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W Zbigniew Herbert bezsprzecznie 
zasługuje na miano jednego z najbardziej 
znanych polskich pisarzy XX wieku. Autor kilku 
tomików wierszy, dramatów oraz zbiorów 
esejów, Herbert w opinii ogółu uznawany jest 
raczej za klasyka, kosmopolitę, znawcę antycznej 
kultury. Stanisław Barańczak zbiera większą 
część tych obiegowych opinii w swoim 
Uciekinierze z utopii i tworzy na ich podstawie 
trzy zasadnicze stwierdzenia. Tym, które 
interesuje nas najbardziej z punktu widzenia 
niniejszej pracy, jest stwierdzenie mówiące o 
tym, że poezja [Herberta to poezja] najbardziej 
śródziemnomorska, zwrócona ku Europie, w tym 
specyficznym sensie, który w Polsce pokrywa się ze 
słowem „Zachód”1. I rzeczywiście, kultura 
antyczna oraz śródziemnomorska, szczególnie w 
swoim europejskim wydaniu, grają w twórczości 
Herberta rolę niezwykle ważną. Wbrew jednak 
popularnym teoriom europejskie tradycje nie 
przyćmiewają tradycji rodzimej. Zachód nie tyle 
„wygrywa” ze Wschodem, co współtworzy 
wraz z nim pewną specyficzną przestrzeń, która 
staje się właściwą małą ojczyzną Herberta-
literata. Ową zależność pomiędzy Wschodem i 
Zachodem postaram się wykazać poprzez 

                                                 
1  Stanisław Barańczak, Uciekinier z utopii. O 
poezji Zbigniewa Herberta, Warszawa 2001, s. 11. 

omówienie obrazu miast basenu Morza 
Śródziemnomorskiego, jaki wyłania się z całej 
twórczości Zbigniewa Herberta, i poprzez 
zestawienie owego obrazu z wizerunkiem 
Lwowa – krainy dzieciństwa poety. Oczywistym 
jest, że dokładne opisanie tej sfery dorobku 
autora Pana Cogito wymagałoby napisania 
niemałych rozmiarów książki, dlatego też w 
niniejszym referacie ograniczę się tylko do 
scharakteryzowania najważniejszych jej 
aspektów. 

 Na początku spróbujmy 
naszkicować mapę miast i miasteczek 
śródziemnomorskich obecnych w dorobku 
autora Napisu. Podróż ta rozpocznie się we 
francuskiej Prowansji i wiodła będzie na wschód 
do Włoch i dalej do Grecji.  Jej trasa będzie 
przebiegała przez wiele większych lub 
mniejszych ośrodków miejskich: Arles, Rzym, 
Sienę, Perugię, Orvieto, Mediolan, Florencję, 
Ferrarę, Rovigo, Arezzo, Neapol, Syrkauzy, 
Paestum, Ateny, Pireus, Heraklion oraz Mykeny. 
Każde z nich jest obecne w dorobku literackim 
Zbigniewa Herberta: jednemu poświęcił esej, 
innemu wiersz, jeszcze innemu list. Są takie, 
którym przypadło w udziale tylko kilka zdań 
opisu w jakimś większym szkicu czy też 
wzmianka na podróżnej karcie. Co ciekawe, w 
tej drugiej grupie znajdują się przede wszystkim 
największe metropolie (Rzym, Florencja, 
Mediolan, Pireus). Przykładowo, w jednym z 
listów do Czajkowskich – przyjaciół poety – 
możemy odnaleźć następującą wzmiankę: „Sąd 
Ostateczny” Michała Anioła to szczeniak2. Jedna z 
największych artystycznych chlub Rzymu 
zostaje przez Herberta zignorowana, 
potraktowana zdawkowo, bez, zdawałoby się, 
należnego jej hołdu. Poświęca on natomiast cały 

                                                 
2  Zbigniew Herbert, Kochane zwierzątka. Listy 
Zbigniewa Herberta to przyjaciół – Magdaleny i Zbigniewa 
Czajkowskich, Warszawa 2000, s. 59. 
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esej małemu miasteczku Orvieto, w którym 
znajduje się katedra z freskiem Sąd Ostateczny 
Fra Angelica i Luki Singorellego – malowidłem, 
które pociąga polskiego poetę znacznie bardziej, 
niż słynne arcydzieło z Kaplicy Sykstyńskiej. 
Powiada on: Na koniec trzeba wyrzucić z siebie to 
bluźnierstwo wobec autorów podręczników: freski w 
Orvieto robią znacznie większe wrażenie, niż freski 
Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. Michał Anioł 
znał i pozostawał pod wpływem kaplicy San Brizio, 
ale wizja następcy dotknięta jest przekwitającym 
pięknem, a język zbyt giętki i swobodny oplata raczej 
przedmioty, niż je wyraża3.  Wielkie ustępuje więc 
miejsca małemu, centralne – odsuniętemu na 
bok, a sławne i głośne – cichemu. Zależność ta 
powtarza się wielokrotnie: Pireus jest zaledwie 
wspomniany, za to Heraklionowi poświęcono 
wiele miejsca, tylko napomknięto o Syrakuzach, 
ale szczegółowo przedstawiono sąsiednie 
Paestum, niemal pominięto Mediolan, lecz 
wyeksponowano Rovigo, Ferrarę i Sienę… 

 Jest rzeczą rozsądną rozpoczynać 
zwiedzanie kraju nie od stolic czy miejsc oznaczonych 
w przewodniku „trzema gwiazdkami”, ale właśnie od 
zapadłej prowincji, poniechanej, osieroconej przez 
historię4, pisze w jednym z esejów Herbert, 
niejako tłumacząc swoją „taktykę” 
podróżowania. Wie, że zaczynając od Rzymu i 
Mediolanu, nie pozna prawdziwych Włoch; jeśli 
rozpocznie i zakończy swoją wędrówkę po 
Helladzie na Atenach i Pireusie, Grecja nadal 
pozostanie dla niego obca.  Wojciech Brillowski 
twierdzi, że Herbert nie jest turystą, pouczanym 
przez przewodnik, że oto poszukuje korzeni swojej 
kulturowej osobowości, lecz podróżnikiem 
świadomym swoich celów i środków do ich 
osiągnięcia5. Cel już znamy – poznać, a nie tylko 

                                                 
3  Tenże, Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 
2004, s. 59. 
4  Tenże, Martwa natura z wędzidłem, Warszawa 
2003, s. 9. 
5  Wojciech Brillowski, Krajobraz, sztuka, czas. 
Eseje grecko-rzymskie Zbigniewa Herberta, [w:] Zmysł 

obejrzeć kraj. A jakie są środki? Pozwolę sobie na 
jeszcze jedno oddanie głosu Herbertowi: Idealny 
podróżnik to ten, kto potrafi wejść w kontakt z 
przyrodą, ludźmi, ich historią – a także sztuką, i 
dopiero poznawanie tych trzech elementów 
przenikających się wzajemnie jest początkiem wiedzy 
o badanym kraju6. Tę właśnie strategię realizował: 
nie tylko podróżami, lecz także swoją 
twórczością. 

 Herbert świadomie zatem 
kontempluje przyrodę, albo  raczej krajobraz 
odwiedzanych miejsc. To właśnie otoczeniu 
poświęcał nieraz całe teksty (Próba opisania 
greckiego krajobrazu, Delta), opisując je starannie 
dobranym językiem. Przykład owego podejścia 
odnajdujemy w niżej podanym krótkim opisie 
miast Italii: Miasta włoskie różnią się od siebie 
kolorem. Asyż jest różowy, jeśli to banalne słowo może 
oddać ton lekko czerwonego piaskowca; Rzym utrwala 
się w pamięci jak terakota na zielonym tle, Orvieto 
natomiast jest brązowozłote7.  By poznać miasto, 
Herbert w nim żyje, a nie tylko szybko zwiedza 
najważniejsze atrakcje turystyczne. Herbert 
zagłębia się w metropolię: schodzi z utartych 
szlaków i zanurza w małych wąskich uliczkach 
oraz nieznanych szynkach, rozmawiając ze 
zwykłymi mieszkańcami, a wędrówki i dialogi 
skrzętnie zapisuje w swoich esejach. Znajdziemy 
więc w nich staruszka z Arles, który wspomina 
chwile, gdy wyśmiewał ekscentrycznego Van 
Gogha,  sieneńską knajpkę, gdzie można wypić 
wino z domowej winnicy, ateńskie zakamarki, 
zajazdy na skraju drogi, azyle dla bezdomnych, 
klasztorne cele, pensjonaty nad brzegiem morza… A 
wszystko po to, by zrozumieć.  

 Sama obserwacja jednak nie 
wystarczy, należy jeszcze zagłębić się w historię. 
Pierwsza podróż realna po miastach, muzeach i 
ruinach. Druga – poprzez książki dotyczące 

                                                                              
wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa 
Herberta cz. I, Lublin 2006, s. 157. 
6  Zbigniew Herbert, Martwa natura..., s.7. 
7 Tenże, Barbarzyńca..., s. 53-54. 
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widzianych miejsc. Te dwa widzenia, czy dwie metody 
przeplatają się ze sobą8. I ta podróż przez książki i 
historię jest równie ciekawa jak ta rzeczywista. 
Herberta interesuje nie tylko wygląd, ale i 
tożsamość miejsc, które zwiedza. Stąd eseje 
poświęcone przeszłości, takie jak esej o 
ekonomicznej stronie budowy katedr Kamień z 
katedry, praca o wymordowaniu albigensów O 
albigensach, inkwizytorach i trubadurach, 
poświęcony Etruskom traktat O Etruskach czy też 
opisująca niechlubną kartę w historii Aten praca 
pt. Sprawa Samos.  Te ucieczki w historię, 
nawiązania do chwalebnych, ale też 
wstydliwych epizodów z przeszłości są autorowi 
Napisu potrzebne, żeby wczuć się w nastrój 
zwiedzanych miejsc, móc się z nimi zżyć i lepiej 
je poznać. 

Łajdaku, smak świata to dla Ciebie wszystko: 
tawerna, stół, szklanki, zapachy, cienie architektura, 
ale to zaznaczone mimochodem, jak na mój gust za 
dużo pokłonu przed sztuką9. Słowa te, dotyczące 
Barbarzyńcy w ogrodzie, napisał w jednym ze 
swoich listów do Herberta Czesław Miłosz, 
wskazując nam niejako kolejny trop. Podróże  
autora Struny światła do Francji, Włoch i Grecji są 
nie tylko wędrówkami, ale i pielgrzymkami do 
dzieł sztuki i przez dzieła sztuki.  Za ich pomocą 
stara się on zrozumieć mentalność mieszkańców 
odwiedzanych państw i miast – ducha ich 
narodu. Z tego powodu tak ważnymi 
przystankami na jego drodze są muzea, katedry 
oraz świątynie. Gdy Herbert przebywa w jakimś 
mieście, zawsze odwiedza w nim te miejsca, 
choćby tylko po to, by obejrzeć tam kilka 
wątpliwej jakości płócien czy porcelanowych 
ułomków. Niezwykle ważnym jest jednak to, że 
Herbertowi zależy na obcowaniu ze sztuką 
autentyczną, niezmienioną przez późniejsze 
epoki. Woli obejrzeć choćby skrawek 
autentycznego fresku niż fresk 

                                                 
8 Tamże, s. 14. 
9  Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, 
Korespondencja, Warszawa 2006, s 24. 

zrekonstruowany, a więc zinterpretowany przez 
innych artystów. Dlatego też krytykuje działania 
Evansa na Krecie, pisząc w następujący sposób: 
Obcując z dziełami przeszłości, chcemy mieć pewność, 
że są autentyczne, że nikt ich nie poprawiał, nikt nie 
wtrącił się, żeby je upiększyć, udoskonalić, uczynić 
bardziej zrozumiałymi. Pragniemy sami, bez pomocy 
pośredników, przerzucić most nad przepaścią czasu, 
między nami a ludźmi i bogami sprzed tysiącleci. Nie 
będąc nigdy uduchowionym ponad miarę, 
poszukiwałem zawsze materialnych [podkreślenie 
moje – P.B.] śladów10.  Zależy mu na tym, co 
szczere i autentyczne – potrzebuje tego, by 
poczuć jedność z przeszłością zachodu Europy, 
ale i z szeroko pojętym Zachodem w ogóle, z 
całością ludzkiej kultury. Jest to bowiem obszar, 
z którego Herbertowski bohater czuje się 
wyrugowany, na co bardzo trafnie zwraca 
uwagę Stanisław Barańczak: Świat [zachodni – 
P.B.], z którego jego bohater został wydziedziczony, od 
którego został oddzielony – rozmaicie rozumianą – 
„granicą” czy „przepaścią”, stanowi obszar, do 
którego bohater mimo wszystko rości sobie pewne 
prawa, do którego tęskni, do którego usiłuje 
pielgrzymować. Jednocześnie ze światem tym wszakże 
nie może się utożsamiać w pełni i bez trudności: 
granica okazuje się przegrodą nie do pokonania, 
wydziedziczenie – faktem nieodwołalnym11.  Nota 
bene z sądem tym zgadzał się sam Herbert, 
dziękując Barańczakowi żartobliwie w jednym z 
listów: W szczególności żaba [Herbert – P. B.] jest 
wdzięczna żeś ją (…) usytuował trafnie między 
biegunami dziedzictwa i wydziedziczenia12. 

 Jego dziedzictwem, małą 
ojczyzną był Lwów – miasto kresowe, do którego nie 
wróci. Jego obraz, zapisany w pamięci, 
współtworzy to, co w poezji Herberta możemy 
nazwać Miastem, pisanym dużą literą – tym, 

                                                 
10  Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, 
Warszawa 2000, s. 29. 
11  Stanisław Barańczak, Uciekinier z Utopii. O 
poezji Zbigniewa Herberta, Warszawa 2001, s. 51. 
12  Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak, 
Korespondencja (1972-1996), Warszawa 2005, s. 14. 
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które urasta do rangi mitu. Jak zauważa Jacek 
Łukasiewicz, Lwów (…) pozostanie w życiu i 
twórczości Zbigniewa Herberta jak Miasto i ludzie. 
Miasto wciąż konkretne, wyraziście wyłaniające się ze 
wspomnień, ale przekształcane przez poetę bardziej w 
mit, niż przedmiot nostalgii13.  To ukraińskie dziś 
miasto było dla niego uosobieniem tego, co 
najpiękniejsze – wysokiej kultury, inteligencji, 
wielokulturowości. Jeszcze w latach 
osiemdziesiątych, w rozmowie z Jackiem 
Trznadlem Herbert wspominał, że dla niego 
Polska bez Tatarów, Ormian, Żydów, 
Wołochów, rodzin podchodzenia włoskiego 
przestała być Polską. Bohater Herberta jednak 
zawsze był raczej obywatelem Miasta niż kraju – 
a dokładnie państwa-miasta, czegoś na wzór 
greckiej polis. Wieloetniczny i wielokulturowy 
Lwów był zaś  dla niego namiastką utraconej 
ogólnoludzkiej wspólnoty, której śladów tak 
namiętnie poszukiwał, był jednym z biegunów 
owego Miasta, pisanego wielką literą. 

Co było drugim biegunem? Oczywiście 
Zachód – basen Morza Śródziemnego, a później 
także Holandia. Pisze Herbert w wierszu Rovigo: 
(…) Żyłem rozpięty / pomiędzy przeszłością, a chwilą 
obecną / Ukrzyżowany wielokrotnie przez miejsce i 
czas14. Uwidacznia się tu porównanie do 
wiszącego na krzyżu Jezusa, które Jacek 
Łukasiewicz interpretuje następująco: Ta figura 
ukrzyżowania odnosi się też do przestrzeni. Jedno 
ramię tego krzyża to dawny Lwów. Tego ramienia się 
nie wybiera(…). Tym drugim ramieniem jest któreś z 
„miejsc postoju”. Były one przez Herberta szukane i 
wybierane bardzo starannie. Ogniska wysokiej 
kultury, miejsca-arcydzieła, godne tamtego 
zrabowanego miasta15.  Herbertowska polis 
rozciąga się więc gdzieś między Wschodem i 

                                                 
13  Jacek Łukasiewicz, Herbert, Wrocław 2002, s. 
21. 
14  Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, 
opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki, Kraków 
2008, s. 631. 
15  Jacek Łukasiewicz, Poezja Zbigniewa Herberta, 
Warszawa 1995, s. 112. 

Zachodem, pomiędzyna zawsze utraconym 
Lwowem międzywojnia a miastami Francji, 
Włoch i Grecji, złudnymi namiastkami Arkadii.  
To rozpięcie ma jednak także inne wymiary, o 
których już wspomniano – to z jednej strony 
klasyczne arcydzieło – Akropol, a z drugiej 
arcydzieło przeciętności Rovigo; to małe knajpki, 
hotele i zapomniane uliczki, ale także potężne 
katedry i słynne muzea; to świat kultury – 
dorobku człowieka – i skontrastowana z nim 
przestrzeń dziewiczej przyrody.  Takim właśnie 
jest literackie Miasto Herberta – pełne 
sprzeczności, antynomii, wewnętrznych spięć i 
zgrzytów. Nie ma w nim harmonii, ale jest próba 
dążenia do niej. Powiada Herbert: Wtedy 
uświadomiłem sobie, że podróżuję po Europie po to, 
aby z długich dramatycznych dziejów ludzkich 
wydobyć ślady, znaki utraconej wspólnoty. (…) 
uświadomiłem sobie, że istnieje ojczyzna szersza niż 
ojczyzna swojego kraju.16 Tej to ojczyzny szerszej, 
tej wewnętrznie spójnej polis Herbert zawsze 
poszukiwał. Jedną z jej najważniejszych części 
było Śródziemnomorze – arkadia, oaza spokoju i 
kontemplacji sztuki, ale też ludzkich losów. Był 
to sen o palmach, który jednak zawsze potwierdzał 
wybór, by pozostać tu. Dlatego po przepięknej 
apoteozie podróży jaką jest wiersz Modlitwa Pana 
Cogito – podróżnika w tomie Raport z oblężonego 
miasta i inne wiersze następuje tekst Pan Cogito – 
powrót. Bohater Herberta to bohater rozpięty tak, 
jak rozpięte jest jego polis – zawsze wraca do 
Polski, ale też zawsze zostawia cząstkę siebie w 
zwiedzanych krainach, a ich fragmenty 
przywozi w sobie do kraju. I tylko tęskni za 
dawną, utraconą wspólnotą… 

                                                 
16  Zbigniew Herbert, Mistrz z Delft, Warszawa 
2008, s. 20. 


