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Kilka st6w wpro 

W odniesieniu do tw6rczosci Zbigniew: 
nierozstrzygniyte, a moie- nieroz~ 
Cog ito jest puste?' Pr6bujemy w tej ksi~ 
moinosci udzielenia odpowiedzi na to 

pojawilo sitt wiele rozbieinych ocen d. 
Boga, transcendencji, religijnego zakor. 
takiej relacji). W opiniach badaczy i kry 
Sit( dwa bieguny; na jednym znajduj~ s 
agnostycyzm Herberta, na drugirn - W! 

dla jego swiata poetyckiego2
• \ y tej k:s 

bliskie jednemu bqdi drugiemu rozpo:l 
sceptycyzm Herberta silnie podkresla I 
poetyckiej mysli- Tomasz Garbol. 

Prace zebrane w tym tomie an:aliz:uj 
zwiqzanych z Bogiem i bytem z roz~~ 
jqc sitt na wstypnq monografitt tema.m .. 
a zarazem siostrzeniec poety, rekolli-m 
podglebie przekonan przyszlego pi...;;.aru. 
grafia pozostaje w tle refleksji o utwor.ld: 
dramaturga starajq sitt oni dotrzec do e-. 

literackiego obrazu swiata, pokaza.:. _ia1 
lub mistyfikuje) autorskie przekonanll. l 
nych metod, przyjmujq r6ine pe~'W 
syntezy tematu do analizy pojedyn.::z: 

1 Sformulowanie nawif!zuje do cz~"T::> p 
artykulu Pawla Lisickiego Puste nieb5 P.;-:...; Csj 
A. Franaszek, Krakow 1998. 

2 Bliscy konkluzji Lisickiego S'} np.: S:::cj 
Wroclaw 1994), Przemyslaw Czaplinsld • 5~~ 
wanie Herberta, dz. cyt.), Piotr Sliwinsld P-.L:. 
zowali z ni'l: Krzysztof Dybciak (Wp>,-=:..~ 
tamie), Bogdan Burdziej (Objav.:ienie "-' ... \£."'"1" 

bert a, [w:] ramie), Jadwiga Puzynina (S~-~ '= ~ 
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Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta 

1. 

wok6l koncepcji Boga, toisamosci Chrystusa czy natury anio-
w tw6rczosci Herberta wynikajq z nieprzejrzystego czy na poz6r 

koherencji podejscia samego poety do koncepcji zaswia

. Herbert- mimo przypisywanych mu spustoszenia nieba, zdemi

tologizowania tradycji religijnej czy tttsknoty za ziemskq zmyslowosciq 
- nie marginalizuje problematyki zaswiat6w2

• Traktuje jq niezwykle 

Na ,puste niebo" Herberta zwraca uwag~ m.in. Lisicki (P. Lisicki, Puste 

.Ubo Pana Cagito, [w:] Poznawanie Herberta, wybor i wst~p A. Franaszek, Kra

kOw 1998, s. 24r-26j), a za nim Abramowska (J. Abramowska, Wiersze z anio

lllmi, [w:] Poznau•anie Herberta 2, wybor i wst~p A. Franaszek, Krakow zooo, 

s.. r67-r88.), o demitologizacji i kompromitacji tradycji religijnej mowi'! Barari

czak (S. Baranczak, Uciekinier z Utopii. 0 poezji Zbigniewa Herberta, Warszawa, 

2oor) i Kaliszewski (A. Kaliszewski, Cry Pana Cogito, Krakowr982), natomiast 

Babuchowski (S. Babuchowski, ,Przerailiwie przeiroczysta doskonafosc" (,,Dobre" 

i .doskonafe'' u· poezji Herberta), ,Topos" 2002, nr r-2 (6z-63), s. 39-52.) i Sochon 

(ks. J. Sochori,, Bog Paety, ,Ethos" 2ooo, nr 4 (sz), s. rrr-rzs) w cierpieniu szu

kaj'! zatarcia ,zlowrogosci" nieba, a poezja Herberta jako calosc rna stanowic ich 

zdaniem rodzaj konsekwentnego przelamywania sceptycyzmu ,na rzecz poczu

cia jednosci ze Stworq \ Vszechrzeczy" (J. Sochon, dz. cyt., s. rr 3). lnteresuj'lce 

wnioski wvci')ga z lekturv Herberta Franaszek (A. Franaszek, Zafwiaty u Herberta, 

Roiewicza, jVJifosza, ,Tygodnik Powszechny" 8-9, Krakow zooo lub w lnterne

cie: http:l/w\vw.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/46-47/franaszek.html), ktory pisze, 

ie poeta daje wyraz przywi1zaniu do ziemskiego swiata, doczesnej rzeczywisto

sci, zas jego poezja ,karmi si~ zmyslowym konkretem, a jednoczesnie poswiad

cza wzruszaj'!ce, gl~boko ludzkie pragnienie powrotu. Przemycenia naszego swiata 

poprzez wrota smierci ". 
2 Tvm tekstem nie zamierzam polemizowac z iadn:j z przedstawionych wyiej 

koncepcji. i'Jie jest moim celem zaj~cie ostatecznego stanowiska, chcialbym jedy

nie zadac kilka pytan i poruszyc pewne niejasne, a moim zdaniem waine kwestie, 

ktore wylaniai'! si~ w wyniku analizy j<;zykowej warstwy wypowiedzi poetyckiej 

Herberta. \V tvm szkicu w szczegolnosci bt;d'! mnie interesowaly nast<;puj')ce 



194 Piotr Sobotka 

powainie, o czym swiadczy mnogosc wierszy z aniolami, miejsce 
Boga czy Mesjasza w calej jego tw6rczosci3. Pojttcie 'aniola' zleksyka
lizowane w r6iny spos6b (za pomoq r6inych jcrzykowych wykladni
k6w) przywolywane jest przez poetcr ai 78 razy, o 'Bogu' wypowiada 
sitt on niewiele mniej razy, bo 62, najrzadziej, zaledwie q razy, m6wi 
o Mesjaszu. Najwittcej utworow z 'aniolami' zawiera tomik Hermes, 

pies i gwiazda, najmniej -Pan Cogito (jedynie r); najwic,:ksza frekwencja 

'Boga' cechuje Epilog burzy, najmniejsza- Napis; jc,:zykowych slad6w 
Mesjasza wedlug mnie moina szukac w kilku tylko tomikach -Nap is 

(w kt6rym jest ich najwic,:cej), Pan Cogito, Epilog burzy, Rovigo oraz Ele

gia na ode}Scie (z jednym wierszem, w kt6rym pojawia sic,: nazwa Naza

m1czyk). Tomikiem, w kt6rym spotyka sic,: najwic,:cej istot niebieskich 

l~cznie, jest Hermes, pies i gwiazda, zaraz za nim naleiy wymienic Epi

log burzy, Raport z obl{ionego miasta, Napis; najmniej ,wypelniony" 
transcendencj~jest Rovigo, przed kt6rym ustc,:puj~ miejsca Struna fwia

tla, Elegia na ode}Scie, Studium przedmiotu i Pan Cogito. Te zaleinosci 

ukazuje poniiszy wykres: 

i 
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problemy: czy jest i czym jest w poezji Herberta raj, kto go zamieszkuje i jaki jest 

status tych byt6w. W tym celu obserwacjom zostan~ poddane wyraienia odno

sz~ce sit; do nieba i istot niebieskich, kt6re wedle tradycji naszej kulturv, zwiqza

nej z koncepcjami judeochrze5cijariskimi, powinny zamieszkiwac niebo. Nie bt,:dq 

mnie natomiast interesowaly te konteksty, w kt6rych transcendencja objawia sit; na 

zasadzie implikatur konwersacyjnych, a wit,:c nie zostanq do moich analiz wl~czone 

wiersze typu Tkanina z Epilogu burzy i in. 

3 Podstawt,: ekscerpcji analizowanego materialu stanowiq tomiki Zbigniewa 

Herberta: Elegia na odejfcie, Epilog burzy, Hermes, pies i gwiazda, Nap is, Pan Cogito, 

Raport z oblrionego miasta, Rovigo, Struna fwiatfa, Studium przedmiotu, kt6rych 

skr6towe oznaczenia zgodne Sq ze stosowanymi w Bibliotece Pan a Cogito. 

Niebieska systema~h , 

2. 

Podstawowym slowem uiywan~-m n 
aniol6w i zbawionych po smierci _ies 
znaczeniu uiywa sic,: takie rzeczow 

nych deskrypcji okre8lonych, maJ~0'1 
np. ,lono Abrahama", ,l~ki niebie-5k 

W poezji Herberta rzeczownik 
rzyjmy sic,: jego niekt6rym uiyciom. 
giniemy (SS) poeta m6wi o tvch . ..kl 
nigdy nie powr6q", ie: . 

z powietrza wody wapna zierni 
zrobiono raj ich aniol wiatru 
rozetrze cialo w dloni 
b((dq 

po lqkach niesc Si(( tego Swiata. 

W cytowanym fragmencie uw~ 
biono" oraz ,ich". Pierwsze jest CZL-.o 

drugie - zaimkiem dzieria;vcznrL li 
nosci przy czasowniku ,zrobic- "".rit 
.,kreatora" b~di ,kreator6w", poeu_d 

raju. Raj jawi sicr tu nie jako cos Zob"tl 

z ziemskich skladnikow. Elemenn·. 1 
- co warto tu silnie zaakcentowac - n: 
spoiwo ziemskich budowli, posrednic 
niczego czy budowniczych, zape·wne 

Niejasny od strony intonacvinei io 
. .ich". Jesli mialby bye okresle~ie~ -r.~ 
akcent niekontrastywny, a w se~ 
w takim przypadku informacja, ze r.li ; 
zostal stworzony specjalnie n; ur.~ .. 
zas mialby bye okresleniem ani~la w 

zdaniowy padalby w6wczas na fraz~ c 
<zczeg6lnych cech, jakie zwyczajowo 1 
2 zaimek wnosilby do frazy norninal.nq 

- wyodrc,:bnialby konkretnego aniob 51 
\ Vydaje sic,:, ie poeta celowo wprow;nb 



~=·=·=-:~ 

togo5.= wierszy z aniolami, miejsce 
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H--t-cc.a ra_i. kto go zamieszkuje i jaki jest 

ra._..;,.=-cn zo-=tan<t poddane wyraienia odno

IIZ'e w-edle tradycji naszej kultury, zwi<tza

B.. ~''"' i..rmY zamieszkiwac niebo. Nie b~d1 
r&'· ...- ktorych transcendencja objawia si~ na 

.-::~.: :::ie zostan1 do moich analiz wl:'lczone 

ii:_ 

rg:· m.aterialu stanowi1 tomiki Zbigniewa 

!'· Hr--.a. pies i gwiazda, Napis, Pan Cogito, 

"1 ......... f'::.·i.utfa, Studium przedmiotu, kt6rych 

1111"--=-mi w Bibliotece Pana Cogito. 

Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta r95 

2. 

Podstawowym slowem uiywanym na okreslenie miejsca pobytu Boga, 
aniol6w i zbawionych po smierci jest w j<;zyku polskim ,raj". w tym 
znaczeniu uiywa si<c takie rzeczownik6w ,niebo", ,Eden" oraz r6i
nych deskrypcji okreslonych, maj~cych nierzadko odniesienia biblijne, 

np. ,.lono Abrahama", ,.l~ki niebieskie" . 

W poezji Herberta rzeczownik ,raj" wyst<;puje 19 razy. Przyj

rzyjmy sitt jego niekt6rym uiyciom. W wierszu Ballada o tym ze nie 

giniemy (ss) poeta m6wi o tych, ,kt6rzy o swicie wyplynttli/ ale jui 
nigdy nie powr6q", ie: 

z powietrza wody wapna ziemi 
zrobiono raj ich aniol wiatru 
rozetrze cialo w dloni 
bt;d<) 
po l<tkach niesc sit; tego swiata. 

W cytowanym fragmencie uwag<r zwracaj~ dwa wyraienia: ,zro
biono" oraz ,ich". Pierwsze jest czasownikiem w formie nieosobowej, 

drugie- zaimkiem dzieriawczym. Formalny brak wykonawcy czyn

nosci przy czasowniku ,zrobie" m6glby zostac wypelniony nazw~ 
,kreatora" b~di ,kreator6w", poeta jednak przemilcza, kim jest tw6rca 

raju. Raj jawi sitt tu nie jako cos zastanego, ale jako cos wykonanego 
z ziemskich skladnik6w. Elementy, kt6re posluiyly do budowy raju 
- co warto tu silnie zaakcentowac- r6wnie dobrze moglyby stanowic 

spoiwo ziemskich budowli, posrednio zatem charakteryzuj~ budow

niczego czy budowniczych, zapewne zwyklych ludzi. 

Niejasny od strony intonacyjnej jest status zaimka dzieriawczego 
,ich". Je5li mialby bye okresleniem raju, to padalby na niego gl6wny 
akcent niekontrastyvvny, a w semantyk<t tego wersu wpisana bylaby 
w takim przypadku informacja, ie raj z powietrza, wody, wapna, ziemi 

zostal snvorzony specjalnie na uiytek wttdrowc6w i tylko dla nich. Je5li 

zas mialby bye okrdleniem aniola wiatru (niekontrastywny akcent 

zdaniowy padalby w6wczas na fraztt czasownikow~), to ten nabralby 
szczeg6lnych cech, jakie zwyczajowo przypisujemy aniolom str6iom, 
a zaimek wnosilby do frazy nominalnej referencjalne uszczeg6lowienie 
- wyodrttbnialby konkretnego aniola sposr6d r6inych aniol6w wiatru. 
Wydaje si((, ie poeta celowo wprowadza tu 6w moment semantycznej 
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niepewnosci, jednak z punktu widzenia sernantyczno-skladniowego 

i kontekstu cal ego wiersza (por. szyk w wyraieniu ,szept ich ") zairnek 

dzieriawczy jest okresleniern ,raju", a nie ,aniola". T ak wi~c nie rnarny 

tu do czynienia z rajern sensu stricto, jako rniejscern przebywania 

wszystkich ludzi zbawionych po srnierci, ale z rajern zbudowanyrn 

dla bohaterow wiersza. 

Kto dokonal tej konstrukcji? 0 tyrn w tekscie nie rna rnowy. Nie 

wydaje si~ jednak, ieby byl to Bog. Czy rnogla to bye wyobrainia 

ludzka? Taka interpretacja wydaje sitt bardzo prawdopodobna, zwa

iywszy na fakt, ie bohaterowie jednak nie trafi<t do rniejsca ,wykre

owanego", znajd<t si~ w znacznie ciekawszej dla nich pod wzgl~dern 

estetycznyrn przestrzeni - bttd<t bezcieldni ,nide si~ po l<tkach tego 

swiata". w calyrn tyrn fragrnencie zreszt<t jest wyczuwalna pewna 

nuta ironii czy co najrnniej dystansu wobec ,zrobionego" raju, a gest 

aniola wiatru (roztarcie ciala w dloni) nie rnusi bye kojarzony nega

tywnie - dzittki niernu bowiern ci, kt6rzy osierocili ,;wyzittbly pokoj 

partt ksi<tiek/ pusty kalarnarz bial<t karttt", bttd<t si~ rozprzestrzeniae 

po calej zierni. Niedokonany czasownik ,nide si~" wydobywa w wier

szu t<r porcj<r sensu, ktora wi<tie si~ z trwaniern, ciqglosciq bycia boha

terow w swiecie, CZ<(SCiowyrn Z nirn zespoleniern, CO zbliia ten tekst 

w wyrnowie jego zakonczenia do ,panantroizrnu"- czlowiek jawi sitt 

jako CZ<(Se, i do tego CZ<(Se ulotna, swiata, jest rozurniany w utworze 

jako przyroda - pylek czy diwi~k. 

Budowanie raju bywa w swiecie Herberta wynikiern indywidual

nych kreacji wyobraini poetyckiej. Raj poety dla jego urnarlych z wier

sza Zyciorys (HPG): 

jest to bialy blok 
jak kawa! sera 
w kt6rym kaidy b~dzie mial sw6j otw6r 
dusty cichy i cieply 
ten raj b~tdzie gotowy 

- dopiero sitt stanie, 

gdy skonczy si~ walka klas 
i gdy z hektara b~tdziemy 
otrzymywac tyle a tyle 
zablysnie wtedy 
miliard iar6wek 
i glosniki zanios'! si~t pie5ni'!. 

Niebieska systemat!h 

W sarnyrn wierszu - pornijaj'!c iror 

negacj<(, wydiwittk tego fragrnentu, 

ie nie rna tu rnowy o raju jako miej 
przyszlosci", utopii na rniar~ w:n>hl 
nienia z przesuni~ciern podstawow 

chodzi bowiern o raj jako o 'rnicisl 

aktywnosci', ta zas znajduje SWO~ j 
szurkach z ekonornii". Raj ideol~ 
czywistosci<t, jest odrealniony do !2l 
rniejsca na onirycznose, a rz<tdzi nit 

Bywa tei raj w poezji Herber-tt 

sci. Tak jest w wierszach Pan c~~.n 
Pojawiajqce sitt w obu tekstach ~ 
konkretyzacji -jest to dziecinsn~~ c 

jednak nie rnusi podlegae ideal.i.za: 

nigdy jui si~ nie zdarzy, chyba ze ~ 
ponad rniar~" do stada (Wstrdk:::-t n 

daj<tcy ludzkirn wyobraieni~rn r2i ic 
sprzedaje si~ go ,na rogu ulin-~. ~ :_ 

nie jak ,plastykowe narz~dzia torttll 

nosci czy trwalosci, jest zdaniem POl 

rnoiliwosci irnaginacyjnych. Od ~ 
teologowie, ktorych raj jest z kolei-p 

W poezji Herberta raj na ~, 
konkretyzowany: to ,raj teolog6w '". J 
,raj przyszlosci", ,ich raj". Takie ~ 

nie wskazuje on na rniejsce escb..arol. 

jektowane zespolern propoz~·cji i ~ 
Poeta nie tyle kwestionuie ludziE 

chodzi do nich z nieufnosciq~ Opis n 
jest dla niego ,przeslodzony" \H;;J'r.iJ. 

zawlec dusztt Lwa" ,zuchwalyl fl'OF F 

oparty na ludzkich spekulacjach. tom 

,w cien wiekuisty/ wiekuiste rnikzeni 

jawi sitt dla poety jako tajernnica ~-1a 

szpaleru" barierq (Madonna z /:;;..·<-.. l 

w ktoryrn bezirnienni Dav.mi .\fiJ7"'""Z!. 
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Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta I97 
---------- ---------

W sarnyrn wierszu - pornijaj:tc ironiczny, a wittc ujyty w podejrzliw:t 
negacj((, wydiwittk tego fragrnentu, odnajdujerny jednak wskazowk((, 

ie nie rna tu rnowy o raju jako rniejscu eschatologicznyrn, ale o ,raju 
przyszlosci", utopii na rniartt wyobrazen ideologii. Marny tu do czy
nienia z przesunicrciern podstawowego znaczenia rzeczownika ,raj"; 
chodzi bowiern o raj jako o 'rniejsce szczegolnie sprzyjaj:tce jakiejs 
aktywnosci', ta zas znajduje swoje irodlo w tyrn przypadku w ,bro

szurkach z ekonornii". Raj ideologiczny nie rna nic wspolnego z rze

czywistosci'!, jest odrealniony do takiego stopnia, ie nie rna tu nawet 
rniejsca na onirycznosc, a rz:tdzi nirn lekkornyslnose. 

Bywa tez raj w poezji Herberta synonirnern utraconej przeszlo
sci. Tak jest w wierszach Pan Cogito a pop (PC) i Wstydliwe sny (ROM). 

Pojawiaj'!ce sitt w obu tekstach wyrazenie ,utracony raj" dornaga sir; 
konkretyzacji- jest to dziecinstwo czyw ogole jakas przeszlose, ktora 

jednak nie rnusi podlegae idealizacji. Jest wprawdzie faktywna, ale 

nigdy juz sicr nie zdarzy, chyba ze dobre duchy przyjrn:t ,strudzonych 
ponad rniarcr" do stada (Wstydliwe sny, ROM). Wyrnyslony, odpowia
daj'!cy ludzkirn wyobrazeniorn raj jest ,sztuczny" (Pan Cogito a pop), 

sprzedaje sicr go ,na rogu ulicy", jest w gruncie rzeczy tandetny (podob
nie jak ,plastykowe narzr;dzia tortur") i nie rna w sobie nic z wiecz

nosci czy trwalosci, jest zdaniern poety atrap:t raju na rniartt ludzkich 

rnozliwosci irnaginacyjnych. Od tych wyobrazen nie S:f wolni nawet 
teologowie, ktorych raj jest z kolei pusty. 

W poezji Herberta raj na rniarcr wyobraini czlowieka jest zawsze 
konkretyzowany: to ,raj teologow", ,bialy raj wszystkich rnozliwosci", 

,raj przyszlosci", ,ich raj". Takie uzycia wyrainie swiadcz:t o tyrn, ie 
nie wskazuje on na rniejsce eschatologiczne, a raczej wirtualne, pro

jektowane zespolern propozycji i dornyslow czlowieka. 
Poeta nie tyle kwestionuje ludzkie wyobrazenia o raju, ile pod

chodzi do nich z nieufnosci'!. Opis raju u Ojcow Wschodu i Zachodu 
jest dla niego ,przeslodzony" (Homilia, R), raj, do ktorego ,slubowall 
zawlec dusztt Lwa" ,zuchwaly/ pop Pirnen" (Smierc Lwa, ENO), takie 

oparty na ludzkich spekulacjach, to rniejsce, z ktorego ,trzeba uciekae" 
,w cien wiekuisty/ wiekuiste rnilczenie" (Smierc Lwa). Rzeczywisty raj 

jawi sitt dla poety jako tajernnica oslonir;ta ,na koncu bukszpanowego 
szpaleru" barieq (Madonna z lwem, HPG). Bye rnoze jest to rniejsce, 
w ktoryrn bezirnienni Dawni Mistrzowie (ROM): 



znajdowali schronienie 
pod powiek'} aniol6w 
za pag6rkami oblok6w 
w gt;stej trawie raju. 

Piotr Sobotka 

Ciekawe byloby zestawienie tego obrazu z miejscem, w kt6rym 

ostatecznie znajd1 si~ umarli z Ballady o tym ie nie giniemy (SS). I tu, 

i tam raj jest porosni~q traw1 l1k1. Miejscem jego lokalizacji moze 
bye w istocie swiat, nie musi to bye koniecznie przestrzen z porz<tdku 
wertykalnego, moze on znajdowae si~ takze ,pod powiek1 aniol6w". 
Ta metafora jednak w pewnym sensie dyskredytuje opisywan1 tu wizj~ 

raju- jest on bowiem czyms ze sfery marzen, kt6re zjawiaj1 si~, kiedy 
tylko przymkniemy oczy (dodatkowo wspiera to odczytanie konota

cyjne znaczenie ,oblok6w"). 0 takim wlasnie raju marz1 nawet same 

anioly. Czyzby i dla nich przestrzen prawdziwego eschatologicznego 
raju byla tajemniq? 

Raj Dawnych Mistrz6w nalezy do przeszlosci, do czasu minionego 
i przebrzmialego, naco wskazuj1 uiyte w wierszu for my gramatycznego 

czasu przeszlego nieaktualnego habitualnego - czynnosci bohater6w 

uj~te s1 w czasowej rozci1glosci, nie wi1z1 si~ z zadnym konkret
nym odcinkiem czasu, skladaj1 si~ na nie stale powtarzaj1ce si~ zda
rzenia, wsr6d kt6rych miesci si~ odnajdywanie schronienia w g~stej 
trawie raju. Podejrzliwose interpretacyjn'l, rodzi w tym kontekScie 
wlasnie fraza ,znajdowae schronienie". Poeta nie tlumaczy, o jak<j, 

ochron~ tu chodzi, jednakze nast~pne wersy wiersza 4 zdajq si~ sugero
wae, ie schronienie jest w pewnej mierze ucieczk<t w stereotyp, w prze
strzen schematu ludzkich wyobrazen na temat raju. Dziela Dawnych 

Mistrzow, tak jak nakazywaly to reguly przedstawien alegorycznych, 
niebosklonom przypisywaly kolor zloty, a rajowi- zielen trawy. 

Zaskakujqco ziemskie s1 obrazy raju z wierszy Sprawozdanie 

z raju (N) i Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito (R0::\1): 

W raju tydzieri pracy trwa trzydzie5ci godzin 
pensje S'} wyisze ceny stale zniikuj'} 
praca fizyczna nie mt;czy (wskutek mniejszego przyci'}gania) 
qbanie drzewa to tyle co pisanie na maszynie 
ustr6j spoleczny jest trwaly a rz1dy rozumne 
naprawdt; w raju jest lepiej nii w jakimkolwiek kraju. 

4 Por. ,tont;li bez reszty/ w zlotych niebosklonach/ [ ... ] powierzchnie ich 

obraz6w/ S'} gladkie jak lustra/ nie S'} to lustra dla nas/ S'} to lustra wybranych" 

(Dawni Mistrzowie, ROM). 

Niebieska systeii1&I! 

Ta pseudo-idealna (a w swei is1 

jest w Przeczuciach eschatologi .. -::.71) 

ziemskich nawyk6w" i ,zmyslowJ 

Raj, w ktorym si~ pracuje (cho 

odbywaj1 si~ szkolenia, czlowie~. 
nose, zupelnie nie odpowiada koo 
ci~zka praca stala si~ udzialem .:zl 
znaczenie rzeczownika ,raj" odbic 
temowego, oslabiaj1c je, lecz w Cll 

wiersza istotne s1 tu pewne tres...:i 

nie z idealn1 przyszlosci1, do m 
niach probuje osi1gn1e. Dopiem p 
sensu (ale w istocie a reboun. ponic 
za pomoq kategorii ziemskich. P" 
nego, a czyni tak, wprowadz:aj4.:: d 
riuszow nios1cych pod pach1 ..nic 
(Sprawozdanie z raju, N), co n.:Jwn 

niz niebianskim. Gra na zna.:ze 

nym - cz~sta w poezji Herber-""- -
o raju i nie-raju zarazem. 0 raju zi 
noczesnym zanegowaniu kazdego 

cie uwag~, ie opozycja ta podin: 
podzial mieszkancow raju na ~-.::h 

daj'l, Boga) i tych, ktorzy nie w~-z.D, 
lem jest jedynie wysluchiwanie kiJ 

Tylko w czterech konteksu..:h 
z uzyciem rzeczownika ,nieb-o ~ 1 

Boga, aniolow i dusz zbawionycit · 

5 Przy czym, wbrew temu, .::o ~= 
bert nie wyklucza moiliwosci spor;,;--• 

kiedy to nast'}pi. 
6 

Jadwiga Puzynina, pisz<F o ~ 
i zbawionych', wskazuje na trzy kom:~ 

podczas gdy Puzynina dostrzega _n..i6:.y 

to dla mnie leksem ten w tym wiersr~ =.x 

niem, ale zawiera j'} ,niebo" z wier;:z:;.· it'i.i 
sfawa Mifosza, kt6re to konteksr:· po~-a; 

w poezji Herberta, [w:] tejie, Sh-:...., :-::cy.' 



5-~·:x.w 

rego obrazu z miejscem, w kt6rym 

,,-: • ~·· ~ tym ie nie giniemy (SS). I tu, 
4- ~Lejscem jego lokalizacji moie 
~ ~niecznie przestrzen z porz~dku 

.C si~ takie ,pod powiek~ aniol6w". 

&e dyskredytuje opisywan~ tu wizj~ 
~- marzen, kt6re zjawiaj~ si~, kiedy 
0\\-o wspiera to odczytanie konota

b-:7" wlasnie raju marz~ nawet same 

rr. prawdziwego eschatologicznego 

do przeszlosci, do czasu minionego 
~-re w wierszu formy gramatycznego 
abitualnego - czynnosci bohater6w 
r;ie wi,rz~ si~ z iadnym konkret

~ r:;. nie stale powtarzaj~ce si~ zda
:~~-:najdywanie schronienia w g~stej 

rr-...a.:yjn~ rodzi w tym kontekscie 
ienie -. Poeta nie tlumaczy, o jak~ 

poe wers:· wiersza4 zdaj~ si~ sugero
lierze ucieczk~ w stereotyp, w prze
ie:: na temat raju. Dziela Dawnych 

~uly przedstawien alegorycznych, 
ziot)·. a rajowi - zielen trawy. 

~- raju z wierszy Sprawozdanie 
Itt" P.:111.1 Cogito (ROM): 

~~~ 

tr:'"zcgo przyciqgania) 
~:rr::ie 

=e 
~~..--iek kraju. 

!: ::ie~y;kJonach/ [ ... ] powierzchnie ich 

• ·-·~a .:ila nas/ Sq to lustra wybranych" 

Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta I99 

Ta pseudo-idealna (a w swej istocie antyutopijna) wizja wzbogacona 

jest w Przeczuciach eschatologicznych (ROM) takie o motyw ,t~pienia/ 
ziemskich nawyk6w" i ,zmysl6w/ kandydat6w do raju". 

Raj, w kt6rym si~ pracuje (choc ,praca fizyczna nie m~czy"), gdzie 
odbywaj~ si~ szkolenia, czlowiek jest wynagradzany za swoj~ aktyw
nosc, zupelnie nie odpowiada koncepcji chrzescijanskiej, wedle kt6rej 

ci~ika praca stala si~ udzialem czlowieka wygnanego z raju. Tekstowe 
znaczenie rzeczownika ,raj" odbiega w tym wierszu od znaczenia sys

temowego, oslabiaj~c je, lecz w calosci nie usuwaj~c. Dla rozumienia 
wiersza istotne s~ tu pewne tresci konotacyjne ,raju", jego skorelowa
nie z idealn~ przyszlosci~, do kt6rej czlowiek d~iy, kt6r~ w marze
niach pr6buje osi~gn~c. Dopiero po uruchomieniu i podkresleniu tego 
sensu (ale w istocie a rebours, poniewai ta przyszlosc lokalizowana jest 

za pomoq kategorii ziemskich) poeta odwoluje si~ do znaczenia og61-

nego, a czyni tak, wprowadzaj~c do tekstu Boga i niebieskich proleta

riusz6w nios~cych pod pach~ ,niezgrabnie swe skrzydla jak skrzypce" 
(Sprawozdanie z raju, ::\), co r6wniei jest obrazem bardziej ziemskim 
nii niebianskim. Gra na znaczeniach konotacyjnym i referencjal

nym - cz~sta w poezji Herberta - sprawia, ie mowa jest w wierszu 
o raju i nie-raju zarazem. 0 raju ziemskim i raju niebieskim przy jed

noczesnym zanegowaniu kaidego z tych swiat6w. Warto takie zwr6-

cic uwag~, ie opozycja ta podkre5lana jest poprzez dychotomiczny 
podzial mieszkanc6w raju na tych z czystej pneumy (ci nieliczni ogl~
daj~ Boga) i tych, kt6rzy nie wyzbyli si~ calkowicie materii (ich udzia
lem jest jedynie wysluchiwanie komunikat6w o dzielach Boga5). 

Tylko w czterech kontekstach mamy niew~tpliwie do czynienia 

z uiyciem rzeczownika ,niebo" w znaczeniu 'miejsce przebywania 
Boga, aniol6w i dusz zbawionych' 6

• Do nieba bye moie poszedl pan 

Przy cz\·m, wbrew temu, co twierdzi P. Lisicki (tegoi, dz. cyt., s. 248), Her

bert nie wyklucza mozliwosci spotkania Boga i czlowieka - tyle ze nikt nie wie, 

kiedy to nasqpi. 
6 Jadwiga Puz~·nina, pisz'!c o ,.niebie" w znaczeniu 'miejsca przebywania Boga 

i zbawionych ', wskazuje na trzy konteksty. Roznica mi<;:dzy nami polega na tym, ie 

podczas gdv Puzynina dostrzega ,niebo" w takim wlasnie znaczeniu w Brzegu (N), 
to dla mnie leksem ten w tym wierszu nie zawiera porcji sensu zwiFanej ze zbawie

niem, ale zawiera _i>t ,niebo'' z wierszy Widokowka odAdama Zagajewskiego i Do Cze

sfav.:a :'vlitosza, kt6re to kontekst~· pomija z kolei Puzynina. Zob.]. Puzynina, Niebo 

u·poezji Herberta, [w:] tejze, Slou·o poety, VVarszawa zoo6, s. 2ro-zrr. 
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od przyrody (Pan od przyrody, HPG). Jeieli tak siy stalo, to raj jest dla 
niego miejscem, w ktorym moie robic to, co naprawdy kocha i co bylo 
pasjq jego iycia. Z nieba schodzq Aniolowie, kiedy l\1ilosz ,stawia/ 
swoje pochyle/ rozrzedzone w blykicie/ litery" (Do Czeslau'a Milo

sza, R). Alternatywa nieba bqdi piekla w wierszu Rodzina Nepen

thes (ENO) jest wypadkowq zaslug czlowieka. Herbert wprawdzie nie 
postuluje tutaj koniecznosci raju, ale bynajmniej go nie demitologi

zuje i nie neguje chrzescijanskiej tradycji. Niebo w tym sensie nie jest 
ani zlowrogie, ani bezduszne wlasnq doskonalosciq, ani nie wiqie siy 
z antyutopiq, choc - jak w wierszu Widok6wka od Adama Zagajew

skiego (R) - bydziemy wstypowac don osobo. Ow moment wstqpie

nia w niebo poprzedzi katastrofa przywolana przez Aniola Zaglady, 
i chwila ostateczna lqczqca podniesienie, ofiary i rozdzielenie. Niebo 

w tym wierszu jest ,roztopione"7. Ta niezwykle zagadkowa metafora 
sugeruje zmiany stanu nieba - ze stalego bqdi gazowego w ciekly, 
trudno jednak orzec, co ta zmiana spowodowala - czy rozmyla, roz

wodnila niebo, czy moie uczynila je bardziej przyjaznym, latwiejszym 

do osiqgniycia miejscem, nii bylo ono w poprzednim stanie skupienia 8• 

Obok konwencjonalnych nazw wskazujqcych na raj, poeta poslu
guje siy licznymi deskrypcjami, bydqcymi elementami mowy nie 
wprost. Sq to m.in. metafory: ,niebieskie stepy" (Elegia na ode;fcie pi6ra 

atramentu lampy, ENO), ,lqki niebieskie" (Dusza Pana Cogito, ROl\I) 

i metonimie: ,gora'' (Pan Cogito obserwuje zmarlego przyjaciela, PC), 
,wiecznosC" (Pan Cogito - zapiski z martwego domu, R0~1). Okre5le

nia te nie bydq przedmiotem moich analiz. Domagajq siy one bowiem 

w zasadzie osobnego studium. 
Wojciech Gutowski pisze, ie dla Herberta raj to ,przestrzen spe

tryfikowana, wysterylizowana z witalnosci, pusta i emocjonalnie 
chlodna"9• Obawialbym siy wysuwac tak daleko posuniyte wnioski. 

Wiele wskazuje na to, ie Herbertowski obraz raju nie odpowiada jego 

7 Poza tym przykladem Herbert nigdzie indziej w poezji nie uzyl przymiot

nika ,roztopiony", nie da sit; wit;c na podstawie kontekstu autorskiego ustalic ani 

jego tekstowego znaczenia, ani nacechowania aksjologicznego. 
8 ,Roztopione niebo" moze bye zwi:tzane z temperatur:t ognia. 

9 W. Gutowski, Swiadek odb6stwionej wyobraini. Sacrum chrzefcijan

skie w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Tw6rczofC Zbigniewa Herberta. Studia, red. 

M. Woiniak-Lubieniec, Krakow zoor, s. 92. 

Niebieska systemarvk 

podstawowemu znaczeniu. S'} to flll 
swiat nieoderwane od ziemskich 1 
kow. Trudno by szukac w poez_U I 
zen raju sensu stricto. Poeta, st~ 
ziemskosci, cielesnosci, materii (:11 

szego rzydu!), niejako ucieka oo m 

siy do panteizmu czy jego ziemskic 
siy od mowienia o rzeczywistoS.:i 
jq w kategoriach bliskich czlowd 
przekazu Herberta jest oparta n;a 

wykorzystuje slowa typu ,raf. _nic: 

narracji i strategii komunika0j~ 

poezji - mowieniu o wartosciach · 
czym raj - zapewne poprzez skc;,m 
maite ideologie ,rajem na ziemi". 
wlasnymi silami -jest istotnie mill 

nie zanegowany - raz w jego zna.-:z 

sci, drugi raz - za pomoq ujycia go 
miejsca ziemskiej szczysliwosci o d 

J 

Tradycja chrzdcijanska umies:z.::z:a 

Swiytq- Boga Ojca, Syna i Ducha: 
semy ,Bog" czy ,Pan Bog" w zna: 

skim Bogu w tradycji judeochrzcic 
berta lqcznie rs razy. Nie wl'!cz.am 
zowanych wykrzyknikowych ~.,.: 1 

cie, ROM), ,Boie pomiluj" (S"=£.......-[ 

metatekstowych ,pozal siy Boze ... "' 
EB). Nie majq one moim zdaniem si 

nego punktu widzenia nie rna w nic 

wyb6r nie jest zupelnie przypad.kol 
berta nabierajq dodatkovvych Zna.::l 

ro Jest to dawna formula w:~~ 
zleksykalizowanym 'niedobry, kier;L ::.X: 
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Gl. Jezeli tak siy stalo, to raj jest dla 
obiC to, co naprawdy kocha i co bylo 

! _-\niolowie, kiedy Milosz ,stawia/ 
~--ie/ litery" (Do Czeslawa Milo-

piekla w wierszu Rodzina Nepen

~ czlm.,·ieka. Herbert wprawdzie nie 
a1e bynajmniej go nie demitologi
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Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta 20I 

podstawowemu znaczeniu. S1 to przestrzen, kraj, niekiedy nawet caly 
swiat nieoderwane od ziemskich przyzwyczajen, ideologii i porzqd

kow. Trudno by szukac w poezji Herberta chrzescijanskich wyobra
ien raju sensu stricto. Poeta, stajqc dose konsekwentnie po stronie 
ziemskosci, cielesnosci, materii (ale nie wyzutych z wartosci wyi
szego rzydu!), niejako ucieka od transcendencji w immanencj<(, zbliia 

siy do panteizmu czy jego ziemskiej odmiany- panantroizmu, uchyla 

siy od mowienia o rzeczywistosci sytuowanej poza swiatem, ujmuje 
jq w kategoriach bliskich czlowiekowi. Pod tym wzglydem poetyka 

przekazu Herberta jest oparta na metafizyce codziennosci. Je5li jui 
wykorzystuje slowa typu ,raj", ,niebo", to ujmuje je w ramy pewnych 
narracji i strategii komunikacyjnych; sluiq one - tak jak wiele w tej 

poezji - mowieniu o wartosciach zapominanych, zatracanych. Przy 
czym raj- zapewne poprzez skojarzenia z postulowanym przez roz

maite ideologie ,rajem na ziemi", ktory probuje budowac czlowiek 
wlasnymi silami -jest istotnie miejscem nieludzkim, to raj podwoj
nie zanegowany- raz w jego znaczeniu miejsca wiecznej szczysliwo
sci, drugi raz- za pomoq ujycia go w ironiczny nawias - w znaczeniu 
miejsca ziemskiej szczysliwosci o charakterze powszechnym. 

3. 

Tradycja chrzescijanska umieszcza w raju Boga (czy w ogole Trojcy 
Swiytq- Boga Ojca, Syna i Ducha Swiytego), anioly i swiytych. Lek
semy ,Bog" czy ,Pan Bog" w znaczeniu odpowiadajqcym bqdi bli

skim Bogu w tradycji judeochrzescijanskiej wystypujq w poezji Her
berta lqcznie rs razy. Nie wlqczam do tej statystyki skonwencjonali
zowanych wykrzyknikowych uiyc typu ,moj Boie" (Pan Cogito o cno

cie, ROl\1), ,Boie pomiluj" (Smier{ Lwa, ENO) i utartych zwiqzkow 
metatekstowych ,poial siy Boze"IO (Co mog?}eszcze zrobic dla pana, 

EB). Nie majq one moim zdaniem sily lokucyjnej, a wiyc z semantycz

nego punktu widzenia nie rna w nich w ogole mowy o Bogu, choc ich 

wybor nie jest zupelnie przypadkowy. W przekazie poetyckim Her
berta nabierajq dodatkowych znaczen tekstowych (albo na zasadzie 

10 Jest to dawna formula wyrazaj'!ca zyczenie, dzis w znaczeniu wyl'!cznie 

zleksykalizowanym 'niedobry, kiepski, niezdarny itp.'. 



202 Piotr Sobotka 

konotacji, albo implikatury konwersacyjnej), i stanowi1 od strony kon
tekstowej jeden z tropow interpretacyjnych istotnych dla rozumienia 
wierszy jako calosci. 

Wsrod innych okresleri Boga Herbert uiywa czterokrotnie sfra

zeologizowanego pol1czenia ,Pan Bog" (W pracowni, SP, Homilia, R), 

niekiedy wskazuje na Boga za pomoq wyraionych na powierzchni 
b1di nie indeksow zaimkowych ,On" (Rozmyflania Pana Cogito 

o odkupieniu, PC, Homilia, R) oraz ,Ty" (Profba, HPG; lv!odlitwa 

Pana Cogito - podr6inika, ROl\I; D~by, Modlitwa starc6v..:, £::\'0; Bre

wiarz *** [Panie dzi~ki Ci ski adam ... ], Brev..:iarz *** [Panie obdarz 

mnie .. . ], Brewiarz *** [Panie pom6i nam .. . ], EB), dziesi~ciokrot

nie - przede wszystkim w adresatywnych formulach modlitew

nych (blagalnych b1di dzi~kczynnych) - posluguje si~ deskrypcj1 
,Pan" 11

, a raz wyraieniem opisowym ,absolut" (*** [P1yfnie klepsy

dra], ss), ktore bye moie rowniei odnosi si~ do Boga w }ego uj~
ciu judeochrze5cijariskim. Najbardziej interesuhcymi, lecz w wielu 
miejscach dyskusyjnymi i wymagaj1cymi wnikliwej oraz ostroi

nej interpretacji, sposobami okre5lania Boga s1 elementy mowy nie 
wprosti2. Repertuar tych okre5leri wi1ie si~ bye moie z synekdo
chami typu ,oczy" (Wersety panteisty, SS)'\ ,nieodgadnione kolana" 
(Brewiarz *** [Panie wiem ie dni moje .. . ], EB), metonimi1 ,Nowe 
Niebo" (Pan Cogito szuka rady, PC), metonimiami synekdochalnymi 
,slowo" (Wersety panteisty, SS) i ,glos" (Pan Cogito - zapiski z mar

twego domu, ROM), metaforami ,irodlo" oraz ,gwiazda" (Wersety pan

feisty, ss), a takie peryfraz1 ,to co poza to co ponad" (Pan Cogito. Ars 

longa, EB), ktora wskazuhc na transcendencj~ w ogole, jest rowniei 
wykladnikiem samego Boga czy }ego sladow w swiecie. \V wierszach 

II W jednym uzyciu Uonasz, SP) mamy do czynienia z umieszczonym jako 

motto cytatem z Ksi<;giJonasza 2, r w tlumaczeniu ks. \Vujka. 

I
2 W porownaniu z biblijnymi i talmudycznymi strategiami okreslania Boga 

obrazowanie Herberta nie wprowadza zadnvch innowacji (por. P. Sobotka, Od pre

dykacji do nomina1ji - pr6ba rekonstrukcji iydowskiej v.:izji Boga na przykfadzie ]ego 

biblijnych i ta!mudycznych okreflen, [w:] Czynic sfowami. Studia ofiarowane Krystynie 

D!ugosz-Kurczabowej, red. H. Karas, Warszawa 2006, s. 305). 

I3 Przyklady pochodz1ce z wiersza Wersety panteisty dadz<t sit; zinterpretowac 

w kategorii boskosci pod warunkiem uwzglt;dnienia w interpretacji tytulu i odnie

sienia panteizmu bohatera do Boga judeochrzdcijanskiego, co nie jest ani oczywi

ste, ani ostateczne. 

]onasz (SP) Chrzest (HPG) j~~ 

wyzerowana na powierzchni poZJ 
mie imieslowu I 4 . 

W poezji Herberta wyrainie ~ 
Widzimy w nich: okrutnika. o.:imi 
struktora i Istot~ Najwyisz<}. do J 

i blagania. Ten ostatni przyklad uj 
z leksemami zaimkowvmi i W\cn . . 

Herbertowski Bog dziala_i<!.::o· -.l 
,buduje swiat", ,marszczy czolo. ol 
cowni, SP), miast dostrzegac cierpirl 

uciszaniem oceanow" (por. -'t·"-= h 
nalej symbiozie (Hom ilia. R 1. ~ 

dentny, wielki, doskonaly i d..Ld: 
jako mizerna i godna pogardy - 1 
Niego, bo uniesiona ,wysoko n.& 

istota (Oltarz, ss). Ten Bog _ie5: w 

(Mysz kofcielna, SP), rna "n\'arz b--Jd 
ENO ), jest niedost((pny, ale z .:z.L-a 

nikt nie wie" (Sprawozdanic::: ,....;;~ 

przeciwstawia si~ zupelnie in:-...J. -

kiem ( Guziki, R): 

Tylko guziki nieugi<;te 
przetrwaly smierc swiadkowie z~:.±: 
z gl<;bin wychodz~ na powien -~- '·~ 

jedyny pomnik na ich grobie 

Sq aby swiadczyc Bog policz~· 
i ulituje si<; nad nimi 
lecz jak zmartwychwstac ma_i~ .:=::....:= 
kiedy Sq lepkq czqstkq ziemi 

Ostatnie pytanie nie podwai.a z 

wobec zamordowanych w Kary-n.i 
obraialnosci, ale nie niemoi:no-5..:::i 
moiliwe. Bog w tym wierszu. w~ 

I4 Por. ,nadplywa przewidzia.ru ~::0 

czterdziestodniowych potopow do~ ...;.i 

(Chrzest, HPG). 



:;:~:-.. :-~ 

~s.a..~jnej), i stanowi~ od strony kon

ru...~jnych istotnych dla rozumienia 

Herbert uiywa czterokrotnie sfra
ll Bog- UVpracowni, SP, Homilia, R), 

~4 w~·raionych na powierzchni 
b _On- (Rozmyflania Pana Cogito 

~r.u _Ty- (Profba, HPG; Modlitwa 

Dt~f.y· .. \Jcdlitwa starc6w, ENO; Bre-
jrw. ___ ], Brewiarz *** [Panie obdarz 

-~= nam .. . ], EB), dziesittciokrot
~n-wm-ch formulach modlitew

nn~·chl - posluguje sitt deskrypcj~ 
~-m _absolut" (*** [Pryfnie klepsy

=2: odnosi sitt do Boga w }ego ujl(
n:iziej interesuj~cymi, lecz w wielu 
lg~icymi wnikliwej oraz ostroi-
5la.:::Ua Boga s~ elementy mowy nie 
=n wi'}:Ze sitt bye moie z synekdo
~;;;:•. S~i=', ,nieodgadnione kolana" 
i ~~;c ... ], EB), metonimi~ ,Nowe 

::: . :netonimiami synekdochalnymi 
g-1<---..s- i Pan Cogito - zapiski z mar

roci.io- oraz ,gwiazda" (Wersety pan

' pou to co ponad" (Pan Cogito. Ars 

m..-..:endenc_itt w ogole, jest rowniei 

c:go 5ladow w swiecie. w wierszach 

_ .. _T ~o Lzynienia z umieszczonym jako 

.,~ < -ze::'.:u ks. Wujka. 

b.A...;,-.::-znymi strategiami okrdlania Boga 

af::Y± innowacji (por. P. Sobotka, Od pre

::::y..i-;~_si.ic_i <.::izji Boga na przykladzie ]ego 

l:_'l""::.:' ;f-.;":-·ami. Studia ojiarowane Krystynie 

nz..,.-;_ ~oo6, s. 305). 

if!-.<=;:. panteisty dadzq si(( zinterpretowac 

~.:in.ienia w interpretacji tytu!u i odnie-

11.±.--ze-~i_iari.skiego, co nie jest ani oczywi-

Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta 203 

]onasz (SP) i Chrzest (HPG) jl(zykowym wykladnikiem Boga jest 

wyzerowana na powierzchni pozycja agensa przy czasowniku w for
mie imieslowu14 • 

w poezji Herberta wyraznie scieraj~ Sit( rozne wyobraienia 0 Bogu. 
Widzimy w nich: okrutnika, odmitologizowanego bezdusznego kon

struktora i Istottt Najwyisz~, do ktorej kieruje sitt modlitwy, prosby 
i blagania. Ten ostatni przyklad ujawnia sitt zazwyczaj w kontekstach 

z leksemami zaimkowymi i wyraieniem adresatywnym ,Panie". 

Herbertowski Bog dzialaj~cy ,przemawia piorunem" (Oftarz, ss), 
,buduje swiat", ,marszczy czolo, oblicza, oblicza, oblicza" (por. w pra

cowni, SP), miast dostrzegac cierpienie i ziemskie potrzeby, ,zajmuje sitt 
uciszaniem oceanow" (por. Mysz kofcielna, SP), stwarza swiat w dosko

nalej symbiozie (Homilia, R), s~dzi (Proces, ROM). To Bog transcen
dentny, wielki, doskonaly i daleki. Czlowiek wobec niego jawi sitt 

jako mizerna i godna pogardy - lecz przeciei nie pogardzana przez 
Niego, bo uniesiona ,wysoko na grzbiecie ziemskich gatunkow" -

istota (Ottarz, SS). Ten Bog jest wyzbyty czulosci, nie zrzuca manny 
(Mysz kofcielna, SP), rna ,twarz buchaltera" (por. W pracowni, SP, D~by, 

E~O ), jest niedostl(pny, ale z czasem sitt ukaie, tylko, ,kiedy to nastwi 
nikt nie wie" (Sprawozdanie z raju, ::\').To Bog grozny. Tej Jego wizji 

przeciwstawia site zupelnie inna - Boga lituj~cego sitt nad czlowie
kiem (Guziki, R): 

Tylko guziki nieugi((te 
przetrwaly smierc swiadkowie zbrodni 
z glt;bin wychodz1 na powierzchni~ 
jedyny pomnik na ich grobie 

Sq aby swiadczyc Bog policzy 
i ulituje sicr nad nimi 
lecz jak zmartwYchwstac maj1 cialem 
kiedy S'!lepk'! cz'!stk'l ziemi 

Ostatnie pytanie nie podwaia zmartwychwstania czy litosci Boga 
wobec zamordowanych w Katyniu, lecz jest swiadectwem niewy

obraialnosci, ale nie niemoinosci. W Bogu wszystko bowiem jest 

mozliwe. Bog w tym wierszu, wci~i przeciei ,buchalter", staje sitt tei 

14 Por. ,nadplywa przewidziana [przez Kogos] ryba" Uonasz, SP), ,Weterani 

czterdziestodniowych potopow/ doswiadczeni [przez Kogos] urwaniem nieba" 

(Chrzest, HPG). 
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Bogiem ulitowania sicr nad ludimi. ,Ulitowac si( to w tym kontek
scie 'wspolczue' i- zgodnie ze znaczeniem etymologicznym- 'kochae'. 
Odbiega to od powszechnych wyobrazen o Bogu Herberta jako odda
lonym, wyzutym ze wspolczucia. Nie ingeruje On wprawdzie w tre
mendum, ale nie jest na nie zupelnie gluchy; czlowiek, czyni1c ze 
swiata obszar cierpienia i niesprawiedliwosci, moie czasem i w sytu

acji ostatecznej odwolac sicr do Boga, w ktorym akt litosci objawia sicr 

poprzez zmartwychwstanie. Podobn1 wizjcr Boga odnajdujemy w wier
szach-modlitwach. Podmiot dzicrkuje w nich Stworcy, ie stworzyl 
swiat ,picrkny i rozny" (Modlitwa Pana Cogito- podr6inika, ROl\1), ie 
jest Bogiem opiekunczym, dobrym, wybaczaj<}cym. Bohater Modli
twy Pana Cogito ... prosi: 

- pozwol o Panie [ ... ] 
zebym rozumial innych ludzi inne j<;zyki inne cierpienia 

a nade wszystko iebym by! pokorny to znaczy ten ktorv 
pragnie irodla. 

Bog jest dawq wspolczucia i gwarantuje je, ostatecznie wicrc jest 

dawq czlowieczenstwa. Sprawia, ie stajemy sicr dobrzy i rozumni 
poprzez d1zenie do irodla. Dzicrki Niemu rozumiemy prawdziw<} 
naturcr swiata, takze rzeczy nieozywionych, dzicrki Najwyzszemu moz
liwa jest rowniez komunikacja i dzialalnosc kreacyjna czlowieka. Naj

widoczniej ten Jego aspekt ujawnia sicr w wierszach z cyklu Brewiarz, 
w ktorych ,pogodzony" z Bogiem poeta, podsumowuj1c niejako wla
sne zycie czy tei wlasne umieranie, dzicrkuje za ,caly kram zycia", 
,niepozorne guziki", ,strzykawki z igl<} grub<} i cienk<} jak/ wlos" 
(Brewiarz *** [Panie dzi~ki Ci sk!adam .. . ], EB), oraz prosi o zdolnosc 
,ukladania zdan dlugich" (Brewiarz *** [Panie obdarz mnie .. . ], EB), 

pomoc w wymysleniu owocu i wydobyciu z faldow morza basu czy

stych glcrbin (por. Brewiarz *** [Panie pom6i nam .. . ], EB). Ostatecz

nie - slowami starcow- Herbert pyta w modlitwie Boga, czy nas nie 

odtr<}ci i czy przygarnie nas z powrotem, co bcrdzie dla poety powro
tem ,jak do kolan dziecinstwa" (Modlitwa starc6w, ENO). 

Jeszcze inna sylwetka Boga wylania sicr z wiersza Homilia (R). Tu 
aktywnosc Stworcy jest ograniczana do pewnego zasobu naiwnych 

wyobrazen: ,stworzyl muchcr zeby ptaszek mial co jesc", ,daje dzieci 
i na dzieci i na kosciol". Nie S<} to jednak wyrazenia wypowiedziane 

Niebieska syste!IlHJ 

serio, lecz cytacyjne, ironiczne uj 
gicznego zarazem myslenia ,.dus 
nie jest ,ani zenski ani mcrski 

wymowa tego fragmentu, jak i _jc 

prostoduszne, by nie rzec prostal 

poziom w dyskursie (picrtro, ktOr"e 
cie niczego o Bogu, lecz wskazuj 
wane za jego pomoq. 

Osobn<}, szeroko dyskutow:u 
B oga, ktory rozmawia z Baruch 
opowiada o kuszeniu Spinozy (PC t ] 

lizacj1 (od strony formalnej i selll3 

od ktorego zostal utworzony). \V. 
miejscu, to: od ktorego czasoWIJ 
Herbert utworzyl slowo ,kuszeni 
mozliwosci, np.: [kogos] [cos] ..ku 
do" [czegos], [kogos] [ktos] .J,.-w;i 

[kogos], zeby". Opozycja, ktora si 
zmiennymi okre5lanymi w jcrz:--ko: 
i k au z at y w nos c . ::'\a_iproS. 
padku centralne miejsce zajmu_ie 
sacie wykonuje jakies dzialania: tO 

jakies wartosci ze wzglcrdu na id 
pojcrty podmiot chcialby je pod~ 
to, co z nich wynika dla niego. Zrr: 
w oba typy predykatow. Dla w...-mc 
rna pewnosci, czy Bog jest w nim 
sowniki ze slowem ,kusic" nie 1Dil 

przedmiotu, ktory jest zaledwie f"l 
tycznego punktu widzenia nie impl 
pliwosci tej nie da sicr rozstrzygn¥ 
gdyz nominalizacja ,kuszenie ~ ze w: 

rzystosc jest nieodwracalna. \ Vi~.:c; 
interpretacja calosci wiersza, JX>PW' 
maln1 koherencjcr micrdzy tytulem. 
;:lretacyjny, a przeslaniem tekstu.. 

Zadna ze znanych mi interp 
::-onadto uwagi na to, ie w wiers: 
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ni. _Clitowac si( to w tym kontek

ICZeniem etymologicznym- 'kochaC'. 

llbraieri o Bogu Herberta jako odd a
. ~ie ingeruje On wprawdzie w tre

dnie giuchy; czlowiek, czyni'):c ze 
lriedliwosci, moie czasem i w sytu

»ga.. w ktorym akt litosci objawia si~ 

~ wizj~ Boga odnajdujemy w wier
~uje w nich Stworcy, ie stworzyl 
P.J'I'W C~Jgito-podr6znika, ROM), ie 
rm. ":-baczaj'):cym. Bohater Modli-

~c 'r.ne cierpienia 

Ill:' Zl':A~- ten kt6ry 

!r".rantuje je, ostatecznie wittc jest 
L, ze stajemy si~ dobrzy i rozumni 

~ ~iemu rozumiemy prawdziw'l: 
•iooych, dzittki Najwyiszemu moi
UWnosc kreacyjna czlowieka. Naj
a 5i~ w wierszach z cyklu Brewiarz, 

poeta. podsumowuj'):c niejako wla
li.e. dzittkuje za ,caly kram iycia", 

i z igl'f grub'! i cienk'l: jak/ wlos" 

~--- .. ]. EB), oraz prosi o zdolnosc 
trr::. "*" [Panie obdarz mnie .. . ], EB), 

dob~-ciu z faldow morza basu czy
ilrlor:L fYJm6z nam .. . ], EB). Ostatecz

'Yll w modlitwie Boga, czy nas nie 

nxem, co bttdzie dla poety powro
f&idlir-• .:.:a starc6w, ENO). 

iania sitt z wiersza Homilia (R). Tu 
ma do pewnego zasobu naiwnych 
'pttszek mial co je5C", ,daje dzieci 
jednak wyraienia wypowiedziane 
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serio, lecz cytacyjne, ironiczne ujycia sposobu teleologicznego i teolo

gicznego zarazem myslenia ,tlustych pasterzy", ktorych organ glosu 
nie jest ,ani ieriski ani mttski ni anielski". Zarowno teologiczna 

wymowa tego fragmentu, jak i jego teleologiczne przeslanie S'J: nieco 
prostoduszne, by nie rzec prostackie i glupie. Z uwagi wittc na jego 
poziom w dyskursie (pitttro, ktore w nim zajmuje) nie mowi on w isto
cie niczego o Bogu, lecz wskazuje na osobtt czy osoby charakteryzo

wane za jego pomoq. 
Osobn'):, szeroko dyskutowan'l: kwesti'):, jest u Herberta natura 

Boga, ktory rozmawia z Baruchem Spinoz'l: w wierszu Pan Cogito 

opowiada o kuszeniu Spinozy (PC). Rzeczownik ,kuszenie" jest nomina
lizacj'): (od strony formalnej i semantycznej nawi'):zuje do czasownika, 
od ktorego zostal utworzony). Waine pytanie, ktore rodzi sitt w tym 

miejscu, to: od ktorego czasownika, zawieraj1cego ksztalt ,kusic", 

Herbert utworzyl slowo ,kuszenie". W grtt bowiem wchodz'l: roine 
moiliwosci, np.: [kogos] [cos] ,kusi do" [czegos], [kogos] [ktos] ,kusi 
do" [czegos], [kogos] [ktos] ,kusi [czyms] do" [czegos], [ktos] ,kusi 
[kogos], ieby". Opozycja, ktora sitt mittdzy nimi rysuje, wi'):ie sitt ze 
zmiennymi okreslanymi w jt(zykoznawstwie jako age n t y w no s c 

i k au z at y w nos c. Najprosciej rzecz ujmuj'):c, w jednym przy

padku centralne miejsce zajmuje podmiot kuszenia, ktory na adre
sacie wykonuje jakie5 dzialania (takie mowne), w drugim natomiast 

jakie5 wartosci ze wzgltrdu na ich cechtt S'J: takie, ie semantycznie 
pojt(ty podmiot chcialby je pod pewnymi warunkami miec b1di miec 
to, co z nich wynika dla niego. Zreszt'): pojtrcie 'warunku' wpisane jest 

w oba typy predykatow. Dla wymowy tego wiersza oznacza to, ie nie 

rna pewnosci, czy Bog jest w nim kusicielem, a jeieli nawet, to cza

sowniki ze slowem ,kusic" nie musz'l: wi1zac sitt z negatywn'l: ocen1 
przedmiotu, ktory jest zaledwie proponowany kuszonemu i z seman
tycznego punktu widzenia nie implikuje zla z iadnego poziomu. W'):t
pliwosci tej nie da sitt rozstrzygn'):c na plaszczyinie jt(zykowej utworu, 

gdyi nominalizacja ,kuszenie" ze wzgltrdu na jej semantyczn'l: nieprzej

rzystosc jest nieodwracalna. Witrcej swiatla na jej znaczenie rzucilaby 
interpretacja calosci wiersza, poprowadzona tak, aby zapewnic maksy

maln'l: koherencjt( mittdzy tytulem, stanowi'):cym pierwszy trop inter
pretacyjny, a przeslaniem tekstu. 

Zadna ze znanych mi interpretacji tego utworu nie zwraca 
ponadto uwagi na to, ie w wierszu sam przedmiot kuszenia jest 
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niejednoznaczny. W czasownikach kauzatywnych z ksztaltem ,kusie" 

to nie tyle wyraiony na powierzchni przedmiot jest poiqdany przez 
podmiot, ile jakie5 pochodne przedmiotu, bydqce jego konsekwencjq'5. 

lnnymi slowy, gdyby tekst wiersza mowil o tym, jak to Bog kusi Spi

nozy jakimis dobrami, to moglyby to istotnie bye ,Rzeczy Naprawdy 
Wielkie" (ktore zresztq Spinoza rozwaial w swoich pismach jeszcze 

przed momentem epifanii), gdyby jednak Spinozy kusilo cos innego, 
to kuszenie mogloby w jakis sposob bye zwiqzane z pragnieniem empi

rycznego dosi<rgni<rcia Boga'6 . Zauwaimy, ie w ten spos6b ujawnia si<r 
i narzydzie pokusy. Sq nim szlifowane soczewki, ktore nie pojawiajq 

siy w wierszu bez przyczyny. Przy takim odczytaniu pokusq staje siy 
moiliwosc wywiedzenia Boga w porzqdku geometrycznym, material

nym, ktore zrodzi spotkanie z Nim nie na poziomie metafizycznym, 
lecz calkowicie fizycznym oraz doprowadzi do uzyskania od Niego 
odpowiedzi na najwainiejsze pytania filozofii: 

Baruch Spinoza z Amsterdamu 
zapragnql dosit;gnqc Boga 

szlifujqc na strychu 
soczewki 
przebil nagle zaslont; 
i stanql twarzq w twarz. 

W wierszu dochodzi do spotkania ,twarzq w twarz"'7, choe nie rna 

tu jasnych przeslanek ku temu, a by wyrokowae, ie jest to rzeczywiste 

rs Por. ,Kusi mnie ta sakiewka". Tonie on a jest przedmiotem moich pragnien, 

lecz to, co sit; w niej moze znajdowac i co dzit;ki temu mogt; uzyskac. 

' 6 Zdaniem Spinozy sama idea Boga warunkowalaJego istnienie. Bogw jego 

koncepcji jest niejako wrodzony wszystkim rzeczom, stanowi wi<;;c prawo ich ist

nienia, sklada sit; On ze wszystkiego, co istnieje -jest szeroko poj<;;tym swiatem. 

Spinoza, utozsamiajqc calq rzeczywistosc z Bogiem, pozbawil swiat przypadku 

i wolno5ci- Bog musi bye celowy i celowo dzialac. Bog by! dian najwyzszq dosko

nalosciq zespalajqq wszystko w calosc. Filozof zaprzeczal jednak transcendentnej 

naturze swiata, jego zdaniem przyczynowe, fizyczne i matematyczne opisywanie 

zjawisk to wlasnie opisywanie dzialalnosci Boga. 

r7 W Biblii spotkanie czlowieka z Bogiem ,twarzq w twarz" odnosi si<;; 

wylqcznie do dwoch przypadkow: patriarchaJakub zobaczyl Boga twarzq w twarz 

(Rdz 32, 3r), Mojzesz rozmawial z Bogiem w ten wlasnie sposob (Wj 33, rr). Ksit;ga 

Powtorzonego Prawa (34, ro) explicite stwierdza, ze ,Nie powstal wit;cej w Izraelu 

prorok podobny do Moj:i:esza, kt6ry by pozna! Pana twarzq w twarz". Swit;ty Pawel 

Niebieska s\·ste~ 

spotkanie z Bogiem - pojawia 
dobroduszny staruszek, ktory gbl 
lamie palce. Szlifowane w mozoic 

przemowily jedynie glosem odwil: 
si<r odslonila - zaslona Spino~-_; 

nie ona dopiero- jeieli nie odczy1 

wyraia pozbycie siy zludzeri - w 
cie epifanii, w ktorym nie dochocJ 

nej czy quasi-komunikacyjne_i 'bo 
mowy o iadnym dialogu:9). Za.st. 
w ciemnosci i slyszy tylko s~--pi 
obloki ani swiatla na wvsokoS..:ia 

Bog? W milczeniu, ciemnosci i sa 
sniejsze proby nawiqzania z ~:m 
biciem zaslony, probq wydarili 1 

mowq z samym sobq, trad~-cj~. 5 

Boga? Taka interpretacja bylab~.-Uf 
,kuszenie" mialo charakter buz 
zupelnie siy nie da. 

Aleksander Fiut pisze, ie _herbet-1 

jest od sentymentalnych wyobn 
wymagajqcy bezkompromism~~.:h 
ponies( smiere za swoje przehm:3 
piqcy czlowiek"20

• Poeta, m6W:-¥ 

zas w Pierwszym Liscie do Kor;•::~ : 

nalej milosci w chwili, gdy pozna.::::· ..- t 

poznani, dopiero wowczas b<rdzie:c:~.- wld 
rs N. . . I al · . te jest motm ce em .:: o;:..::r-::'W"Z 

pojt;ciu jest jeszcze za wczesnie. dl.i...~ 

zwiqzany z przedarciem si<r zasloc:· r~".'l 
r9 Nawet przy tak poprowadzo~ 

Boga i Spinozy po naglym przebiciu z:.a:d 
20 A. Fiut, ]~zyk wiary i ni=C:.::"-""7· 

A. Franaszek, Krakow 1998, >. 2-:. 



~ ~:·:-:::k.a 

:h ka.uzatywnych z ksztaltem ,kusiC'' 

chni przedmiot jest poiqdany przez 

:dmioru, b~dqce jego konsekwencjq 15. 

!:a rnowil o tym, jak to Bog kusi Spi

~ to istotnie bye ,Rzeczy Naprawd~ 
rozwazal w swoich pismach jeszcze 

~ _;ednak Spinoz~ kusilo cos innego, 
ib ~-_: zwiqzane z pragnieniem empi

uwrimy. ze w ten sposob ujawnia si~ 

..-...ne soczewki, ktore nie pojawiajq 

y t:o..kirn odczytaniu pokusq staje si~ 

!JO!L~dl.-u geometrycznym, material

im nie na poziomie metafizycznym, 

loprowadzi do uzyskania od Niego 

m.i..d. filozo fi i: 

lllU _rwarzq w twarz"'7, choc nie rna 

~~Tokowac, ze jest to rzeczywiste 

:::..le X..l. }est przedmiotem moich pragnien, 

t .::n;i:. temu mog<; uzyskac. 

~ w-...:-u:nkowala ]ego istnienie. Bog w jego 

ti:::: :ze.;:-zom, stanowi wi<;c prawo ich ist

, :::."::::ie:'.e - _jest szeroko poj<;tym swiatem. 

1K z B-,:,pern, pozbawit swiat przypadku 

oo "'""'•'.1~. Bog by! dian najwyisz'! dosko
F'"::£·z.::ti zarrzeczal jednak transcendentnej 

--- ~·.:zne i maternatyczne opisywanie 

ri&.~ 
z Bogiem _n.varz'! w twarz" odnosi sit; 

~ _lo..l..."Ub zobaczyl Boga twarz'! w twarz 

n...- = wlasnie sposob (Wj 33, rr). Ksi<;ga 

...=:c-J.za. i:e ."~ie powstal wit;cej w Izraelu 

liZl:.li Pana twarz~ w twarz". Swi<;ty Pawel 
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spotkanie z Bogiem - pojawia si~ bowiem zantropomorfizowany 

dobroduszny staruszek, ktory gladzi brod~, patrzy w nieskori.czonosc, 

lamie palce. Szlifowane w mozole soczewki w kori.cu przemowily, ale 

przemowily jedynie glosem odwiecznej tajemnicy, ktora jedynie nieco 

si~ odslonila- zaslona Spinozy jest przebita, ale nie opadla'8
, opad

nie ona dopiero- jezeli nie odczytywac tej metafory jako takiej, ktora 

wyraza pozbycie si~ zludzeri. - w rzeczywistym, jak sqdz~, momen

cie epifanii, w ktorym nie dochodzi do zadnej sytuacji komunikacyj

nej czy quasi-komunikacyjnej (bow wierszu w gruncie rzeczy nie rna 

mowy o zadnym dialogu'9). Zaslona opadla, kiedy Spinoza jest sam 

w ciemnosci i slyszy tylko skrzypienie schodow, nie towarzyszq temu 

obloki ani swiatla na wysokosciach. Czy dopiero wtedy pojawia si~ 

Bog? W milczeniu, ciemnosci i samotnosci? Czy przypadkiem wcze

sniejsze proby nawiqzania z Nim kontaktu nie byly wylqcznie prze

biciem zaslony, pr6bq wydarcia tajemnicy, a w gruncie rzeczy roz

mowq z samym sobq, tradycjq, swiatem i stereotypowym obrazem 

Boga? Taka interpretacja bylaby uprawomocniona w przypadku, gdyby 

,kuszenie" mialo charakter kauzatywny, czego przeciez wykluczyc 

zupelnie si~ nie da. 

4. 

Aleksander Fiut pisze, ze ,herbertowski wizerunek Chrystusa daleki 

jest od sentymentalnych wyobrazeri. lagodnego Baranka. To ktos 

wymagajqcy bezkompromisowych wybor6w, wznoszqcy miecz, got6w 

poniesc smierc za swoje przekonania" - m6wi wreszcie, ze to ,cier

piqcy czlowiek"20
• Poeta, m6wiqc o Chrystusie, raz tylko posluguje 

zas w Pierwszym Liscie do Koryntian (IJ, I2) mowi 0 sytuacji dost'!pienia dosko

nalej milosci w chwili, gdy poznamy w takim samym stopniu, jak sami zostalismy 

poznani, dopiero wowczas bt;dziemy widziec Boga twarz'! w twarz, nie wcze5niej. 

'
8 Nie jest moim celem calosciowa interpretacja tego wiersza. Nato w moim 

pojt;ciu jest jeszcze za wcze5nie, dlatego pomijam tu oczywisty biblijny kontekst 

zwi'!zany z przedarciem sit; zaslony przybytku w momencie smierci J ezusa. 
1
9 Nawet przy tak poprowadzonej interpretacji, ktora przystaje na spotkanie 

Boga i Spinozy po naglym przebiciu zaslony. 
20 A. Fiut, ]?zyk v.:iary i niewiary, [w:] Poznawanie Herberta, wybor i wstt;p 

A. Franaszek, Krakow 1998, s. 272. 
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sitt nazw~ wlasn~ ,Jezus Chrystus" (MfcZenstwo Pana Naszego malo

wane przezAnonima z krfgu mistrz6w nadrenskich, N), trzy razy okre5la 
Go deskrypcj~ ,Pan Nasz" (jw.), r6wniei trzy razy pojawia sitt w jego 
poezji miano ,syn" w funkcji nazwy wlasnej (Rozmyflania Pan a Cogito 

o odkupieniu, PC), poza tym wykorzystuje takie wyraienia deskryp

tywne jak ,Galilejczyk" (Na marginesie procesu, 0:), ,Nazarericzyk" 

(ENO), ,Mistrz" (Tomasz, EB) i metafortt ,swiatlose niepojttta" (Artur, 

EB). Do Chrystusa odnosz~ sitt najprawdopodobniej r6wniei Logos 

oraz Znak w wierszu Homilia (R). 
Tylko w jednym wierszu potwierdzony jest bezspornie i wprost 

zwi~zek Chrystusa z niebem, w Rozmyflaniach Pana Cogito o odkupie

niu, gdzie bohater wiersza m6wi: 

Nie powinien przysylac syna 

zbyt wielu widzialo 
przebite dlonie syna 
jego zwykl<1 sk6n; 

zapisane to bylo 
aby nas pojednac 
najgorszym pojednaniem 

zbyt wiele nozdrzy 
chlonttlo z lubosci'l 
zapach jego strachu. 

Bog w tym wierszu jest nieobecny, zostal ukryty za domyslnymi 
formami trzecioosobowymi- to On wprawdzie przyslal Syna, ale ten 
moment jest jedynie przywolywany na zasadzie komentarza. Nie jest 
jednak zupelnie pewne, czy to Jemu, czy Synowi 

lepiej bylo kr6lowac 
w barokowym palacu z marmurowych chmur 
na tronie przerazenia 
z berlem smierci. 

Prawdopodobnie mowa tu o samym Bogu Ojcu, kt6ry zamiast 
ingerowae w dzieje swiata poprzez Chrystusa, m6gl, zdaniem pod
miotu, pozostae wobec niego nieczuly i straszny, m6gl bye wci~i 

Bogiem przemawiaj~cym piorunem. Tak jednak sitt nie stalo. Chrystus 

przyszedl, ,aby nas pojednae". Wymowa tego fragmentu przypomina 

Niebieska svsrema1 

Paschf Cypriana Norwida, gdzir 
saniu krzyia" i widoku cierpien 
szy. Herbert komentuje, ie ftbrn 
za ,najgorsze pojednanie". \\'ien 
przynosi on r6wniei iadnych oo 

kondycji czlowieka, kt6ry- z bru 

nia i poczucia wlasnej toisarnoSc: 
i b6lu Odkupiciela; w zdesakroo 
moie co najwyiej gromadzie g-.lW 
i ,zapachu strachu". Takie pojed 
niem - rna charakter powierzch 

Herbert, gdy gorzko przyzn01:ie. J 
nia, co bye moie sugeruje met.aiO 

W pozostalych wierszach, w 

czyka, ]ego zwiqzek z niebem. ~ 1 

s~ przedmiotem refleksji b1dz Sf 
w nich o okrutnym cierpieniu i · 
czej, co zostalo ukazane m.in. w 1 

malowane przez Anonima z i"l 
Tomasz z tomiku Epilog burz_\. Pll 
iaj~cej beznamitttnosci~ opisu ti, 
nego ladunku emocjonalnego! wit 
Chrystusa [ ... ] do krzyz a. Rob 

Dobrzy rzemieslnicy przybija_i~ -
krzyia. Sznur, gwoidzie, kamieD 
tanina" (MfcZenstwo Pana . .. , ~-:. 

dokladnie/ I pchnittto/ I jest pam 
kach ryby/- rana -" (Tomasz. El! 

milczenie z cierpieniem, jest Sl 

bestialstwo oprawc6w i nie stlWi 
na ttt kairi. 

Utwor Na marginesie procesu tl 
wysuwania tezy o tym, ie ]ezus nil 
miotem kultury" czy jednym z ~ 

21 
Zob. m.in. W. Gutowski. S'::..~ 

J. Wisniewski, Pasja wed!ug Zbigni~..:.~ J 
~ata. Studia, dz. cyt., s. ros. 
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s .. t_lfrczefzstwo Pan a Naszego malo

I:Qr_: .rwdrefzskich, N), trzy razy okresla 

Wniez trzy razy pojawia sit( w jego 
ry wlasnej (Rozmyflania Pana Cogito 

~-stuje takie wyraienia deskryp
~rusic procesu, N), ,Nazarericzyk" 

~ortt ~swiatlose niepojt(ta" (Artur, 

~wdopodobniej r6wniei Logos 

rierdzony jest bezspornie i wprost 
'GZ."")'fianiach Pana Cogito o odkupie-

~-. zostal ukryty za domyslnymi 
~ wprawdzie przyslal Syna, ale ten 

ry ::::;..a zasadzie komentarza. Nie jest 
m. .:n- SYnowi 

h .=:::::rr 

;:am~111 Bogu Ojcu, kt6ry zamiast 
z Chrystusa, m6gl, zdaniem pod

:cruly i straszny, m6gl bye wci~i 
L Tak jednak sit( nie stalo. Chrystus 

mowa tego fragmentu przypomina 
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Pasch~ Cypriana Norwida, gdzie zjednoczenie takie rodzi Sit( ,w cio
saniu krzyia" i widoku cierpienia oraz strachu, kt6re mu towarzy

szy. Herbert komentuje, ie ,bratanie sit( krwi~" jest zbyt wielk~ cen~ 

za ,najgorsze pojednanie". Wiersz nie jest diagnoz~ Pasji Jezusa, nie 
przynosi on r6wniei iadnych ocen dzialania Boga Ojca. Jest to opis 
kondycji czlowieka, kt6ry- z braku innych podniet - szuka ~ednocze
nia i poczucia wlasnej toisamosci w po ludzku rozumianym upadku 

i b6lu Odkupiciela; w zdesakralizowanym swiecie wydarzenie krzyza 

moie co najwyiej gromadzie gawiedi glodn~ widoku ,zwyklej sk6ry" 
i ,zapachu strachu". Takie pojednanie - choe przeciei jest pojedna
niem - rna charakter powierzchowny i to wlasnie zdaje sit( m6wie 
Herbert, gdy gorzko przyznaje, ie czlowiek nie dor6sl do odkupie
nia, co bye moie sugeruje metafora ,zejscia nisko". 

W pozostalych wierszach, w kt6rych pojawia sit( postae Galilej

czyka, Jego zwi~zek z niebem, a tym samym takie Jego B6stwo, nie 
s~ przedmiotem refleksji b~di s~ wrt(CZ zakl6cone. Lecz mowa jest 
w nich o okrutnym cierpieniu i o ofierze, a nawet o ofierze zbaw
czej, co zostalo ukazane m.in. w utworach M~czeristwo Pana Naszego 

malowane przez Anonima z kr~gu mistrzdw nadrefzskich (N) czy 

Tomasz z tomiku Epilog burzy. Poeta dokonuje w nich wrt(CZ przera

zaj~cej beznamit(tnosci~ opisu (i dlatego bttd~q nosnikiem ogrom
nego ladunku emocjonalnego) wiwisekcji: ,Wlasnie przybijaj~ Jezusa 
Chrystusa [ ... ] do krzyza. Roboty huk, spieszye sit( trzeba [ ... ] 
Dobrzy rzemieslnicy przybijaj~ - jak sit( rzeklo - Pana Naszego do 
krzyia. Sznur, gwoidzie, kamieri do ostrzenia narzttdzi [ .. .]. Krz~

tanina" (M~czefzstwo Pana .. . , N); ,Tu przylozono ostrze do ciala/ Tu 

dokladnie/ I pchnittto/ I jest pami~tka/ krzyczy we wszelkich jt(zy

kach ryby/- rana -" (Tomasz, EB). Metafora ,jt(zyki ryby", l~cz~ca 
milczenie z cierpieniem, jest szczeg6lnie wymowna, podkresla 
bestialstwo oprawc6w i nie stawiaj~q sprzeciwu zgodt( Chrystusa 

na tt( kairi. 
Utwor Na marginesie procesu (l\') sluiy niekt6rym badaczom do 

wysuwania tezy o tym, ie Jezus nie jest w nim Bogiem, tylko ,przed
miotem kultury" czy jednym z zydowskich zelot6w21

• Tak w istocie 

21 Zob. m.in. \V. Gutowski, Su·iadek odb6stwionej wyobraini ... , dz. cyt., s. 95; 

J. \Visniewski, Pasja u•edfug Zbigniewa Herberta?, [w:] Tw6rczof{ Zbigniewa Her

berta. Studia, dz. cyt., s. IO). 
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moina by bylo go odczytywae, gdyby nie otwarty koncowy dwuwiersz 
bye moie 0 semantyce zaprzeczenia czy - scislej mowiq,c - przeciw
stawienia: ,To moglo bye szare/ bez namit:;tnosci". Herbert wpraw
dzie buduje wlasnq, wizjt:; procesu Chrystusa, lecz nie odrzuca jego 

wyniku oraz skutkow, ktore spowoduje on w kulturze. Proces jest 

ujt:;ty w ramy apokryficzne - wlasciwy sq,d odbyl sit:; mit:;dzy Pilatem 
a Herodem, Sanhedryn nie mial iadnego udzialu w skazaniu ,malo 
groinego Galilejczyka". Nie bylo w tym wydarzeniu niczego spekta
kularnego, iadnego prawdziwego dramatu, dlatego moie wlasnie w tt:; 
opowiese wlq,czono ,plochliwych brodaczy/ i motloch ktory idzie pod 

gort:; zwanq,/ czaszka" (Na marginesie procesu, l\'). Mimo zwyczajnosci 
czy wrt:;cz banalnosci, ostatnie zdanie, wykraczajq,ce poza integralny 

tekst i odwolujq,ce sit:; - jak sq,dzt:; - do tradycji, zdaje sit:; sugerowae, 

ie w efekcie tych wydarzen dokonalo sit:; cos jeszcze, m6wilaby o tym 
elipsa spojnika ,ale", ktory koniecznie, wraz z przylq,czanq, przez niego 
trdciq,, winien zostae uzupelniony dla uzyskania pelnej kookurencji 

skladniowej i koherencji semantycznej. Poezja Herberta unika jednak 
dopowiedzen. Rekonstrukcja brakujq,cej trdci - zapewne, ie jedna 

z moiliwych - moglaby sit:; opierae jui nie na doswiadczeniu krzyia 
(o czym Herbert pisze w wierszu Domysly na temat Barabasza (ENO): 

,A Nazarenczyk/ zostal sam/ bez alternatywy/ ze stromq,/ scieikq,/ 
krwi"), ale na wydarzeniach poranka paschalnego, albo - ujmuj<J,c to 

najprosciej- responsowae Herbertowskie ,to moglo bye" frazq, ,ale nie 
bylo" bq,di ,ale sit:; nie stalo". 

Inna moiliwa interpretacja lq,czylaby omawiany dwuwiersz 

z poprzedzajq,q go informacjq, o zgromadzonym motlochu. Herbert 
w takim ujt:;ciu powq,tpiewalby w nim w obecnose ludzi przy kaini, 
co musialby wspierae fakt wypowiedzenia ostatnich wersow pod aser
cjq,. Przy tym odczytaniu wiersz tracilby wszelkie powiq,zania z tra

dycjq, chrzdcijanskq,, a proces ukazywalby wylq,cznie reguly gry poli

tyczno-sq,dowej w czasach Jezusa. Takiego rozumienia tego tekstu 

nie da sit:; zupelnie odrzucie, choe pewnym tropem interpretacyjnym 
przemawiajq,cym za jego falszywosciq, bylaby autonomicznose ostat
nich slow wiersza - stanowiq, osobnq, stroft:;, mogq, niejako puentowae 
calose, wprowadzajq,c dodatkowy, choe - jak to zostalo powiedziane 

wyiej - niejawny, komentarz, oraz szyk frazy - zaimek ,to", gdyby 

mial sit:; odnosie do poprzednich wersow, nie musialby bye tematy
zowany (umieszczony na wyroinionej pozycji akcentacyjnej), jego 

Niebieska sY<:tem2I""Ii 

naturalne miejsce byloby za czasc 
jest sytuowana poza wierszem. a l 

scencjach procesu i kaini. 

Na uwagt:; podczas omawiani2 
czenie wiersza Domysly na tef7'Ul1 B 
ciwienstwie do ocalonego prze:~ 
,usmiechnt:;la sit:; fortuna", pozos: 

w obliczu cierpienia i smierci. \\~ 1 

poza tym, ie Jezus umiera, ze Jeg. 
i jako takie wpisane jest w st~ -""" 
Gutowskiego, ktory podporz~dh:P 
po stronie smierci22

• Brak alte~ 

ostatecznego wyboru, ktory· juz ~ 

zdecydowal, czy sam Jezus. cz::.· k: 
szu jednak nie rna mowy. Fortuna 
dotknt:;la Barabasza. Takie rozloz.c 
ujt:;cia ocalonego i skazanego. 

Chrystus Herberta jest w przc' 

Przywolywany jest najczt:;scie_i w N 

czy pojawienie sit:; na ziemi rela~:J~J 
wozdawczym jt:;zykiem. ~dko w jc 
,Wskazujq,cy palec Tomasza.i prow:~ 
EB). 

Znamienne jest, ie jedyn~- ~n 
czosci poetyckiej Herberta w o..iJ: 
.,prowadzie" (ujt:;te zresztq, w wiers:~ 

biernym). Mimo braku akry••::o 
i zapewne usprawiedliwienie - o .: 
strofy wiersza - naszych dziahC:_ 
leialo ZW<ttpienie. Herbertowski Q 
jest od dogmatyzmu i dogmatu. ::o I 

nie, zawieszenie s<tdu, poszukiw.a.ni 

tego poszukiwania okazaly sit:; llietJ 

22 
W. Gutowski, Swiadek Gd!-~;:""_:~ 
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~- nie otwarty kori.cowy dwuwiersz 
W ~- - scislej IDOWi'}C - przeciw

bez namit:;tnosci". Herbert wpraw

l C~-stusa, lecz nie odrzuca jego 
..OOuje on w kulturze. Proces jest 
~- S<fd odbyl sit; mit:;dzy Pilatem 
u.inego udzialu w skazaniu ,malo 

..- tym wydarzeniu niczego spekta
tirmlaru. dlatego moie wlasnie w tt:; 

brrxiaczy/ i motloch kt6ry idzie pod 
~-: f)r;;;csu, ::'\). Mimo zwyczajnosci 
:m:e. wykraczaj'}ce poza integralny 

- do rradycji, zdaje sit; sugerowae, 

:a.k> sit; cos jeszcze, m6wilaby o tym 

n..>e. wraz z przyl'}czan'! przez niego 
~ cih uzyskania pelnej kookurencji 
zr:e:. Poezja Herberta unika jednak 
ku:!~.::ej rre5ci - zapewne, ie jedna 
.C _r-u.z nie na doswiadczeniu krzyia 

rk-._·,s~r na temat Barabasza (ENO): 

r .;lrernatywy/ ze strom'!/ scieik'}/ 

ru pa.schalnego, albo - ujmuj'}C to 
~kie _to moglo bye" fraz'} ,ale nie 

!~c-rdabY omawiany dwuwiersz 

~madzonym motlochu. Herbert 
nim w obecnose ludzi przy kaini, 

~enia ostatnich wers6w pod aser
~--Jby wszelkie powi'}zania z tra

~alby wyl'}cznie reguly gry poli
'- T iliego rozumienia tego tekstu 

pe'\\-n~-m tropem interpretacyjnym 

~ bylaby autonomicznose ostat

~ strot~, mog'} niejako puentowae 
.±oc - jak to zostalo powiedziane 

EZ s~-k frazy- zaimek ,to", gdyby 
-wer50w. nie musialby bye tematy

tio:::lej pozycji akcentacyjnej), jego 
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naturalne miejsce byloby za czasownikiem. S'!dzt:;, ie referencja ,to" 

jest sytuowana poza wierszem, a zakorzenia sit; w zbawczych remini
scencjach procesu i kaini. 

Na uwagt:; podczas omawiania postaci Chrystusa zasluguje zakori.
czenie wiersza Domysiy na temat Barabasza. Nazareri.czykowi, w prze
ciwieri.stwie do ocalonego przez gawiedi Barabasza, do kt6rego 

,usmiechnt:;la sit; fortuna", pozostala samotnose i brak alternatywy 

w obliczu cierpienia i smierci. w tym sformulowaniu nie rna niczego 

poza tym, ie Jezus umiera, ze Jego cierpienie jest scieik'! samotnosci 
i jako takie wpisane jest w sfert:; sacrum. Nie przekonuj'} mnie pogl'}dy 
Gutowskiego, kt6ry podporz'}dkowuje Chrystusa fatum i sytuuje Go 
po stronie smierci 22

• Brak alternatywy wi'}ie sit; tu bowiem z sytuacj'! 

ostatecznego wyboru, kt6ry jui sit; dokonal. Inn'! spraw'! jest, kto tak 

zdecydowal, czy sam Jezus, czy ktos inny za Niego. 0 tym w wier
szujednak nie rna mowy. Fortuna nie tyle omint:;la Nazareri.czyka, ile 
dotknt:;la Barabasza. Takie rozloienie akcent6w neguje antynomiczne 
ujt:;cia ocalonego i skazanego. 

Chrystus Herberta jest w przewazaj'}cej mierze utwor6w bierny. 

Przywolywany jest najczt:;sciej w narracji poetyckiego opisu, Jego kairi. 
czy pojawienie sit; na ziemi relacjonowane S'} przez poett:; niemal spra

wozdawczym jt:;zykiem. Tylko w jednym wierszu Zbawiciel cos robi: 
,Wskazuj'}cy palec Tomasza/ prowadzi z gory/ rt:;ka Mistrza" (Tomasz, 
EB). 

Znamienne jest, ie jedyny czynnosciowy czasownik w calej tw6r

czosci poetyckiej Herberta w odniesieniu do Jezusa to causativum 

,prowadzie" (ujt:;te zreszt'} w wierszu w szyk wlasciwy konstrukcjom 

biernym). Mimo braku aktywnosci Chrystus stanowi przyczynt:; 
i zapewne usprawiedliwienie - 0 czym swiadczy wymowa ostatniej 
strofy wiersza - naszych dzialari, nawet je5li u ich podloza bt:;dzie 
lezalo ZW'}tpienie. Herbertowski Chrystus niczego nie narzuca, daleki 
jest od dogmatyzmu i dogmatu, to Chrystus, kt6ry przystaje na pyta

nie, zawieszenie S'}du, poszukiwanie prawdy- nawet gdyby rezultaty 
tego poszukiwania okazaly sit; nietrafione. 

22 W. Gutowski, Sv.'iadek odbdstwionej U'Jobraini ... , dz. cyt., s. 96. 
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5. 

Problem aniolow w poezji Herberta, najszerzej do tej pory podj((ty 
przezJanin(( Abramowskq23 , zasluguje na szczegolnq uwag(( jui cho
ciaiby ze wzgl((du na samq frekwencj(( wyraien z pol a semantycznego 

odnoszqcego si(( do tych istot duchowych. Rzeczownik ,aniol" 24 poja

wia si(( w poezji Herberta 47 razy, przy czym stosunkowo najwi((cej 
jego uiyc wyst((puje w pierwszych tomikach poety, obok tego dwa razy 
,aniolek" (Ornamentorzy, HPG; D?by, El\'0), raz ,archangelus" (Epizot 

z Saint-Benoit, N) i raz ,cherubin" (Przemiany Liwiusza, E:\'0). Jako 
nazwwlasnych uiywa poeta rzeczownikow ,Janiol" 2

5 oraz ,Angiel" 26 

(Madonna z lwem, HPG), wsr6d innych okre5len aniolow jest meta

fora ,przerailiwie przeiroczysta doskonalose" (Zeby ty!ko nie aniol, SP) 

oraz peryfraza ,ci z czystej pneumy" (Sprawozdanie z raju, N). Poza 
tymi nazwami poeta wymienia w wierszu Si6dmy aniol r6wniei imiona 
wlasne aniolow: ,Azrael", ,Azrafael", ,Dedrael", ,Gabriel", ,Michal", 

,Rafael", ,Szemkel" (Si6dmy aniol, HPG). 

Zanim przejdziemy do analizy kontekst6w, w ktorych wyst((pujq te 

slowa, oddajmy glos dwom przeciwstawnym opiniom. WedlugJaniny 

Abramowskiej: 

Wyroiniajqq cechq aniola jest doskonalosc (ontologiczna, nie etyczna), 
ktora go ostro przeciwstawia wszystkim niiszym ogniwom lancucha z czlo
wiekiem wlqcznie. Jej wykladniki to bezcielesnosc, a wi~c nie5miertel
nosc i niepodleganie wplywom czasu oraz czvstv (nie skaiony uczuciem) 
intelekt, poznajqcy poj~cia bez posrednictwa zmyslow, najlepiej wyraia
jqcy sit( w logice, matematyce, muzyce i oczywiscie spekulatywnej teolo
gii. Ale doskonalosc oznacza u Herberta porzqdek ,martwy", obey rozwi
chrzonemu chaosowi, nieprzewidywalnosci i stalemu zagroieniu, ktore sq 
udzialem i wlasnosciq iycia. Takie ludzkiego. Teraz jui !a two zdefiniowac 
aniola: jest to po prostu istota nie-ludzka 2 7. 

23 J. Abramowska, Wiersze z aniolami, dz. cyt., s. 167-188. 
24 Poeta niekiedy w liczbie mnogiej uiywa formy mttskoosobowej ,anio

lowie", a niekiedy niemttskoosobowej - ,anioly". Nie rna w tym jednak - jak sit( 

zdaje - jakiegos szczegolnego zamyslu, poniewai nie wplywa to w istotny sposob 

na semantykt( wierszy z aniolami. 
25 ,Janiol" to pejoratyzowana forma gwarowa. 
z6 ,Angie!" jest formq staropolskq. 
2 7 J. Abramowska, Wiersze z anio!ami, dz. cyt., s. 172. 

Niebieska sYstem.ttl' 
---- - ---------------------

Z kolei Szymon Babuchowski Sf! 

Bog Herberta, tak jak Bog ch...rz~ 
ludzkosci. Rowniei aniolowie wil 
mowska, pelniq u Herbena ~ 
a niebem. Siedmiu aniolow z proZI' 
spoiywa ,serce" bohatera, ab~· J~ 
sposob czyste duchy lqczq sitt z ::c:.U~ 
sitt zupelnie ludzki, a umieszcz.e::::lie 
marginesie procesu lqczy jego o~ ; 
Si6dmy aniolbyl z kolei ,wielok..."D•=il 
takie jest posrednikiem28

. 

Obraz aniolow w swiecie Hew 
Boga, jest niejednorodny. Ta ruq 
innych plaszczyznach nii w przyJ 

nej strony jest transcendentm'lil 1 

nikiem, z drugiej zas - znam-m 

litujqcym si((, pochylajqcym sit; 1131 

do kt6rego moina zanosic p~ 

wzgl((dny (przy czym jego okrurcic 
albo dobroduszny czy wr((CZ giupirl 
tym moiliwosci tlumaczenia jedo 
czynic cytowani wyiej badacze. F 
bye sp6jnosci, a rzetelnosc wobec 
zentowania calego jego spektrum. 
nawet sam Herbert w obn;bie ic:cl 
kwentny- raz nieludzcy aniolowil: 
majq cialo. 

Przyjrzymy sict aniolom \\TZut1 

Sq oni ,wyniosli" i ,bardzo ~ 
HPG), ,doskonali" (Si6dmy and. H 

giczne Pana Cogito, RO.l\1), ~okrum 

domu, ROM), ,bladzi" (Zobacz: .• SS) 
wzglydni" (U wr6t doliny, HPGl. z:bu 
,skorzane gardla" (Przeslucharru • 
im mictsnie" (Diabel rodzim_r. ~J. 
w ten sposob ,milczenie ~ (B.:E:M 

jest ,miecz ognisty" (Kraj, HPG:,_. 

28 S. Babuchowski, ,Pruraz.::"'..::~,. 
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~er"...a.. najszerzej do tej pory podjt(ty 
tuguje na szczeg6ln1 uwagt( jui cho
aA.~ wyraien z pola semantycznego 
~-ch. Rzeczownik ,aniol"24 poja

~-. przy czym stosunkowo najwittce_i 
1 tomikach poety, obok tego dwa raz:· 

~ry. E~O ), raz ,archangel us" (Epizot 

I" Jlrz.;miany Liwiusza, ENO). Jako 
zo-,'fiik6w ,Janiol"25 oraz ,Angiel" 2

'· 

inn~-ch okreslen aniol6w jest meta
lo4illnalosc" (Zeby tylko nie aniol, SP) 

m~-- \Spra·~:.-·ozdanie z raju, N). Poza 

wiaszu S i6dmy aniol r6wniei imiona 
ild. ... ..Dedrael", ,Gabriel", ,Michal", 
i. HPGI. 

· k.ontekst6w, w kt6rych wystypuj'! te 
~,-n~-m opiniom. WedlugJaniny 

K.."""C:.L.!-~.: :ontologiczna, nie etyczna), 
bit:=. ciisz:•m ogniwom lancucha z czlo
a:: :::.e-z..:ielesnosc, a wit;:c niesmiertel

£ cc.i.Z ~0·sry (nie skaiony uczuciem) 
r-e;..,; .. ..:n..-a zmys!ow, najlepiej wyraia
~ ~ ·=-..~-..viscie spekulatywnej teolo
bern porz<1dek ,martwy", obey rozwi
r.L.::lc>5..::i i stalemu zagroieniu, ktore sq 
~e-<:a. Teraz juz latwo zdefiniowac 
driu.=-.-

--=· 6. 0'·· s. r67-r88. 
~ ~wa formy mt;:skoosobowej ,anio

~ly·. ~ie rna w tym jednak- jak sit;: 

p::r.....:ewaz nie wplywa to w istotny sposob 

rapo.a.rowa. 

lilt!. d:z. c~·t., s. 172. 

Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta 
------

Z kolei Szymon Babuchowski s1dzi, ie: 

Bog Herberta, tak jak Bog chrzdcijanski, jest tym, ktory wkracza w dzieje 
ludzkosci. Rowniez aniolowie wbrew temu, co twierdzi Janina Abra
mowska, pelni:t u Herberta najczt;:sciej rolt; posrednikow mit;:dzy ziemi:t 
a niebem. Siedmiu aniolow z prozy poetyckiej pod takim wlasnie tytulem 
spozywa ,serce" bohatera, aby doswiadczyc jego czlowieczeristwa - w ten 
sposob czyste duchy lqcz:t sit; z materiq. Aniol w Przesfuchaniu aniofa staje 
sit;: zupelnie ludzki, a umieszczenie tego wiersza w Sqsiedztwie tekstu Na 
marginesie procesu lqczy jego ofiart; z ofiarq Chrystusa. Szemkel z utworu 
Siodmy aniofby! z kolei ,wielokrotnie karany/ za przemyt grzesznikow". On 
takze jest posrednikiem28

• 

2!3 

Obraz aniol6w w swiecie Herberta, podobnie zreszq jego wizja 
Boga, jest niejednorodny. Ta niejednorodnosc ujawnia sit( jednak na 

innych plaszczyznach nii w przypadku Boga. Podczas gdy Bog z jed
nej strony jest transcendentnym wladq, czasem zwyczajnym okrut

nikiem, z drugiej zas - znanym z tradycji chrzescijanskiej Bogiem 

lituj1cym sit(, pochylaj1cym sitt nad cierpieniem czlowieka, i Bogiem, 
do kt6rego moina zanosic prosby, to aniol zwykle bywa albo bez
wzglttdny (przy czym jego okrucienstwo jest niczym nie uzasadnione), 
albo dobroduszny czy wrttcz glupkowato dobroduszny. Nie widztt przy 

tym moiliwosci tlumaczenia jednej wizji przez drug'!, jak pr6buj1 to 

czynic cytowani wyiej badacze. Pomittdzy oboma obrazami nie musi 
bye sp6jnosci, a rzetelnosc wobec badanego obiektu wymaga zapre

zentowania calego jego spektrum. Jak to pokai1 odpowiednie cytaty, 
nawet sam Herbert w obrttbie jednej wizji nie bywa zawsze konse
kwentny- raz nieludzcy aniolowie s1 niematerialni, innym zas razem 

maj1 cialo. 
Przyjrzymy sit( aniolom wyzutym z wszelkich dobrych odruch6w. 

S1 oni ,wyniosli" i ,bardzo bezwzglttdni" (Zobacz, SS; U wr6t do!iny, 

HPG), ,doskonali" (Si6dmy aniol, HPG), ,surowi" (Przeczucia eschato!o

giczne Pana Cogito, ROM), ,okrutni" (Pan Cogito - zapiski z martwego 

domu, ROM), ,bladzi" (Zobacz, SS), ,zlosliwi" (Wariatka, HPG), ,bez

wzglttdni" (U wr6t do!iny, HPG), zbudowani z ,materii swiatla", miewaj1 

,sk6rzane gardla" (Przesluchanie aniola, N), zdarza sit(, ie ,wiotczej1 

im mittsnie" (Diabel rodzimy, N), ,wydymaj1 policzki", ,obwoluj1c" 
w ten spos6b ,milczenie" (Beethoven, ROM). Wsrod ich atrybut6w 
jest ,miecz ognisty" (Kraj, HPG), ,skrzydla", niekiedy ,noszone pod 

2 8 S. Babuchowski, ,Przerailiwie przeiroczysta doskonafosc" ... , dz. cyt., s. 5 r. 
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pach~{ (Sprawozdanie z raju, N), i ,urzeczowiony sylogizm" (Raj teo

log6w, HPG). Herbertowscy aniolowie majq poza skrzydlami ,twarz" 
(Siedmiu aniol6w, HPG), ,wlosy", a nawet ,eony wlos6w" (Raj teolo

g6w, HPG; Przesluchanie aniola, :\1), ,loki" (Przemiany Liwiusza, ENO ), 

,stopy" (Zimowy ogr6d, SS), ,cialo", ,gardlo", ,glowtt" (Przesfuchanie 

aniola, N), ,powieky" (Dawni Mistrzowie, R0::\1), ,pi6ra" (Ksi?stwo, SP). 

Negatywne aspekty aniol6w szczeg6lowo wynotowala Abramow

ska i w wielu przypadkach trzeba sitt z niq zgodzic. Badaczka traf
nie zresztq zauwaia, ie dobre dla czlowieka anioly Sq ,nieudane" 29 • 

,Dobroduszny" i ,pulchny" Janiol, kroczqcy z .Mariq, w przeciwien

stwie do doskonalego Angiela, ,pelnego slow ostatecznych", nie rna 

sluchu (Madonna z lwem, HPG), a wielokrotnie karany za przemyt 

do raju grzesznik6w Szemkel ,jest czarny i nerwowy" (Si6dmy aniol, 

HPG). Generalizacja jednak i w tym przypadku zawodzi, aniol z wier

sza Dawni Mistrzowie rna powiek((, pod kt6q czlowiek moie znaleic 

schronienie, a nie rna w tym utworze mowy o tym, ie jego przyjazne 

nastawienie do czlowieka wynika z jakiejs ulomnosci, nie moina tei 

zarzucic okrucienstwa pozostalym, poza Szemkelem, archaniolom 

z liryku Si6dmy aniol, Sq oni wprawdzie ,oddaleni", transcendentni 

wobec czlowieka, ale nie Sq mu wrodzy, potttiny aniol Schizofrenii 

jest r6wniei milujqcy (Wariatka, HPG). 

Wracajqc do Szemkela, wyjasnienia domaga sitt jego imitt. Andrzej 

Kaliszewski uwaia, ie ,poza Michalem, Rafaelem i Gabrielem imiona 

archaniol6w sq [ ... ] utworzone przez poet((. Upodobnione przez uiycie 

morfemu -el (por. elohim), wszystkie brzmiq «Z hebrajska>> z wyjqtkiem 

imienia <<Szemkel>>, w kt6rym zawarta jest aluzja do jidysz (por. niem. 
Schen - cien)''lo. Kaliszewski myli sitt w swoich domyslach - Azrael 

jest bowiem aniolem smierci, Azrafael - aniolem znanym z tradycji 

muzulmanskiej, Dedrael tow istocie Dedrach, a Szemkela wymienia 

m.in. Talmud. Imitt ,Szemkel" jest bardzo zagadkowe, nie rna bowiem 

- jak wittkszosc teoforycznych imion hebrajskich - budowy dwuczlo

nowej3'. Sklada sitt z trzech morfem6w: ,szem", oznaczajqcego 'imitt', 

lecz r6wniei wraz z rodzajnikiem okrdlonym ,ha" - 'Boga' i 'osoby, 

kt6ra zostala nazwana', ,el" zas jest jednym z wielu hebrajskich imion 

2 9 ]. Abramowska, Wiersze z anio!ami, dz. cyt., s. r77. 

3o A. Kaliszewski, Gry Pana Cogito, dz. cyt., s. !27-

31 P. Sobotka, Od predykacji do nominacji ... , dz. cyt. 

Niebieska sn1:emzwl 

Boga, z kolei -k-, czy tak jak w 01 

czeniu por6wnania. Prawdopodl:: 

przypadku trudno o calkowiq f 
tego imienia to 'ktos jak B6g·. ·kJ; 

bert m6gl sobie zdawac sprawc;. s 

dla podkreslenia przyjaznego czk 
Wlasciwe aniolom dziedzin~- ! 

wek dopelniaczowych . .:\lamy ~ 
nie giniemy, ss), ,Ironii", nSchizoti 
(Gwoidi w niebie, SP), ,Sqdu-1_\f.£ 

(Widok6wka ad Adama Zaga.fc-~ 

na szczycie hierarchii stworzen. 

oiywiony ,od ameby do aniob':>

poeta powqtpiewa w ich statuS _i:l 
jako osobnym, ani ziemskim . .rni 
nich zaledwie ,dwunogiem -. tr21 

mujq z czlowieka serce, aby rub~-ci 

16w, HPG), ,strzegq" ludzi, podob 
doliny, HPG), przywolujq poia.r •)4 

w poezji Herberta, poza nielicz~ 
sugeruje Abramowska33. :\niol a 
czlowiekiem, ale wrycz wy~ciz.:l 

w kt6rym ustala reguly tak 5eldu.j 
jak i pracy w nim. Nic nie wsk.u:uj 

pojyty uorganizowany przez niego 
scijanskiej. Poetycka wyobrain.i.ll 

wistego raju, zamieszkalq przez .mi 

dzenia przypomina instytucje p.ui 
anioly ani nie jest to raj. Z ~-z:'., 

je wylqcznie toisamosc nazwy. ci.: 

czuc eschatologicznych Pana C5gi.--; j 
jest niezdolny/ do sluiby/ niebies.k 

Herbert nie neguje jednak istni 
wych aniol6w i Boga chrzes.:i.j.ills 

3
2 Ten fragmentwyrainie po!u..r~ 

swiatem, stanowi~ tylko jeden z ga~·- ~ ... 

33 Zob.]. Abramowska, w:=~·'=-' = ~ 
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i ~urzeczowiony sylogizrn" (Raj teo

.&awie rnajq poza skrzydlarni ,twarz" 

'. a nawet ,eony wlosow" (Raj teolo
.:}. Joki" (Przemiany Liwiusza, ENO ), 

lo ... ~gardlo", ,glow<{ (Przesluchanie 

rt>-....£~ ... ::i.:, ROM), ,piora" (Ksifstwo, SP). 

oz.:zegolowo wynotowala Abrarnow-
1» 5i!( z niq zgodzic. Badaczka traf
b .:zlowieka anioly Sq ,nieudane" 2 9. 

[){... kroczqcy z Mariq, w przeciwieri
.pelnego slow ostatecznych", nie rna 
~ a wielokrotnie karany za przernyt 
~ czarny i nerwowy" (Si6dmy aniol, 

rm przypadku zawodzi, aniol z wier

~- pod ktoq czlowiek rnoie znaleic 
orze mowy o tyrn, ie jego przyjazne 
a z _i-iliejs ulornnosci, nie rnoina tei 
nn. poza Szernkelern, archaniolorn 
nwdzie ,oddaleni", transcendentni 

wrodzy, pot<(iny aniol Schizofrenii 
HPGI. 

lienLI dornaga si!( jego irni!(. Andrzej 
halem. Rafaelern i Gabrielern irniona 
rrz poetc;. Upodobnione przez uiycie 
01= brzrniq <<z hebrajska» z wyjqtkiern 

r ..... -u jest aluzja do jidysz (por. niern. 
li 5i~ w swoich dornyslach - Azrael 

::ra.!ael - aniolern znanyrn z tradycji 
K:ie Dedrach, a Szernkela wyrnienia 
t hardzo zagadkowe, nie rna bowiern 
ioo. hebrajskich - budowy dwuczlo-

. " . , .. ' :rnow: ,szern , oznaczaHcego lrnHr, 
t okreslonyrn ,ha" - 'Boga' i 'osob!(, 

it jednyrn z wielu hebrajskich irnion 

-=- .:iz. c:-r., s. rn. 
l.. .:.Z. ~yt .. 5. 127. 

D..L_~- .. , dz. cyt. 

Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta 2I5 

Boga, z kolei -k-, czy takjak w oryginale -kh- jest rnorfernern o zna

czeniu porownania. Prawdopodobne wic;c (nie pewne, bo w takirn 

przypadku trudno o calkowitq pewnosc) znaczenie etyrnologiczne 
tego irnienia to 'ktos jak Bog', 'ktos podobny do Boga', z czego Her
bert rnogl sobie zdawac sprawy, skoro posluiyl siy tq wlasnie nazwq 
dla podkre5lenia przyjaznego czlowiekowi aspektu aniola. 

Wlasciwe aniolorn dziedziny poeta wskazuje za pornoq przyda

wek dopelniaczowych. Marny wiyc anioly: ,wiatru" (Ballada o tym ie 

nie giniemy, SS), ,,ronii", ,Schizofrenii" (Wariatka, HPG), ,powietrza" 

(Gwoidi w niebie, SP), ,Sqdu" (Msza za uwifzionych, ENO) i ,Zaglady" 
(Widok6wka od Adama Zagajewskiego, R). Niewqtpliwie anioly stojq 
na szczycie hierarchii stworzeri, nawet rnaly stworca tworzy swiat 
oiywiony ,od arneby do aniola''3 2 (Klopoty malego stw6rcy, ss), lecz 

poeta powqtpiewa w ich status jako poslaricow Boga. Zyjq one nie

jako osobnyrn, ani ziernskirn, ani rajskirn, iyciern. Czlowiek jest dla 
nich zaledwie ,dwunogiern", tratujq ludzkie sny (Wawel, ss), wyj
rnujq z czlowieka serce, aby nasycic si!( rnaterialnosciq (Siedmiu anio

l6w, HPG), ,strzegq" ludzi, podobnie jak strainicy wiyzienni (U wr6t 

doliny, HPG), przywolujq poiar (Widok6wka od .. . , R). Obraz aniolow 

w poezji Herberta, poza nielicznyrni wyjqtkarni, odpowiada ternu, co 

sugeruje Abrarnowska33. Aniol zazwyczaj nie tylko nie opiekuje si!( 

czlowiekiern, ale wr!(CZ wyrzqdza rnu zlo, on rzqdzi pseudo-rajern, 
w ktoryrn ustala reguly tak selekcji i werbunku ,kandydatow do raju", 
jak i pracy w nirn. Nic nie wskazuje na to, ieby tak poj!(ty aniol i tak 
poj!(ty uorganizowany przez niego raj odwolywaly siy do wizji chrze
scijariskiej. Poetycka wyobrainia Herberta tworzy wiyc obok rzeczy

wistego raju, zarnieszkalq przez anioly karykatury nieba, ktora do zlu

dzenia przypornina instytucje paristwa totalitarnego. Nie sq to wiyc 
anioly ani nie jest to raj. Z rzeczywistyrni rajern oraz aniolarni lqczy 
je wylqcznie tozsarnosc nazwy, nic dziwnego zatern, ie bohater Prze

czuc eschatologicznych Pana Cogito jak rnoze przekonuje ,aniolow/ ie 
jest niezdolny/ do sluzby/ niebieskiej". 

Herbert nie neguje jednak istnienia rzeczywistego raju, prawdzi

wych aniolow i Boga chrzescijariskiego jako ,swiatlosci niepojytej". 

3
2 Ten fragment wyraznie pokazuje, ze aniolyw poezji Herberta nie stojq poza 

swiatem, stanowi:t tylko jeden z gatunk6w, skladaj:tcych sic,: na historic,: naturaln'l. 

33 Zob. J. Abramowska, Wiersze z anio!ami, dz. cyt., s. r73, r83. 
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Znamienny pod tym wzglttdem wydaje sitt przyklad z wiersza Artur 

(EB), w kt6rym zmarly tytulowy bohater odszedl ,wojskowym kro
kiem" tam - co warte podkre5lenia - ,gdzie inni idq": ,a teraz - smiech 
powiedziec - w aniol6w spiewasz ch6rze/ skryty swiatlosciq wielkq 

swiatlosciq niepoj<(tq"· 
Metajttzykowe wyraienie ,smiech powiedziec" nie rna tu charak

teru ironicznego, lecz biograficzny. Artur Mittdzyrzecki, o kt6rym jest 

ten wiersz, pisal za iycia piosenki popularne, o tematyce sportowej, 
r6wniei frywolne teksty piosenek, a tymczasem w raju zajql miejsce 

w ch6rze anielskim. 
Herbertowska wizja raju i zamieszkujqcych go istot wymaga wni

kliwej interpretacji nie tylko na podstawie kontekstu kulturowego, 
lecz takie jyzykowego i tresciowego. Poeta - choc nie tworzy iad

nej sp6jnej calosci - podejmuje sitt trudnego zadania - systematyza
cji zjawisk eschatologicznych. Wskazuje na r6ine ich kategorie, kt6re 
zderza z historiq (czy moie lepiej powiedziec historiozofiq) i wieloma 

tradycjami kultury europejskiej, co rodzi koniecznosc przekraczania 
wyznaczonych i ustalonych schemat6w. Herbert, negujqc powszechne 

wyobraienia o Bogu, Chrystusie, aniolach i raju, szuka drogi powrotu 

do nich. Jego podejrzliwosc zmusza do refleksji nad istotq naroslych 
na chrzdcijaristwie interpretacji i zludzeri wsp6lczesnego czlowieka. 
Poeta staje sitt zarazem reporterem rozpadu eschatologicznego swiata 

mitu, i strainikiem, a po czttsci i depozytariuszem tajemnicy escha
tologicznej wiecznosci. Wielokrotnie tei, poslugujqc sit( figurami 

eschatologicznymi, diagnozuje ziemskie przyzwyczajenia, ideologie 
i zwiqzane z nimi wartosci. w takim przypadku, piszqc 0 zaswiatach, 
wskazuje w istocie na rzeczywistosc ziemskq. Raj na miartt naszych 
wyobraieri- parafrazujqc sam ego Herberta- jest wlasciwie tym swia

tem i na odwr6t (Zafwiaty Pana Cogito, EB): 

ten swiat 
to wlasciwie tamten swiat 
ot takie figle teorii wzglttdnosci 
to co tu 
jest tam 
to co tamten swiat 
tutaj. 

Zofia Zal 

Kilka uwag o wit: 
opowiada o ku 

Dlaczego akurat Spinoza? C'0- trop 
sciezki reprezentowane przez Pam 
skiej wizji swiata, drodze bardzirj 

stawicielem staje sitt w wierszu hoic 
wszelkich argument6w go wspier2j: 

co falszywym? Wiod1cym do~ 
sunku do spuscizny oswiecenia. w ' 

Kartezjusza, a takie niejednoznx 

w calq tw6rczosc Herberta i daj~ si 
nakazujq daleko posunitttq ostroZ.no 
nosci do takiego konfrontowani2. n 

by eliminowalo jako niesluszn'!- Z 
kartezjanizmu z koncepcjami o pro"' 

wadza wittc zazwyczaj w dziele po 
kt6rego w wyrazisty spos6b f!iko j 
i pelnic roltt wykladnika obO\~ 
ficznego swiatopoglqdu. Starcie pol 
w wyniku kt6rej powstajq radyblnc 
scieraniu sitt racji i argument6w. uw 
w konsekwencji, tragizm wybon:Jw. 
mosc istnienia odmiennych moi'.liwl 

Czy daloby sitt zatem obronic tf:Z1.i 
noza jako filozof, posiadajqcy ~ ~ 

kretny system, jest tu co na_jwyi:ej pn: 
pozwalajqcym osnuc na wyrazi_<;ttj 01 

nie majqq jednak iadnego bezwzglls 
czywistymi przekonaniami filozofic 

i budowan1 po czttsci w oparciu. po' 
rzeczywistych koncepcji? Spinoz.a.. 
funkcjonowalby zatem w utworze H. 


