformułował w roku 2011, a więc kilkanaście lat później niż program z „Yale 
French Studies” z roku 1996. Zawarł je w swoim autorskim podręczniku krytyki genetycznej. Zauważmy: 
co innego w gruncie rzeczy powiedział Biasi w roku 1996, co innego w roku 2011. W tekście wcześniej-
szym stwierdził, iż brulion pozwala zrozumieć mechanizm wytwarzania powikłań lingwistyczno-seman-
tycznych, odpowiedzialnych za trudności interpretacyjne. W tekście późniejszym konstatował, iż brulion 
pozwala trudności te rozwiązywać, że – inaczej mówiąc – przysługuje mu rola regulatora i bezpiecznika 
procesu interpretacyjnego. Czy również za tą drugą propozycją francuskiego praktyka i teoretyka critique 
génétique będziemy chcieli podążać? 

4. Brulion jako rękojmia rozumienia

Koncepcja wyjaśnienia Dwóch proroków. Próby głosu za pomocą brulionów została już sformułowana  
expressis verbis, bez powoływania się na francuską krytykę genetyczną, jednak „w duchu Biasiego” (ściślej, 
w duchu jego tekstu z roku 2011). Maciej Stanaszek, współautor cennego opracowania poświęconego ar-
chiwum Herberta, nazwał Dwóch proroków „jednym z bardziej enigmatycznych wierszy” w Epilogu burzy, 
następnie zaś stwierdził: 

Lektura kolejnych rękopisów (których w przypadku tego wiersza jest dużo) pozwala zrozumieć pewne miejsca, które 
w wersji ostatecznej, maksymalnie skondensowanej, stają się prawie niezrozumiałe. Wiersz ten należy wiązać z innym, 
pomieszczonym w tym tomie – Wysoki Zamek, bowiem ma tych samych „bohaterów”. Tytułowi dwaj prorocy to poeta 
i jego rówieśnik oraz krajan Leszek Elektorowicz. Słowo „prorocy” może z jednej strony nawiązywać do przysłowia „co 
rok to prorok” (w znaczeniu „dziecko”), a z drugiej – wynikać z faktu, że we wcześniejszych wersjach obie osoby są po-
równywane do dwóch proroków, głoszących odmienne wizje przyszłości (i postępowania Polski) po traktacie w Rapallo 
(mowa jest także o proroku Jeremiaszu)10.

Jeśli dobrze odczytuję intencję Macieja Stanaszka, twierdzi on, iż Elektorowicz i Herbert, choć w wier-
szu publikowanym nie są wymieniani z imienia i nazwiska, nadal pozostają jego tytułowymi i głównymi 
bohaterami. Brulion ujawnia, co Herbert naprawdę myślał o kreowanej przez siebie rzeczywistości, a co 
uległo zaszyfrowaniu w podanym do druku utworze. Zapewne można takie założenie przyjąć. Można je 
wszakże zakwestionować innym rozumowaniem. Sam Herbert wykreślił z tekstu oba nazwiska. Nie po-
winniśmy zakładać (bo na jakiej podstawie?), iż wykreślenie było gestem zakonspirowania pierwotnej 
tożsamości dwóch proroków (zakonspirowania tak głębokiego, że dekonspiracja możliwa jest dopiero 
dzięki „denuncjacji brulionu”), a nie jej unieważnienia. Mogło być przecież i tak, że Herbert w pewnym 
momencie zmienił intencję, uznał, że nie chce już pisać tekstu o sobie i Elektorowiczu. A jeśli nawet do 
końca myślał o tytułowych prorokach jako o sobie i Elektorowiczu, to i tak owa ulotna, niezwerbalizowana 
(i zaledwie ewentualna) autointerpretacja nie ma żadnego znaczenia dla realnej semantyki wiersza. Co nie 
jest napisane – nie jest. 

9 P.-M. de Biasi, Genetyka tekstów, tłum. F. Kwiatek, M. Prussak, Warszawa 2015, s. 161. 
10 M. Stanaszek, Komentarz tekstologiczny do tomu Epilog burzy, s. 35.
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Rysujący się tu spór tożsamość dwóch proroków jest przejawem szerszego, bardziej zasadniczego 
sporu o generalną orientację polityki interpretacyjnej. Czy brulion Dwóch proroków. Próby głosu jest 
„pełnią” tego utworu, a wersja opublikowana stanowi jej nie dość czytelny kondensat, zawodną reprezen-
tację, dlatego właśnie powinniśmy nasze interpretacyjne pomysły uzgadniać z autorytetem brulionu? Czy 
jednak jest zupełnie inaczej: tekst opublikowany zerwał pępowinę łączącą go z brulionem, nie możemy 
jego niedopowiedzeń dopowiadać słowami brulionu, gdyż nie chce on wcale mówić tego, co mówił jego 
brulion? 

Zdaniem części studentów, z którymi czytałem wiersz ogłoszony w Epilogu burzy, tym, kto przemawia 
„z białej trybuny becików (…) w języku bebe” (całostka pierwsza), jest malutki Zbyszek Herbert, jego 
gaworzenie stanowi optymistyczne orędzie nadziei (jakże tragicznie zaprzeczone traktatem w Rapallo). 
Inni uczestnicy zajęć przekonywali, że z białej trybuny przemawia stary poeta, zepchnięty przez wiek 
i chorobę do kondycji fizycznie bezradnego dziecka (lecz zachowujący ostrość umysłu dorosłego człowie-
ka). To samo sugerowała w swym przenikliwym komentarzu Natalia Jakacka (autorka najobszerniejszej 
i najpełniejszej interpretacji Dwóch proroków)11. Nieco inaczej kształtowała swoje odczytanie Dagmara 
Zawistowska-Toczek; jej zdaniem w „języku bebe” przemawiają „starcy z pism proroczych wrzuceni w gwar 
historii XX wieku”12. Jeśli zakładamy, iż przesłanie dzieła wyrażone jest najpełniej w brulionie, utwór final-
ny natomiast powtarza je nie dość skutecznie, z obniżoną komunikatywnością, musimy wybrać pierwsze 
z odczytań, poddając je wszakże korekcie: malutki Zbyszek przestrzega w roku 1924 „ludzkość” przed 
niebezpieczeństwem Rapallo, niestety, ludzkość nie rozumie „języka bebe”. Niektórzy spośród uczestni-
ków prowadzonego przeze mnie kursu uważali, że apostrofa „zaprawdę zaprawdę nie powrócisz” (całostka 
przedostatnia) kierowana jest do współczesnych czytelników z końca XX wieku. Inni zapewniali: poeta 
mówi do samego siebie, że już nigdy nie będzie szczęśliwy jak dziecko. Zdaniem Barbary Stelmaszczyk poe-
ta istotnie kieruje tę apostrofę pod swoim adresem, wyraża ona jednak gorzką świadomość, iż nie jest już 
możliwa poezja czystego piękna13. Jeśli przyjmiemy założenie, że tekst finalny jest nieczytelnym skrótem, 
któremu czytelność gwarantuje odwołanie do czytelnej summy brulionu, będziemy musieli sfalsyfikować 
wszystkie te odczytania: adresatem apostrofy w wersji z Epilogu burzy jest bowiem miasto Rapallo, które na 
zawsze pozostało skażone. Jeśli jednak nie wierzymy w taką zależność „utworu finalnego” od jego brulio-
nowych pre-inkarnacji, jeśli sądzimy, że nie należy uzgadniać wspólnego pola znaczeń między brulionem 
a tekstem, będziemy mogli powiedzieć coś zupełnie innego: mnożących się, częściowo suplementarnych, 
częściowo skonfliktowanych odczytań nie należy ograniczać, falsyfikować ani konfirmować, bowiem ich 
wielość, różnorodność oraz kruchość stanowi najlepszą odpowiedź na ciemność ukończonego utworu. 
Ciemność, której nie należy rozświetlać światłem genezy, ponieważ – mówiąc patetycznie – ta ciemność 
nie chce być rozświetlona. 

Istnieją zatem dwie interpretacje interpretacji, struktury, znaku, wolnej gry. Jedna dąży do rozszyfrowania, marzy o roz-
szyfrowaniu prawdy czy źródła, które jest wolne od wolnej gry i od reguły znaku i żyje niczym wygnaniec potrzebą 
interpretacji. Ta druga, która nie jest już zwrócona w stronę źródła, pochwala wolną grę i próbuje wykroczyć poza 
człowieka i humanizm, a nazwa człowiek jest nazwą istoty, która w całej historii metafizyki czy ontoteologii – innymi 
słowy w historii całej swej historii – marzyła o pełnej obecności, uspokajającej podstawie, źródle i końcu gry14. 

11 N. Jakacka, „Dwaj prorocy. Próba głosu”. Lektura jednego wiersza z tomu „Epilog burzy”, w: Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice 
o twórczości Zbigniewa Herberta, red. B. Gautier i in., Lublin 2006, s. 236.

12 D. Zawistowska-Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa Herberta, Lublin 2008, s. 305.
13 B. Stelmaszczyk, Epilog na odejście. Ostatnie przesłanie poetyckie Herberta, w: Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woź-

niak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001, s. 327–328. 
14 J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, tłum. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986, R. LXXVII, 

z. 2, s. 266. 
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Sławny, wielokroć cytowany passus Derridiański jest dobrym podsumowaniem rysującej się opozycji 
dwu modeli odczytania. Jeśli opowiemy się za „źródłem”, będziemy sądzić, iż lektura brulionu zwraca dzie-
łu jego utracone signifié. Możemy jednak postąpić inaczej i opowiedzieć się za „grą”. Wówczas przyjmiemy 
wykładnię, według której treści wypierane, substytuowane czy modyfikowane w toku procesu tekstotwór-
czego nie są czymś, co wymaga restytucji w akcie lekturowym jako swoisty gwarant hermeneutycznego 
sukcesu. Przyjęcie opcji logocentrycznej pozwoli nam ustabilizować znaczenie enigmatycznego tekstu, 
rozwikłać jego interpretacyjne zagadki… lub (jak pewnie rzekłby sceptyk) pozwoli nam żyć w iluzji usta-
bilizowanego znaczenia. Przyjęcie opcji antylogocentrycznej pozwoli nam zobaczyć, jak wiersz uciekł od 
jednoznaczności w wieloznaczność. 

Gdy myślę o własnym czytaniu Dwóch proroków. Próby głosu, dochodzę do przeświadczenia, iż cie-
kawsze jest (dla mnie, cały czas mówię tu o perspektywie indywidualnej) traktowanie „Leszka i Zbyszka” 
(albo miasta Rapallo – adresata apostrofy „Zaprawdę nie powrócisz”) jako referentu utraconego, nie zaś 
odzyskiwanego. W brulionowej historii nie chcę szukać wyjaśnienia dla tekstu, który widnieje u jej kresu. 
Historię tę rozumiem jako akcję budowania stosunkowo klarownego sensu – a następnie jego zaciemnia-
nia czy rozpraszania (by poprzestać na takich, optycznych oraz fizykalnych, metaforach). Inaczej mówiąc, 
w przypadku Dwóch proroków. Próby głosu skłaniałbym się raczej ku tej propozycji, którą Biasi sformuło-
wał w roku 1996 na łamach „Yale French Studies” niż ku tej, którą zawarł w Genetyce tekstów z roku 2011. 
Brulion jest tu dla mnie narzędziem eksplikacji – wyjaśniam nim jednak nie „ciemność” tekstu, lecz proces 
„zaciemniania”. 

Dlaczego? Ponieważ sądzę, że wiersz Herberta w procesie pisania wymknął się rygorom klarowności 
i jasności (co nieczęsto zdarzało się Herbertowskim wierszom i już choćby z tej przyczyny zjawisko jest 
nader ciekawe). Nie wiem, jak precyzyjnie „ucieczka” ta była zaplanowana przez autora, w jakim zaś stopniu 
proces okazywał się samosterowny, raczej skłonny byłbym sądzić, że autorska kontrola działała uważnie 
i dokładnie – jak widzieliśmy, Herbert do końca regulował kształt tekstu, nie należy więc sądzić, iż na sku-
tek istotnie złego już wówczas stanu zdrowia jego pisarska czujność była obniżona. Nie jest to jednak dla 
mnie kwestia pierwszorzędna. Ważne, że taki właśnie – nie tyle wieloznaczny (Herbertowskie wiersze zwy-
kle są wieloznaczne), ile niedoprecyzowany, mglisty, enigmatyczny (jak często w tym szkicu powtarzałem 
i jak pisał także Maciej Stanaszek) – utwór pojawia się pośród ostatnich wierszy Zbigniewa Herberta. Jest 
to, moim zdaniem, wiersz-gra, a nie wiersz-źródło, i jeśli czytamy go logocentrycznie, chcemy wymusić na 
nim, by był czymś, czym nie jest. 

Przywołuję ten wiersz raz jeszcze, tym razem w wersji, którą najbardziej lubię, opublikowanej w Epilogu 
burzy:

Dwaj prorocy. Próba głosu

Z białej trybuny 
becików jaśków kołderek
mówię w języku bebe
do ludzkości (nie całej)
reszta ludzkości
słucha – nie słucha – zapomina – 

tak to zaczęło bić
mleczne źródło powoju
smocze źródło zagłady

dwaj prorocy – próba głosu
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zaprawdę zaprawdę
nie powrócisz do uśmiechniętej twarzy jabłka
cicho płonących białych ogrodów
płynnych przestrzeni
nasłuchujcie beknięcia burzy

szamotania w garderobie15

Rapallo republiko zdrady
śmiech sztyletów
miasto z głową szczura16. 

Co to za część ludzkości, do której podmiot mówi, co to za część, do której się nie zwraca, a która mimo 
wszystko jednak słyszy (choć niekoniecznie słucha i zapamiętuje) mowę w języku bebe? Co oznacza czas te-
raźniejszy w pierwszej całostce: faktyczną aktualność czy reminiscencję w prezentystycznej retoryce (a może, 
dlaczego nie, antycypację)? Czy druga całostka jest przekładem mowy wygłaszanej w języku bebe na język 
polski czy też nim nie jest? Czy mleczne źródło powoju oraz smocze źródło zagłady to jedno i to samo źródło 
dwukrotnie nazwane czy dwa różne źródła (jeśli nawet tego nie jestem pewien, jak mogę być pewny znacze-
nia źródlanej – nomen omen – metafory)? Czy cicho płonące białe ogrody to obraz kojący czy niepokojący, 
sielski czy katastroficzny? Co oznacza płynność przestrzeni? 

Późny wiersz Zbigniewa Herberta krąży między eksplikacją (która, oczywiście, jest możliwa, utwór nie 
odmawia owocnej współpracy interpretacyjnej, dowodem przywoływane w tym rozdziale próby interpre-
tacyjne Natalii Jakackiej, Dagmary Zawistowskiej-Toczek, Barbary Stelmaszczyk) a zaciemnieniem, stając 
się ciekawym metatekstem, wypowiedzią o problemie niezrozumienia, nieodczytania, fragmentaryczności 
i niedefinitywności poetyckiego (szerzej: językowego) przesłania17. 

„Mówię w języku bebe / do ludzkości (nie całej)”, „słucha – nie słucha – zapomina”, „próba głosu”, „sza-
motania w garderobie” – zauważmy, iż wszystkie te formuły wskazują na proces powstawania nie w pełni 
jasnego, nie w pełni przyswajalnego komunikatu. Wiersz mówiący o nie w pełni przyswajalnym komu-
nikacie sam nie jest w pełni przyswajalnym komunikatem, lecz figurą słabej, niepewnej kondycji tekstu 
(który ulega, nie wiadomo – przypadkowym czy zamierzonym przez autora, przekształceniom w toku 
przygotowań do publikacji, staje się przedmiotem hipotez edytorskich) oraz sensu (który rozprasza się, 
gubi, samozaciemnia, nie podlega prostej eksplikacji, parafrazie, przekładowi, ekwiwalentyzacji).

15 Dla pedanterii dodajmy: właściwie nie jest jasne, czy w wersji z druku tomikowego (1998) występuje światło po tym wersie. 
Wypada on bowiem nad dolną krawędzią strony 18; wers kolejny drukowany jest już na stronie 19. 

16 Z. Herbert, Epilog burzy, Wrocław 1998, s. 18–19.
17 Spośród interpretatorek Dwóch proroków. Próby głosu aspekt „niepełnej przejrzystości” wiersza eksponuje przede wszystkim 

Natalia Jakacka, która wskazuje na współistnienie w obrębie ostatniego tomu Herberta dwu tendencji. Por. N. Jakacka, „Dwaj 
prorocy. Próba głosu”…, s. 231: „Przez cały Epilog burzy przebiega napięcie pomiędzy dążeniem do struktury i doświadczeniem 
chaosu. (…) Im silniej realizowany jest zamiar porządku, tym dramatyczniej odbierany jest komunikat o jego zawieszeniu, tym 
mocniej implikowana jest niemożliwość struktury”. Jednym z takich momentów jest dla interpretatorki wiersz o dwóch proro-
kach właśnie. 


