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III. Herbert i marginesy Miłosza.  
Czytanie tomu Na brzegu rzeki 

1. Pisanie na marginesie

Marginalia to bodaj najbardziej spektakularny typ śladu pozostawianego przez pracę czytania. Gdy czy-
telnik (w tym również pisarz-czytelnik) sporządza wypis z lektury dzieła w notatniku, ustanowiony zo-
staje pewien rodzaj fizycznego dystansu między czynnościami czytania i notowania: czytanie ma swoje 
„miejsce”, notowanie – swoje. Nawet jeśli – a tak jest zazwyczaj – notatnik leży obok książki na blacie tego 
samego biurka, wciąż mamy do czynienia z formą separacji, odstępu. Gdy natomiast notatka o czytanej 
książce zagnieżdża się w samej książce, sytuacja ulega zmianie. Gest ręcznej adnotacji czynionej na mar-
ginesie zadrukowanej strony można interpretować jako wyraz specyficznej intencji: byłaby to, z jednej 
strony, intencja natychmiastowego utrwalenia rezultatu dziejącej się lektury, z drugiej zaś intencja nawią-
zania bezpośredniego, fizycznego niemal kontaktu z czytanym tekstem (pośrednio zaś z tym, co tekst ów 
reprezentuje, uobecnia: z jakąś myślą, argumentem, punktem widzenia czy z osobą autora). Czytelnik – 
komentator jest do tego stopnia poruszony czytanym passusem, iż nie chce odkładać zapisu wrażenia „na 
później” i „na gdzie indziej” (nawet jeśli byłoby to niewielkie przesunięcie); chce proklamować własny sąd 
„tu i teraz”, wkraczając z komentarzem w obręb tego, co komentowane. Psychologia tej praktyki lekturowo-
-notatkowej bywa z pewnością różna: natychmiastowość i bezpośredniość zapisu może mieć swe źródło 
w zachwycie, zdziwieniu, gniewie. Skala „afektów czytania-pisania” jest szeroka. Zawsze jednak marginalia 
przekształcają drukowaną książkę: przestaje być ona jedynie miejscem przyjmowania cudzego tekstu, staje 
się – w mniejszym czy większym stopniu – miejscem wytwarzania tekstu własnego. W skrajnym przypadku 
zadrukowana karta może przekształcić się w brulionowy manuskrypt, w którym rodzi się autonomiczny 
tekst czytelnika-pisarza: nowy, odrębny utwór literacki. Takim właśnie rezultatem kończyły się czasem lek-
tury Johna Keatsa. Angielski poeta kilkakrotnie wytworzył swoje własne wiersze (sporządził ich pierwszy 
zapis) na stronicach czytanych książek, prezentujących dzieła Chaucera, Dantego czy Szekspira1. 

Marginalia od dawna budziły zaciekawienie badaczy, biografów i bibliofilów. Zdawali sobie z tego spra-
wę sławni pisarze, którzy wiedzieli, że ich prywatne księgozbiory staną się przedmiotem troski oraz zacie-
kawienia potomności, a pozostawione książki będą skrupulatnie przeglądane, właśnie w poszukiwaniu 
odręcznych komentarzy. Thomas Mann, przeczuwając, iż jego archiwum wraz z domową biblioteką zyska 
kiedyś status placówki muzealnej, przeprowadził ponoć autocenzurę marginaliów, usuwając te zapisy, któ-
rymi – jak można się domyślać – nie chciał się dzielić z potomnymi2. 

1 Zob. S. Hebron, John Keats: A Poet and His Manuscripts, London 2009, s. 47. 
2 Pisze o tym Dirk van Hulle, zob. Textual Awareness. A Genetic Study of Late Manuscripts by Joyce, Proust, and Mann, Ann Arbor 

2004, s. 8–9.
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Gdybyśmy chcieli „dopasować” Herberta-czytelnika do klasyfikacji dzielącej „czytających pisarzy” na 
„wypisywaczy” i „marginalistów”, zdecydowanie bliżej byłoby mu do pierwszej kategorii. Autor Pana Cogito 
intrygujące go passusy zwykł raczej przepisywać do notatników bądź (jak w przypadku dzieł traktujących 
o upadku Rzymu, czytanych dla potrzeb Lekcji łaciny) na luźne kartki. W taki też sposób utrwalał lekturowe 
komentarze. Herbertowski ołówek często dotykał kart książek (lub ich kserokopii), zwykle jednak jego ruch 
ograniczał się do podkreślenia wybranych passusów, nierzadko później przepisywanych do notatnika (por. 
ustalenia z rozdziału o lekturach filozoficznych). 

Na tle stosunkowo skromnej Herbertowskiej praktyki marginaliów wyróżniają się ślady czytania pozo-
stawione przez poetę wewnątrz tomu wierszy Czesława Miłosza zatytułowanego Na brzegu rzeki i opubli-
kowanego nakładem Wydawnictwa Znak w roku 1994. Nie są to z pewnością najciekawsze marginalia, na 
jakie może natrafić krytyk genetyczny, sądzę jednak, iż także temu przejawowi działania Herbertowskiego 
lektorium-skryptorium warto przyjrzeć się uważniej. 

To „przyglądanie się” będzie miało w sobie bez wątpienia coś z „podglądania”. Trudno zaprzeczyć: za-
piski na marginesie prywatnej książki stanowiącej własność poety nie były i nie są przeznaczone dla moich 
oczu. Występuję tu więc w roli intruza (i wciągam w nią czytelnika tego rozdziału). Ale biblioteka Herber-
ta – jak biblioteka Manna, jak biblioteki wielkich pisarzy – stała się już dobrem kultury. Treści zapisane 
na marginesie Miłoszowych wierszy nie dotykają spraw szczególnie drażliwych, osobistych. Ujawnia się 
w nich silny krytycyzm wobec Miłosza, ale krytycyzm ów nie jest przecież niczym nieznanym. Zaglądam 
więc do Herbertowskiego egzemplarza Na brzegu rzeki. Wertując jego karty i natrafiając na – stosunkowo 
nieliczne – zapisy, wykonam pracę podwójnej lektury. Najpierw czytał będę tekst pierwszy (wiersz Mi-
łosza), po nim tekst drugi (adnotację Herberta), następnie zaś spróbuję sformułować krótką glosę, która 
– odnosząc się bezpośrednio do tekstu drugiego, za jego zaś pośrednictwem do tekstu pierwszego – sama 
stanie się nieuchronnie tekstem trzecim. Inaczej mówiąc, będę tu usiłował czytać czytanie, formułować 
komentarz do komentarza, marginalia – do marginaliów.

2. Przez tom Miłosza – szlakiem Herberta 

Tom Na brzegu rzeki otwiera wiersz Sprawozdanie: 

O Najwyższy, zechciałeś mnie stworzyć poetą, i teraz pora, żebym złożył sprawozdanie. 
 
Serce moje jest pełne wdzięczności, choć poznałem niedole tego zawodu. 
 
Praktykując w nim, dowiadujemy się za wiele o dziwacznej naturze człowieka. 
 
Którym co dzień i o każdej godzinie i roku włada urojenie. 
 
Urojenie, kiedy buduje fortece z piasku i zbiera znaczki pocztowe, i podziwia siebie w lustrze. 
 
I przyznaje sobie pierwszeństwo w sporcie, władzy i miłości, i kiedy gromadzi pieniądze. 
 
Na samej granicy, na kruchej granicy, za którą rozpościera się kraina skarg i bełkotów. 
 
Bo w każdym z nas miota się szalony królik i wyje wilcza zgraja, aż boimy się, że inni ją usłyszą. 
 
Z urojenia bierze się poezja i przyznaje się do swojej skazy. 
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Choć tylko przypominając sobie napisane kiedyś wiersze, czuje ich autor cały wstyd urojenia. 
 
A jednak nie znosi obok siebie innego poety, jeżeli podejrzewa, że ten jest lepszy od niego, i zazdrości mu każdej  
pochwały. 
 
Gotów nie tylko zabić, ale zmiażdżyć go i zetrzeć z powierzchni ziemi. 
 
Aż zostanie sam jeden, wspaniałomyślny i łaskawy dla podwładnych, ścigających małe urojenia. 
 
Jakże więc się dzieje, że z tak niskich początków rodzi się wspaniałość słowa? 
 
Gromadziłem książki poetów z różnych krajów, siedzę teraz nad nimi i zdumiewam się. 
 
I słodko jest myśleć, że byłem kompanem w wyprawie, która nigdy nie ustaje, choć mijają wieki. 
 
Wyprawa nie po złote runo doskonałej formy, ale konieczna jak miłość. 
 
Pod przymusem miłosnego dążenia do esencji dębu i górskiego szczytu, i osy, i kwiatu nasturcji. 
 
Żeby, trwając, potwierdzały naszą hymniczność przeciw śmierci. 
 
I naszą myśl serdeczną o wszystkich, którzy, jak my, byli, dążyli i nazwać nie mogli. 
 
Ponieważ istnieć na ziemi to już za dużo na jakiekolwiek nazwanie. 
 
Bratersko wspieramy się wzajemnie, zapominając uraz, tłumacząc jedni drugich na inne języki, zaiste, członkowie 
wędrującej załogi. 
 
Jakże więc mógłbym nie być wdzięczny, jeżeli wcześnie byłem powołany i niepojęta sprzeczność nie odjęła mego  
podziwu? 
 
Za każdym wschodem słońca wyrzekam się zwątpień nocy i witam nowy dzień drogocennego urojenia.

W wydaniu z roku 1994 tekst Sprawozdania kończy się mniej więcej w połowie strony. Pozostałą jej 
część Herbert wykorzystał do sporządzenia następującej glosy:

Optymizm
Wiara w braterst ludzi ?

Brak tym poemacie obrazów , przewalają się w nim jak [?]
pioruny wiosennej burzy – ogólnik

Imperatyw
– Brak dramatu, pochwała życia bez[...]
[…....] i bezkrytyczna

Natomiast na prawym marginesie tekstu, na wysokości trzeciego od końca wersetu, zaczynającego się sło-
wami „Bratersko wspieramy się wzajemnie”, naniósł Herbert dwa lakoniczne komentarze: „utopia dobra” 
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oraz „FRANCISZKANIZM”. Wszystkie te uwagi sporządzone zostały ołówkiem słabo dociskanym do po-
wierzchni kartki, wszystkie zapisane zostały pospiesznie, bez troski o wyraźność, czasem, jak widzimy 
w transliteracji, z pominięciem końcówek wyrazów. 

Czym jest ten słaby ślad lektury? Co mówi nam o Herbertowskim czytaniu? Niewątpliwie ujawnia 
polemiczny, kontestacyjny styl lekturowego obcowania: Herbert szuka w Sprawozdaniu słabych punktów 
i znajduje je zarówno w sferze poetyki, jak i w sferze myśli. Poetyce zarzuca atrofię obrazowości, myśle-
niu pewną dozę naiwności, sielankowości, programowej i nieprzekonującej afirmatywności. Podkreślenie 
ostatniego wersetu świadczy zapewne o szczególnej uwadze skupionej na finale tekstu. Podążmy więc za 
wskazaniem poety-czytelnika, przyjrzyjmy się temu wersetowi z bliska. 

Dochodzi w nim do ciekawej, jak sądzę, operacji. „Zwątpieniom nocy” przeciwstawiony zostaje „dzień 
drogocennego urojenia”. Zaskakujące! „Dzień” jest niewątpliwie antonimem „nocy”, „urojenia” jednak 
nie kontrastują już równie mocno ze „zwątpieniami”. Inaczej mówiąc, Miłosz równocześnie ustanawia 
i dekonstruuje symboliczną, binarną opozycję „nocy” i „dnia”, ciemności i jasności. Ciemność niewiedzy 
i niepewności zostaje rozproszona przez światło – niczym w programowej poezji pozytywistycznej. Ale nie 
jest to już – jak właśnie w programowej poezji pozytywistycznej – światło poznania i pewności, lecz iluzji, 
pozoru3. Co jest „drogocennym urojeniem”, z którym budzi się o świcie podmiot tego wiersza? Być może 
– tę niepokojącą myśl trudno uciszyć – wszystko, o czym była mowa w wierszu, a więc i „nasza hymnicz-
ność przeciw śmierci” i „miłosne dążenie do esencji dębu” i „wspaniałość słowa” i cała wizja braterskiej 
konfraterni poetów. 

Czy taka konstrukcja zakończenia nie podważa Herbertowskiej tezy o „braku dramatyczności” wiersza? 
W świetle tego finału utwór Miłosza byłbym skłonny nazywać nie tyle „utopijnym” czy „optymistycznym”, 
ile dialektycznym, trwającym w napięciu między afirmacją a negacją, między optymizmem i uznaniem 
tegoż optymizmu za wynik urojenia. Herbert jednak w tym – podkreślonym przez samego siebie – ostat-
nim wersecie znalazł raczej potwierdzenie dla swojej glosy. Mógł zapewne zwrócić szczególną uwagę na 
epitet „drogocenne”, który określa urojenie, a także na, również odnoszący się do urojenia, czasownik 
„wybieram” – oba wybory leksykalne niosą z sobą akceptację urojeń. Niewątpliwie ostatnim słowem tekstu 
jest – pochwała samozłudzenia. Być może właśnie tę deklarację pozytywną, połączoną z silną deklaracją 
negatywną („wyrzekam się zwątpień”) uznał Herbert za przypieczętowanie niedramatyczności i bezkry-
tyczności tekstu? 

Przeglądajmy dalej Herbertowski egzemplarz Na brzegu rzeki. Bezpośrednio po Sprawozdaniu, na stro-
nach 8–10, następuje wiersz Odczyt: 

Student pewien w mieście Paryżu,
Rodem z krain nazwanych Nigdzie,
Dostał raz bilet na odczyt sławnego
Poety, de l’Académie Française

Diuszessy i comtessy
W sukniach wysokiej mody,
W koafiurach wykwintnych,
Świadczyły względy poecie.
Wiadomo było, że one
Urządzają te jego wieczory,
Na których lepszym osobom
Być wypadało.

3 Por. M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski, Warszawa 1988, s. 227–232 (podrozdział zatytułowany Między „wiedzy światłością” 
a „bezwiedzy widmem czarnym”. Napomknienie o metaforach pozytywizmu i przełomu antypozytywistycznego). 
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Wyglądał Paul Valéry
Tak jak na swoich portretach:
Wąs krótko podstrzyżony,
Jasnooki, uważny
Chłopiec, który posiwiał,
Choć jest jak dawniej prędki.

Układał na stole kartki,
Miał precyzyjne ręce,
Czytał logiczne ciągi
Zdań głównych i pobocznych,
Traktując o stałych rysach
Doznania estetycznego,
Z których wynikać musi
Odwieczny powab sztuki.

Jego słuchacz, ten student,
Przebywał wtedy gdzie indziej:
Włos mu się jeżył ze strachu,
Łowił uchem wrzaski obławy,
Uciekał zamarzłym polem
Gdzieś w szronach kolczastych drutów
Zostaną nieszczęsne dusze
Przyjaciół jego i wrogów.

Był jednak dość rozgarnięty,
Żeby podziwiać poetę
Za jego grzeczne znoszenie
Niemiłych okoliczności:
Tych dam z najlepszą wolą,
Snobów i ich oklasków,
Ludożerstwa i wojen
Swego stulecia.

Bo mówca tylko udawał,
Że jest pośród nich, z nimi.
Naprawdę w swojej samotni
Siedział i liczył sylaby.
Sługa architektury,
Hodowca odmian kryształu,
Stronił od nierozumnej
Sprawy śmiertelnych.

I niestety, niestety minęło
Weselenie się i płakanie,
Wierzenie i rozpaczanie,
Upodlenie i groza.
Wiatr znaki śniegiem zasypał,
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Ziemia krzyki zabrała,
Nikt już dziś nie pamięta,
Jak i kiedy to było.

I tylko złocisty, lśniący
wiersz dekasylabiczny
Trwa i trwać będzie własną
Harmonijną przyczyną.
A ja, późno, powracam
Z odrobiną goryczy
Na jego cmentarz morski
W co dzień zaczęte południe. 

Pod tekstem, na stronie 10, znów pojawia się ołówkowy zapis:

 Epatowanie współistnieniem
 dwu porządków
 sztuki
 i historii
 wyraźna sympatia dla sztuki
 przewaga piękna nad dobrem                                                           

Miłosz na pewno nie był apologetą autotelicznej poezji, sztuki czystej, zrywającej nazbyt łatwo pakt 
referencyjny – swój sprzeciw wobec takiego modelu ars poetica wyraził między innymi w głośnym na 
początku lat dziewięćdziesiątych artykule Przeciw poezji niezrozumiałej. Na pewno też nie obwieszczał 
wyższości estetyki nad etyką. Owszem, obsesyjnie wracał w swej twórczości do myśli, wedle której dosko-
nałość artystyczna musi być okupiona kalectwem człowieczeństwa4. Trudno byłoby jednak przypisywać 
mu przekonanie o tym, że wielkość osiągnięta w sztuce jest czymś ważniejszym, wyższym bądź lepszym 
niż dobroć czy świętość osiągnięta w życiu. Przeciwnie, w swoich wierszach Miłosz dokonywał raczej od-
wrotnego wartościowania…5

Już zatem sam kontekst Miłoszowych wypowiedzi poetyckich i krytycznych winien skłaniać do pewnej 
ostrożności w zbyt łatwym przyjmowaniu za dobrą monetę formalnych deklaracji zawartych w wierszu Od-
czyt i wyrażających „sympatię dla sztuki” oraz wywyższających „piękno” nad „dobro”. Nieco to zaskakujące, 
iż Herbert właśnie tak czyta wiersz Miłosza. Tak, to znaczy bez wyczulenia na jego autoironiczny potencjał. 
30 lat wcześniej uważał przecież twórcę Głosów biednych ludzi za… mistrza poezji ironicznej, kultywującej 
dystans między autorem a podmiotem, powierzchnią a głębią, dosłownym a ukrytym znaczeniem tekstu. 
„W Waszej szkole Wasza Wysokość uczyłem się tej formy ” – tak Herbert pisał do Miłosza w roku 19636. 
„Tą formą” była właśnie sztuka ironicznej gry polegającej na tym, że wiersz inne przesłanie deklaruje, inne 
zaś wytwarza. „Nauka w szkole Miłosza” nie była li tylko efektowną figurą retoryczną. W Notatniku nr 69, 
datowanym (wedle szacunkowych ustaleń Henryka Citko) na okolice roku 1950, natrafiamy na taką oto 
inskrypcję:

4 Przywołajmy tu – na zasadzie przykładu – znaną frazę z wiersza Czytając notatnik Anny Kamieńskiej: „Nie była wybitną poetką. 
/ Ale to sprawiedliwe. / Dobry człowiek nie nauczy się podstępów sztuki”. 

5 Por. choćby wiersz Caffè Greco z tomu Kroniki, gdzie „genialni, pyszni” artyści zasługują na mniejszy podziw niż ludzie obdarzeni 
„darem mądrości” i „zwyczajną dobrocią”. 

6 Z. Herbert, C. Miłosz, Korespondencja, red. B. Toruńczyk, Warszawa 2006, s. 27.
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klucz do przyszłości znalazłoby się w rozważaniu o ironii artystycznej, o persyflażu, o dramatycznych formach poezji
„Ballady i romanse” jako utwór ironii artystycznej
 droga do Pana Tadeusza
 Tukaj – persyflaż przemówienia Tukaja
 przed śmiercią 
(akc. 17 955, t. 69, s. 10)

Źródło tego zapisu nie jest ujawnione za pomocą żadnej bibliograficznej uwagi. Każdy jednak, kto in-
teresuje się historią programów, dyskusji i sporów literackich w Polsce po roku 1945 z łatwością stwierdzi, 
iż Herbertowska notatka jest wypisem z artykułu Czesława Miłosza pt. List pół-prywatny o poezji, opub-
likowanego w roku 1946 na łamach „Twórczości”. W artykule tym Miłosz formułował program „ironii 
artystycznej”, polegającej na konstruowaniu podmiotu mówiącego, nie tylko nietożsamego z autorem, lecz 
czasem głęboko z nim sprzecznego, skonfliktowanego. 

Zbigniew Herbert, bodaj najznakomitszy (i niewątpliwie samodzielny, twórczy) realizator programu 
„ironii artystycznej”7, czytelnik Głosów biednych ludzi i autor Trenu Fortynbrasa, znaczenie wiersza Odczyt 
sprowadził do jednej i jednoznacznej tezy. Jest w tym swoisty paradoks. 

Trzeci – po Sprawozdaniu i Odczycie – wiersz drukowany w Na brzegu rzeki brzmi tak:

W pewnym wieku

Chcieliśmy wyznać grzechy i nie było komu.
Obłoki nie chciały ich przyjąć, ani wiatr
Odwiedzjący wszystkie po kolei morza.
Nie udało się nam zainteresować zwierząt.
Psy, zawiedzione, czekały na rozkaz.
Kot, jak zawsze niemoralny, zasypiał.
Osoba, zdawałoby się, nam bliska
Nie była skłonna słuchać o tym, co działo się dawno.
Rozmów z innymi, przy wódce albo kawie
Nie należało przedłużać poza pierwszy sygnał znudzenia.
Poniżające byłoby płacić od godziny
Człowiekowi z dyplomem za to tylko, że słucha.
Kościoły. Może kościoły. Ale wyjawić tam co?
Że wydawaliśmy się sobie piękni i szlachetni,
A później na tym miejscu szkaradna ropucha
Półotwiera grube powieki
I już wiadomo: „To ja”. 

Wiersz jest krótki, mieści się na jednej stronie. W egzemplarzu z Herbertowskiej biblioteki pod ostatnim 
wersem widnieje następująca inskrypcja ołówkowa:

 nie jest to poezja
 spowiedź zatrzymana [?]
 łagodny wobec siebie 
 grzesznik nie [?]

7 Por. A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 2011, s. 475.
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wystarczy na 
poezja ujawnia pęknięcia moralne M.   

Najciekawsze jest tu ostatnie zdanie. Odsłania ono istotne założenie Herbertowskiej lektury tego wier-
sza (i chyba nie tylko tego wiersza, lecz całego tomu Na brzegu rzeki). Czytanie poezji Miłosza okazuje się 
czytaniem Miłosza, „tekstem”, do którego ostatecznie chce się przebić czytelnik, jest „tekst osobowości” 
autora. Na tej obserwacji właściwie wyczerpują się roztropne możliwości komentowania komentarza. Nic 
więcej nie zostaje do powiedzenia, o nic więcej nie ma też sensu pytać. Jakie „pęknięcia moralne” ujawnił 
wiersz W pewnym wieku? Herbert miał na to pytanie jakąś odpowiedź, nie zapisał jej jednak na marginesie 
książki, nigdy jej zatem nie poznamy. 

Po wierszach Sprawozdanie, Odczyt oraz W pewnym wieku następuje w tomie kilkadziesiąt kolejnych 
kart i utworów. Tu jednak – zaskoczenie. Ślad lektury się urywa. Żaden z drukowanych dalej tekstów nie 
doczekał się już komentarza w formie marginaliów, nie pojawiają się nawet podkreślenia wybranych słów 
czy wersów. Lektura jednak trwała dalej – i pozostawiła jeszcze jedno świadectwo. Na ostatniej, pustej stro-
nicy książki, następującej po spisie treści, a poprzedzającej tylną okładkę, zapisał Herbert takie oto uwagi:

wiersze „prozaiczne”, bez metafor, obrazów
 zaskakująco 
rozlazłe rygory rytmiczne  – […] tylko 
 […]
 
Miłosza igraszki ze śmiercią (Baka humor barokowy)

 rozpacz
śmierć - rozpacz z […]

 nadzi powrotu   najlepszy w tomie „Ten świat”
 świ
 (50)
 zdziecinnie jako 
 M […] przed grozą życia

Usytuowanie notatki – sporządzonej nie ołówkiem już, lecz niebieskim długopisem, równie jednak po-
spiesznej i skrótowej, trudno czytelnej – na ostatniej stronie każe widzieć w tym zapisie podsumowanie 
lektury całego tomiku. Powtarza się zarzut „sprozaizowania” języka poetyckiego, wzbogacony teraz o uwagę 
z zakresu wersologii (jak można się domyślać, Herbert wyraża się tu negatywnie o tekstach pisanych „na 
długim oddechu”, wierszach wersetowych, takich jak Capri, Do Allena Ginsberga czy Platońskie dialogi8). 
Tym, co najbardziej zaciekawia w notatce będącej codą lektury jest jednak – bodaj jedyna! – uwaga kom-
plementująca. Spójrzmy na wiersz Ten świat, określony mianem „najlepszego w tomie”:

Okazuje się, że to było nieporozumienie. 
Dosłownie wzięto, co było tylko próbą. 
Rzeki zaraz wrócą do swoich początków, 
Wiatr ustanie w krążeniu swoim. 

8 O „wersetowej formie” w Miłoszowej poezji pisze Stanisław Balbus w szkicu „Pierwszy ruch jest śpiewanie” (O wierszu Miłosza – 
rozpoznanie wstępne), w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985, s. 491–492. 
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Drzewa zamiast pączkować będą dążyć do swoich korzeni. 
Starcy pobiegną za piłką, 
Spojrzą w lustro i znowu są dziećmi. 
Umarli przebudzą się, nie pojmujący. 
Aż wszystko, co się stało, wreszcie się odstanie. 
Jaka ulga! Odetchnijcie, którzyście dużo cierpieli.

Uwagę Herberta przykuwa zatem wiersz o apokatastasie, można powiedzieć – kolejna już w twórczości 
Miłosza wersja czy próba wiersza o apokatastasie9. Komentarz do tego utworu zapisany został skrótowo: 
jakby z pośpiechu, dla zaoszczędzenia czasu i energii, czytelnik-skryptor nie dopisuje końcówki wyrazu. 
Zwrot „nadzi powrotu” należy chyba odczytać jako „nadzieja powrotu”. To lapidarne i bardzo trafne okre-
ślenie teologicznego sensu Miłoszowego wiersza: apokastasis (dosłownie: ponowne włączenie, odnowienie, 
przywrócenie) jest wszak powrotem właśnie, powrotem całej rzeczy stworzonej – niegdyś odłączonej i ze-
psutej grzechem, bólem, śmiercią – do swego Stwórcy. 

3. Kołowrotek czytania

Lektura prowadzi więc, koniec końców, do momentu afirmacji, do chwili czytelniczego zachwytu. Propor-
cje między pochwałą i krytyką są jednak zachwiane w sposób oczywisty. „Pisał wiersze Chodasiewicz / 
raz przepiękne a raz złe” – czytamy w Herbertowskim pamflecie na Miłosza. Ale w marginaliach do tomu 
Na brzegu rzeki Herbert zwracał uwagę na to przede wszystkim, co mu się nie podobało. Lektura jest tu 
agonem, polemiką, sprzeciwem. 

Nic dziwnego. Marginalia, o których była tutaj mowa są częścią sławnego, wielokroć już i na różne 
sposoby komentowanego, konfliktu dwu wybitnych poetów. Konflikt ten, jak wiadomo, właśnie w po-
czątkach lat dziewięćdziesiątych osiągnął najwyższą temperaturę emocjonalną, największą intensywność. 
Herbertowskie zapiski z tego okresu pokazują, jak mocno autor Pana Cogito w konflikt ów się zaangażował, 
jak żywe były w nim emocje sprzeciwu, krytyki, irytacji i gniewu wywoływane lekturą, przede wszystkim, 
Roku myśliwego. Najbardziej spektakularnym przejawem tej tendencji jest obszerny zapis sporządzony 
w Notatniku nr 141 około roku 1990 i opatrzony przez autora nagłówkiem „Notatki z lektury Miłosza”. Nie 
jest to materiał całkowicie nieznany: był już udostępniony w faksymilowej postaci jako ilustracja książki 
przygotowanej przez redakcję „Zeszytów Literackich” i prezentującej korespondencję Herberta i Miłosza. 
W notatkach tych Herbert pomieścił i rozwinął wiele zarzutów pod adresem starszego poety. Obok zarzutu 
głównego, dotyczącego nieuczciwego, zdaniem Herberta, stosunku do młodych AK-owskich poetów pole-
głych w czasie powstania warszawskiego, pojawiają się tu również uwagi o eklektycznej formacji duchowo-
-intelektualnej, rozchwianej tożsamości, słabym warsztacie prozatorskim. Jednocześnie, w tym samym no-
tatnikowym zapisie, Herbert nazywa Miłosza „wybitnym tłumaczem” i – to bardzo ciekawe sformułowanie 
– „najznakomitszym poetą, helas”. Wypracowane w notatkach sądy autor Chodasiewicza przenosił później 
do swych wystąpień publicznych, w których poddawał noblistę żarliwej krytyce. Notatnikowe zapisy z lek-
tury Roku myśliwego były więc miejscem przygotowywania listy zarzutów wypowiadanych dalej w trybie 
jawnym. Na podobnej zasadzie tom wierszy napisanych przez Miłosza, posiadany, czytany i zapisywany 
adnotacjami przez Herberta, był jeszcze jedną, ukrytą sceną agonu wielkich poetów – agonu, który miał 
już wówczas, w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, status wydarzenia publicznego. 

9 Por. A. Fiut, Moment wieczny…, s. 155–164; K. van Heuckelom, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesła-
wa Miłosza, Warszawa 2004, s. 80–102, 168–179, 210; ks. J. Szymik, Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława 
Miłosza, Katowice 1996, s. 370–376, D. Opacka-Walasek, Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, 
Katowice 2005, s. 144–148, 176–197. 
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Ale na Herbertowskie marginalia można i warto spojrzeć inaczej jeszcze, umiejscawiając je w szerszym 
kontekście. Nie są wszak one wyłącznie cząstką konfliktu Herbert–Miłosz. Są także częścią większego, roz-
leglejszego porządku: długiego, lekturowego obcowania Herberta z dziełem autora Ocalenia. Obcowanie to 
ma swoją historię intelektualną i afektywną, ma też swój obfity ślad, syntetycznie przedstawiony w cennym 
szkicu Andrzeja Franaszka, poświęconym relacji Herbert – Miłosz10. Najwcześniejszy zapis Herbertowskie-
go „czytania Miłosza” kryje się w (bardzo dziś trudno czytelnych) ołówkowych notatkach z polonistyczne-
go kursu, na który Herbert uczęszczał we Lwowie, w roku 1944, jako student podziemnego Uniwersytetu 
Jana Kazimierza. Z dużym wysiłkiem odcyfrować tu można kilka adnotacji. Na przykład taki: „czytam 
Obłoki – wyrzut sumienia” – notujący student nie ma tu najwyraźniej trudności z przychwyceniem sensu 
czytanego utworu. „Noc – (do poezji?)” – tu, dla odmiany, konkretyzacja lirycznego „ty” pozostaje w sferze 
niepewności, nic dziwnego, zważywszy, że tożsamość adresata pseudonimowanego mianem „silnej nocy” 
jest w tym wierszu istotnie enigmatyczna. „Kołysanka (tragedia [?] potem wizja walki)” – tak komentuje 
młody Herbert katastroficzny wiersz sprzed lat 10, będący teraz (to jest AD 1944) przeczuciem już speł-
nionym, zapowiedzią urzeczywistnioną. Jakim komentarzem obdarzona została Elegia (także ją Herbert 
czytał) – tego już odcyfrować nie zdołałem11. 

Między zapisem poświadczającym lekturę wierszy z tomu Trzy zimy w roku 1944, a marginaliami w to-
mie Na brzegu rzeki, sporządzonymi około roku 1994, mieści się okrągłe półwiecze Herbertowskiego „czy-
tania Miłosza”. Puenta miniopowieści, jaką był kończący się już rozdział, może więc wybrzmieć następują-
co: zapisy poczynione przez Herberta na „marginesach Miłosza” są jedną z odsłon czytelniczo-pisarskich 
zmagań toczonych przez poetę młodszego z dziełem poety starszego. Zmagania te przyjmowały różną 
dynamikę: bywały terminowaniem, podglądaniem sekretów, emulacją, hołdem, atakiem, przynosiły i sa-
tysfakcję, i irytację. „Miłosz, wciąż Miłosz i na nowo Miłosz, Boże kiedy ja się wyzwolę z tego kołowrotka” 
– Karina Jarzyńska w IV rozdziale II części książki cytowała już tę ekspresywną eksklamację, zapisaną przez 
Herberta w Notatniku nr 143, datowanym na początek roku 1991. Dopowiedzmy: Herbertowskie czytanie 
tomu Na brzegu rzeki z roku 1994 to jeszcze jeden obrót kołowrotka. 

10 A. Franaszek, Rok jagnięcia. Kilka uwag na temat przyjaźni Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, „Świat i Słowo” 2015, nr 2.
11 Wszystkie cytowane zapisy w: akc. 17 851, t. 1, s. 134.


