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CZU£O�Æ DLA MINOTAURA. METAFIZYKA I MI£O�Æ W TWÓRCZO�CI
ZBIGNIEWA HERBERTA. Redakcja J ó z e f  M a r i a  R u s z a r, przy wspó³udziale
M a g d a l e n y  C i c h e j. Lublin 2005. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej �Gau-
dium�, ss. 292, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr. �Biblioteka Pana Cogito�. Pod redakcj¹ J. M. Ru-
szara.

Jak s³usznie zauwa¿y³ Czes³aw Mi³osz: �Herbert jako poeta by³ najrozmaiciej interpre-
towany i chyba ¿aden jego obraz nie wyczerpuje tre�ci jego dzie³a, tote¿ coraz to nowe inter-
pretacje bêd¹ siê mno¿y³y� 1. Dokumentem nowego odczytania spu�cizny autora Epilogu
burzy jest tom zbiorowy Czu³o�æ dla Minotaura. Metafizyka i mi³o�æ konkretu w twórczo�ci
Zbigniewa Herberta � trzecia pozycja z serii wydawniczej �Biblioteka Pana Cogito� 2.

Ksi¹¿ka zosta³a skomponowana z sze�ciu artyku³ów m³odych herbertologów: Natalii
Jakackiej (dwa szkice interpretacyjne: Wspó³czucie dla Minotaura oraz Kant. Ostatnie
dni), Paw³a Panasa (rozprawa Cieniem nakryci po oczy. �mieræ i jej postacie w twórczo�ci
Zbigniewa Herberta), Anity Jarzyny (szkic komparatystyczny Przes³uchuj¹c anio³y... Anio³y
Rilkego i Herberta), Doroty Grodeckiej (studium Prywatny dekalog w prywatnej mitolo-
gii. Analiza �Dziesiêciu �cie¿ek cnoty� Zbigniewa Herberta) i Magdaleny Cichej (rozpra-
wa Jeste�my intruzami w dialogu z nieobecnym. Formy autokreacji w epistolografii Zbi-
gniewa Herberta). Wyst¹pienia pocz¹tkuj¹cych badaczy zamyka wypowied� redaktora
tomu i serii � Józefa Marii Ruszara � Ból osobnego bytu. Mistyczna intuicja i z³uda Mai.
Ca³o�ci dope³nia klasyczny aparat naukowy: przypisy, bibliografia (po ka¿dym artykule),
indeks osobowy. (Z tego ostatniego najbardziej zadowolony bêdzie pracownik Uniwersy-
tetu �l¹skiego, Aleksander Nawarecki, odnotowany podwójnie: raz jako �Nawarecki Ale-
ksander�, powtórnie jako �Nawareckiego A.� 〈s. 290〉...)

Przedsiêwziêcie edytorsko-badawcze w rodzaju Czu³o�æ dla Minotaura to nie tylko no-
bilitacja m³odych autorów, których teksty zosta³y wy³onione w drodze konkursu; to tak¿e
promocja �rodowisk uniwersyteckich, z jakich siê wywodz¹. Wszak szkice interpretacyjne
Jakackiej s¹ w istocie fragmentami jej pracy magisterskiej z r. 2003, pisanej na Uniwersyte-
cie Wroc³awskim pod kierunkiem Jacka £ukasiewicza. Równie¿ tekst Cichej to fragmenty
pracy magisterskiej, obronionej rok pó�niej na Uniwersytecie Jagielloñskim, której promo-
torem by³ Aleksander Fiut. Wycinkiem rozprawy magisterskiej powsta³ej w r. 2002 na Uni-
wersytecie �l¹skim pod opiek¹ naukow¹ Aleksandra Nawareckiego jest te¿ studium Gro-
deckiej. Bynajmniej nic nie ujmuje Anicie Jarzynie, autorce szkicu komparatystycznego
Przes³uchuj¹c anio³y..., informacja, i¿ jej tekst powsta³ na II roku studiów (!) filologii
polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako forma zaliczenia zajêæ
fakultatywnych Recepcja poezji niemieckojêzycznej w Polsce, prowadzonych przez Kata-
rzynê Kuczyñsk¹-Koschany. Jedynie tekst Paw³a Panasa, pracownika Miêdzywydzia³o-
wego Zak³adu Badañ nad Literatur¹ Religijn¹ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Paw³a II, nie legitymuje siê szkoln¹ genez¹, albowiem stanowi fragment autonomicznej nie-
publikowanej ca³o�ci.

Pawe³ Panas zdecydowanie wybija siê na czo³o m³odych naukowców reprezentowa-
nych w Czu³o�ci dla Minotaura. Jego atuty to nie tylko wysoka samo�wiadomo�æ metodo-
logiczna, wyrazi�cie zarysowane stanowisko badawcze, opozycyjne wobec francuskiej
krytyki tematycznej w ujêciu Jeana Pierre�a Richarda; podej�cie dobrego gospodarza �
wprowadzanie porz¹dku, typologizowanie; odwaga wchodzenia w spory z tezami okrze-
p³ymi w herbertologii: Marty Wyki, Andrzeja Franaszka, Juliana Kornhausera, Przemy-

1 Cz. M i ³ o s z, wypowied� w: �Tygodnik Powszechny� 1998, nr 32, s. 8.
2 Poprzednie tomy tej serii to: J. M. R u s z a r, Stró¿ brata swego. Zasada odpowiedzialno�ci

w liryce Zbigniewa Herberta. Lublin 2004. � Portret z pocz¹tku wieku. Twórczo�æ Zbigniewa Her-
berta � kontynuacje i rewizje. Studia. Red. W. Ligêza. Lublin 2005.
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s³awa Czapliñskiego � bez cienia kompleksów, realizowana z pasj¹ bardziej neofity ni¿
inkwizytora, co ocala zdolnego literaturoznawcê przed odmówieniem mu racji a priori.
Fenomen Panasa to przede wszystkim jêzyk: czysta fraza dyskursu, umiejêtnie prowadzo-
na narracja, stopniowanie napiêcia, rozbudzanie g³odu poznawczego u czytelnika. Autor
rozprawy Cieniem nakryci po oczy, kieruj¹c swoj¹ uwagê w stronê tanatologii poetyckiej,
jawi siê jako porywaj¹cy przewodnik po wiecznym mie�cie liryki Herberta.

Porównywalna sprawno�æ pisarska cechuje Magdalenê Cich¹. Jej jêzyk absorbuje, nie
zniechêca do czytania � wprost przeciwnie. Badaczka listów twórcy ze Lwowa (adresowa-
nych m.in. do H. Elzenberga, J. Zawieyskiego, S. Barañczaka, M. i Z. Czajkowskich) po-
trafi �podej�æ� czytelnika, tzn. � utrzymaæ go przy tek�cie, co osi¹ga, nadaj¹c swojej wy-
powiedzi ton lekko sensacyjny. Inn¹ technik¹ utrzymania czytelnika przy tek�cie, jak¹
pos³uguje siê badaczka, jest pisanie o Herbercie Herbertem � zrêczne zdanio-cytaty wpla-
tane w sk³adniê wywodu tworz¹ spójn¹, potoczyst¹, zwiewn¹ narracjê.

W epoce zaniku epistolografii tradycyjnej i supremacji listów elektronicznych, rz¹-
dz¹cych siê swoimi prawami (netykieta, emotikony etc.), Cicha przybli¿a frapuj¹c¹ kogni-
tywnie, lingwistycznie i artystycznie korespondencjê Herberta. Dokonuje deskrypcji trzech,
jak sama twierdzi, najwa¿niejszych i najbardziej z³o¿onych jego ról epistolograficznych,
definiuj¹c je jako: uczeñ, przyjaciel, pisarz (zob. s. 163). Przeprowadzone badania umo¿-
liwi³y doktorantce polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego uchwycenie ró¿nic miêdzy
podmiotem tekstów literackich Herberta a �ja� wykreowanym w jego listach. Tak wiêc
np. Herbertowy podmiot wypowiedzi epistolarnej, w przeciwieñstwie do narratora ese-
jów, traktuj¹cego naturalne otoczenie budowli co najwy¿ej jako t³o, interesuje siê g³ównie
sk³adnikami przyrodniczymi pejza¿u, niemal w ogóle nie zwracaj¹c uwagi na zabytki!

Rozprawa Cichej � najobszerniejszy rozdzia³ ksi¹¿ki � oprócz wspomnianych autopor-
tretów poety zawiera rozleg³e omówienia tematów korespondencji, relacji nadawca�odbior-
ca, a¿ po studia nad stylistyk¹ epistolarn¹, podbudowane genologicznym kontekstem.

Dysertacje zarówno Panasa, jak i Cichej to przyk³ad takiego uprawiania literaturo-
znawstwa, takiego prowadzenia dyskursu, który podczas czytania ma siê staæ i staje siê dla
odbiorcy wielk¹ przygod¹, wypraw¹ po z³ote runo wiedzy i ol�nienia. Pozostali autorzy
Czu³o�ci dla Minotaura preferuj¹ nieco inny styl pisarstwa naukowego.

Natalia Jakacka, jak pokazuj¹ oba jej szkice, dobrze siê czuje w analizach o szerokim
horyzoncie kontekstowym. Cechuje j¹ interpretacyjna dociekliwo�æ czy nawet wrêcz ¿arli-
wo�æ, z mo¿e nieco irytuj¹cym kultem �Innego�, �Odmiennego� (pisownia orygina³u). Jej
konkluzja, sugeruj¹ca zwi¹zki miêdzy liryk¹ Herberta a rytami misteryjnymi, otwiera, co
prawda nieprzewidywalne w skutkach, ale poci¹gaj¹ce perspektywy badawcze: �Wiele jest
momentów o charakterze misteryjnym w na pozór przezroczystej poezji Herberta� (s. 28).

Mo¿na zarzuciæ Anicie Jarzynie, ¿e jej szkic porównawczy Przes³uchuj¹c anio³y...
napisany jest ze zbyt wyra�n¹ intencj¹ zaliczenia zajêæ fakultatywnych Kuczyñskiej-Ko-
schany. Mo¿na mieæ obiekcje do nie do�æ wnikliwych interpretacji, do tez asekuracyjnych,
fundowanych na autorytecie nazwisk (zw³aszcza H.-G. Gadamera). Mo¿na. Ale wypunk-
towane mankamenty trac¹ racjê bytu, kiedy uwzglêdni siê dwa czynniki: po pierwsze �
fakt, ¿e autorka znajduje siê zaledwie u progu kariery naukowej; po drugie � formê po-
dawcz¹: narracjê, która potrafi skupiæ uwagê czytaj¹cego na g³ównych my�lach artyku³u.

Dorota Grodecka w tek�cie Prywatny dekalog w prywatnej mitologii, studium nachy-
lonym sakrologicznie, z ekskursjami egzegetycznymi, t³umi (z premedytacj¹?) aktywno�æ
literaturoznawcz¹ na rzecz podej�cia quasi-teologicznego. Zajmuje siê etyk¹ Herberta na
tyle przekonuj¹co, ¿e sprawia wra¿enie, jakby nie chcia³a byæ badaczk¹ literatury. Takie
rozdarcie dociekañ interdyscyplinarnych, kiedy to, mówi¹c obrazowo, badacz staje w nie-
bezpiecznym rozkroku niejako na dwóch p³aszczyznach: literaturze i nieliteraturze (filo-
zofia, teologia, historia, psychologia etc.) i usi³uje utrzymaæ równowagê � na ogó³ nie
prowadzi do niczego dobrego tych wszystkich, których nie obdarzono wielkim talentem,
jaki sta³ siê udzia³em choæby W³adys³awa Panasa czy Jerzego Szymika.
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Grodecka, nie�wiadoma zagro¿eñ, jakie czyhaj¹ na adepta studiów interdyscypli-
narnych, rozprawi³a siê z Dziesiêcioma �cie¿kami cnoty Herberta, jak potrafi³a najlepiej.
Czê�æ I jej artyku³u (Geneza �Dziesiêciu �cie¿ek cnoty�) jest, niestety, pozbawiona lekko�ci,
obci¹¿ona kontrowersyjn¹ teleologicznie reprodukcj¹ podrêcznikowej erudycji. Czê�æ II
(Analiza �Dziesiêciu �cie¿ek cnoty�), w której badaczka odrzuci³a akademickie podpórki,
zdobywaj¹c siê na wspinaczkê bez asekuracji � porusza autonomiczno�ci¹ my�li, �wie¿o�ci¹
nowalijek interpretacyjnych. Szkoda tylko, ¿e Grodecka �miertelnie powa¿nie podchodzi do
opisywanych zagadnieñ, przez co chyba, w sposób niezamierzony, skazuje czytelnika na
mozó³ przedzierania siê przez suchy, wyzbyty atrakcji wywód.

Ostatni rozdzia³ publikacji to tekst Ruszara Ból osobnego bytu, w którym literaturo-
znawca rozwija my�l o Herbercie jako poecie �z mistyczn¹ intuicj¹� (s. 276), a ponadto
rekapituluje dokonania badaczy zabieraj¹cych g³os w omawianym tomie, sytuuj¹c je w�ród
nowych tendencji pojawiaj¹cych siê w herbertologii.

Wypowied� Ruszara manifestuje wyra�n¹ orientacjê filozoficzn¹. Redaktor ksi¹¿ki sta-
wia �mia³¹ tezê, i¿ �nietzscheañskie inspiracje� s¹ �widoczne od pierwszego do ostatniego
tomu poetyckiego Herberta� (s. 265). Stara siê wykazaæ wszechobecno�æ metafizyki w liry-
ce twórcy Raportu z oblê¿onego Miasta, pocz¹wszy od debiutanckiej Struny �wiat³a.

Wszyscy badacze, których prace zosta³y zebrane w Czu³o�ci dla Minotaura, przywra-
caj¹ zmar³ego w 1998 r. Herberta chrze�cijañstwu, ale jego chrze�cijañstwu autorskiemu,
bardziej rzymskiemu ni¿ katolickiemu � jak siê kiedy� wyrazi³ o swojej religijno�ci poeta 3

� na którego stra¿y stoi, zamiast Magisterium Ko�cio³a, licentia poetica.

Mariusz Solecki
(Katowice)

A b s t r a c t

The book under revision comprises 6 articles by young Herbertians. The scholars undertake not
enough academically penetrated spheres of Zbigniew Herbert�s writings (tanatology, Nietzscheism,
comparative angelology, epistolography) and point out at strong connections of his lyrics with
a peculiarly Christian metaphysics.

3 Wypluæ z siebie wszystko. Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem. W: J. T r z n a d e l, Hañba
domowa. Warszawa 1996, s. 288.

T o m a s z  G a r b o l, �CHRZEST ZIEMI�. SACRUM W POEZJI ZBIGNIEWA
HERBERTA. (Recenzenci: Maria Jasiñska-Wojtkowska, Aleksander Fiut). Lublin 2006.
Wydawnictwo KUL, ss. 474, 2 nlb.

Mo¿na by przypuszczaæ, ¿e ksi¹¿ka Tomasza Garbola �Chrzest ziemi�. Sacrum w po-
ezji Zbigniewa Herberta jest opisem zjawisk pozostaj¹cych na obrze¿ach twórczo�ci pisa-
rza. Mo¿na by podejrzewaæ, i¿ materia³ badawczy zosta³ wybrany w sposób aprioryczny,
a jego odczytanie to mniej lub bardziej udana projekcja preferencji interpretatora. Nie-
uprzedzona lektura rozprawy przekonuje jednak o czym� innym. I nie chodzi wy³¹cznie
o to, i¿ jej autor obna¿a rozmaite nadinterpretacje religijne � dementuje opiniê Andrzeja
Franaszka, który w liryku O ró¿y nie wiedzieæ dlaczego odnajduje obraz Chrystusa, Ma-
ryi, a wreszcie i ca³ego niebiañskiego dworu (s. 111); pow�ci¹ga wyobra�niê Jaros³awa
Marka Rymkiewicza, który w Studium przedmiotu chcia³by widzieæ �renicê wiary i cen-
trum kontempluj¹cej duszy; nie godzi siê z s¹dem Aleksandra Fiuta, który �morze czerwo-
ne jak wino� z wiersza Czarnofigurowe dzie³o Eksekiasa interpretuje jako biblijne Morze
Czerwone (s. 162�163). Chodzi raczej o to, ¿e badacz stara siê respektowaæ wspó³czesne


