
MATEUSZ ANTONIUK

I. Historia Drugiego pokoju (z autorskim komentarzem) 

1. Archiwalna niespodzianka

W teczce zatytułowanej „Jaskinia filozofów, tom 1”, zawierającej brulion, czystopis i maszynopis utworu 
opublikowanego ostatecznie na łamach „Twórczości” w roku 1956 i znanego czytelnikom Herberta jako 
Jaskinia filozofów właśnie, znajduje się luźna kartka. Na dwu jej stronach widnieje trudno czytelna inskryp-
cja. Po jej odcyfrowaniu jedno staje się jasne od razu – na pewno nie mamy tu do czynienia z dokumentem 
pracy nad dramatem sokratejskim. 

wyznanie autorskie subiektywne
  niechęć do odsłania-
 a) mitologizowanie własnej twórczości; nia prostych […]
 […]  zawiłość i bogactwo  w jaskrawej nieraz 
  dysproporcji z efektem
  co [?] będę starał się odrzucić [?] 
  teoretyczne     
 b) badanie genezy własnych prac, wersji, motywów
 odrzucania różnych rozwiązań artystycznych mają nie  
 tylko wartość dla autora ale także obiektywną
  (przyzwoite proporcje) 
  to co powiem będzie mieszanką
  trochę kawy prawdziwej   dla zapachu [?] 

Inspiracja
  – temat wybiera rodzaj?
 wybór rodzaju
 opowiadanie
 dramat (współczesny!) radiowy (pobudki niskie)

  I wersja (4 osoby. 2 komentatorów, 3 akty)
 komentarze żerują na akcji
 wypijają krew z działających osób
 problem staruszka wydaje staruszkę
 brak planu III aktu. brak rozwiązania
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II wersja 
 wyrzucam Starszą panią w czerwonym szaliku
 staruszka wychodzi z cienia dojrzewa istotny
 i staje wobec młodych problem

III wersja
 skreślam komentatorów –  Vlasta Dvorackowa
 liryka a dramat

uproszczenie do 3 osób (z tym że 1. milczy)
  ale jest
połapałem się że mam szkieletu8

dramatycznego
mam 3 instrumenty – to jednak też 
 flet, obój i […]
  wyznacza dalsze poszukiwania
  styl, język, a nawet konflikt

wersje rozwiązań

 a) zabójstwo
  obuchem w łep (po Raskolnikowemu)
  otrucie
 […] otwarcie okna kiedy jest 
 […] chora      

 b) – stara cierpi na zanik pamięci oni
  wyprowadzają ją z domu i
  zamykają się

 c) umiera sama 
  mówiąc jurydycznie
  wina polega na zaniechaniu 
  prawnie nic [?] zarzucić [?] ale
  moralne (poza kodeksem)
(akc. 17 879, t. 1, s. 127–127v) 

Jakkolwiek nie pada tu nigdzie tytuł Drugi pokój, nie ma wątpliwości, że ten utwór jest „bohaterem” notat-
ki – wskazują na to jednoznacznie fabularne szczegóły. Skąd wzięła się kartka dotycząca Drugiego pokoju 
w teczce papierów powiązanych z Jaskinią filozofów, to kwestia ostatecznie nie najistotniejsza. Mógł ją tam 
włożyć sam autor (omyłkowo, prowizorycznie bądź w sobie wiadomej intencji) lub ktoś, kto archiwum 
porządkował. Krytyk genetyczny musi być zawsze gotowy na tego rodzaju odkrycie, nawet wówczas, gdy 
prowadzi badania w znakomicie skatalogowanym archiwum; przed-tekst (jeśli chcemy posługiwać się tym 
pojęciem) nie jest przecież czymś, co ma być przez krytyka znalezione (jako gotowy obiekt), lecz skonstru-
owane (jako hipotetyczna całość skorelowanych elementów). Zagadką wszakże był charakter dokumentu. 
Bo właściwie: co to jest? 

8 Zapewne lapsus calami: powinno być „nie mam”. 
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Z pewnością – dokument procesu tekstotwórczego, dokument wytwarzania utworu literackiego. Ale 
o jakiej funkcji? Nie jest to brulion, w którym układany jest tekst, ani też plan akcji czy kompozycji, a więc 
dokument antycypujący właściwe pisanie. Widzimy tu coś dokładnie przeciwnego – dokument retrospek-
cji, notatkę, która relacjonuje proces tekstotwórczy z perspektywy już osiągniętego, spełnionego rezultatu. 
Dlaczego Herbert postanowił opowiedzieć swoją przygodę z pisaniem utworu? Albo może należałoby spy-
tać: komu chciał ją opowiedzieć? 

Rzucona na tło historii literatury notatka nie wydaje się czymś osobliwym. Autorska relacja o własnej, 
ukończonej pracy nad dziełem jest gatunkiem posiadającym stosunkowo długą, bogatą i szacowną tradycję. 
Jako jej patrona wskazać można Edgara Allana Poego, opisującego proces powstawania utworu The Raven 
(Kruk)9. W XX wieku tradycję tę podtrzymał między innymi Thomas Mann, który wkrótce po opubliko-
waniu monumentalnego Doktora Faustusa pisze i ogłasza drukiem książkę Jak powstał „Doktor Faustus”, 
opatrzoną podtytułem Powieść o powieści. Powstawanie opusu na temat życia i śmierci niemieckiego kom-
pozytora Adriana Leverkühna jest tu przedmiotem chronologicznej, detalicznej relacji: Mann relacjonuje 
proces przyrastania kolejnych rozdziałów, ujawnia, które partie tekstu powstawały stosunkowo szybko, 
które zaś okazały się trudnym i czasochłonnym problemem artystycznym, odsłania wybrane szczegóły 
warsztatu pisarskiego, opowiada o własnych przyzwyczajeniach twórczych. 

Poe (1846) albo Mann (1949) – oto przykłady autorów opisujących swoje pisanie. Czy w tej tradycji 
kryje się klucz do zrozumienia funkcji Herbertowskiej notatki? Czy właśnie coś takiego zamierzał uczynić 
Herbert około roku 1958 (wtedy Drugi pokój został opublikowany), może nieco później? Wydaje się to 
prawdopodobne. Spójrzmy raz jeszcze na notatkę – tak, to mógł być roboczy zapis, plan narracji o po-
wstawaniu Drugiego pokoju. Zapewne narracja taka nie musiałaby przyjąć formy osobnej, rozbudowanej 
książki, jak w przypadku Manna (Drugi pokój to ostatecznie krótki dramat, a nie powieść monumentalna) 
– ale może formę szkicu, niewielkiego eseju? Albo – to także wydaje się możliwe – wystąpienia na wie-
czorze autorskim. Opowieść autora o tym, jak powstawał, ogłoszony niedawno drukiem, utwór, to zawsze 
potencjalna atrakcja dla czytelników. 

A przecież pojawiają się tu pewne wątpliwości. Herbert nie był autorem skorym do odsłaniania taj-
ników swej pracowni, raczej już – do mistyfikowania genezy własnych utworów literackich. W archiwum 
zachowały się bardzo rozległe notatki z lektur cudzych tekstów, nie ma natomiast praktycznie żadnych no-
tatek do wieczorów autorskich. Henryk Citko powątpiewa w hipotezę planowanego „tekstu o pisaniu Dru-
giego pokoju”, sądzi, że mamy tu raczej do czynienia z notatką czysto warsztatową, sporządzoną przez autora 
na własny użytek, bez publikacyjnego zamiaru. Autor chciał podsumować przebytą drogę, zrozumieć to, co 
przeżył jako autor właśnie – a narracja, układająca zdarzenia w porządek chronologiczny i przyczynowo-
-skutkowy, jest przecież formułą (samo)rozumienia. 

Znów jednak – i to wyjaśnienie nie jest w pełni satysfakcjonujące. Zastanawia choćby tytuł notatki, 
„wyznania autorskie”, sugerujący raczej wypowiedź kierowaną „na zewnątrz”, „do świata”, nie zaś – do 
samego siebie. Także pojawiający się w notatce zwrot „to co powiem” zdaje się wskazywać na jakiś rodzaj 
publicznego wystąpienia. Może więc słuszny był ów domysł pierwszy, zakładający, że mamy do czynienia 
z notatką przygotowującą esej bądź prelekcję? Czymkolwiek byłby ten zapis, jego znaczenie dla realizacji 
projektu poświęconego „pracowni Herberta” jest istotne. Uświadomiłem to sobie już przy pierwszej lektu-
rze zagadkowej inskrypcji. 

Po pierwsze, Herbert przyłapany został na stwierdzeniu, którego nie spodziewałem się od niego usły-
szeć: proces tekstotwórczy to przedmiot poznania sam w sobie ciekawy, godny namysłu (a nie tylko waru-
nek sine qua non zaistnienia rezultatu). Poeta mówi o tym expresis verbis, powiada po prostu, że „badanie 
genezy własnych prac, wersji, motywów” posiada „wartość”. Dla badaczy, którzy postanowili zagłębić się 
w „archiwum poety” po to, by zobaczyć w nim już unieruchomioną, lecz kiedyś działającą, „pracownię 

9 E.A. Poe, The Philosophy of Compostion, w: The Norton Anthology of Theory and Criticism, red. V.B. Leitch i in., New York 2001.
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poety”, taka autorska deklaracja jest potwierdzeniem, że ich zamysł nie rozminął się całkowicie z aksjologią 
„gospodarza pracowni”. 

Po drugie, jak już wspomniałem, odkrywając notatkę o pisaniu Drugiego pokoju, nie znałem jeszcze 
dossier tego dramatu. Zgłębiałem je dopiero później, mając już w pamięci autorski opis brulionowej pracy. 
Każdą napotykaną kartkę rękopisu czy maszynopisu odnosiłem więc do autorskiej opowieści. Zachowywa-
łem się jak turysta, który przed wyruszeniem w egzotyczną podróż przejrzał przewodnik, zabrał go następ-
nie w drogę i czytał jeszcze raz, „po kawałku”, już „na miejscu”, konfrontując opis z zastaną rzeczywistością. 
Niektóre z odkrywanych „atrakcji” (wykorzystajmy do końca potencjał turystycznej metafory) wyglądały 
tak, jak w bedekerowym opisie. Bedeker jednak okazał się nie w pełni „aktualny”, opisywał bowiem również 
i takie „miejsca”, których nie da się już odwiedzić, gdyż po prostu przestały istnieć. Wreszcie zdarzało się, 
że moją uwagę przykuwały „lokalne atrakcje” pominięte, nieuwzględnione przez bedeker.

Ten swoisty tryb obcowania z dossier Drugiego pokoju staram się odtworzyć, odegrać niejako – w ni-
niejszym rozdziale. Wszystkie brulionowe historie opowiedziane dotychczas na kartach tej monografii były 
narracyjnymi konstruktami, zbudowanymi samodzielnie, o własnych siłach przez filologiczną wyobraźnię 
krytyka genetycznego. Tutaj sytuacja jest inna: w drodze odczytywania i interpretowania brulionowego 
śladu będzie nam towarzyszyć sam poeta, wchodzący w rolę gospodarza-przewodnika, podpowiadający 
interpretację własnych doświadczeń twórczych.

2. Epicka geneza dramatu? 

Wędrówkę zaczniemy od takiego oto zapisu z notatki o procesie twórczym (terminu „notatka o procesie 
twórczym” będę dalej konsekwentnie używał do określenia zapisku odnalezionego w teczce Jaskini filozofów).

Inspiracja
 – temat wybiera rodzaj?
 wybór rodzaju
 opowiadanie
 dramat (współczesny!) radiowy (pobudki niskie)

Interesująca jest tu dla mnie przede wszystkim wzmianka o „opowiadaniu”. Można z niej wnosić, że pier-
wotną formą realizacji Drugiego pokoju miał być krótki utwór fabularny, prozatorski i narracyjny. Herbert 
w latach pięćdziesiątych pisał opowiadania10. Mógł zatem pracować nad opowiadaniem osnutym wokół 
śmierci starej kobiety, śmierci zawinionej (mniej lub bardziej bezpośrednio) przez mieszkające za ścia-
ną młode małżeństwo. W tle usytuowany byłby konflikt o metraż. Już po napisaniu utworu ewentualnie 
w trakcie jego tworzenia autor mógł zdecydować o „genologicznym przekodowaniu” tematu i fabuły – 
z epiki na dramat. Zjawiska takiej właśnie międzygatunkowej i międzyrodzajowej dynamiki cechują nieraz 
proces tekstotwórczy – najbardziej klarownym przykładem jest tu pisarstwo Tadeusza Różewicza11.

Czyżby więc dramatyczny Drugi pokój okazał się „gatunkowym zamiennikiem” Drugiego pokoju epi-
ckiego? Rzeczą pasjonującą byłoby porównanie nieznanego, brulionowego opowiadania „kryminalno-lo-
katorskiego” z kolejnymi wersjami utworu dramatycznego… Niestety – taka nadzieja okazuje się płonna. 
W archiwum nie zachowało się żadne opowiadanie, które mogłoby być uznane za prefigurację Drugiego 
pokoju; nie da się wskazać jego domniemanego fragmentu, urywka czy samego tytułu nawet. Epicki Drugi 

10 Zob. M. Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do roku 1957), Kraków 2009, s. 236– 
276.

11 Por. doskonały opis tego zjawiska: K. Wyka, Problem zamiennika gatunkowego w pisarstwie Tadeusza Różewicza, „Teksty” 1975, 
nr 1, s. 63–64.
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pokój zaginął lub nigdy nie zaistniał na papierze, pozostając jedynie projektem, ogólną intencją twórczą, 
przekierowaną następnie na inne pisarskie tory. 

Oczywiście, pamiętam wpisaną w notatkę o procesie twórczym przestrogę: sam Herbert zastrzegał, że 
to, co ma do powiedzenia na temat historii swego dzieła jest „mieszanką prawdy” i fikcji czy fantazji. Epicka 
preegzystencja dramatu (choćby w formie zalążkowej) jest więc ostatecznie niemożliwa do udowodnie-
nia… Jeśli jednak przyjęlibyśmy taką genetyczną hipotezę, dojdziemy rychło do ciekawego wniosku: epicka 
geneza dramatu – jeśli zaistniała – faktycznie rzutowała na kształt, jaki osiągnął on w pierwszej fazie swego 
istnienia. 

3. Pierwsza wersja Drugiego pokoju –  kryminalny dramat epicki 

W Notatniku nr 53 znajduje się obecnie plik luźnych kartek. Na jednej z nich widnieje następujący zapis:

Drugi pokój

Narrator
 X: Ogłoszenie: Zamienię duży pokój w Śródmieściu z używalnością kuchni 
  Czego?
na dwa mniejsze za dopłatą. To jest ekspozycja. dramatu. Dramatu?  
Trudno dokładnie określić rodzaj. Może tylko obrazek. Po grecku 
 szpady 
idylla. W każdym razie nie tragedia. Brak wzniosłości. Nie ma tu szpady  korony
 zato 
dźwięku białej broni krwi i miłości. Nie ma korony, nie ma trucizny. Jest metraż
czajnik gaz do gotowania i trucia
 jego żona.  to właśnie oni dali ogłoszenie
 Osoby – cztery. Bohater […] Ułaskawiony. Proszę pana   Umarł [?]

Ułaskawiony: Więc o sobie cóż można powiedzieć przeważnie się pracuje 

Średnie wykształcenie techniczne, jeździ tramwajem lubi kino, chciałby 
mieć samochód, jest to po prostu blondyn jasny blondyn z niebieskimi 
oczami. Do winy się nie przyznaje.

Z pracy jestem zadowolony, dorabiam po godzinach. Mógłbym kreślić w domu 
ale nie mam warunków. Wolę zostawać w biurze  cisza, czysto dobre światło
i nikt się nie wtrąca. Lubię dom, ale my nie mamy domu. Nasz dom
to […]

X: Jego żona  Drobna, bardzo ruchliwa, pracuje w sklepie. Wraca późno.
Ubiera się modnie  Lubi gotować. Robi to w niedzielę rano. Kuchnia wspólna
Do winy się nie przyznaje.

Ułaskawiona: Każdy chce tak żyć żeby mu było lepiej. 
 Miejsce akcji: tu, to znaczy u nas.

I Teraz oni siedzą na Siedzą tutaj na krzesłach
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 […] pod ścianą
 Do winy się nie przyznają. Czekają spokojnie na przewód. Wszystko powtórz[ą ? ę ?]. 
 Nie ma tu nic do ukrycia.
 Pani w czerwonym kapeluszu to pani z ogłoszenia. Jest trochę niespokojna. 
 Starzy
To pa To ona wydała młodym babcię. Je  ludzie starzy są solidarni
 powinni trzymać razem
 Jeszcze
 w końcu Babcia. Nie jest ona niczyją babcią to jest sucha gałąź.
 No i tak. Drzwi się otwierają i zatrzaskują. Akcja toczy się w środku
 między niebem sufitu a piekłem podłogi. Cicho, grzecznie. Nikt nie otwiera
 okna i nie krzyczy. 
 Zamienię duży pokój w śródmieściu  
(akc. 17 955, t. 53, s. 64v)

W moim przekonaniu jest to właśnie fragment owej „I wersji”, o której czytaliśmy w notatce o procesie 
twórczym. Przypomnijmy: „I wersja (4 osoby. 2 komentatorów, 3 akty) / komentarze żerują na akcji / wy-
pijają krew z działających osób / problem staruszka wydaje staruszkę”. Zgadza się tu wszystko: i liczba osób 
(Ułaskawiony, Ułaskawiona, Pani w czerwonym kapeluszu oraz Babcia tworzą kwartet), i liczba komenta-
torów. Początkowo wprawdzie komentator był w tym brulionie bytem pojedynczym, opatrzonym imieniem 
„X”, później jednak – przyjrzyjmy się transliteracji – nad pierwszą kwestią „X-a” Herbert dopisuje słowo 
„Narrator”, bez zmian natomiast pozostaje kwestia druga. Tak więc to właśnie Narrator (zabierający głos 
jako pierwszy) oraz X (zabierający głos jako drugi) tworzą razem ów komentatorski duet. 

Idźmy dalej. W notatce o procesie twórczym, charakteryzując poetykę pierwszej wersji Drugiego poko-
ju, Herbert mówi o pasożytniczo-wampirycznym charakterze komentarzy. Stwierdzenia te znakomicie opi-
sują to, co dzieje się w naszym brulionie. Bo spójrzmy: świat przedstawiony istotnie nie został tu obdarzony 
pełnią autonomii. Bohaterowie nie są niezależni w swoim bycie, czy, mówiąc ściślej, nie zostaje stworzona 
teatralna iluzja ich niezawisłości. Dramatis personae pozostają we władzy komentarza narratorskiego – on 
prezentuje poszczególne postaci, dokonuje ich charakterystyki. Narrator nie ukrywa przy tym, że ludzie, 
o których mówi, są postaciami literackimi, świat zaś, do którego należą i w którym działają – jest spekta-
klem teatralnym o nieoczywistej skądinąd kwalifikacji genologicznej (z pewnością jednak niespełniającym 
reguł klasycznej tragedii). 

„Komentarze żerują na akcji”, „wypijają krew z działających osób” – metafory te celnie charakteryzuje 
„słaby” sposób istnienia dramatis paersonae – jakby letargicznych, nieruchomych, pobudzanych jedynie 
do zabrania głosu przez nadrzędną instancję narratorską. Terminologia rodem z „prywatnej poetyki opi-
sowej” autora pozwala się przetłumaczyć na bardziej obiektywną, akademicką „poetykę opisową dramatu”. 
Możemy zatem powiedzieć: Drugi pokój jest w „I wersji” dramatem epickim. Z czterech wyróżnionych 
przez Patrice’a Pavisa typów „epickiego narratora w dramacie” Herbertowy komentator przypomina bodaj 
najbardziej „reżysera przedstawienia”, czyli „postać sceniczną obdarzoną rolą aranżera widowiska, mistrza 
ceremonii, organizatora sposobu prezentacji zdarzeń”)12. 

Widzimy teraz, dlaczego wzmianka o „opowiadaniu” jako najwcześniejszej formule realizacji tematu 
„kryminalno-lokatorskiego” jest tak ciekawa i wiarygodna. Łatwo sobie wyobrazić, że narracyjny komen-
tarz, który rządzi przedstawionym światem dramatu, to niejako spadek po pierwotnej intencji pisarza – 
intencji opowiedzenia sprawy w trybie trzecioosobowej narracji. Temat przymierzany do ram fabularnego 
utworu prozatorskiego „uciekł” w regiony dramatu, przeniósł jednak ze sobą epicką predylekcję – taki 
przebieg zdarzeń wydaje się prawdopodobny. 

12 Zob. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum. S. Świontek, Wrocław 1998, s. 319–320. 
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Jaki projekt scenicznej realizacji można wyczytać z tekstu? Raczej nie jest to słuchowisko (czyli formuła, 
w której ostatecznie został zamknięty Drugi pokój), lecz dramat sceniczny. Wskazywałyby na to wypowie-
dzi komentatorskie, przede wszystkim jedna z nich: „Pani w czerwonym kapeluszu to pani z ogłoszenia”. 
Logika tego zdania sugeruje raczej gest wskazania na kogoś, kto może być widoczny dla widza. Jeśli miał-
bym sobie wyobrazić inscenizację maksymalnie wierną wpisanym w tekst przesłankom, wyglądałaby ona 
mniej więcej tak: scena, na niej cztery krzesła, na krzesłach siedzący bohaterowie (Ułaskawiony, Ułaskawio-
na, Pani w czerwonym kapeluszu, Babcia), wokół których krążą komentatorzy (Narrator, X) i – wskazując 
gestem na kolejne postaci, udzielając im głosu – aranżują sceniczną opowieść. 

Notatka o procesie twórczym powiada, że pierwsza wersja Drugiego pokoju obliczona była na „3 akty”, 
ale też charakteryzował ją „brak planu III aktu” i „brak rozwiązania”. Wynikałoby z tego, iż gotowe były 
dwa pierwsze akty. Jeśli tak istotnie się stało, należy stwierdzić, że z wersji pierwszej zachowały się jedynie 
fragmenty. W pliku luźnych papierów włożonych do Notatnika nr 53 – prócz kartek z cytowaną już eks-
pozycją dramatu – zachowała się jeszcze jedna kartka brulionowa. Niestety, jest ona fizycznie uszkodzona 
i niekompletna. Możemy „podsłuchać” jedynie strzępek dialogu, który, jak należy się domyślać, wydarzył 
się na początku akcji (z pewnością jednak po scenie ekspozycyjnej). 

U – ny Jasne. Wiadomo jak się sprzedaje materiał to [……..]
 po[…] tylko całą stronę.
U – na Pani może by chciała coś wiedzieć o sąsiadach 
P. w Cz. Właśnie Pani rozumie. Sąsiedzi mogą życie zatruć Człowiek musi być
 dzisiaj ostrożny. Tyle się teraz słyszy. Mogą okraść! Zabić nawet
U – ny No nie pod tym względem może być pani spokojna. Tu mieszkają
 ludzie kulturalni. Po drugiej stronie stare bezdzietne małżeństwo .
 On inżynier. Bardzo spokojni, grzeczni. Tutaj za ścianą dwie panie
 urzędniczki b. przyzwoite nikt do nich nigdy nie przychodzi  Dalej idealny
 loka współlokator handlowiec wyje wciąż wyjeżdża. Tylko 
 trzeba wykładać za niego opłaty za gaz i elektrycz[ność]. Ale zawsze zwróci
 No i w końcu ale to na szczęście najdalej od nas młody człowiek
 zawsze
 trochę hulaka wraca późno w damskim towarzystwie. Ale ma klucze
 od kuchennych schodów. Więc tu nawet nie słychać tego co robi
 (akc. 17 955, t. 53, s. 66v)

Z ekspozycji przytoczonego wyżej urywka oraz notatki o procesie twórczym wydobyć można kilka 
„poszlakowych informacji” odnośnie do konstrukcji fabularnej utworu w jego wersji pierwszej. Ułaska-
wiony i Ułaskawiona są właścicielami bądź lokatorami jednopokojowego mieszkania w Śródmieściu; Pani 
w Czerwonym Kapeluszu jest właścicielką bądź lokatorką mieszkania o metrażu porównywalnym, lecz 
składającym się z dwóch pokoi. Strony dokonują obopólnie korzystnej wymiany, okazuje się jednak, że 
w mieszkaniu dwupokojowym wolny jest tylko jeden pokój, drugi zajmuje Babcia, co nie cieszy młodego 
małżeństwa (cała operacja służyć miała przecież pozyskaniu tytułowego „drugiego pokoju”). Młodzi są 
zdesperowani i bezwzględni, zabijają Babcię za pomocą kuchennego gazu. Są oskarżeni o zabójstwo, osta-
tecznie jednak zbrodnia nie zostaje udowodniona, zapada wyrok uniewinniający (por. imiona bohaterów: 
Ułaskawiony, Ułaskawiona). Jak jednak cała ta kryminalna fabuła miała się przedstawiać w szczegółach, 
na czym dokładnie polegała intryga, jaka była rola Pani w Czerwonym Kapeluszu, która „wydała młodym 
Babcię”, jaką część akcji zdołał Herbert przedstawić w owych napisanych już dwu pierwszych aktach? 
Nie sposób na te pytania odpowiedzieć. Urywkowo zachowana dokumentacja pierwszej wersji Drugiego 
pokoju pozwala się zorientować w poetyce powstającego utworu, mniej światła rzucając na konstrukcję 
fabularną.
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4. Druga wersja Drugiego pokoju – brakujące ogniwo

W archiwum nie zachowały się niestety żadne brulionowe świadectwa pracy nad wersją drugą. O jej ist-
nieniu, odrębności i specyfice mówi nam jedynie notatka dotycząca procesu twórczego. Przypomnijmy: „II 
wersja / wyrzucam Starszą panią w czerwonym szaliku / staruszka wychodzi z cienia i staje wobec młodych 
/ dojrzewa istotny problem”. Zastanawia imię usuniętej bohaterki – Starsza pani w czerwonym szaliku. 
O tyle dziwne, że w wersji pierwszej występowała Pani w czerwonym kapeluszu, starsza osoba, prawdopo-
dobnie zamieszana w spisek przeciw Babci. Tak czy inaczej, bohaterka ta – według relacji poety – znikła, 
tym samym kwartet postaci dramatycznych zredukowany został do tercetu. Usunięciu Pani w czerwonym 
kapeluszu vel szaliku towarzyszyć miała jakaś forma intensyfikacji scenicznego istnienia Babci. Autorskie 
określenia „wychodzi z cienia” i „staje wobec młodych” byłbym skłonny interpretować jako sygnał, że Bab-
cia II była postacią aktywniejszą niż Babcia I. Może częściej zabierała głos? Może wchodziła w jakiś otwarty 
spór z młodym małżeństwem? 

Zwróćmy jeszcze uwagę na pewien szczegół. Komentując drugą wersję dramatu, Herbert stwierdza, 
że to właśnie w niej „dojrzewał istotny problem”. Autor ujmuje więc historię swego dramatu w katego-
riach progresywnych. Wegetacyjno-psychologiczna metaforyka „dojrzewania” sugeruje pewien postęp, 
doskonalenie, zyskiwanie na wartości. Nawiązując do zarysowanej we wstępie niniejszej książki polary-
zacji, zachodzącej między „progresywistycznym” nastawieniem dawnych studiów anglo-amerykańskich, 
ukształtowanych w kręgu Nowej Krytyki, oraz „antyprogresywistycznym” nastawieniem francuskiej kry-
tyki genetycznej, możemy stwierdzić: Herbert jest tu zdecydowanie bliżej opcji pierwszej. Dokonany prze-
zeń opis własnej pracy twórczej skupiony jest nie tyle na utracie niepowtarzalnych walorów i potencjałów 
zarzuconych wersji, ile raczej na stopniowym docieraniu do optymalnej formuły. 

5.  Trzecia wersja Drugiego pokoju – odwrót od dramatu kryminalnego i epickiego

W notatce o procesie twórczym mowa była o trzech kolejnych wersjach Drugiego pokoju. Opis wersji trze-
ciej i, według tego ujęcia, ostatniej – „skreślam komentatorów”, „uproszczenie do 3 osób”, „1. milczy ale 
jest” – pasuje idealnie do tej postaci tekstu, która została opublikowana w roku 1958 i którą znają wszyscy 
czytelnicy Herbertowych dramatów. W świetle archiwalnej kwerendy sprawa liczby wersji jest wszakże 
bardziej skomplikowana. Wydaje się, iż dramatopisarz potraktował pojęcie „wersji III” nieco „workowato”, 
wrzucając do zbiorczej kategorii wszystko, co wydarzyło się po wersji drugiej, a więc także tekst opubliko-
wany, podany do druku. Na potrzeby naszej opowieści konieczne są bardziej precyzyjne rozwarstwienia. 

Mianem „wersji II” nazywam tę postać dramatu, która była wypracowywana w – zdekompletowanym 
dziś niestety – brulionie na luźnych kartach, a która w postaci nieomal kaligraficznej widnieje na kartach czy-
stopisowego autografu. Czystopis ów ma formę zeszytu oznaczonego na pierwszej stronie autorską adnotacją 
„Zbigniew Herbert, Drugi pokój, dramat w 3 aktach”, zaś na stronie ostatniej opatrzonego datą „16.7.1957”. 
W zeszytowym czystopisie widzimy – wreszcie! – tekst kompletny, domknięty, pozbawiony luk. 

Dopiero teraz, w swej trzeciej inkarnacji, Drugi pokój przestaje być tym, czym był w szczątkowo za-
chowanej wersji pierwszej (oraz, najprawdopodobniej, w znanej nam jedynie pośrednio wersji drugiej) – 
mianowicie przestaje być dramatem kryminalnym i sądowym. Przypomnijmy w tym momencie stosowny 
fragment z notatki o procesie twórczym:
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wersje rozwiązań
 a) zabójstwo
  obuchem w łep (po Raskolnikowemu)
  otrucie
 […] otwarcie okna kiedy jest 
 […] chora      

 b) – stara cierpi na zanik pamięci oni
  wyprowadzają ją z domu i
  zamykają się

 c) umiera sama 
  mówiąc jurydycznie
  wina polega na zaniechaniu 
  prawnie nic [?] zarzucić [?] ale
  moralne (poza kodeksem)

W wersji trzeciej, datowanej na lipiec 1957 roku, Herbert realizuje wariant „c”. Młodzi małżonkowie 
nie dopuszczają się morderstwa w sensie ścisłym, marzą wszakże o śmierci „starej”. Gdy nabierają podej-
rzeń, że kobieta za ścianą jest ciężko chora, być może umierająca – przechodzą na pozycje metodycznego 
wyczekiwania. Z narastającą ekscytacją usiłują wyłowić jakiekolwiek sygnały świadczące o umieraniu są-
siadki, równocześnie zaś odwlekają moment ostatecznego upewnienia. Nie chcą „zbyt wcześnie” zajrzeć do 
drugiego pokoju – gdyby kobieta jeszcze żyła, byliby wszak formalnie zobowiązani do wezwania pomocy. 
Lekarz powinien przybyć dopiero wówczas, gdy jego rola ograniczy się do stwierdzenia zgonu. Konsekwen-
cją zmiany fabularnej jest zmiana imion bohaterów: już nie (jak w redakcji pierwszej i być może drugiej) 
Ułaskawiony i Ułaskawiona, lecz On i Ona. Nie może być przecież mowy o ułaskawieniu tam, gdzie nie ma 
oskarżenia, oskarżenie zaś nie może się pojawić wobec braku penalizowanego czynu. 

W swej trzeciej inkarnacji Herbertowski dramat definitywnie przestaje być także dramatem epickim – 
tym samym znika, dopiero teraz, domniemane dziedzictwo „opowiadania”, którym miał być początkowo 
Drugi pokój. Znikają komentatorzy, pełniący funkcję burzycieli iluzji oraz aranżerów sytuacji scenicznej, „wy-
pijający krew” z postaci i „żerujący na akcji”. Bohaterowie odzyskują pełnię istnienia, nie są już prezentowani, 
lecz prezentują się przez swe słowa i czyny (a raczej zaniechania). Akcja dramatu postępuje naprzód „sama 
z siebie”, obywa się bez narracyjnych protez, nie jest rekapitulowana czy antycypowana przez komentatorów. 

Co skłoniło poetę do rezygnacji z epickiego modelu dramatu i teatru? W notatce odnajdujemy intry-
gujący zapis: „III wersja / skreślam komentatorów – Vlasta Dvorackowa”. Pierwszy człon jest oczywisty 
i natychmiast zrozumiały, ale drugi? Vlasta Dvořáčková to zasłużona tłumaczka literatury polskiej na język 
czeski. Także – tłumaczka utworów Zbigniewa Herberta. Herbert znał Dvořáčkovą osobiście, w archiwum 
zachowały się listy, które autor Pana Cogito od niej otrzymywał. Czyżby należało z tego wnosić, że to właś-
nie Dvořáčková namówiła poetę do zrezygnowania z epizacji dramatu? W poszukiwaniu ewentualnych 
przesłanek studiowałem korespondencję Dvořáčkovej i Herberta – nie ma tu jednak żadnej wzmianki, 
najmniejszego nawet odniesienia do sprawy Drugiego pokoju. Zapis pozostaje zagadką13.

Drugi pokój w swojej trzeciej wersji – pozbawiony narratorskiego komentarza, sprowadzony do dialogu 
dwóch postaci, z doprowadzoną do końca akcją dramatyczną – przypomina już wyraźnie ten Drugi pokój, 

13 Teoretycznie, choć mało to prawdopodobne, można nawet dopuścić i taką ewentualność: Herbert przypadkowo zapisał na kartce 
z notatką o procesie twórczym imię i nazwisko swojej tłumaczki. Chciał po prostu sporządzić notatkę o charakterze mnemotech-
nicznym (np. przypominając o potrzebie odpowiedzenia na list Dvořáčkovej) i zapisał ją, zupełnie przypadkowo, na tym akurat 
skrawku papieru… 
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który znają wszyscy czytelnicy Herbertowskich dramatów, ogłoszony drukiem w roku 1958. On i Ona 
rozmawiają (głównie o „starej”, z którą muszą dzielić wspólną kuchnię), nasłuchują (odgłosów „starej” do-
chodzących zza ściany – czy raczej braku tych odgłosów) i wyczekują (na śmierć „starej”), w końcu docze-
kują się (zgonu „starej”). Zarazem jednak „wersja III” rozumiana wąsko, to jest jako czystopisowy autograf 
z zeszytu, opatrzony datą „lipiec 1957”, nie może być bez reszty utożsamiona z wersją podaną do druku. 
Drugi pokój czystopisowy posiada inną dyspozycję inscenizatorską, ma też dłuższy i bogatszy tekst niż Dru-
gi pokój publikowany, który – moim zdaniem – należałoby określić mianem wersji czwartej (wprowadzając 
systematykę bardziej precyzyjną od przyjętej w autorskiej notatce o procesie twórczym). Przyjrzymy się 
teraz dokładniej tym dwóm wyróżnikom, określającym odrębność wersji trzeciej, czyli przedostatniej; od 
wersji czwartej – ostatniej. 

6.1. Koncepcja sceniczna

Dyspozycja inscenizatorska wersji trzeciej zawarta jest najwyraźniej w przedmowie: 

 Scena podzielona jest na dwie części. Lewa – większa 
zupełnie ciemna (z wyjątkiem jednego momentu, o czem w tekście) 
Akcja toczy się w pozostałej mniejszej części. Jest to pokój. 
Na długim sznurze ordynarna żarówka z matowym kloszem. 
Dwa krzesła. Wszystko Tyle tego. 
 Aktorzy siedzą na krzesłach ustawionych w jednej linii 
twarzą do widowni. W nocy nie idą do łóżka (którego na scenie 
nie ma) ale drobnym rekwizytem „markują” zmianę sytuacji.  
 Trzeba grać z podtekstem, ale bez metafizyki, bo podtekst 
jest przeważnie płaski, naturalistyczny (cóż na to poradzić!).
 że są  
Aktorzy mają sprawiać wrażenie przywiązaniych do krzeseł. 
 Pauzy nie są dla nastroju. Są elementem konstrukcji. 
Dialog jest przerwisty, często nienaturalny, bo chodzi 
nie o wypowiedzenie, ale o zagadanie na śmierć. 
Pauza = parę taktów milczenia. Cisza to nieco dłużej 
i z nasłuchem
(akc. 17 881, s. 3)

Herbert jednoznacznie definiuje odbiorcę swego dramatu jako widza, dramat zaś – jako widowisko. 
Drugi pokój w swej trzeciej, przedostatniej wersji wciąż nie stał się jeszcze tym, czym miał się, koniec koń-
ców, stać: dramatem radiowym (lub, jak to ujęła Halina Filipowicz, badaczka wizualności Herbertowskich 
sztuk, utworem prezentującym „negatywny wizualizm”14). Wciąż jest pisany dla sceny teatralnej. I to, jak 
sądzę, pisany ciekawie. 

Usadowienie Onej i Onego na krzesłach, w pozycji en face do widza, to najwyraźniej dziedzictwo wersji 
pierwszej. Tam również, o czym była już mowa, postaci dramatyczne przedstawiane przez Narratora sie-
działy na krzesłach – w wersji trzeciej Narrator znikł, koncept „krzesłowy” pozostał w użyciu. Spróbujmy 
wyobrazić sobie sceniczne konsekwencje tego rozwiązania. Skoro aktorzy siedzą na krzesłach ustawionych 
„w jednej linii”, frontalnie do widowni, oznacza to, że dialog toczy się bez kontaktu wzrokowego. Taka 
aranżacja utrudnia bezpośrednie, fizyczne interakcje między postaciami, redukuje do minimum ruch sce-
niczny. Cały spektakl ma formę dialogu dwojga ludzi znajdujących się obok siebie, a zarazem oddzielonych, 

14 H. Filipowicz, Szklane oczy Hery. Reinterpretacja sztuk Zbigniewa Herberta, tłum. T. Kunz, „Teksty Drugie” 2000, nr 3, s. 40.
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bezpośrednio niestykających się, unieruchomionych niejako na swych pozycjach. Można się w tym do-
patrzeć (będzie to już oczywiście poziom interpretacyjnej spekulacji) plastycznego wyrazu jakichś emo-
cjonalnych blokad, zahamowania, ograniczeń, od których z pewnością nie jest wolny związek „młodych” 
(por. kwestia Onej: „Niedługo nie będziemy mogli na siebie patrzeć. Znam już ciebie na pamięć. Czasem 
mam ochotę odejść”). Owszem, w toku akcji pojawia się próba przerwania tej izolacji, przekroczenia nie-
widzialnej granicy dzielącej bohaterów, ale próba ta nie prowadzi do przełamania czy osłabienia bariery, 
raczej – potwierdza jej istnienie. 

[On]  Może to nawet lepiej, że mamy jeden pokój.
[Ona]  Jak to lepiej?
[On]   To tak jakbyśmy nie wychodzili z łóżka. Każda ściana popycha nas ku sobie. Wyciągam rękę po  

 szklankę i dotykam twoich piersi. [obejmuje ją]15

[Ona]  Daj spokój.
[On]  No – 
[Ona]  Przestań!
[On]  Dlaczego?
[Ona]  Nie, nie.
[On]  Wiesz jakie mam życie – 
[Ona]  Zlituj się. Nie mogę teraz.
[On]  Znów wariujesz.
[Ona]  Jak będziemy sami – 
[On]  Jesteśmy sami.
[Ona]  Ona – 
[On]  Co ona?
[Ona]  Złazi z łóżka, podchodzi do ściany i słucha.
[On]  Bzdura.
[Ona]  Na pewno16. 
(akc. 17 881, s. 9)

Można to odczytać dwojako. Albo „warunki lokalowe” nie pozwalają na poczucie intymności, co nakręca 
agresję małżonków wobec niechcianej sąsiadki…, albo w samym związku Onej i Onego „coś” szwankuje, 
sąsiadka jest tu jedynie pretekstowym wyjaśnieniem. W tym drugim wariancie (psychologicznie ciekaw-
szym i chyba bardziej prawdopodobnym) seksualne niespełnienie małżonków stanowi wyraz głębszego 
jeszcze, choć bliżej nieokreślonego defektu. To co jest za ścianą nie stanowi – wbrew zapewnieniom Onej – 
realnej przyczyny małżeńskiego niepowodzenia, lecz jedynie pseudonim, upostaciowanie, nieuświadomio-
ną (przez bohaterów) figurę tego, co jest w nich i co ma charakter faktycznie blokujący oraz destruktywny. 

Tak oto ascetyczna aranżacja sceniczna okazuje swą psychologiczną funkcjonalność, staje się częścią 
sensotwórczej strategii. Bardzo ciekawym i wartym odnotowania aspektem inscenizacyjnego projektu, wpi-
sanego w tekst trzeciej wersji dramatu, okazuje się także operowanie światłem i ciemnością. Przypomnijmy 
zapowiedzi z krótkiej przedmowy: scena podzielona jest na dwie części, prawą (to pokój Onej i Onego) 

15 Tu i w dalszych przytoczeniach tekstu trzeciej wersji Drugiego pokoju zrezygnowano ze stosowania pełnej tansliteracji dyploma-
tycznej. W przyjętym zapisie wszystkie skreślenia oraz dopiski interliniowe zostały oddane per analogiam (za pomocą skreśleń 
i dopisków interliniowych), nie zostały natomiast odwzorowane oryginalne podziały na „linijki tekstu”. W tym autografie Herbert 
zapisuje dość duże litery, co przy stosunkowo wąskiej kartce zeszytu sprawia, iż nieco tylko dłuższe kwestie Onej i Onego nie miesz-
czą się w jednej linii. Ze względu na oszczędność miejsca odstępuję w tym aspekcie od pełnego mimetyzmu transkrypcyjnego. 

16 W czystopisowym autografie wersji trzeciej imiona „On” i „Ona” pojawiają się jedynie przy pierwszych kwestiach wypowiada-
nych przez te postaci. Później Herbert operuje skrótowcem: jedna pozioma kreska jest znakiem „Onego”, dwie poziome kreski 
– znakiem „Onej”. 
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oraz lewą (to „drugi pokój”, zamieszkiwany przez „starą”). Prawą oświetla „ordynarna żarówka z matowym 
kloszem”, lewa natomiast jest – „zupełnie ciemna (z wyjątkiem jednego momentu, o czem w tekście)”. Ów 
„moment” istotnie się wydarza, Herbert nie zapomniał spełnić złożonej obietnicy. To chwila, w której On 
i Ona nabierają pewności, iż sąsiadka nie żyje, postanawiają jednak definitywnie potwierdzić ów fakt przez 
„wizję lokalną”. Zobaczmy: 

[On]  No więc trzeba iść
   [pauza]
[Ona]  Mam iść z tobą.
[On]  Zostań.
[Ona]  Zaraz wracaj.
[On]  Zobaczę i wrócę.
[wychodzi. Ciemna dotychczas część sceny rozjaśnia się nagle i na moment jaskrawym światłem. 
Widać pokój zupełnie pusty]
 [On wraca]
[On]  Koniec. 
(akc. 17 881, s. 23)

Bardzo ciekawe rozwiązanie! W ciągu całej dotychczasowej akcji On i Ona nie widzą tego, co jest za ścianą, 
usiłują jedynie „dosłuchać” się sygnałów z drugiego pokoju. Wyciemnienie lewej strony sceny sprawia, 
że widz teatralny podziela niejako percepcyjną kondycję Onej i Onego. Tak jak Oni właśnie, wpatruje się 
w zasłonę ciemności, tak jak Oni usiłuje wsłuchać się w ciemność, nic jednak nie usłyszy, gdyż z ciemności 
nie dochodzą żadne dźwięki. Gwałtowne rozświetlenie lewej strony konfrontuje widza (znów: tak samo 
jak Onego, który wszedł do drugiego pokoju) z realnością i naocznością śmierci. Naocznością jednak za-
skakująco skonstruowaną. Znakiem śmierci nie jest nieruchome ciało aktora lub też realistycznie wyko-
nana kukła udająca zwłoki, nie jest nim też żaden rekwizyt (powiedzmy: łóżko ze zmierzwioną pościelą). 
Inscenizacją śmierci staje się – pustka, całkowite ogołocenie drugiego pokoju z jakichkolwiek dekoracji, 
takich choćby, jak znajdujące się po stronie prawej krzesła. Śmierć, inaczej mówiąc, wyrażona zostaje w ra-
mach apofatycznej reprezentacji: uobecniona przez nieobecność (czegokolwiek), przedstawiona – przez 
nieprzedstawienie. 

Koncepcja sceniczna będąca integralną częścią trzeciej wersji Drugiego pokoju była zatem i spójna, 
i stosunkowo wyrafinowana, mimo operowania uproszczoną paletą środków (lub może właśnie dlatego). 
Herbert znalazł dla swego dramatu ciekawy i starannie wyregulowany język teatralny. 

6.2 Tekst trzeciej wersji – gra lingwistyczna, gra oniryczna

Tekst trzeciej wersji Drugiego pokoju jest obszerniejszy od podanego do druku tekstu wersji czwartej. Najo-
gólniej mówiąc, każde zdanie, jakie napotkamy w opublikowanym dramacie, ma swój odpowiednik w wer-
sji trzeciej, nie każde zdanie należące do tej wersji trafiło do opublikowanego dramatu. Co było w „Drugim 
pokoju III”, ale nie jest – w „Drugim pokoju IV”? Otóż w większości wypadków są to pojedyncze kwestie 
postaci dramatycznych. Przykładowo, w początkowych partiach dramatu bohaterowie rozważają różne 
możliwości nakłonienia starej kobiety do opuszczenia mieszkania. W trzeciej wersji rozważania przyjmują 
postać następującą:

[On] Zaproponuj odstępne. Starzy lubią pieniądze.
[Ona] Nie będę z nią mówić. Nie potrafię. Próbowałam już tyle razy krzykiem i po dobremu. Ona       
 wciąż się wymyka. Jest śliska jak ryba.
 rybę  
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[On] No więc czekajmy aż ją woda wyrzuci
  [pauza]
[Ona] Długo ona może żyć?
[On] Długo. Nic nie robi.
(akc. 17 881, s. 5v–6)

W wersji czwartej, finalnej, czytamy natomiast: 

On: Zaproponuj odstępne. Starzy lubią pieniądze.
Ona: Nie będę z nią mówić.
On: No to zgnijemy tu.
Ona: Długo ona może żyć?
On: Długo. Nic nie robi17.

Zmiana nie jest czysto kosmetyczna i nie sprowadza się wyłącznie do uproszczenia języka, redukcji „rybiej” 
metafory. W wersji trzeciej On jako pierwszy mówi wyraźnie (choć figuratywnie), że czeka na śmierć są-
siadki (tym właśnie jest przecież „wyrzucenie ryby” przez wodę) – Ona podejmuje ten wątek w otwartym 
już tekście. W wersji czwartej jest inaczej: to Ona wprowadza jako pierwsza temat czekania na zgon „starej”. 

W wersji trzeciej pojawiają się także passusy w całości odrzucone przy redagowaniu wersji czwartej. 
Spójrzmy na fragment, w którym On delikatnie stuka w ścianę – ma to być test stwierdzający, czy sąsiadka 
w jakikolwiek sposób zareaguje na dźwięk. 

[Ona]  Nawet się nie poruszyło. Jeszcze raz zastukaj.
 [stuka, nasłuchują] 
[Ona]  Dlaczego teraz stukałeś ciszej.
[On]    Wcale nie stukałem ciszej. Stukałem tak samo, a nawet 
 Kłamiesz. trochę mocniej.
[Ona]   Nieprawda. Stukałeś ciszej.
[On]   To nie ma znaczenia. Pewnie śpi.
[Ona] Jak śpi bardzo mocno stukanie jej nie budzi.
[On]   Naprzeciw domu moich rodziców mieszkała stara panna. Na oknie stała klatka z kanarkiem. Jak 
 nie chciał śpiewać kłuła go szpilką długości długą szpilką  
[Ona]  Co to ma do rzeczy?
[On]  Nic nie ma do rzeczy.
(akc. 17 881, s. 12)

W wersji czwartej z tego passusu zniknie ukryte porównanie starej kobiety do dręczonego kanarka.
Przyjrzymy się teraz uważniej obszerniejszemu fragmentowi, który nie został przeniesiony z wersji 

przedostatniej do ostatniej, opublikowanej. Interesująca nas sytuacja dramatyczna wydarza się już w koń-
cowych partiach sztuki. On i Ona są niemal pewni, że „stara zza ściany” – nie żyje. Utwierdza ich w tym 
przekonaniu uporczywa cisza panująca w drugim pokoju. By uniknąć jakiegokolwiek zbędnego ryzyka 
(„ryzykiem” byłby formalny obowiązek wezwania pomocy w przypadku, gdyby wciąż nie nastąpił zgon), 
postanawiają zaczekać z definitywnym potwierdzeniem swych przypuszczeń do następnego dnia. Tymcza-
sem nadchodzi wieczór, potem noc, za oknem zapada ciemność. Bohaterowie nie mogą zasnąć. 

17 Wszystkie cytaty z opublikowanego utworu Drugi pokój wg edycji Jacka Kopcińskiego i Grzegorza Wroniewicza: Z. Herbert, 
Dramaty, Warszawa 2008.
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[Ona]  Powiedz coś.
[On]    Co?
[Ona]  Cokolwiek. Może być wiersz.
[On]   Nie umiem wierszy. Znam piosenkę, ale teraz nie można śpiewać.
[Ona]  Zanuć tylko
[On]  [nuci]   Był sobie król, co pałac miał.
 W pałacu było pusto
 Srebro i szkło, srebro i szkło
 To nie był król lecz lustro
 [pauza]
[Ona]  Co dalej?
[On]   To już koniec.
[Ona]  Co to właściwie jest?
[On]   Ballada 
[Ona]  O czem?
[On]   Nie wiadomo. Ale jest w tym dużo poezji.
 [pauza]
[Ona]  Jest taka zabawa: Mówi się pierwszą sylabę, resztę trzeba dopowiedzieć, żeby był pełny wyraz.  
 Umiesz?
[On]   Umiem.
[Ona]  Bawimy się. A – 
[On]   Adam
[Ona]  Imion nie wolno. A – 
[On]   Ananas
[Ona]  Sta – 
[On]   Staruszka.
[Ona]  Myślałem że powiesz statek.
[On]   Niech będzie statek.
[Ona]  Tru – 
[On]   Co tru – ?
[Ona]  No tru – 
[On]  [….]  Same głupstwa przychodzą mi do głowy. Mam już dosyć. Nie bawię się.
 [pauza]
[On]   Jest jeszcze inna zabawa.
[Ona]  We dwoje?
[On]   Nie. Dla samotnych.
[Ona]  Dla samotnych?
[On]   Tak. Nazywa się halucynacja. Powtarza się różne słowa bez związku, a potem zaczyna się 
 wszystko widzieć inaczej.
[Ona]  To ciekawe. Spróbuj.
[On]   [powtarza parę razy podnosząc głos i zmieniając akcenty] 
 Okno–szafa–drzwi. Okno szafa drzwi. Okno–szafa–drzwi. [pauza]. Nie wychodzi. Jestem za 
 bardzo zmęczony. Do halucynacji trzeba być w dobrej formie. 
[Ona]  Nie wychodzi dlatego, że to się zamyka. Gdybyś powiedział okno–szafa–morze, byłoby lepiej.
(akc. 17 881, s. 17–18)

Świetny, znakomicie pomyślany i poprowadzony, fragment dramatyczny! Akcja, rozgrywająca się na pogra-
niczu świadomości i nieświadomości dialogujących bohaterów, posiada dwa, ściśle splecione, wzajemnie 
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się warunkujące wątki. Pierwszym jest uporczywe powracanie myśli o śmierci starej kobiety, śmierci, która 
(najprawdopodobniej) już nastąpiła i od której dzieli bohaterów ściana między pokojami. Wątek drugi to 
równie uporczywe próby odrzucenia owej myśli. W kategoriach psychologicznych można tu mówić o nara-
staniu poczucia winy i równocześnie jej wypieraniu, w kategoriach religijnych – o odczuwaniu, a zarazem 
zagłuszaniu wyrzutów sumienia. Ciekawe jest to, w jaki sposób Herbert inscenizuje (właśnie „inscenizuje”, 
czyli wyraża w języku teatru) tę wewnętrzną akcję, jak uzewnętrznia pracę cenzurowanej (pod)świado-
mości i dławionego sumienia. Najogólniej mówiąc, On i Ona konsekwentnie (i chyba w znacznej mierze 
rozmyślnie, intencjonalnie) zagadują fakt śmierci oraz własną moralną odpowiedzialność. Zagadywanie 
jednak okazuje się strategią przeciwskuteczną. Śmierć (i ich własna, realna wina związana ze śmiercią) 
ujawnia się w tym właśnie, co miało ją zakrywać – w języku. Sytuacja taka powtarza się aż trzykrotnie. 

Najpierw w piosence. Piosenka została wywołana przez pragnienie wypełnienia ciszy „czymkolwiek”, 
co pozwoli zapomnieć o tym, co się stało i co jest – za ścianą. Tymczasem jednak piosenka wymyka się spod 
kontroli, sprzeciwia się intencji Onej i Onego, konfrontując ich z niechcianą prawdą. Motyw „pustki” („Był 
sobie król, co pałac miał / W pałacu było pusto”) może być aluzją do pustki w drugim pokoju, gdzie nie 
ma już żywego człowieka. Przypomnijmy: kiedy o świcie On wejdzie do drugiego pokoju, znakiem defini-
tywnie potwierdzającym faktyczność i nieodwracalność śmierci będzie pustka właśnie. Niemniej znaczący 
wydaje się motyw lustra („Srebro i szkło, srebro i szkło / To nie był król, lecz lustro”), wiążący się tradycyj-
nie z autorefleksją, samopoznaniem, sumieniem. Tak oto w piosence o pustym pałacu i królu-zwierciadle 
przemawia lęk, który piosenką właśnie miał zostać uśmierzony – lęk przed uświadomieniem sobie prawdy 
o tym, co dzieje się, co już się stało, w czym uczestniczyli i w czym uczestniczą On i Ona. 

Drugie ujawnienie się w języku faktu śmierci, druga artykulacja skrywanego poczucia winy, dokonuje 
się za sprawą dość skądinąd banalnej, nieskomplikowanej gry „w kończenie słowa”. Psychologia tej gry jest 
w dramacie niedopowiedziana. Co właściwie dzieje się pomiędzy graczami? Oto jedno z wytłumaczeń: dla 
Onej ciągłe omijanie „tego” staje się już nieznośne, Ona, w gruncie rzeczy, chce zacząć o „tym” mówić – ale 
mówienie próbuje przerzucić na Onego. Wypowiadając sylabę „sta”, działa świadomie, wie, że możliwym 
uzupełnieniem są sylaby „ru-szka”, i na to właśnie uzupełnienie – czeka. Gdy On realizuje ten scenariusz 
gry i wypowiada spodziewane słowo, Ona cofa się o krok, ucieka w (pozorowane) zaskoczenie, próbuje 
ponownie zepchnąć „to” w strefę przemilczenia („Myślałam że powiesz statek”). Potem jednak z dziwnym 
(sadystycznym? sadomasochistycznym?) uporem usiłuje wznowić grę na identycznej zasadzie, tym razem 
prowokując wypowiedzenie słowa „trumna” – ale teraz to On nie chce dać się złowić w zastawioną pu-
łapkę (w którą, rzecz jasna, i tak wpada, gdyż niewypowiedzenie, paradoksalnie, jeszcze silniej uwypukla 
niewypowiedzianą treść). Być może jest jednak inaczej: Ona naprawdę nie chce mówić o „tym”, naprawdę 
szuka słów neutralnych („ananas”), w grze jednak, mimowolnie niejako, do głosu dochodzą treści spychane 
w nieświadomość. Jakkolwiek było, gra w kończenie wyrazów okazuje się grą o śmierci (w sensie: przed-
stawiającą śmierć) i grą śmierci (w sensie: zdominowaną przez śmierć). Do formalnie ludycznego dialogu 
wciskają się słowa reprezentujące to właśnie, co miało być pozbawione reprezentacji.

Trzecie ujawnienie się śmierci (i winy) następuje w kolejnej grze czy, jak to powiada On, „zabawie” 
– to zabawa „w halucynację”. Ma ona charakter eskapistyczny, służy (chwilowemu) oderwaniu się języka 
od świata: chodzi przecież o to, by słowa mające swoją określoną referencję na skutek dziwnej, nienatural-
nej artykulacji przekształciły się w pozbawioną referentu glosolalię. To się jednak, oczywiście, nie udaje: 
nie można wyzwolić signifiant od jego pierwotnego signifié. Nie w obliczu intensywnej realności – „tego”. 
W ciągu dźwiękowym „oknoszafadrzwi” nie znika pojęcie „drzwi”, które z kolei odsyła do drzwi drugiego 
pokoju. Drzwi, których Oni nie chcieli otworzyć „zbyt wcześnie” i które otworzą już za kilka godzin – gdy 
będą pewni, że jest „w samą porę”. 

Ciągłe tłumienie, wypychanie, cenzurowanie „tego, o czym nie chcemy mówić”, „tego, o czym nie chce-
my myśleć”, „tego, o czym nie chcemy wiedzieć”, sprawia, że egzorcyzmowane „to” wraca w postaci hiperbo-
licznej i zdeformowanej – jako „niesamowite”. Tak przynajmniej głosi elementarz psychoanalizy i taka jest 
też dynamika zdarzeń w trzeciej wersji Drugiego pokoju. Tuż przed świtem, niemal na granicy nocy i dnia, 



324 Mateusz Antoniuk

On i Ona zdołają na moment zasnąć. I wtedy „to” podlega onirycznej re-inscenizacji, przyjmuje formułę 
groteskową i makabryczną zarazem. 

 SEN
On:  Hej, hej!
 –  Hop, hop!
  Kto tam?
 –  Kto tam? 
  Echo?
 –  Nie. To ja
  Acha. Pomóż. Zgubiłem się. Jak się stąd wydostać? 
 –  Prosto szynami: Na lewo od nieba trzeba skręcić.
  Na lewo? Nie wiem gdzie jest na lewo. Zgubiłem rękę.
 –  W kiosku?
  Na politechnice. Zgubiłem rękę. Oderwała się. Sam nie wiem gdzie.
 –  Boli?
  Nie boli tylko niebiesko.
 –  Chciałeś pewnie otworzyć i klamka urwała rękę.
    Nieprawda! Wcale nie chciałem otworzyć.
 – Pukałeś?
  Pukałem.
 –  I…?
  Biedny ptaszek…
 –  A – teraz – kto – będzie – odpowiadał?
  Ryba
 –  Ryba?
  Ryba. Rybka. Ładna ryba. Cierpliwa.
 –  No, niech […] odpowiada.
  Nie odpowiada. Pływa do góry białym brzuchem

Ona: Ry-ba. Ba-ba
  Baba.
  Stara baba.
  Straszy dzieci
  Cicho syneczku. Mama nie da.
  Dlaczego pani tu się pcha! Widzi pani, że dziecko się boi.
  Nie ma pani oczu? To bezczelność. Proszę nie szczekać. Dziecko jest nerwowe.
  My-szka. Dróż-ka. Nóż-ka. 
  Po co tyle hałasu? Stłukły się? Mleko się sparzyło.
  No to wylać do zlewu.
  Niech pani przestanie w tej chwili. To jest moja siostra. Kwiatki rosną. Niech rosną. W  
  ustach ziemia. No to co? Ale szarpać nie wolno. 
  Koło? Moje. Koło czego? koło młyna. Koło młyńskie. Biały kamień a pod nim robaki. 
  Cicho syneczku. Pokrzyczy i pójdzie. To jest wariatka. Zwariowała ze strachu.
   [koniec snu]
(akc. 17 881, s. 20–21)
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Tekst sceny onirycznej skonstruowany został z podziwu godną precyzją. Zacznijmy od snu Onego – ma 
on strukturę formalnego dialogu. Co to jednak oznacza? Z kim rozmawia bohater? Nie, jak sądzi, z „echem”, 
lecz z „ja” (por. pytanie Onego: „Kto tam? Echo?” i odpowiedź na to pytanie: „Nie. To ja”). Byłbym skłon-
ny sądzić, że – z własnym „ja”. On rozmawia z Onym, z samym sobą, dialog jest, w istocie, solilokwium. 
Rozszczepienie postaci na dwa głosy okazuje się pierwszym zwiastunem bardziej zaawansowanego, dalej 
posuniętego procesu dezintegracji. On śniony przez Onego i rozmawiający ze sobą-Onym traci poczucie 
elementarnej, cielesnej integralności (por. motyw zgubienia ręki), jego tok rozumowania podlega rozkoja-
rzeniu, wypowiadane słowa łączą się w sposób nonsensowny (pytanie: „Boli?”, odpowiedź: „Nie boli tylko 
niebiesko”). Sen wydaje się osiągać ten rezultat, którego nie osiągnęła zabawa „w halucynację”: wyłącza 
Onego z rzeczywistości, przenosi w inny wymiar istnienia. A jednak – tylko pozornie, tylko do czasu. We 
śnie, dokładnie tak jak wcześniej w „halucynacji”, pojawiają się „drzwi”, pierwsza wyraźna aluzja do śmierci 
kobiety z drugiego pokoju. Za tą aluzją błyskawicznie następują kolejne: „ptaszek” i „ryba”. Przypomnijmy: 
„ptaszek” kłuty szpilką, kiedy nie chciał śpiewać, i „ryba”, martwa, wyrzucona przez wodę na brzeg, to 
w tekście trzeciej wersji metafory starej kobiety. Punktem dojścia onirycznego solilokwium Onego okazuje 
się więc aktualizacja metafor użytych wcześniej na jawie i pseudonimujących realność lokatorki drugiego 
pokoju, realność jej choroby i śmierci. W następującym z kolei śnie Onej proces restytucji tej wypieranej 
realności przybiera na sile. Raz jeszcze, tym razem we śnie, swą nieobliczalność potwierdza gra języka: 
„ryba”, metafora starej kobiety, przez foniczne przekształcenie, staje się „babą”. Umarła wychodzi „z wnę-
trza metafory”, przyjmuje fantazmatyczną postać czarownicy, budzącej lęk i obrzydzenie. Sen zamienia się 
w koszmar.

Tekst trzeciej wersji Drugiego pokoju okazuje się więc, przy bliższym wejrzeniu, konstrukcją złożoną 
z iście zegarmistrzowską precyzją. Słowa, kwestie, motywy zazębiają się tu, dialogują, powtarzają. I to nie 
tylko słowa, kwestie czy motywy bezpośrednio sąsiadujące, także te oddzielone, wydawałoby się – niesko-
munikowane.

7.  Czwarta (ostatnia) wersja Drugiego pokoju: wygaszenie wizualności, skracanie 
tekstu

Czwarta, ostatnia wersja dramatu, ta, którą Herbert zdecydował się opublikować, pojawia się po raz pierw-
szy w przekazach maszynopisowych. W archiwum zachowały się aż trzy maszynopisy Drugiego pokoju, 
sporządzane odrębnie, przy trzech odmiennych nastawach maszyny. Różnią się one także pod względem 
tekstowym, różnice te są jednak bardzo drobne, ograniczają się do leksykalnych drobiazgów. Z pewnym, 
acz niewielkim uproszczeniem wprowadzam zatem zbiorcze, integrujące pojęcie „wersji IV”, obejmującej 
trzy wspomniane maszynopisy, pierwodruk dramatu na łamach „Dialogu”18 oraz wszystkie późniejsze, 
kontrolowane przez autora, drukowane przekazy tekstu19. Detaliczne różnice zachodzące między „subwer-
sjami wersji IV” są bez porównania słabsze i drugoplanowe wobec różnic dzielących „wersję IV en masse” 
oraz „wersję III”. 

Najogólniej mówiąc, kształt tekstu w wersji czwartej wyłonił się jako bezpośredni rezultat dwu operacji 
wykonanych przez Herberta na wersji trzeciej: radykalnej zmiany projektu realizacji teatralnej oraz – skró-
cenia samego tekstu. Przyjrzymy się im w takiej właśnie kolejności. 

18 Z. Herbert, Drugi pokój, „Dialog” 1958, nr 4, s. 104–111. 
19 Z. Herbert, Dramaty, Warszawa 1970; tegoż, Wybór poezji. Dramaty, Warszawa 1973; tegoż, Dramaty, Wrocław 1997. 
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7.1. Genologiczna reorientacja – eksperyment (z „niskich pobudek”)

Dopiero teraz, na finiszu pracy twórczej, poeta rezygnuje z efektów wizualnych, przestaje traktować odbior-
cę dramatu jako widza. Cała sfera naoczności zostaje wygaszona: Drugi pokój w swej czwartej inkarnacji 
staje się dramatem radiowym. Formuła słuchowiska sprawdza się znakomicie, ma głębokie uzasadnienie. 
„Oto słuchamy głosów dwojga bohaterów, ale jednocześnie razem z nimi nasłuchujemy odgłosów zza nie-
widocznej ściany” – zauważa Jacek Kopciński, znakomity interpretator opublikowanego Drugiego poko-
ju20. Jaka jednak przyczyna skłoniła Herberta do takiej decyzji artystycznej? Dlaczego poeta zrezygnował 
z wypracowanej już i – jak próbowałem udowadniać – ciekawie pomyślanej, dobrze działającej maszynerii 
teatralnej? Dlaczego postanowił dokonać genologicznej translacji i przetłumaczyć dramat sceniczny, posłu-
gujący się efektami luministyczno-tenebrystycznymi, na dramat radiowy? W notatce o procesie twórczym 
natrafiamy na charakterystyczną wzmiankę: „dramat (współczesny!) radiowy (pobudki niskie)”. Sprawa 
owych „niskich pobudek” jest bardzo ciekawa, pozwala bowiem zobaczyć, że „pracownia Herberta” działała 
czasem według zasad poniekąd merkantylnych…

A rzeczy miały się tak: trzecią wersję Drugiego pokoju Zbigniew Herbert ukończył, jeśli wierzyć dacie 
postawionej na ostatniej stronie zeszytowego czystopisu, 16 lipca 1957 roku. W tym momencie Drugi pokój 
miał postać kompletnego, gotowego dramatu scenicznego, przeznaczonego na deski teatralne. Tymczasem 
jednak następuje nieprzewidziany zwrot sytuacji: Polskie Radio ogłasza konkurs na słuchowisko. Herbert 
jest już rozpoznawalnym autorem dramatycznym – Jaskinia filozofów miała swą premierę w Teatrze Pol-
skiego Radia w styczniu 1957 roku. Szlaki współpracy z Radiem były więc przetarte. Trzydziestokilkulet-
ni „debiutant” znajdował się „na fali wznoszącej”, ale jego sytuacja ekonomiczna wciąż nie była stabilna. 
Zawodowe sukcesy trwały od niedawna, nastąpiły po latach skromnej egzystencji, Herbert miał zaległe 
zobowiązania finansowe oraz nowe wydatki, związane z urządzaniem mieszkania przy ul. Świerczewskiego 
w Warszawie. W tym kontekście kwoty pieniężne, możliwe do zdobycia w konkursie, mogły być zachętą 
niebagatelną. I rzeczywiście – były. 26 września 1957 roku Herbert pisał w liście do Haliny Misiołkowej: 

Dostałem list od Andrzejewskiego i Jastruna zapraszający mnie do „Europy” (konkurencja Sandauera). Skład redakcji 
przedstawia się interesująco. W każdym razie muszę tam pójść i zbadać sytuację. Dostałem już zaproszenie do Anglii 
i w związku z tym mój pobyt zagranicą (o ile dojdzie do skutku) potrwa parę miesięcy, więc wolałbym nie brać stałej 
posady, aby czuć się bardziej swobodnym. W każdym razie muszę teraz dużo pisać, aby także wybrnąć z długów. W tym 
tygodniu zabiorę się do słuchowiska. Termin składania prac jest 31.X więc chyba zdążę21. 

„Zabranie się do słuchowiska”, o którym donosi Herbert adresatce – to po prostu przerobienie na słu-
chowisko gotowego już dramatu scenicznego, ukończonego kilka miesięcy wcześniej, w lipcu. Między 26 
września a 31 października – w niewiele ponad miesiąc! – Drugi pokój stał się dramatem radiowym. 

Tak oto wyjaśnia się zagadka „niskich pobudek”, które – według notatki – decydowały o ostatecznej 
formie utworu. Genologiczna reorientacja procesu twórczego okazuje się w świetle tych odkryć nie tyle 
kwestią artystycznego eksperymentu, ile raczej zawodowej pragmatyki pisarza. Dodajmy: przerabianie dra-
matu na słuchowisko okazało się czynnością opłacalną. Herbert zdobył za Drugi pokój nagrodę, choć nie 
pierwszą, a trzecią, wycenioną przez Polskie Radio na kwotę 15 tysięcy złotych. Pierwsze miejsce przypadło 
wówczas… Edmundowi Niziurskiemu (za słuchowisko Podróżni), drugie – Halinie Auderskiej (autorce 
słuchowiska Na tamtym brzegu). Oprócz korzyści pieniężnej, udział w konkursie przyniósł inny jeszcze 
sukces. W kwietniu 1957 roku program I Polskiego Radia wyemitował trzy zwycięskie słuchowiska. Dla 
Herberta musiało to być wydarzenie istotne, skoro zachował wycinek gazety z programem radiowym i go-
dziną emisji Drugiego pokoju. 

20 J. Kopciński, Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2008, s. 283.
21 Z. Herbert, Listy do Muzy, Gdynia 2000, s. 164.
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7.2. Skrócenie tekstu

Czy skrócenie tekstu, druga operacja, na której ufundowana została finalna wersja dramatu, jest pochodną 
operacji pierwszej, a więc „genologicznej translacji”? Trudno stwierdzić jednoznacznie. Przekształcając 
dramat sceniczny w słuchowisko, Herbert mógł uznać, że formuła spektaklu radiowego preferuje tekst 
bardziej lakoniczny, zwarty. Zastanawia jednak rezygnacja z fragmentów, które – właściwie – powinny do-
brze korespondować z poetyką słuchowiska. Mam tu na myśli fragmenty dialogiczne, w których On i Ona 
rozmawiają o doświadczeniu słuchania, a więc o fundamentalnym doświadczeniu dramatu radiowego:

[Ona]  No teraz słyszałeś?
[On]   Słyszałem
[Ona]  Co?
[On]    Trudno określić. A ty?
[Ona]  Fontannę
[On]   Tak. Dużo drobnych kropel i syk wody. 
[On]    Fontannę?
[Ona]  Tak. Dużo drobnych kropel i syk wody.
[On]   Ja słyszę jakby ktoś dmuchał w flet ale tak delikatnie żeby się żaden ton nie oderwał.
[Ona]  Fontanna, flet? Co to wszystko znaczy? 
[On]    Przesłyszały nam się rzeczy, których nie ma.
[Ona]  Słuchanie to niesamowite zajęcie. Cierpnę cały, ale słyszę coraz więcej 22. 
[On]    To wyczerpuje. Trzeba zapomnieć o własnej krwi.
[Ona]  Jak to zapomnieć?
 moment
[On]    Nie słyszeć jej. To są fale. Kiedy podchodzą do uszu człowiek głuchnie. Ale jest taki ułamek
 sekundy kiedy słychać wszystko.
[Ona]   Bardzo trudno na to trafić?
[On]     Bardzo trudno.
[Ona]   Jak natężam słuch naprzód nie słyszę nic, a potem tak jakby śnieg padał.
[On]    Jak się za bardzo myśli można zgłupieć. Jak się za bardzo słucha można ogłuchnąć.
[Ona]  Tak. No i co?
[On]    Nic.
[Ona]:  Nie posuwamy się. Coś słychać, ale nic pewnego. Ostatni raz słyszałem ją wczoraj wieczór.    
 Coś wtedy upadło na ziemię 
(akc. 17 881, s. 9v)

Cokolwiek nakłoniło Herberta do skracania tekstu, należy podkreślić, że wiązało się z pewną utratą, ubyt-
kiem. Bodaj najciekawsza jest tu właśnie kwestia rezygnacji ze sceny onirycznej. Wpisuje się ona bowiem 
w szerszą i zadziwiająco stabilną tendencję zachodzącą w twórczości Zbigniewa Herberta. W ostatnim 
rozdziale pierwszej części niniejszej książki była już mowa o zabiegu dokonanym przez poetę w toku kom-
ponowania tomu Pan Cogito – polegał ów zabieg, przypomnijmy, na usunięciu trzech wierszy onirycznych. 
Rysuje się tu więc intrygująca paralela. W 1957 roku autor Drugiego pokoju wykreśla z Drugiego pokoju 
efektowną i dobrze wkomponowaną w całość tekstu scenę oniryczną; w roku 1974 autor Pana Cogito wy-
kreśla z Pana Cogito świetne wiersze oniryczne. W wyniku tych operacji oba dzieła – dramat i tomik – stały 
się, w pewnej mierze, uboższe, mniej różnorodne, bardziej homogeniczne. 

22 Ewidentny błąd w rękopisie – Herbert omyłkowo stosuje męską końcówkę czasownika. 
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Spieszę z zastrzeżeniem – nie uprawiam tu negatywnej oceny dzieła skończonego w zestawieniu z dzie-
łem in statu nascendi. Krytyka genetyczna nie jest i nie chce być potocznie rozumianą krytyką autorskich 
decyzji. Usiłuję jedynie pokazać, że historii powstawania Drugiego pokoju nie da się dobrze opowiedzieć 
w samych tylko kategoriach perfekcjonistycznego teleologizmu i progresywizmu. Nie jest to, jak sądzę 
(a w każdym razie: niewyłącznie), historia postępującego doskonalenia, to także historia utraty realnych 
wartości i jakości. 

8. Krótka rekapitulacja i dłuższe dopowiedzenie 

Historię Drugiego pokoju zobrazować możemy teraz następującym schematem:

pomysł na opowiadanie o tematyce „lokatorsko-kryminalnej”
(brak zachowanej dokumentacji) – około 1957


pierwsza wersja Drugiego pokoju

(częściowo zachowana dokumentacja) – około 1957


druga wersja Drugiego pokoju
(brak zachowanej dokumentacji) – około 1957


trzecia wersja Drugiego pokoju

(kompletna dokumentacja) – ukończona 16.07.1957


czwarta wersja Drugiego pokoju
(kompletna dokumentacja) – październik/listopad 1957, pierwodruk 1958

Na marginesie opowieści o „przepoczwarzaniu się” Herbertowskiego dramatu warto jeszcze postawić 
pytanie o interpretację. Zbiór odczytań Drugiego pokoju – zgodnie z terminologią przyjętą przeze mnie na-
leżałoby powiedzieć: czwartej wersji Drugiego pokoju – przyrasta, niespiesznie może, lecz konsekwentnie, 
od kilku dziesięcioleci. Dramat został rozpoznany jako sztuka socjologiczna, oddająca z niemal naturali-
stycznym weryzmem realia epoki lat pięćdziesiątych (zjawisko przymusowego „dokwaterunku”, problemy 
metrażowo-lokatorskie, wynikające stąd konflikty międzyludzkie), a zarazem jako sztuka psychologiczna, 
studium ludzkiego okrucieństwa, znieczulicy i „banalności zła”; wreszcie jako utwór podejmujący temat 
takich doświadczeń ludzkich, jak lęk i samotność23. Jedną z ostatnich odsłon interpretacyjnego przedsię-
wzięcia jest niewątpliwie śmiała, oryginalna lektura Jacka Kopcińskiego. Monografista i edytor dramatycz-
nej twórczości Herberta poszedł w swym odczytaniu o krok dalej. 

Najkrócej mówiąc: Drugi pokój według Kopcińskiego, będąc dramatem psychologicznym i socjolo-
gicznym, jest równocześnie (czy może raczej: w swych warstwach głębszych) dramatem archetypicznym, 

23 W tym kręgu rozpoznań mieszczą się m.in. następujące komentarze (zazwyczaj łączące interpretację z precyzyjnymi analizami 
z zakresu poetyki dramatu): M. Piwińska, Zbigniew Herbert i jego dramaty, „Dialog” 1963, nr 8 (przedruk w: Poznawanie Her-
berta, red. A. Franaszek, t. 2, Kraków 1998, s. 323–325); S. Kruk, Teatr Byrskich i dramat Herberta, „Więź” 1968, nr 9; M. Wyka, 
Jak oswajać konieczność, czyli o twórczości Herberta, „Dialog” 1971, nr 7; J. Marczyński, Konstrukcja dramatów Zbigniewa Her-
berta, „Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 5; E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak, Teatr poety, w: Czytanie Herberta,  
red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt, Poznań 1995, s. 205–207; A. Krajewska, Teatralna persona, czyli Herberta poetyka 
sceny, w: tejże, Dramat i teatr absurdu w Polsce, Poznań 1996, s. 134–135; H. Filipowicz, Szklane oczy Hery. Reinterpretacja…, 
s. 39–40; E. Guderian-Czaplińska, Sąsiedzi, w: Dramat polski. Interpretacje. Część 2. Po roku 1918, red. J. Ciechowicz, Z. Maj-
chrowski, Gdańsk 2001, s. 205–217.
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symbolicznym, a nawet – metafizyczno-religijnym. Główną tezę tej interpretacji streścić można następują-
co: On i Ona stanęli przed szansą trudnego do nazwania i opisania, lecz realnego doświadczenia duchowe-
go. Byłoby to, jak rozumiem, doświadczenie obcowania z „czymś” świętym i tajemniczym. To coś („coś, co 
jest za ścianą”) może być świętością ludzkiego życia i ludzkiej śmierci, tajemnicą przejścia między życiem 
a śmiercią (lub może: przejścia przez śmierć). 

Jak możliwa jest taka interpretacja Drugiego pokoju, tekstu, w którym ani raz nie pojawia się słowo 
„świętość”? Interpretator nie ułatwia sobie zadania, lecz – w pewnej mierze – jeszcze je komplikuje. Swoje-
go odczytania nie formułuje w kategoriach interpretacyjnej „woli mocy”, nie twierdzi, w duchu pragmaty-
zmu, że religijno-archetypiczny sens jest (wyłącznie lub w głównej mierze) czytelniczą projekcją, konstruk-
tem. Metodologiczna retoryka Kopcińskiego wskazuje raczej na tradycję hermeneutyczną czy – przede 
wszystkim – ingardenowską:

W takim też porządku chciałbym prowadzić moją interpretację dramatu Herberta, traktując kwestie jego bohaterów 
jako słowny szkielet przeznaczony do ostrożnej, niewykraczającej poza informacje zawarte w samym dialogu, konkre-
tyzacji24. 

Istotnie, badacz zwraca szczególną uwagę na dwa motywy wpisane w tekst dramatu. W pewnym mo-
mencie akcji On opuszcza mieszkanie, wchodzi do klatki schodowej sąsiedniej kamienicy i stamtąd zagląda 
do pokoju „starej”. Po powrocie relacjonuje żonie rezultat zwiadu.

Ważne jest, że światło się pali. Tam jest bardzo jasno. Pali się górne światło i pewnie jeszcze nocna lampka. 

Okazuje się, że w tym samym czasie, w którym On zaglądał do drugiego pokoju, Ona usłyszała pewien 
dźwięk:

Ona: Zdawało mi się, że ktoś krzyknął. Ale to pewnie na ulicy.
On: Pewnie na ulicy.
Ona: To był wysoki krzyk. Tak nawołują się młodzi. Może mi się w ogóle przesłyszało. 

Oba motywy – światło i wysoki krzyk – wytłumaczyć można w ramach interpretacji wyłącznie psycholo-
giczno-socjologicznej. W pokoju już umarłej lub właśnie umierającej kobiety jest jasno, bo świeci się tam 
światło elektryczne. On określa jasność jako „ważną”, gdyż jest już późny wieczór, kobieta zaś „nigdy tak 
długo nie pali światła” – wszystko to może oznaczać, że „stara” ciężko zachorowała, nie ma sił, by podnieść 
się z łóżka i wyłączyć lampkę (lub nawet – już umarła). Krzyk mógłby być znakiem, iż „stara” cierpi czy 
kona – jeśli jednak głos był „młody”, dobiegał nie zza ściany, lecz z ulicy, to sam znak traci na wiarygod-
ności. Innymi słowy, „światło” i „krzyk” pojawiają się w dramacie jako potencjalne poszlaki, świadczące 
o stanie zdrowia niewygodnej sąsiadki – dlatego On i Ona zwracają na nie uwagę. Jacek Kopciński prze-
konuje jednak, iż motywy te – niezależnie od swych uwarunkowań realistycznych – nabierają znaczeń 
symbolicznych. 

Na chwilę, na jedno mgnienie do ich zamkniętego świata szczurów „gnijących” w swojej klatce […] i zagryzających 
swoich rywali, przedarł się sygnał tajemnicy z „tamtej strony”, ale szybko zanikł niczym zbyt słaba fala radiowa czy zbyt 
subtelny dla ich sumienia czy umysłu dźwięk25.

24 J. Kopciński, Nasłuchiwanie. Sztuki…, s. 281.
25 Tamże, s. 303.
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Czy jasne światło, wydobywające się z pokoju staruszki, i wysoki krzyk dochodzący z ulicy nie są w dramacie Herberta 
„znikliwym” znakiem tajemnicy niepojętej dla lokatorów świata po katastrofie? Nie tajemnicy śmierci, ale – świętości. 
Niewidocznej, cichej, zagłuszonej, a jednak niezwykle wymownej26.

Inaczej mówiąc, Drugi pokój w interpretacji Jacka Kopcińskiego jawi się jako struktura podwójnego ko-
dowania. Określone motywy, słowa, kwestie znaczą równocześnie w planie dosłownym (w planie dramatu 
psychologiczno-socjologicznego) i w planie metaforycznym (w planie dramatu archetypiczno-religijnego). 
Gdy On powiada (i to trzykrotnie! w trzech różnych miejscach dramatu!), że jest „piekielnie zmęczony” to, 
oczywiście, posługuje się zwykłym frazeologizmem, ale też demaskuje swoje pogrążenie w sferze zła (a za-
razem odcięcie od, reprezentowanej przez krzyk i światło, sfery świętości). Ratunkiem dla Onej i Onego 
(dla ich człowieczeństwa, duchowości etc.) byłoby dostrzeżenie tej zasadniczej podwójności. Niestety, On 
i Ona pozostają głusi i ślepi na jakiekolwiek ślady sacrum w profanum i w konsekwencji skazują na śmierć 
– nie tyle starą kobietę, ile raczej siebie samych. Śmierć, jaką na siebie sprowadzają, polega na duchowej 
martwocie. 

Przedmiotem interpretacji Jacka Kopcińskiego jest, oczywiście, Drugi pokój opublikowany, podany do 
druku przez autora. Zgodnie z przyjętą w tym rozdziale nomenklaturą należałoby powiedzieć: przedmio-
tem tej interpretacji jest czwarta wersja Drugiego pokoju. Jako „historyk” Drugiego pokoju chciałbym w tym 
miejscu zapytać: czy śmiałe, a zarazem precyzyjne odczytanie Kopcińskiego dałoby się rozciągnąć także na 
wersje wcześniejsze? I co ciekawego mogłoby się wydarzyć, jeśli podejmiemy taką próbę? Pytanie to trudno 
byłoby kierować pod adresem wersji pierwszej, ocalałej jedynie we fragmentach, w grę nie może wchodzić 
wersja druga – nie znamy dziś z niej ani jednego słowa, nie da się więc powiedzieć, na co pozwalał bądź nie 
pozwalał jej „słowny szkielet”. Inny jest wszakże casus wersji trzeciej. To już kompletny, domknięty dramat, 
zawierający wszystkie sensy wersji czwartej, bogatszy jednak o – wytracone ostatecznie – potencjały zna-
czeniowe. Tutaj można już zasadnie spytać: co by było, gdybyśmy przenieśli paradygmat interpretacyjny 
zaproponowany przez Jacka Kopcińskiego dla wersji ostatecznej – na wersję przedostateczną? 

I oto, już od razu, rzecz ciekawa: w tekście Drugiego pokoju III odnajdujemy, zaraz na pierwszej stro-
nie, niespodziewanie silny opór przeciw lekturze archetypiczno-symbolicznej. Opór, w dodatku, stawiany 
przez samego autora. Myślę o cytowanej już w tym rozdziale autorskiej przedmowie. Wydobądźmy z niej 
na pierwszy plan jedno zdanie: „Trzeba grać z podtekstem, ale bez metafizyki, bo podtekst jest przeważnie 
płaski, naturalistyczny (cóż na to poradzić!)”. Dla interpretatora usiłującego czytać Drugi pokój jako sztu-
kę o podtekstowej właśnie, głębokiej strukturze symbolicznej, jako utwór właściwie religijny, ukryty pod 
wierzchnią warstwą socjologiczno-psychologicznej dramy, jest to zdanie – przyznać trzeba – kłopotliwe. 
Przyjęte w całej rozciągłości, zakłada ono stanowcze, autorskie weto wobec takiej hermeneutyki czy kon-
kretyzacji, w której „światło” i „krzyk” są sygnałami świętości. Jeśli chcielibyśmy podtrzymać interpretację 
wersji czwartej „na terenie” wersji trzeciej, siłę tego zakazu trzeba by jakoś zneutralizować.

Możliwość pierwsza: przedmowa Herberta ma charakter, w pewnej przynajmniej mierze, ironiczny 
i autoironiczny. Ironia zaś oznacza rozsunięcie między konstatywnym a performatywnym aspektem wypo-
wiedzi: mówi się jedno, a – w rezultacie – wypowiada się drugie. Na tej zasadzie autorski „zakaz czytania 
metafizycznego” działać może jako – nawet zamierzona – prowokacja, rodzaj gry z czytelniczą uważnością. 
Możliwość druga: Herbert rzeczywiście mówi do nas, że jego dramat nie otwiera się na żadną metafizyczną 
perspektywę. Ale to, co mówi autor o swoim dziele, nie jest (a w każdym razie: nie musi być) wszystkim, co 
dzieło mówi „samo od siebie”. Autor wprawia w ruch sensotwórczą maszynerię tekstu i czyni to (zawsze czy 
niemal zawsze) z konkretną intencją, lecz maszyneria, raz włączona, może przecież wyprodukować więcej 
znaczeń niż zakładał plan konstruktora. 

Jeśli – tak czy inaczej – uporamy się z przeszkodą w postaci „antymetafizycznej” autointerpretacji, zawar-
tej na pierwszej stronie rękopisu, i zanurzymy się w sam tekst dramatu z intencją „lektury metafizycznej”… 

26 Tamże, s. 317.
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czeka nas nagroda za wytrwałość. Wersja trzecia zawiera oczywiście wszystkie elementy „słownego szkie-
letu”, na których Jacek Kopciński oparł swoją archetypiczno-symboliczną interpretację. Ale nadto są tu 
jeszcze przynajmniej dwa momenty nieobecne już w wersji opublikowanej, a dobrze „pasujące” do „meta-
fizycznej lekcji” utworu. 

Pierwszy z nich wydarza się w chwili, gdy On udał się na „zwiady” do klatki schodowej sąsiedniej ka-
mienicy, by z wysokości i oddalenia zajrzeć przez okno do wnętrza „drugiego pokoju”. Ona zostaje wówczas 
sama. W wersji finalnej samotność Onej nie jest w ogóle przedstawiana – dialog (i akcja) urywa się wraz 
z wyjściem Onego, zostaje wznowiony wraz z jego powrotem. W wersji trzeciej było jednak zupełnie inaczej: 

 [pauza] [pauza]
 [Nuci kilka   [Ona sama. Nuci parę razy kilka urwanych 
 taktów i nasłuchuje]
[Ona]  Poszedł. Dobrze, że poszedł. Bardzo dobrze. [pauza] Wcale nie czuję samotności. Człowiek na pewnym pozio-
mie nigdy nie jest samotny. Zawsze ma pod ręką rozdwojenie. Na duszę i ciało, na miłość i obowiązek, na śmiech i płacz. 
Kiedy sparaliżowało mego ojca miałam właściwie dwu ojców. Prawy był dostojnym, milczącym filozofem. Lewy – lepiej 
nie mówić o lewym. [pauza] Dlatego jest ciasno ponieważ jest nas tu więcej niż dwoje. Czasem pełno jak w kościele. Te-
raz jeszcze jest porządek. Wszyscy stoimy twarzą do tej ściany. Jak przed ołtarzem. Niedługo odwrócimy się i staniemy 
twarzą w twarz. Co wtedy? [pauza] Wtedy to się skończy. Na razie polujemy [pauza] Poszedł. Dobrze że poszedł. Może 
coś zobaczy. Jak zobaczy przyjdzie i powie. Obiecał: zobaczę i wrócę. Chciał być świadkiem; to wymaga dużo wysiłku 
i to wcale nie jest bierna rola. Zawsze jest się po jednej albo po drugiej stronie. I pomaga się: wstrzymanym oddechem, 
przerażeniem. Jeśli oczy są za słabe, trzeba pomóc rękami. [pauza] Nie wraca. To nie ma znaczenia. Nie ważne jest czy 
coś widzi. Samo się toczy. Samo się zatrzyma. Nie można uspokoić, ani przyspieszyć, ani przemóc, ani przekrzyczeć.
(akc. 17 881, s. 13–14)

Aż do tej pory Ona jawiła się nam konsekwentnie jako postać o niezbyt szerokich horyzontach inte-
lektualnych, mało filozoficznym usposobieniu, niewyrafinowanym języku. Taka też konstrukcja postaci 
podtrzymana zostaje w dalszym ciągu dramatu. Tutaj jednak dzieje się coś dziwnego. Ona – ten jeden 
jedyny raz – mówi sama do siebie. I mówi tak, jakby dostąpiła nagłego ubogacenia języka i wyobraźni, 
jakby wstępowała (chwilowo) na wyższy poziom świadomości. Passus o dualizmie ludzkiej egzystencji, 
porównanie częściowo sparaliżowanego ojca do „dostojnego milczącego filozofa” – monolog wyraźnie wy-
kracza tu poza dotychczasową, dość przecież wąską, skalę głosu Onej. Punkt kulminacyjny wyznacza myśl 
o możliwej, przeczuwanej epifanii. „Niedługo odwrócimy się i staniemy twarzą w twarz. Co wtedy?” – 
„niedługo”, jak się wolno domyślać, oznacza tu „po śmierci”, która zawsze przychodzi szybko (skoro nawet 
najdłuższe ludzkie życie umyka niepostrzeżenie). W słowach Onej zdaje się przebijać stara chrześcijańska 
metafora pełni poznania:

Teraz widzimy niejasno jak w zwierciadle
potem zobaczymy bezpośrednio – 
twarzą w twarz.

Ale oczywiście: to aluzyjne przywołanie metafory św. Pawła w trzeciej wersji Drugiego pokoju prowadzi nie 
tyle do jej afirmacji, ile negacji. Na pytanie „Co wtedy?” Ona – po chwili milczenia – udziela samej sobie 
stanowczej odpowiedzi: „Wtedy to wszystko się skończy”. Tym samym możliwość epifanii, odsłaniającej 
jakiś wyższy, transcendentny sens rzeczywistości – na chwilkę rozbudzona odniesieniem do chrześcijań-
skiego nowotestamentowego intertekstu – zostaje przekreślona. 

Czytając ten fragment „à la Jacek Kopciński”, powinniśmy powiedzieć: Ona faktycznie staje – chwilę po 
wypowiedzeniu monologu – przed szansą na pewien rodzaj duchowego olśnienia, epifanii. On rzeczywi-
ście „coś zobaczył”, istotnie „przyszedł i powiedział”, wywiązując się z roli naocznego świadka. Powiedział 
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mianowicie, że w drugim pokoju jest „bardzo jasno”. Rzecz w tym, że sam nie pojął istoty swego świade-
ctwa, nie pojęła jej również Ona. Stwierdzenie „to wszystko się skończy” pełni funkcję samosprawdzającej 
się przepowiedni: znak „świętej śmierci” za ścianą został dostrzeżony, ale niezdekodowany. On i Ona zmar-
nowali szansę na doświadczenie duchowe, mogące rozświetlić ich jałową, bezduszną i w gruncie rzeczy 
nieszczęśliwą egzystencję. 

Przyjrzyjmy się drugiemu z wyżej wspomnianych „metafizycznych momentów”, które znikły w toku 
przetwarzania tekstu. W wersji opublikowanej nie pojawiają się wzmianki odnoszące akcję dramatyczną do 
porządku dni tygodnia. W wersji manuskrytpowej wiemy dokładnie, kiedy akcja się rozpoczyna: 

[On]    Jaki dzisiaj dzień?
[Ona]  Wtorek.
[On]    [z namysłem] wtorek… wtorek… wtorek?
[Ona]  Wtorek.
[On]  Wtorek. Nie. Nie możliwe.
[Ona]  Przedwczoraj była niedziela.
[On]  No to co?
[Ona]  To znaczy dzisiaj musi być wtorek. 
(akc. 17 881, s. 4)

i wiemy, kiedy się kończy. Gdy rankiem ostatniego dnia akcji bohaterowie budzą się po krótkim i koszmar-
nym śnie, odbywa się między nimi następujący dialog: 

[On]    Jaki to dzisiaj dzień?
[Ona]  Piątek
[On]    Piątek, piątek. Pewna jesteś.
[Ona]  Mur.
[On]  Teraz nie możemy sobie pozwolić na połknięcie jednego dnia. Pomyłka to – 
[Ona]  To co?
[On]   Katastrofa.
 [pauza]
[On]   Piątek to dla ciebie dobry dzień?
[Ona]  Znośny.
[On]   Ja zdałem w piątek maturę.   
(akc. 17 881, s. 22)

Już za chwilę On uda się do drugiego pokoju i definitywnie potwierdzi, że jego lokatorka nie żyje. „To 
musiało stać się niedawno” – powie po powrocie. Piątek zatem jest tym dniem, w którym śmierć sąsiadki 
staje przed młodymi jako fakt już absolutnie oczywisty, potwierdzony, niebędący przedmiotem domysłu, 
lecz naocznego stwierdzenia. Jeśli przyjmiemy taką wrażliwość interpretacyjną, w której „światło” i „krzyk” 
to znaki świętej śmierci, a „piekielne zmęczenie” jest nazwaniem infernalnej kondycji bohaterów…, tak-
że i „piątek”, z oczywistych powodów, może być potraktowany jako ślad sakralnego wymiaru zdarzeń. 
Oczywiście, niedostrzeganego przez Oną i Onego, dla których piątek będzie jedynie dniem należącym do 
prywatnej biografii, a nie do symbolicznej struktury, porządkującej w sposób uniwersalny ludzką historię.

 Może nie lęk powodował starą kobietą [kiedy zamknęła się w drugim pokoju i przestała wychodzić na zewnątrz – 
przyp. M.A.], ale właśnie odwaga, niezwykła, wydawałoby się przerastająca ludzkie siły determinacja, jakieś niezrozu-
miałe dla tych dwojga postanowienie doprowadzenia „sprawy” do końca poprzez – zaryzykujmy na koniec ten domysł 
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– świadome wyrzeczenie się siebie? Czy ta wyłysiała staruszka nie okazała się odważniejsza i silniejsza od młodych za 
ścianą – we własnym domu, z perspektywą dwóch desek zbitych „na krzyż”?27 

W interpretacji Jacka Kopcińskiego śmierć staruszki jawi się jako słabe, dyskretne echo krzyżowej ofiary 
Chrystusa. Takie „chrystologiczne” odczytanie – można by z bodaj większym powodzeniem rozegrać na 
terenie wersji trzeciej – archiwalnej. Właśnie ze względu na ów, kilkukrotnie podkreślany, piątek… A skoro 
już wejdziemy na taką ścieżkę lektury, możemy pójść dalej i zauważyć na przykład, że „ryba”, będąca w wer-
sji trzeciej metaforą starej kobiety, to także przecież symbol chrystologiczny… 

Wszystko, co tu stwierdzono pozwala, jak sądzę, dowieść, że wersja trzecia, bardziej jeszcze niż opub-
likowana wersja czwarta, stanowi dogodny teren dla lektury metafizyczno-religijnej. Pojawia się jednak 
nieuchronne pytanie: co właściwie robimy z tekstem i przed-tekstem Drugiego pokoju, oddając się takiej 
pasji interpretacyjnej? Czy istotnie odkrywamy jego głęboką strukturę symboliczno-archetypiczną, być 
może nawet nie w pełni uświadamianą przez samego autora, lecz prześwitującą przez niedbały, zgrzebny, 
banalny po trosze język dialogujących postaci? A może raczej – zachowujemy się jak owi amerykańscy stu-
denci z eksperymentu Stanleya Fisha? Pamiętamy dobrze ten, wielokrotnie komentowany, esej. Sekwencja 
nazwisk zapisana kredą na tablicy:

Jacobs-Rosenbaum
Levin

Thorne
Hayes

Ohman (?)

stała się w oczach studentów wierszem religijnym, streszczającym wybrane wątki historii zbawienia. Tylko 
i wyłącznie dlatego, że studenci nastawili się (czy: zostali nastawieni) na obcowanie z siedemnastowieczną 
poezją metafizyczną. 

Jeżeli wasza definicja poezji mówi wam, że język poezji jest złożony, w taki sposób poddacie badaniu język tego, co 
zidentyfikowaliście jako wiersz, że odnajdziecie złożoność, o której już wiecie, że „tam” jest. […] Posiadając silne prze-
konanie, że stoją przed religijnym wierszem, moi studenci byliby w stanie przekształcić każdą listę nazwisk w taki sam 
wiersz […] ponieważ odczytywaliby te nazwiska zgodnie z przeświadczeniem, że nadano im chrześcijańskie znaczenie28. 

Być może tak właśnie my postępujemy, kiedy w „piątku”, „rybie” czy „świetle” dostrzegamy – wpisane 
w tekst dramatu – ślady metafizycznego sensu, umykającego Onej i Onemu, lecz czytelnego dla nas, inter-
pretatorów „uważniejszych”. 

A może – jednak – wszystkie te sensy są tam naprawdę? Znalezione, nie zaś zaprojektowane? Może…

27 Tamże, s. 317.
28 S. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi, tłum. A. Grzeliński, w: tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane,  

wyd. II, Kraków 2008, s. 86–87.


