200

RECENZJE

Grodecka, niewiadoma zagro¿eñ, jakie czyhaj¹ na adepta studiów interdyscyplinarnych, rozprawi³a siê z Dziesiêcioma cie¿kami cnoty Herberta, jak potrafi³a najlepiej.
Czêæ I jej artyku³u (Geneza Dziesiêciu cie¿ek cnoty) jest, niestety, pozbawiona lekkoci,
obci¹¿ona kontrowersyjn¹ teleologicznie reprodukcj¹ podrêcznikowej erudycji. Czêæ II
(Analiza Dziesiêciu cie¿ek cnoty), w której badaczka odrzuci³a akademickie podpórki,
zdobywaj¹c siê na wspinaczkê bez asekuracji  porusza autonomicznoci¹ myli, wie¿oci¹
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 literaturoznawca rozwija myl o Herbercie jako poecie z mistyczn¹ intuicj¹ (s. 276), a ponadto
rekapituluje dokonania badaczy zabieraj¹cych g³os w omawianym tomie, sytuuj¹c je wród
nowych tendencji pojawiaj¹cych siê w herbertologii.
Wypowied Ruszara manifestuje wyran¹ orientacjê filozoficzn¹. Redaktor ksi¹¿ki stawia mia³¹ tezê, i¿ nietzscheañskie inspiracje s¹ widoczne od pierwszego do ostatniego
tomu poetyckiego Herberta (s. 265). Stara siê wykazaæ wszechobecnoæ metafizyki w liryce twórcy Raportu z oblê¿onego Miasta, pocz¹wszy od debiutanckiej Struny wiat³a.
Wszyscy badacze, których prace zosta³y zebrane w Czu³oci dla Minotaura, przywracaj¹ zmar³ego w 1998 r. Herberta chrzecijañstwu, ale jego chrzecijañstwu autorskiemu,
bardziej rzymskiemu ni¿ katolickiemu  jak siê kiedy wyrazi³ o swojej religijnoci poeta 3
 na którego stra¿y stoi, zamiast Magisterium Kocio³a, licentia poetica.
Mariusz Solecki

(Katowice)

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

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 poezji Zbigniewa Herberta jest opisem zjawisk pozostaj¹cych na obrze¿ach twórczoci pisarza. Mo¿na by podejrzewaæ, i¿ materia³ badawczy zosta³ wybrany w sposób aprioryczny,
a jego odczytanie to mniej lub bardziej udana projekcja preferencji interpretatora. Nieuprzedzona 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, Maryi, a wreszcie i ca³ego niebiañskiego dworu (s. 111); powci¹ga wyobraniê Jaros³awa
Marka Rymkiewicza, który w Studium przedmiotu chcia³by widzieæ renicê wiary i centrum kontempluj¹cej duszy; nie godzi siê z s¹dem Aleksandra Fiuta, który morze czerwone jak wino z wiersza Czarnofigurowe dzie³o Eksekiasa interpretuje jako biblijne Morze
Czerwone (s. 162163). Chodzi raczej o to, ¿e badacz stara siê respektowaæ wspó³czesne
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.
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regu³y interpretacji, dba o rzetelnoæ analiz i uogólniaj¹cych s¹dów, a tym samym zabiega
o to, by podejmowana próba orzekania o istotnych cechach wspomnianej twórczoci by³a
czym intersubiektywnie sprawdzalnym 1. Dokonany przezeñ wybór materia³u i sposób
prowadzenia analizy utworów nie s¹ zatem dowoln¹ gr¹ z tekstem, lecz znajduj¹ mocne
ugruntowanie w czym, co nazywamy wspólnot¹ interpretacyjn¹  tj. w zespole norm czytania przyjêtych w krêgu badaczy literatury 2. Garbol nie lekcewa¿y przy tym ani dotychczasowych opracowañ analizowanej poezji  które trzeba, byæ mo¿e, zakwestionowaæ, lecz
niepodobna ich nie uwzglêdniaæ  ani podstawowych têsknot historii literatury. Ta bowiem nie mo¿e obejæ siê bez prób syntezy  choæby dorobku jednego pisarza. Niech nas
nie zwiedzie skromny podtytu³ ksi¹¿ki. Praca ma ambicje monograficzne. Autor stara siê
ods³oniæ taki aspekt omawianej poezji, który wydaje siê wa¿ny, zbieraj¹cy niczym soczewka konstytutywne dla niej w³aciwoci 3. Chrzest ziemi jest prób¹ reinterpretacji
twórczoci pisarza, now¹ hipotez¹ ca³oci dzie³a Herberta.
Historia recepcji Herbertowej poezji  o czym badacz rzetelnie informuje  uk³ada siê
w trzy nastêpuj¹ce po sobie okresy. W pierwszym, najwczeniejszym, dominowa³ wizerunek klasyka  spadkobiercy kultury ródziemnomorskiej o¿ywiaj¹cego jej mity i dokonuj¹cego konfrontacji szlachetnej tradycji z barbarzyñsk¹ wspó³czesnoci¹. W latach osiemdziesi¹tych  obraz pisarza zaanga¿owanego w doran¹, historyczn¹ rzeczywistoæ: nieprzejednanego krytyka totalitaryzmu i bezkompromisowego obroñcy wartoci niszczonych przez
bezduszny system. Od lat dziewiêædziesi¹tych za  portret artysty uwra¿liwionego na transcendencjê: stawiaj¹cego w swej twórczoci pytania o cel i sensownoæ istnienia, o ostateczny horyzont egzystencji, a wreszcie  o Boga (s. 527). Podejmowane przez Garbola analizy zdaj¹ siê pod¹¿aæ tropem wyznaczonym przez tych interpretatorów, którzy nie mogli
pogodziæ siê z tez¹, i¿ w poezji autora Epilogu burzy brak odniesieñ do nadprzyrodzonoci, a jej istot¹ jest kryzys religijnej wyobrani. Inaczej ni¿ wielu badacz s¹dzi jednak, i¿
owe odniesienia, choæ dyskretne, utrzymuj¹ siê w tekstach poety ze wzglêdn¹ sta³oci¹
(nie podlegaj¹ ewolucji), co wiêcej, w ¿aden sposób nie przekraczaj¹ horyzontów sacrum
chrzecijañskiego, znajduj¹ zatem swoiste dope³nienie w pónych wierszach  czêsto jawnie religijnych. Ksi¹¿ka Chrzest ziemi sk³ania do weryfikacji wielu obiegowych s¹dów,
zakorzenionych nie tylko w potocznej wiadomoci literackiej, ale i w herbertologii.
Autor daleki jest jednak od epatowania kostiumem apostaty i prowokatora. Przeciwnie: zadowala siê skromn¹ rol¹ filologa, który pieczo³owicie bada najpierw najbli¿sze konteksty dzie³a  rekonstruuje czas i okolicznoci, w jakich powstawa³o, przywo³uje komentarze poety (choæby te zawarte w listach i wypowiedziach publicystycznych), a wreszcie
zestawia ze sob¹ utwory powi¹zane skomplikowan¹ sieci¹ semantycznych zale¿noci. Dokonywane w ksi¹¿ce reinterpretacje wielu liryków Herberta czêsto maj¹ u swych róde³
w³anie ów prosty zestaw nieefektownych, polonistycznych czynnoci. Oto kilka przyk³adów. Inaczej ni¿ Justyna Szczêsna Garbol nie traktuje Modlitwy starców z tomu Elegia na
Wci¹¿ obowi¹zuj¹ce w historii literatury normy czytania wymienia m.in. M. S t a l a (Mistrzowie s¹ potrzebni. Tygodnik Powszechny 2001, nr 4, s. 13): Pierwotnym gestem historyka
[...] jest uznanie prymatu badanego dzie³a, poddania siê jego g³osowi, uwa¿ne ws³uchanie siê w ten
g³os. Tylko tak pojête zaufanie odkrywa przed nami tworzony przez pisarza wiat. Regu³¹ drug¹
powinno byæ respektowanie macierzystego kontekstu dzie³a [...]. Wreszcie: regu³a trzecia nakazuje
rozwa¿ne i precyzyjne poszerzenie perspektywy, pozwalaj¹ce spojrzeæ na dzie³o poprzez zjawiska
pokrewne (albo odmienne) i umieciæ je w ca³ociowym porz¹dku literatury okrelonej epoki (albo
literatury w ogóle).
2
Zob. H. M a r k i e w i c z, Starowieckie glosy. Teksty Drugie 1997, nr 6, s. 47: Wspólnota interpretacyjna to nie tyle zespó³ osób, ile raczej wi¹zka strategii czy norm interpretacyjnych,
które wspólnie ¿ywimy i które reguluj¹ sposób naszego mylenia i postrzegania.
3
O takiej w³anie konstrukcji nowoczesnej monografii pisze S. S a w i c k i w artykule O sytuacji w metodologii badañ literackich (w: Wartoæ. Sacrum. Norwid. Lublin 1994, s. 45).
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odejcie jako literackiego wiadectwa prze³omu religijnego, poniewa¿ wie, ¿e pierwodruk
tekstu ukaza³ siê w 1958 r. (s. 2829). W innym miejscu przypomina, i¿ list poety do Marka Skwarnickiego w nowym wietle stawia Dêby, odczytywane dot¹d jako manifest metafizycznej rozpaczy. Herbert, komentuj¹c ów tekst, podkrela bowiem, i¿ wiersz ten nie
wyklucza perspektywy wiat³a i nadziei (s. 299330). Nowa, pog³êbiona interpretacja Strefy
lirycznej staje siê z kolei mo¿liwa dziêki nieskomplikowanemu zestawieniu owego wiersza z innymi utworami z tomu Epilog burzy, w których wiat³o wyranie odsy³a do transcendentnej sfery bytowania. Istotn¹ zalet¹ badacza jest umiejêtnoæ podejmowania cierpliwej, niemal filologicznej lektury pojedynczych utworów oraz uwra¿liwienie na osobnoæ tekstu poetyckiego, u³atwiaj¹ce dobór takich narzêdzi interpretacyjnych i takich
kontekstów, które nie narusza³yby jego swoistoci i niepowtarzalnoci.
Po wa¿nych studiach Andrzeja Kaliszewskiego i Stanis³awa Barañczaka, uzasadniaj¹cych i upowszechniaj¹cych wizerunek poety zrazu klasycznego, póniej  etycznego, otrzymalimy zatem ksi¹¿kê porz¹dkuj¹c¹ i pog³êbiaj¹c¹ dotychczasowe spostrze¿enia na temat Herberta metafizycznego. Zarysowuj¹c interpretacyjny kontekst, Garbol
przywo³uje m.in. wypowiedzi pisarza o kulturze. Okazuje siê, i¿ autor Barbarzyñcy w ogrodzie systematycznie (choæ nie za czêsto) przypomina o metafizycznych niepokojach i potrzebach wspó³czesnoci, zarzuca nowoczesnoci sk³onnoæ do narcystycznego kultu w³asnych wytworów i omijanie pytañ o fundament i sens bytowania; broni tezy, ¿e najwa¿niejszym zadaniem sztuki jest otwarcie na rzeczywistoæ, swoista kontemplacja wiata,
docieranie do metafizycznej istoty zjawisk. Czy jednak jego w³asna twórczoæ wyrasta
z podobnych przekonañ? Czy na pewno w³anie one kszta³tuj¹ poetykê jego wierszy?
Chrzest ziemi zachêca do udzielenia odpowiedzi twierdz¹cej. Poczynione przez badacza interpretacje tekstów pochodz¹cych z rozmaitych okresów twórczoci Herberta przekonuj¹, i¿ regularnie powracaj¹ w omawianej poezji metafizyczne pytania o cel i kres istnienia, obrazy wiat³a bêd¹cego znakiem tego, co duchowe (s. 74), zapisy granicznych
dowiadczeñ bohatera, a wreszcie i ró¿nego rodzaju sygna³y takiej strategii lirycznej autora,
która owocuje swoist¹ semantyczn¹ dwup³aszczyznowoci¹ wierszy. Te bowiem poeta komponuje w taki sposób, by w warstwie powierzchniowej chwyta³y to, co zwyczajne i konkretne, w warstwie g³êbokiej za  odsy³a³y do sfery przekraczaj¹cej codziennoæ, nieuchwytnej, nadnaturalnej. Zdaniem Garbola poetycka wyobrania Herberta ³¹czy to, co zwyk³e,
z tym, co transcendentne, tajemnicê i konkret, empiriê i zmys³ religijny (zob. uwagi na s. 125
141). Czy z podobnymi s¹dami nie k³óci siê jednak kluczowe zdanie ze Studium przedmiotu:
najpiêkniejszy jest przedmiot / którego nie ma? Czy nie jest tak, i¿ owocem poetyckiej
kontemplacji staje siê w twórczoci pisarza ch³odne dotkniêcie nicoci? Autor rozprawy przypomina podobne zastrze¿enia herbertologów, pod¹¿a wszak¿e tropem nowszych odczytañ
wiersza. Rozwijaj¹c myl Ewy Wiegandt, zwraca uwagê, i¿ W utworze Herberta nie chodzi [...] o to, ¿e krzes³o nie istnieje w rzeczywistoci, ale o to, ¿e nie nale¿¹c do repertuaru
skonwencjonalizowanych motywów i tematów, nie sta³o siê ono jeszcze [...] przedmiotem
intencjonalnym w sztuce w ogóle (s. 120).
Poetycka twórczoæ autora Elegii na odejcie nie zamyka siê jednak, zdaniem badacza, w obrêbie metafizycznych pytañ o przyczynê, kres i istotê bytu. Pozostaje równie¿
otwarta na tê sferê zjawisk, ku której kieruje siê nie tyle filozofia, ile raczej religia. Teza
o stale obecnych i niezmiennie pozytywnych odniesieniach Herbertowej poezji do religii
jest, jak to by³o mówione, osi¹ konstrukcyjn¹ ca³ej rozprawy. Ale jak rozumieæ Przeczucia
eschatologiczne Pana Cogito i inne liryki, których polemicznego charakteru niepodobna
nie zauwa¿yæ, jak utwory U wrót doliny czy Mysz kocielna  odczytywane dot¹d jako spór z religi¹? Czy Rozmylania Pana Cogito o odkupieniu nie s¹ jednak krytyk¹ chrzecijañskiej idei zbawienia? Antyreligijne wypowiedzi poety wci¹¿ pozostaj¹ spornym
 i choæby przez to wa¿nym  terenem badañ nad sacrum w poezji Herberta. Reinterpretacje wymienionych wierszy (i wielu innych, które mo¿na by potraktowaæ jako dowód reli-
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gijnego sceptycyzmu pisarza) stanowi¹ wa¿n¹, mo¿e najwa¿niejsz¹ czêæ omawianej
rozprawy.
Nie os³abiaj¹c wagi przytoczonych pytañ i nie lekcewa¿¹c niepokojów religijnych
poety, Garbol przekonuj¹co uzasadnia bowiem myl, i¿ polemiczne ostrze wspomnianych
wczeniej utworów wymierzone jest nie tyle w stronê religii jako takiej, ile w kierunku
kulturowych przedstawieñ rozmaitych idei religijnych. Obrazy koñca wiata, pojawiaj¹ce
siê w lirykach Herberta, nie kwestionuj¹ zatem, zdaniem badacza, wiary w niemiertelnoæ. Polemizuj¹ jednak z takim sposobem przedstawiania koñca czasów, który upodabnia eschatologiczn¹ wizjê do totalitarnej utopii  odbieraj¹cej cz³owiekowi wszystko, co
jest jego dobrem, pozbawiaj¹cej go indywidualnoci i osobowoci. Podobnie utwory powiêcone anio³om i wiêtym  choæ z pozoru podaj¹ w w¹tpliwoæ sam¹ ideê wiêtoci,
w istocie, jak wskazuje interpretator, obna¿aj¹ tylko fa³szywe jej rozumienie jako stanu
wyzbycia siê zwyk³ych ludzkich zachowañ. W jednym z podrozdzia³ów ksi¹¿ki odnajdujemy obszerne uzasadnienie tezy, i¿ sk³onnoæ do polemiki ze stereotypowym uto¿samieniem sfery sacrum z nieludzk¹ doskona³oci¹, surow¹ i okrutn¹ wobec tego, co ludzkie,
jest sta³¹ cech¹ Herbertowej twórczoci, pojawiaj¹c¹ siê tak¿e w tekstach osnutych wokó³
motywów antycznych (zob. uwagi na s. 145181). A liryki opisuj¹ce nudê ceremonii religijnych? Tak¿e one, wed³ug Garbola, atakuj¹ raczej sposób uczestniczenia w obrzêdzie 
czêsto bezmylny, i traktowanie modlitwy jako prostego rodka rozwi¹zuj¹cego wszystkie
problemy  a nie sam sens rytua³ów. Znana herbertologii teza o demaskatorskim charakterze twórczoci autora Rovigo zyskuje w omawianej ksi¹¿ce nowy odcieñ znaczeniowy.
Poeta okazuje siê demaskatorem stereotypów, cierpliwie oczyszczaj¹cym przedstawienia
sacrum z tego, co  naniesione przez kulturê i potoczn¹ mentalnoæ  zas³ania sam¹ istotê
ludzkiego bycia wobec transcendencji.
Odnalezionym przez badacza kluczem umo¿liwiaj¹cym zrozumienie swoistej religijnoci analizowanych wierszy okazuje siê zatem antyutopijnoæ. Kategoria ta, upowszechniona dziêki g³onej ksi¹¿ce Stanis³awa Barañczaka, uzyskuje u Garbola specyficzny sens.
Odnosi siê m.in. do idei niepoznawalnoci Absolutu. Interpretacje zawarte w podrozdzia³ach Bóg i Etyka bez uzasadnieñ przekonuj¹, i¿ u róde³ niechêci poety wobec stereotypowych wizji sacrum znajduje siê w³anie mocne przewiadczenie o transcendencji Absolutu  który wymyka siê ludzkim kategoriom poznawczym i kulturowym przedstawieniom.
Badacz przypomina niektóre autokomentarze Herberta, przede wszystkim jednak ukazuje,
i¿ wspomniane przekonania wystêpuj¹ w omawianej twórczoci implicite. Owocuj¹ nie
tylko krytyk¹ utopijnych wizji nadprzyrodzonoci, ale tak¿e szczególn¹ powci¹gliwoci¹
w u¿ywaniu sakralnie nacechowanej leksyki i frazeologii, dyskrecj¹ w nasycaniu powierzchniowej warstwy tekstów motywami religijnymi, a wreszcie predylekcj¹ do ukrywania odniesieñ religijnych pod powierzchni¹ symbolicznych obrazów, w trudno uchwytnej warstwie semantycznych asocjacji i skojarzeñ. Jako przyk³ad podobnych sk³onnoci pisarza
Garbol podaje m.in. Przes³anie Pana Cogito, które wci¹¿ chyba uchodzi za manifest laickiego humanizmu Herberta i osobliwy, bo poetycki program etyki obywaj¹cej siê bez sankcji
metafizycznej. Tak¿e i ten swoisty dogmat herbertologii ulega w ksi¹¿ce istotnym przekszta³ceniom.
Zdaniem badacza, przekonanie o Herbertowskiej etyce bez uzasadnieñ, choæ wa¿ne, jest skutkiem nieporozumienia, które polega na uto¿samieniu przemilczenia Boskiej
sankcji dla zasad etycznych z jej zanegowaniem (s. 310) i utrzymuje siê za spraw¹ interpretacyjnego omijania fragmentów niektórych utworów, a nawet ca³ych wierszy. We wspomnianym Przes³aniu Pana Cogito owym nie odczytanym symbolem pozostaje, wed³ug
Garbola, obraz wiat³a:
Istot¹ przes³ania sformu³owanego przez Pana Cogito jest wiernoæ bez nadziei nagrody. [...] Tekst utworu sugeruje jednak, ¿e chodzi tu o wiernoæ nakazowi traktowanemu
jako pochodz¹cy z góry. Zw³aszcza w wersie »czuwaj  kiedy wiat³o na górach daje znak
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 wstañ i id« przekonanie o takiej  transcendentnej  naturze impulsu etycznego wyranie dochodzi do g³osu. Z jak¹ transcendencj¹ mamy tu do czynienia, nie jest ³atwo odpowiedzieæ (s. 307).
Staraj¹c siê uwiarygodniæ podobn¹ interpretacjê, autor rozprawy zarysowuje obszerny kontekst twórczoci poety. Analizuje wiersze z ró¿nych lat, w których transcendentne
motywacje nakazu trwania przy podstawowych wartociach rysuj¹ siê jeszcze wyraniej.
Zauwa¿a, ¿e w Ma³ym sercu i Jonaszu przypomina o nich wprowadzenie biblijnego intertekstu. W wierszu Guziki z tomu Rovigo, podobnie jak w Brewiarzu [Panie, wiem, ¿e dni
moje s¹ policzone]  postaæ osobowego Boga. Czy zatem Herbert rzeczywicie odrzuca³
w swej twórczoci myl o osobliwym zanurzeniu norm moralnych w tym, co transcendentne? Czy nie jest jednak tak, ¿e  przekonany o niepoznawalnoci Boga  mówi³ o Nim
niejako przez przybli¿enie, nadaj¹c wiernoci najistotniejszym wartociom rangê metafizyczn¹? Chrzest ziemi sk³ania do powa¿nego uwzglêdnienia drugiej z wymienionych
mo¿liwoci.
Jak pokazuj¹ analizy poczynione przez Garbola, antyutopijnoæ u Herberta jest wszak¿e
czym wiêcej ni¿ krytyk¹ stereotypów i powci¹gliwoci¹ tematyzowania w liryce tego,
co religijne. Jest tak¿e manifestowan¹ w wierszach niechêci¹ wobec wszelkiego oderwania
od ziemi  wobec ka¿dej, zw³aszcza religijnej abstrakcji, wobec pokus odrzucenia konkretu
i jakiegokolwiek wyobcowania z rzeczywistoci. Interpretacje, które badacz powiêca Herbertowskim motywom infernalnym, nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci, i¿ w kreowanym przez
poetê wiecie piek³o polega w³anie na tym: na u³udzie, izolacji od wszystkiego, co realne,
dotykalne, ziemskie (zob. uwagi na s. 165170). Tytu³owa metafora ksi¹¿ki okrela sam¹
istotê religijnoci tekstów pisarza. Wed³ug interpretatora zdaje siê on w swych wierszach
akceptowaæ jedynie tak¹ religiê, która przesz³a przez chrzest ziemi, pozostaje zatem silnie
zakorzeniona w codziennoci i ludzkoci. Jak przekonuje badacz, ziemskoæ staje siê
w Herbertowej poezji synonimem naturalnych ograniczeñ cz³owieka  zawsze waloryzowanych dodatnio, w opozycji do negatywnie ujmowanej lekkoci bycia.
Interpretacje wype³niaj¹ce przedostatni rozdzia³ ksi¹¿ki ods³aniaj¹ rozmaite semantyczne odcienie ziemskoci, która w poszczególnych wierszach poety zyskuje indywidualny, niepowtarzalny kszta³t. Dowiadujemy siê m.in., i¿ deklaracje przywi¹zania do ziemskiej perspektywy postrzegania religii autor Struny wiat³a sk³ada³ ju¿ w pierwszych latach swej twórczoci  w liryku egzorcyzm, zamieszczonym w licie pisarza do Henryka
Elzenberga (w czerwcu 1954). Pochodz¹c¹ z tego tekstu gnomiczn¹ frazê wybra³em ziemiê Garbol interpretuje jako trudn¹ akceptacjê ciemnych stron natury cz³owieka, w tym
naszej miertelnoci. Z kolei przyjêcie chrztu ziemi, opisane przez poetê dwa lata póniej w innym liryku, wybrzmiewa nieco inaczej. Czytamy: W wierszu Chrzest [...] ziemskoæ to niepewnoæ rozumiana jako permanentny niepokój, niezdolnoæ do przyjêcia pocieszenia, uznania mo¿liwoci bycia wolnym od cierpienia (s. 263). W pochodz¹cym za
z ostatnich lat twórczoci poety Epilogu burzy wspomniana kategoria oznacza postawê
powci¹gliw¹ w swych odniesieniach do Nadprzyrodzonoci, poszukuj¹c¹ jednoci i harmonii wewnêtrznej, manifestuj¹c¹ siê przede wszystkim w wyborach moralnych. Jeszcze
raz wypada wróciæ do problemu Herbertowej antyutopijnoci, która, zdaniem autora rozprawy, oznacza równie¿ niezgodê na religijnoæ ³atw¹, zbyt lekko traktuj¹c¹ problem z³a
i przebaczenia, oferuj¹c¹ zbawienie po zani¿onej cenie, nie wymagaj¹c¹ wysi³ku. Herbertowe nie chcê ³atwego przebaczenia  wypowiedziane wprost w jednym z wywiadów i (w sposób mniej jawny) w wielu utworach  ma wed³ug Garbola swoje ród³o w³anie w intuicji, ¿e owocem podobnej religijnoci zbyt czêsto by³y w dziejach ludzkoci
rozmaite totalitarne utopie.
Czy owa pochwa³a ziemskoci zbli¿a poetê do stoicyzmu lub nietzscheanizmu? Nawi¹zuj¹c do istniej¹cych ju¿ prac Leszka Kleszcza i Józefa M. Ruszara (ta ostatnia ukaza³a
siê ju¿ po z³o¿eniu ksi¹¿ki Garbola do druku), badacz podkrela istotn¹ odrêbnoæ poezji
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Herberta na tle obydwu przywo³anych kontekstów. Zamiast stoickiego dystansu wobec
rzeczy tego wiata, zamiast prób uzasadnienia, i¿ stanowi¹ one dobra pozorne, mamy
bowiem u niego czu³oæ i poczucie wiêzi z tym, co bliskie cz³owiekowi w swej kruchoci, namacalnoci, niedoskona³oci [...] (s. 357). Inaczej te¿ pojmuje pisarz problem rozstania z ziemskim pado³em. Sposób rozumienia mierci w poezji Herberta  postrzeganej
jako bolesna utrata, a nie ze spokojem przyjmowane dowiadczenie  jest [...] zdecydowanie bli¿szy chrzecijañskiemu ni¿ stoickiemu jej prze¿ywaniu, konkluduje Garbol (s. 359
360). Wybór ziemskoci ma te¿ u poety zupe³nie inne motywacje ni¿ u Nietzschego. Nie
jest odrzuceniem Transcendencji, nie ³¹czy siê z kultem si³y i pogard¹ wobec s³aboci.
Wszak, co s³usznie podkrela interpretator, czu³oæ dla prostych przedmiotów, cierpi¹cych osób oraz skrzywdzonych przez historiê narodów i kultur stanowi [...] znak rozpoznawczy tej poezji (s. 279). W nie odkrytych dot¹d wierszach, które badacz wydoby³
z obfitej korespondencji Herberta, toczy siê wa¿ny spór z nietzscheañskim dziedzictwem
i dokonuje siê wyrane odrzucenie nihilizmu na rzecz etycznych zobowi¹zañ wobec wartoci wy¿szych i uznania Transcendencji za ród³o owych zobowi¹zañ.
Swoistoæ odniesieñ Herbertowej twórczoci do religii jeszcze wyraniej rysuje siê na
tle kontekstów literackich. Sporód wielu mo¿liwych Garbol wybiera jeden tylko kr¹g
intertekstualnych odniesieñ  do pisarstwa Czes³awa Mi³osza. Przypomina, i¿ istnieje ca³kiem spora grupa wierszy Herberta w rozmaity sposób powi¹zanych z twórczoci¹ autora
Drugiej przestrzeni. Zwraca równie¿ uwagê, i¿ wspomniane miêdzytekstowe relacje maj¹
na ogó³ charakter polemiczny. Poetów ró¿ni bowiem nie tylko sposób ujawniania religijnoci, ale tak¿e sposób rozumienia podstawowych zagadnieñ religijnych. Najistotniejsze
tezy ostatniego rozdzia³u rozprawy s¹ nastêpuj¹ce. Obydwaj poeci podejmuj¹ w swej twórczoci mit upadku i problematykê eschatologiczn¹. Dla Herberta ród³em dysharmonii
i chaosu s¹ jednak przede wszystkim z³e indywidualne wybory cz³owieka, u Mi³osza za
ponadjednostkowe zepsucie samej natury ludzkiej. Herberta interesuje g³ównie wymiar
moralny koñca wiata, Mi³osza  ontologiczna idea apokatastasis. U pierwszego dominuje przywi¹zanie do podstawowych intuicji etycznych i nieufnoæ wobec kategorii ³aski,
u drugiego sk³onnoæ do spekulatywnych rozmylañ i zaufanie do ró¿nego rodzaju iluminacji. Podczas gdy Mi³osz twierdzi, i¿ u samych róde³ aktu twórczego znajduje siê rodzaj narcyzmu i dystansu wobec innych, Herbert w tekcie H.E.O. obna¿a egoizm artysty
zapatrzonego we w³asne dzie³o, a zaniedbuj¹cego swoje podstawowe ludzkie powinnoci (s. 409). Je¿eli u Mi³osza droga do usprawiedliwienia twórcy wiedzie przez olnienie, dar zachwytu i zjednoczenia z bytem (które wszak¿e nigdy nie jest zupe³ne), to u Herberta raczej przez empatiê, przez nadanie sztuce s³owa statusu swoistej szko³y dobroci,
pokory i wybaczenia. Wci¹¿ brakuje obszerniejszych prac zestawiaj¹cych ze sob¹ twórczoæ naszych najwybitniejszych poetów minionego stulecia. Chrzest ziemi obejmuje
jedynie niewielki obszar mo¿liwych analiz porównawczych, mimo to przekonuje, i¿ podobne ujêcia s¹ nie tylko potrzebne, ale i mo¿liwe.
Ksi¹¿ka Garbola nie roci sobie pretensji do ostatecznego rozstrzygniêcia sporu o przes³anie poetyckie Herberta, stanowi jednak wa¿ny, trudny do pominiêcia g³os w tocz¹cej
siê dyskusji. Sama zreszt¹ do takiej zachêca  mo¿na siê zastanawiaæ, czy na pewno motyw wiat³a zawsze, jak chce badacz, odnosi siê u Herberta do sfery metafizycznej, czy na
pewno zawsze podobne konotacje ma ró¿a; mo¿na spieraæ siê, czy w przypadku niektórych refleksyjnych utworów poety trzeba, jak autor rozprawy, mówiæ o kontemplacji i przywo³ywaæ kontekst twórczoci Thomasa Mertona, zamiast rozpatrywaæ zjawisko w kategoriach medytacyjnoci, która nie przynosi ze sob¹ tak jednoznacznych konotacji religijnych. Przyk³ady podobnych w¹tpliwoci mo¿na by mno¿yæ, ale nie s¹ one w stanie
podwa¿yæ zasadniczych tez dysertacji. Ta bowiem, jak to by³o mówione, sytuuje interpretacyjne wnioski blisko tekstów pisarza i stale respektuje wspó³czesne regu³y czytania.
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Wydaje siê, ¿e ustala tak¿e wyrane ramy dalszych sporów. Wci¹¿ mo¿emy dyskutowaæ nad wierszami poety, Chrzest ziemi przekonuje jednak, i¿ warto robiæ to w ramach
istniej¹cej wspólnoty interpretacyjnej.
Wojciech Kudyba

(Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa 
State Higher Vocational School, Nowy S¹cz)

Abstract
Tomasz Garbols book under revision is of a monograph character. It reveals one important
aspect of Zbigniew Herberts poetry and in this optic it gives an insight into the poets writing. The
main thesis of the book touches upon the recurring presence of the metaphysical motifs in the lyric in
question. The author verifies the many commonplace opinions and suggests new, deeper understanding of Herberts message.

G r a ¿ y n a L e g u t k o, SACRUM W OCZACH REWOLUCJONISTY. O MARII
MAGDALENIE GUSTAWA DANI£OWSKIEGO. (Recenzenci: Wojciech Gutowski,
Andrzej Z. Makowiecki). Kielce 2005. Wydawnictwo Akademii wiêtokrzyskiej, ss. 364.
Najnowsza ksi¹¿ka Gra¿yny Legutko (wczeniej pisa³a o Zenonie Przesmyckim) jest
rodzajem monografii jednej z powieci Gustawa Dani³owskiego  m³odopolskiego prozaika, dzia³acza rewolucyjnego i bliskiego, wieloletniego wspó³pracownika Józefa Pi³sudskiego. Jest to druga ju¿ w 2005 roku publikacja zwarta, która omawia uobecnienia Biblii
w literaturze M³odej Polski. Wiosn¹ bowiem ukaza³a siê w lubelskim Wydawnictwie UMCS
ksi¹¿ka Dariusza Trzeniowskiego W stronê cz³owieka. Biblia w literaturze polskiej
(18631918).
Ksi¹¿ka Legutko sk³ada siê z 6 rozdzia³ów, poprzedzonych Wprowadzeniem oraz uzupe³nionych Bibliografi¹. We Wprowadzeniu autorka pokrótce przedstawia biografiê pisarza, okrela cele pracy, czyni pierwsze, zasadnicze rozpoznania tematu i  jak siê przyjê³o
robiæ  przybli¿a zawartoæ poszczególnych czêci swej ksi¹¿ki. Zapowiada wszechstronn¹ analizê powieci Dani³owskiego i  co trzeba podkreliæ  zapowied tê spe³nia. W efekcie, jak pisze w recenzji wydawniczej (zacytowanej na ok³adce) Wojciech Gutowski, ksi¹¿ka
ta to ambitna charakterystyka wszystkich wa¿niejszych aspektów Marii Magdaleny.
Legutko jasno i precyzyjnie okrela przedmiot swej pracy: zaprezentowana w niniejszej ksi¹¿ce interpretacja powieci Dani³owskiego ma charakter g³ównie historycznoliteracki, a nie np. filozoficzny czy teologiczny, i tylko w niewielkim stopniu zorientowana
jest na rekonstrukcjê wiatopogl¹du pisarza. [...] moja interpretacja Marii Magdaleny dotyczy przede wszystkim stosunku tekstu literackiego do jego biblijnego ród³a (przekazów
ewangelicznych) i jego póniejszych modyfikacji. A zatem spraw¹ najwa¿niejsz¹ jest tu
analiza l i t e r a c k i e g o sposobu przedstawienia w¹tków biblijnych, a nie eksplikacja
czy ocena pogl¹dów religijnych pisarza (lub ich braku) (s. 12).
Wedle wiêc tej zapowiedzi badania autorki skupi¹ siê na analizie sposobu ujêcia, przetworzenia i transformacji przekazu biblijnego w tekst literacki. Legutko uczyni to, chocia¿
nie spe³ni wszystkich oczekiwañ pok³adanych w tej konkretnej zapowiedzi. W studium
o Marii Magdalenie uwzglêdni szeroki kontekst, podsuwaj¹c wiele wa¿nych, zobiektywizowanych s¹dów o dorobku Dani³owskiego. St¹d drugi recenzent omawianej ksi¹¿ki,
Andrzej Zbigniew Makowiecki, napisa³ (równie¿ zacytowano to na ok³adce), ¿e punktem
wyjcia jest jeden utwór, ale analiza i ustalenia odwo³uj¹ siê do tak rozleg³ego kontekstu,
¿e publikacja staje siê studium o ca³ej wiadomoci epoki. We Wprowadzeniu autorka

