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Pora ufności
O religijnym aspekcie wczesnej poezji Zbigniewa Herberta

Posługując się formułą: „wczesna poezja Zbigniewa Herberta" myślę o po
ezji pisanej do roku 1956, a więc do publikacji Struny światła. Kilka lat dzie
lących pierwsze próby liryczne (okolice roku 1949) i samodzielny debiut książ
kowy to - w moim przekonaniu - silnie wyodrębniony okres twórczości. 
Wyzwaniem kuszącym jest próba zrozumienia architektury tego okresu, roz
poznania logiki rozwoju dzieła i osobowości twórczej. Tekst poniższy nie 
spełnia tak ambitnego zamiaru, usiłuję w nim jedynie wskazać i zanalizować 
wybrane przejawy owej „logiki" i „architektury", jaki jest religijny aspekt 
wczesnej poezji Herberta? Czy zmienia się w czasie i czy można uchwycić 
kierunek oraz sens ewolucji? Na takie pytania poszukuję tutaj odpowiedzi.

* * *

Mateusz Antoniuk, ur. w 1980 w Krakowie, publikował w „Znaku" i w „Kwartalniku Tea
tralnym"; jest doktorantem w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszka 
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Aż chciałoby się powiedzieć: ten moment musiał przyjść. Co najmniej od 
roku 1949 w prywatnej korespondencji Zbigniewa Herberta ujawnia się 
pragnienie tworzenia „poezji chrześcijańskiej". Pierwszym zapisanym sy
gnałem takiego myślenia jest surowy osąd własnego utworu - jeszcze nie 
zrealizowanego, dopiero zamierzonego, a już poddanego krytyce. „Nie 
będzie to dramat optymistyczny i (co mnie szczerze martwi) nie będzie to 
dramat chrześcijański. Nie będzie on także z pewnością artystycznie zno
śny"1- takimi przeczuciami co do przyszłej Jaskini filozofów Zbigniew Her
bert dzielił się z Jerzym Zawieyskim w roku 1949. Minął następny rok i te
mu samemu adresatowi poeta wyznawał: „Jestem gotów poświęcić moje 
utwory dla mojej wiary"1 2 *, co w kontekście listu nie jest sformułowaniem 
w pełni precyzyjnym. „Poświęcić utwory dla wiary" może tu bowiem zna
czyć: zrezygnować z pisania, ale także: oddać pisanie - wierze, uczynić 
poezję sferą wypowiedzi religijnej. W rozmyślaniach nad chrześcijańskim 
signum dzieła literackiego Herbert nie był odosobniony. Kiedy rozpoczynał 
swoją przygodę z literaturą, religijny aspekt dzieła rozpatrywany bywał 
jako kwestia pierwszorzędna i współczesna. Na łamach „Znaku" oraz „Ty
godnika Powszechnego" powracało pytanie o - jak wówczas lubiano mó
wić -sensus catholicus utworu literackiego. Dwudziestokilkuletni poeta śle
dził te dyskusje z uwagą.

1 Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski, Korespondencja 1949-1967, Biblioteka „Więzi", Warszawa 
2002.
2 op. cit.
1 Wiersz O ufności nie był drukowany za życia poety (choć pojawił się np. w maszyno- 
piśmiennym tomiku sporządzonym prawdopodobnie w 1954 roku, w środowisku l.asek). 
Pierwodruk: aneks tomu korespondencji Herberta i Zawieyskiego. Wiersz Lista proszą 
został opublikowany na łamach „Tygodnika Powszechnego" w nr. 43/1951. Podaję tekst 
w wersji wg Aneksu tomu korespondencji Herberta i Zawieyskiego; wersja z „Tygodnika" 
różni się nieznacznie, wers 1 i 9 brzmi: „A może dojdę ciebie szeptem" (mała litera 
w wyrazie „ciebie" może tu być błędem drukarskim). Wiersz Dc profundis ukazał się 
w „Tygodniku Powszechnym" nr 40/1951, przedruk w: „...każdej chwili wybierać muszę . 
Almanach poetycki, Warszawa 1954.

Musiał zatem przyjść moment, w którym Zbigniew Herbert podjął próbę 
tworzenia poezji chrześcijańskiej. Moment ten można dość precyzyjnie usy
tuować w czasie. Wskazałbym mianowicie na rok 1951, w którym dążenie 
do „liryki religijnej" ujawnia się w sposób bardzo wyrazisty, intensywny 
i chyba również artystycznie dojrzały. Trzy utwory wydają się być najbar
dziej reprezentatywne dla tego momentu w twórczości Herberta. Są to: O uf
ności, Usta proszę oraz De profundisf Dzięki uprzejmej zgodzie Pani Katarzy
ny Hcrbertowej miałem możność zaznajomienia się z rękopisami tych wier
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szy. W notatniku poety, pod tekstami Lista proszę oraz Dc profundis widnieje 
ta sama data - 5 stycznia 1951 roku. O ufności nosi datę późniejszą o ledwie 
kilka dni - 9 stycznia4. Informacje te zachęcają do refleksji: czy wymienione 
wiersze tworzą jakąś konstelację utworów, czy ich powinowactwa mają głęb
szy sens?

4 Archiwum Zbigniewa Herberta, Teczka 02, Notatnik 10. Jak poinformował mnie Pan Henryk 
Citko, porządkujący i opracowujący zbiory, sygnatury stosowane w archiwum dla oznaczenia 
rękopisów Herberta mają charakter prowizoryczny i będą jeszcze zmieniane.

Podmiot wobec Boga. Wycofanie świata.
Inaczej mówiąc: cóż mam na myśli, nazywając te wiersze utworami reli

gijnymi? Na pewno nie ich wyznawczy charakter czy światopoglądową de- 
klaratywność. Pod względem „ładunku afirmacji są bowiem silnie zróżni
cowane. W trzech strofach O ufności, jakby pobrzmiewających echem Vcni 
Creator, obecna jest żarliwa prośba o dostąpienie stanu Łaski:

Poro ufności przyjdź o zstąp 
na głowy biczowane w mrokach, 
na biedny gest złamanych rąk. 
Pal światło na obłokach!

Bezradny uśmiech zabłąkanych.
Czuły roślinny dotyk ślepych - 
ku Tobie idzie zasłuchany 
w złamaną ciszę głos poety

Zawieź mój uśmiech na obłokach, 
na płaską głowę smutku nastąp - 
to woła Ciebie drżący dotyk 
i słuch mój - ślepy jastrząb.

Wypowiadając taką inwokację, Herbert wpisał się w długą, wielogłosową 
i wewnętrznie skomplikowaną tradycję poezji polskiej. Począwszy od Nor
wida, w różnych pokoleniach i okresach literackich, pojawiały się liryczne 
wyznania, o których można powiedzieć, tak jak o cytowanym wierszu Her
berta, że „pobrzmiewają echem Vcni Creator". I nie sama aluzja rytmiczna - 
jakkolwiek charakterystyczna i semantycznie nacechowana - wydaje się tu 
najważniejsza. Tym, co przesądza o związku z archi wzorem Veni Creator jest 
sytuacja prośby o dostąpienie Laski. I rzecz znamienna: w wielu lirykach 
wpisujących się w ten paradygmat podmiot mówiący kreowany jest na po
etę, a Łaska pojęta zostaje jako przede wszystkim łaska głosu, zdolność wy
powiedzenia. Zapis takiego doświadczenia odnajdziemy na przykład w po
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ezji Józefa Czechowicza i Jerzego Lieberta - twórców dla młodego Herberta 
niezwykle ważnych3.

5 Por. m.in. Jerzy Liebert Vcni Sancte Spiritus (tom Kołysanka jodłowa), Józef Czechowicz 
modlitwa żałobna (tom nuta człowiecza). Utwór Czechowicza nie jest, tak jak wiersz Lieberta, 
bezpośrednim nawiązaniem do wzorca Vcni Creator, wolno tu jedvnie mówić o pewnej aluzji, 
sugestii. W obu tekstach równie mocno została natomiast zarysowana sytuacja prośby poety 
o łaskę głosu, mowy. Sytuacja, którą tak przenikliwie opisywał już w polskiej poezji Norwid 
(zob. Modlitwa). Obecność Herberta w tym nurcie potwierdza głęboki związek autora Pana 
Cogito z tradycją, związek nie wyczerpujący się w sferze deklaracji, lecz spełniający się 
w rzeczywistości myśli i postaw.

W wierszu zatytułowanym O ufności akt błagalny jest też zapowiedzią speł
nienia. Proszący o dostąpienie Ufności już ufa, że będzie wysłuchany. Pod
miot zaufał Ufności. Zupełnie inne błaganie wznosi podmiot Herbertowego 
Dc profundis:

Złączony z ludźmi i ze światem 
zakorzeniony w twardej ziemi 
podległy obcym ruchom planet

- nie mogę być daleki 
ani doskonały

Poddany zmianom
Bliski śmierci
Z czerwonej jamy ciała -
- Wołam

I znów pamięć literacka pozwala umieścić ten utwór w określonej trady
cji. Wskazuje mianowicie na nurt tych „wierszy modlitewnych" - obfito
wała w nie zwłaszcza literatura Młodej Polski - w których dominantą staje 
się rozpacz, zwątpienie, lęk. Wołanie z głębi człowieczeństwa naznaczone
go skazą nie jest aktem strzelistym, wieżą afirmacji, ale wybuchem roz
paczy.

Wystarczy przeczytać dwa „utwory religijne" powstałe w zbliżonym cza
sie, aby dostrzec, że poezja Herberta szybko zyskała szeroką skalę wyzna
nia, obejmującą stan zawierzenia i stan zwątpienia. Po środku tej skali sytu
uje się natomiast wiersz Usta proszę, właśnie pośrodku, między De profundis 
i Vcni Creator, pomiędzy upadkiem i nadzieją powstania z upadku.

może podejdę Ciebie szeptem 
bolesnym ruchem małych warg

może wypiję Ciebie z ciszą 
nocnych ogrójców i czuwania 5 
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może przywołam jasny promień
aby otworzył twarde czoło

którego nie znam i nie umiem 
którego przeto trudno kochać

może podejdę Ciebie szeptem -

którego dotknąć nie potrafię 
który wypełniasz mnie do dna

(Usta proszę)

Każdy z trzech wierszy z roku 1951 mógłby stać się przedmiotem osobnej 
analizy. W niniejszym szkicu poprzestanę tylko na prostej obserwacji. Otóż, 
wypada stwierdzić, że, przy wszystkich odmiennościach, wspólną cechą cy
towanych utworów jest apostroficzność. W wierszu Usta proszą modlitewny 
charakter zwrotu jest natychmiast rozpoznawalny. Choć podmiot nie wyma
wia żadnego z „imion Pańskich", jasnym jest, że formuła „Ciebie" określa 
Boga - osobowego, transcendentnego i wszechobecnego.

W wierszach De profundis i O ufności adresat wypowiedzi nie jest już tak 
dookreślony, co otwiera pole dla rozmaitych konkretyzacji. Wśród nich na 
pierwsze miejsce wysuwają się jednak skojarzenia sakralne. Jeśli zatem 
w wierszu O ufności nie znajdziemy oczywistego zwrotu podmiotu do Boga, 
to z pewnością możemy mówić o potencjalności owego gestu. Podobnie w Dc 
profundis: sam kontekst kulturowy nakazuje myśleć w pierwszym rzędzie 
o Bogu - Sędzim, Bogu Wszechmogącym jako o adresacie „wołania z głę
bokości".

Przy wszystkich odmiennościach i przy zachowaniu swoistości każdego 
z trzech cytowanych wierszy, tym, co spaja je najmocniej jest gest zwro
tu do Boga, pojawiający się jako dominujący akt woli podmiotu mówią
cego. I to właśnie ten akt i gest pozwala, w moim odczuciu, traktować Usta 
proszą, De profundis oraz O ufności jako konstelację „utworów religijnych", 
wynikłą w roku 1951'’. Zwrot do Boga jest równoznaczny z wyjściem poza 
krąg świata, materii poddanej zmianom, ku rzeczywistości wolnej od śmier-

6 Nie należy przez to rozumieć, iż we wcześniejszej praktyce twórczej Zbigniewa Herberta nie 
odnajdziemy przynajmniej „próby apostrofy", której adresatem jest Bóg. Trzeba w tym miejscu 
powiedzieć, iż od końca lat czterdziestych Herbert miał w zwyczaju notować „w słupku" 
luźne, wzajemnie nie powiązane formuły słowne, hasła, frazy. Utrwalał tak wyrażenia 
(najczęściej własne), które z jakichś względów wydały mu się intrygujące. (Część z nich można 
zresztą z łatwością rozpoznać jako zalążki późniejszych wersów, metafor etc.) W Teczce 02, 
w Notatniku 01, na stronach 4-5 odnalazłem ciekawy zapis, pochodzący prawdopodobnie 
z 1949 roku. Zapis ten można chyba określić jako „kiełkowanie wiersza". Ze swobodnego 
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ci. Jest to akt, który opozycję człowiek - świat zastępuje pierwszorzędną 
relacją człowiek - Bóg. Świat przestaje być wówczas właściwym partnerem 
podmiotu a staje się danym mu doświadczeniem, o którym można rozma
wiać - z Bogiem.

To swoiste „umniejszenie świata", wycofanie na plan drugi, poza człowie
ka szukającego odniesienia do wszechmocnego Boga, wydaje się decydować 
o specyficznie religijnym, chrześcijańskim sensie Herbertowskiej poezji z roku 
1951.

Utrata Boga, utrata świata. Odsłania się widok na nicość.
W jednym z notatników poety, pod znaczącą datą - Boże Ciało 1951 - 

zapisane zostały takie oto słowa:

Zycie złożone w moje ręce
upadające na kolana
odbierz ode mnie

nie rozumiem 
ciężaru dni i dusznych nocy 
gdy ślepą ręką badam kształt

Owoców ludziom nie przynosi 
cień co rozrasta się jak drzewo 
milczy
tratuje korzeniami

Ci którzy pokazują palcem 
1 mówią: życie zmarnowane 
Wyrzekli słowo

Odbierz Panie -

Lichego sługę Twej winnicy 
niech na rozstaje wyprowadzą 
odarty z szat zostanę sam

przepływu notowanych fraz zaczyna się bowiem wyłaniać fragment bardziej skondensowany. 
Osnowę tej kruchej jeszcze całości stanowi apostrofa, powracająca kilkakrotnie, w zmodyfi
kowanym kształcie: „Panie grozy/Wybaw od trwogi; Święty Mocny/Zlituj się nad trwogą, 
Święty Mocny/Panie gromu/Wybaw od trwogi". Jak się wydaje, była to próba nieudana (jeśli 
za kryterium udatności uznać skonstruowanie wyodrębnionego tekstu). Znacząca wydaje się 
jednak sama intencja napisania utworu opartego na apostrofie do Boga oraz podjęcie wzoru 
pieśni religijnej. Pod tymi względami analizowany zapis można uznać za antycypację liryków 
religijnych z 1951 roku.
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Ramiona wiatrem mi podeprzyj
nie wcielaj więcej
zostaw dłoniom
pustkę łagodną nieobjętą7

7 Zob. Archiwum Zbigniewa Herberta, Teczka 02, Notatnik 12. Wiersz nie był drukowany za 
życia poety. Herbert włączył go natomiast w tekst listu do Zawieyskiego z dnia 1 X 1951 roku. 
Cyt. za: Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski, Korespondencja 1949-1967.
8 Określenie autora. Zob. Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski, Korespondencja 1949-1967.

Znajdujemy tu ten sam układ nadawczy: podmiot zwraca się do Boga. Ten 
sam - ale tylko formalnie. Sens odniesienia został bowiem zanegowany. Czło
wiek zwrócił się do Boga z przesłaniem: opuść mnie. Chcę być sam.

Kreacja takiego podmiotu mówiącego była czymś radykalnie odmiennym 
w stosunku do wierszy religijnych, pisanych kilka miesięcy wcześniej. Najle
piej uwidacznia to porównanie dwu utworów: De profundis i Życic złożone 
w moje ręce. W tym pierwszym doświadczeniem podmiotu jest przepaść mię
dzy wolą i sytuacją. Podmiot chce „przebić się do Boga", cóż z tego, gdy 
owym chceniem nie zmienia faktu „zakorzenienia w twardej ziemi". Pod
miot drugiego wiersza nie mówi natomiast nic o oddaleniu Boga, Jego nie- 
osiągalności i obcości. Tematem wyznania jest tylko własny i suwerenny akt 
woli: nie jestem godzien, więc odrzucam.

Wiersz przesłany Zawieyskiemu jest, trzeba przyznać, odważny w na
zwaniu ostatecznych konsekwencji odrzucenia. Postawa non sum dignus 
stała się aktem totalnym, obejmującym właściwie wszystko. Podmiot nie 
jest godzien: relacji z Bogiem, życia wśród ludzi ani życia w ogóle, świata 
i istnienia. Wyrzekając się tego, co przerasta, podmiot akceptuje tylko „pust
kę". I to jest właśnie konsekwencja absolutnego non sum dignus: nicość. 
Skierowane do Boga: „chcę być sam" odsłania się w finale wiersza jako 
„chcę nie być".

Życie złożone w moje ręce, „wiersz lichy jak sam autor"8, choć nie przezna
czony przez poetę do publikacji, jest w moim odczuciu utworem ważnym 
i symptomatycznym. Po pierwsze dlatego, że zapowiada zjawisko, które już 
w kolejnych latach stało się bardzo wyraźne: nagłe ustąpienie z poezji Her
berta relacji podmiot - Bóg. (Zjawisko to zdaje się korelować z wyrażanym 
w nieco późniejszej, prywatnej korespondencji doświadczeniem kryzysu 
wiary.) Po drugie, utwór ujawnia niebezpieczeństwo, czyhające na poetę re
zygnującego z perspektywy chrześcijańskiej: problem nicości.

Herbert był z usposobienia poetą metafizycznym, co przejawiało się mię
dzy innymi wyczuleniem na fenomen nicości. Niebyt nie jest w poezji Her
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berta pojęciem abstrakcyjnym, ale rzeczywistością, budzącą protest w imię 
prawa istnienia do istnienia. Chwile fascynacji nicością są w twórczości Her
berta rzadkie i zawsze starannie skrywane lub opatrzone odpowiednim ko
mentarzem (przypomnę, że utworu z listu do Zawieyskiego poeta nigdy nie 
opublikował!). Bliski w tym Miłoszowi, Herbert pilnował się skrupulatnie, 
by nie zostać apologetą nicości.

Kiedy więc po roku 1951 z jego poezji znikło (jak się wydaje9) odniesienie 
do Boga, sprzeciw wobec nicości stał się znacznie trudniejszy. Doprowadzi
ło to do zmiany roli „świata” w Herbertowskiej poezji. Podmiot, szukający 
sprzymierzeńca w walce z nicością, zwrócił się teraz w stronę świata, który 
awansował z roli przedmiotu doświadczenia do rangi sojusznika w walce 
o trwanie.

9 Należy bowiem liczyć się z możliwością odnalezienia w rękopisach poety utworu dotychczas 
nie publikowanego, a będącego formalną i rzeczywistą apostrofą do Boga. Takie odkrycie nie 
podważyłoby całej konstrukcji interpretacyjnej, proponowanej w artykule, ale nanosiłoby na 
nią ważną korektę. Dotychczas nie natrafiłem jednak na taki ślad.
10 Testament, pierwodruk w: „...każdej chwili wybierać muszę", op. cit., przedruk w: Struna światła, 
Warszawa 1956.

Odzyskanie świata. Kłopot z sobą.
Podmiot szuka paktu ze światem, paktu, który ma dać nadzieję przetrwa

nia - taka sytuacja panuje w dwu lirykach z okresu kryzysu religijnego: w Te
stamencie i w Balladzie o tym, że nie giniemy. Jest to radykalna zmiana sposobu 
myślenia. Jeszcze w De profundis związanie człowieka ze światem niosło ze 
sobą tylko i wyłącznie śmierć. Świat był „poddany zmianom”. Będąc jego 
częścią podmiot nie mógł uniknąć zatraty, bo w świecie skażonym śmiercią 
wszystko zmierza ku zatracie. Teraz w tym samym świecie „poddanym 
zmianom" Herbert spróbuje zobaczyć - nieśmiertelność.

Zapisuję czterem żywiołom
To co miałem na niedługie władanie10

- w ten sposób rozpoczyna się wyznanie w wierszu Testament. Można po
wiedzieć, że jest to sformułowanie konwencjonalne i odpowiednie do sytu
acji, wyznaczanej przez tytuł utworu. Sam akt pisania testamentu zakłada 
przecież pewien układ: istnieje „ja”, podmiot będący w prawie rozporzą
dzania określonym dobrem. 1 ten układ został zachowany.

Jednakże akt testamentalny zakłada zwykle oddzielenie podmiotu od przed
miotu, tego, który rozporządza od tego, co rozporządzaniu podlega.
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W tym względzie Testament Herberta przekracza już oczywistość konwen
cji. Zapisane zostaną:

ogniowi - myśl 
niech kwitnie ogień

ziemi którq kochałem za bardzo
ciało moje jałowe ziarno

a powietrzu słowa i ręce
i tęsknoty to jest rzeczy zbędne

Wszystkie kolejne pozycje wymieniane w testamencie mogą być uznane 
za składniki osobowości ludzkiej. Dokonany zostaje dość szczególny zapis, 
w którym rozróżnienie na podmiot i przedmiot czynności właściwie zanika. 
Spełnianie ostatniej woli jawi się jako stopniowe ogołacanie się podmiotu 
z siebie. Czy zatem akt testamentu - aktem unicestwienia? Można powie
dzieć: podmiot nie ma do rozdania nic, co by nie było nim samym. Czy jed
nak podmiot ma coś, co będąc nim samym, nie byłoby do rozdania? Stanow
czo nasuwa się odpowiedź: nie. Przecież forma wypowiedzi osobowej, „ja”, 
pojawia się tylko na początku, dla określenia podmiotu czynności „zapisy
wania”. Ja - zapisuję. Jednak, gdy wiersz przechodzi do wizji testamentu 
spełnionego, nie ma już form osobowych, a tylko wyliczanie rzeczy. Myśli, 
ciało, słowa, ręce i tęsknoty stały się rzeczami i o żadnej z nich podmiot nie 
powie: to jestem „ja”, „ja” po śmierci. Granice podmiotowości okazują się 
cienkie i kruche, z chwilą śmierci podmiot przestaje być podmiotem, staje się 
przedmiotem wielkiego podziału, uczty żywiołów wystawionej na zaiste 
imponującą skalę.

I na tej interpretacji można by poprzestać, gdyby nie pewien szczegół w fi
nale wiersza.

wkrótce zwrócę czterem żywiołom 
to co miałem na niedługie władanie

- nie powrócę do źródła spokoju

Znów pojawia się forma „ja” - „ja”, które „nie powróci". Można rozumieć 
to tak: „nie powrócę”, bo już mnie nie będzie. Nie wykonam w ogóle żadnej 
czynności, gdyż nie istniejąc - nie mogę nic uczynić. (Trudno odmówić logiki 
takiemu rozumowaniu.)

Ale Herbert pozostawił otwartą inną możliwość interpretacyjną: „nie po
wrócę do źródła spokoju”, bo pozostanę w niepokoju. Jeśli tak, to musi prze- 
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cięż istnieć jakieś „ja", podmiot, który jednej czynności nie wykona, by wy
konać inną. Co jednak mogłoby stanowić ów podmiot? Nie oddana ogniowi 
myśl, nie zapisane ziemi ciało, wreszcie nie tęsknoty - polecone powietrzu, 
a w dodatku „rzeczy zbędne". Tylko jedna formuła opisowa może oznaczać 
„ja", podmiot nie osiągający źródła spokoju, trwający w niepokoju:

to co zostanie
kropla wody
niech krąży między
ziemią niebem

niech będzie deszczem przezroczystym
paprocią mrozu płatkiem śniegu

niech nie doszedłszy nigdy nieba
ku łez dolinie mojej ziemi

powraca wiernie czystą rosą
cierpliwie krusząc twardą glebę

„To, co zostanie" po spełnionym testamencie, osobne, wchodzące w kon
takt z przyrodą, ale nie pochłonięte, stale wędrujące między dołem i górą - 
to właśnie wydaje się być podmiotem „niepowrotu" do źródeł spokoju.

Co to jest „to"? Kropla wody. Chyba jednak nie powinniśmy poprzestać 
na tym wyjaśnieniu i uznać, że z nieodwołalnie zakończonego ludzkiego 
istnienia, po rozdzieleniu myśli, ciała, słów, tęsknot etc. pozostaje H2O. 
Ta kropla wody nie tylko podlega metamorfozom postaci, wytłumaczal- 
nym na gruncie praw fizyki, to znaczy zmienia stany skupienia z ciekłe
go na stały i vice versa. Zachowuje również cechy ludzkie: jest cierpliwa 
i wierna.

Strategia przyjęta przez Herberta w wierszu Testament polega na ciągłym 
balansowaniu między dosłownością i metaforą, fizjologią i metafizyką. Był 
to chyba jedyny możliwy sposób postępowania dla poety, który musiał ra
dzić sobie z nieśmiertelnością bez pojęcia Boga i duszy nieśmiertelnej. Na 
przecięciu dwu języków - języka metafizyki i języka fizjologii - pomiędzy 
pragnieniem trwania a zwątpieniem, rodzi się skromna, wstydliwa formuła 
życia, które się zmienia, lecz nie kończy: „to co zostanie".

Testament jest wypowiedzią osobistą, sformułowaną we własnym i tylko 
własnym imieniu. Inaczej postępuje podmiot Ballady o tym, że me giniemy".

11 Ballada o tym, że nic giniemy, pierwodruk w: „...każdej chwili wybierać muszę", op. cit, przedruk 
w: Struna światła, Warszawa 1956.
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Dyskretny co do własnej osoby, niechętny do zwierzeń, sytuuje się w roli 
wielkiego interpretatora. Nie ujawnia skąd czerpie swą wiedzę. Przemawia 
tak, jakby dysponował perspektywą, z której widać doskonale wszystkie 
człowiecze drogi - aż po ostateczny kres.

Którzy o świcie wypłynęli 
ale już nigdy nie powrócą 
na fali ślad swój zostawili -

w głąb morza spada wtedy muszla 
piękna jak skamieniałe usta

ci którzy szli piaszczystą drogą 
ale nie doszli do okiennic
chociaż już dachy było widać -

w dzwonie powietrza mają schron

a którzy tylko osierocą
wyziębły pokój parę książek 
pusty kałamarz białą kartkę -

zaprawdę nie umarli cali

szept ich przez chaszcze idzie tapet 
w suficie płaska głowa mieszka 
z powietrza wody wapna ziemi 
zrobiono raj ich anioł wiatru 
rozetrze ciało w dłoni
będą
po łąkach nieść się tego świata

Testament i Ballada o tym, żc nie giniemy - te dwa utwory jakby zmierzały 
w przeciwnych kierunkach, aby spotkać się w połowie drogi.

Jeśli bowiem Testament zaczynał się od unaocznienia rozpadu podmiotu, 
Ballada zdaje się obiecywać jego ocalenie, właśnie o-calenie, czyli zachowa
nie w całości. Formy podmiotowe nie tracą tu swojego zastosowania, swojej 
racji bytu z chwilą śmierci tych, których określały.

ci którzy szli piaszczystą drogą (...) w dzwonie powietrza mają schron

Ci, właśnie ci, nie inni - będą trwać.
Ale jak Testament nie jest całościowym i ostatecznym zakwestionowaniem 

ciągłości ludzkiego istnienia, tak Ballada nie jest czystym aktem pewności, że 
„nie giniemy”. Mimo pozornie jednoznacznej dykcji („zaprawdę nie umarli 
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cali") wiersz zaświadcza tej samej eschatologicznej kontuzji, która znalazła 
wyraz w Testamencie.

Jakie jest bowiem najistotniejsze przesianie Ballady? Chyba takie, że ludz
kie istnienie nie znika, lecz wnika - w świat, w rzeczy, w to, co otaczało 
istnienie. Wnikając - zachowuje swoją tożsamość. Już jednak w to przesłanie 
zakrada się niepewność. Komu ma bowiem być ofiarowana taka nieśmiertel
ność? Kto (lub co) będzie jej podmiotem? Bo przynajmniej dwie możliwości 
zostają otwarte przez niejednoznaczne sformułowanie:

(...) anioł wiatru
rozetrze ciało w dłoni
będą
po łąkach nieść się tego świata

Albo ciało, roztarte na proch, snująca się mgławica pyłu, albo to, co zosta
nie nie roztarte i co przechowa kruchy depozyt - „samoswojość", indywidu
alność ludzką.

Wiersze „egzystencjalne", właśnie takie jak Testament i Ballada, w pejzażu 
poezji Zbigniewa Herberta pojawiły się w miejsce ledwie zaczętego i szybko 
poniechanego nurtu religijnego. Jest rzeczą szczególnie ciekawą, że w obsza
rze tej „nowej" poezji metafizycznej bez odniesienia Boga, powtórzyło się 
pewne wydarzenie z roku 1951, czyli z „okresu religijnego". Powtórzyła się 
mianowicie pochwała nieistnienia.

W komentarzu edytorskim do korespondencji Herberta i Elzenberga Bar
bara Toruńczyk opisuje ciekawy rękopis, sporządzony przez poetę: „Wśród 
listów Elzenberga z roku 1954 przechowywana jest kartka z wersją roboczą: 
z jednej strony znajduje się wiersz zatytułowany Ja - pożądany (...), na od
wrocie zaś wiersz Kuszenie"'2. Poniżej zamieszczam oba teksty.

owinięty starannie w staniolę spojrzeli
jestem jak ocukrzona śliwka
wodząca na pokuszenie wargi kobiet
i obojętne - jak twierdzą naiwni - szkła wystawy

gdybym nie był obserwowany przez tyle oczu
a także przedmioty martwe dla których
nasz wzrok jest jedyną racją istnienia
mógłbym otworzyć powietrze
przejść na tamtą stronę uchylając
srebrną paproć luster -

f/u - pożądany)

12 Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg Korespondencja, „Zeszyty Literackie" 2002. 
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tani gdzie nic patrzy
tam są nasze raje
tam są nasze raje
pustynie - kamyki uciszonych oczu 

czym czyste istnienie - 
oddechem posągów 
bezba rw n y m po w iet rzem 
jest czyste istnienie 

spal się w białym tlenie 
wyrzeknij się ziemi 
oddamy nicości 
łuskę twego ziarna1'

(Kuszenie)

Człowiek jest przykuty do swego miejsca w świecie, do tu i teraz, przez 
nieustanne spojrzenia. Pochodzą one nie tylko od ludzi, także od przedmio
tów codziennego użytku, rzeczy martwych. Potężny, wszystko ogarniający 
akt widzenia ogranicza wolność człowieka, odbiera możliwość uciecz
ki. Nie ma przejścia w stan niezauważalności, niewidoczności, skoro wszyst
ko cokolwiek człowiek czyni jest i będzie - widziane. Więc ocieknij z pola 
widzenia! - podpowiada podmiot wiersza z drugiej strony kartki. Głos 
wzywający do ucieczki nie kwestionuje bynajmniej zasadniczego rozpozna
nia z wiersza Ja - pożądany: istnienie jest zawsze widziane. Wysuwa z niego 
wniosek logiczny: zrezygnuj z istnienia. „Tam gdzie nic patrzy" - okazuje się 
być definicją nicości.

Kuszenie to jakby wiersz Życie złożone w moje ręce, napisany jeszcze raz, 
w nowym kontekście, na gruncie „metafizyki bez Boga". W utworze z listu 
do Zawieyskiego podmiot wyrzekał się relacji z Bogiem, gdyż nie czuł się jej 
godny. W wierszu późniejszym podmiot wyrzeka się relacji ze światem, opar
tej na wzajemnym patrzeniu, bo czuje się nią zirytowany, znudzony. Moty
wacja odmienna, skutek ten sam - rezygnacja z samego siebie, z własnej in
dywidualności i apologia nicości.

Życie złożone w moje ręce i Kuszenie to jakby dwa warianty nihilistycznego 
eskapizmu. Nic dziwnego, że Herbert nie pozwolił przemówić tym wier
szom w sposób swobodny. Pierwszy utwór nie był w ogóle przeznaczony do 
publikacji, wobec drugiego poeta miał taki zamiar. Dlatego zaopatrzy! go 
w odpowiedni komentarz w formie tytułu: Kuszenie.

13 Utwory te nie były drukowane za życia poety. Cyt. za: Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg, 
Korespondencja, op. cit.
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To jednak nie wystarczało. Być może niewiele później zapisał Herbert inną 
wersję tekstu:

kuszenie:

tam gdzie nic patrzy

cgzorcyzin:

świat cię nie pochłonie

tam są nasze raje 
tam są nasze raje 
pustynie - kamyki uciszonych oczu

ocean nie spali 
niebo nie wypije 
tego co jest tobą

czym czyste istnienie - 
oddechem posągów 
bezbarwnym powietrzem 
jest czyste istnienie

spal się w białym tlenie 
wyrzeknij się ziemi 
oddamy nicości 
łuskę twego ziarna

przez mękę pokuszeń 
obrazów i oczu
śmierć - wybrałem - ziemię 
błogosławię obie

zasadziłem drzewo 
jakże mam go odejść 
cień mój za mną pójdzie 
jak złamane skrzydło14

14 Utwór nie drukowany za życia poety. Cyt. za: Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg, 
Korespondencja, op. cit.
15 Zob. Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg, Korespondencja, op. cit.

Wiersze wczesne, powstałe przed rokiem 1955, mogą się czasem wydać 
wprawkami filozoficznymi na abstrakcyjne tematy, a ich autor kimś, kto po 
prostu dokonuje przeglądu rozmaitych systemów i rozwiązań myślowych. 
Nie byłoby to jednak odczucie trafne. Podmiotom swoich wierszy kazał Her
bert myśleć o tym, co po śmierci, wierzyć w nieśmiertelność z wody, ognia, 
a także papieru i wapna. Polecił im także rozmyślać nad odrzuceniem istnie
nia i oddaniem siebie nicości i jeszcze mówić o tym tak, jakby chodziło o coś 
w pełni realnego, doświadczalnego, bliskiego. W szkicu Hamlet na granicy mil
czenia Herbert twierdził: „Wielki wybór jest zawsze wyborem abstrakcyjnym. 
Jego sens i prawdziwość spełnia się przez cały szereg wyborów dokonywa
nych w każdej chwili"15.

Poezja Herberta to konsekwentnie ponawiany wybór bytu i odrzucanie 
niebytu.

Od Struny światła do Epilogu burzy.
Mamy zatem taką oto sytuację: w roku 1951 uwidacznia się w twórczości 

Herberta nurt religijny. Dominuje chrześcijańska wizja świata, najistotniejsza
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staje się relacja człowiek - Bóg"’. Wkrótce jednak w to miejsce wkracza nurt 
egzystencjalny, skupiony wokół relacji człowiek - świat.

Kiedy w 1956 roku ukazał się debiutancki tom wierszy Zbigniewa Herber
ta pt. Struna światła, właśnie taki obraz twórczości został usankcjonowany. 
W tym autorskim wyborze wierszy z minionych (co najmniej siedmiu) lat 
nastąpiło zupełne wyciszenie nurtu religijnego.

Filozofię autora miały reprezentować takie utwory jak Testament czy Balla
da o tym, że nie giniemy. Liryki z roku 1951 poszły na wiele lat w stan zapo
mnienia, w czytelniczy i krytycznoliteracki niebyt.

Jednak właściwy tym lirykom układ - podmiot zwracający się do Boga, 
świat sprowadzony do roli doświadczenia podmiotu - nie zniknął na trwale 
z poezji Herberta. Tyle, że wiersze-modlitwy będą się odtąd zdarzały rzad
ko, raptem kilka razy w przeciągu kilkudziesięciu lat. Z jednym znaczącym 
wyjątkiem: ostatniego tomu. W Epilogu burzy, za sprawą cyklu Brewiarz, taki 
model wypowiedzi poetyckiej powróci ze szczególną intensywnością.

Mateusz Antoniak

16 Chciałbym od razu zapobiec ewentualnemu nieporozumieniu. Nie jest moim zamiarem 
twierdzić, iż chrześcijańska wizja świata zdominowała najwcześniejszy okres twórczości 
Herberta, albo, że określiła „punkt wyjścia". Omawiane tu wiersze religijne pochodzą 
z początku 1951 roku, a więc nie są „najwcześniejsze", skoro Herbert pisał już. wówczas od co 
najmniej dwóch lat. W Archiwum natrafiłem na nie publikowane dotąd teksty, prawdopodobnie 
z 1949 roku, będące wyrazem ironicznego stosunku wobec sacrum, także chrześcijańskiego 
Jest to temat na osobną publikację, poprzestanę tylko na stwierdzeniu, że próba tworzenia 
„liryki religijnej", na początku lat pięćdziesiątych była już poszukiwaniem nowej tonacji.
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