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Francesca Fornari – 
pracownik naukowy, 
wyk!adowca literatu-
ry polskiej na Uniwer-
sytecie Ca’Foscari-
-Venezia. Jest autork" 
monografii o poezji 
Józefa Czechowicza 
Architettura dell’im-
maginazione (#$%$), 
artyku!ów i esejów 
o polskiej poezji XX 
wieku. T!umaczy!a 
m.in. wiersze Krynic-
kiego, Julii Hartwig, 
Herberta. Pracuje 
nad ksi"&k" Przygoda 
z niesko!czono-
"ci#. O brulionach 
Herberta.

Maintenant, voyons la coulisse, l’atelier, le laboratoire,  
le mécanisme intérieur.1

Charles Baudelaire

W wywiadzie udzielonym w 1996 roku, wypowiadaj!c 
si" na temat pisania i losów w#asnych tekstów, 

kiedy zosta#y ju$ uko%czone, Zbigniew Herbert okre&li# 
prac" pisarza jako „przygod" z niesko%czono&ci!”. Wobec 
tej niesko%czono&ci czasowej – Herbert cytuje Norwida 
i „korektork" wieczn!” – pisanie jest aktem „samobój-
czym”, gdy$ przysz#o&' mo$e ca#! t" twórczo&' kiedy& 
odrzuci', a to, co by#o sukcesem, zostanie „zapomnia-
ne”. Poeta deklaruje wi"c, $e jego rola ko%czy si" na tym, 
„$e [przynosi] czytelny maszynopis wydawcy i z r"k! na 
sercu [mo$e] powiedzie': «Nic lepszego nie uda#o mi si" 
wymy&li'»”. Zaczyna si" wtedy historia odbioru dzie#a, 
nad ktor! autor nie panuje, i „ksi!$ki zaczynaj! $y' w#as-
nym bytem”. Poeta doda# te$, $e kiedy pó(niej kto& prawi 

 " Przedmowa Ch. Baudelaire’a do E.A. Poe La genèse d’un poème, w: 
 Histoires grotesques et sérieuses, trad. Ch. Baudelaire, éd. M. Lévy 
frères, Paris "#$".
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mu komplementy, to ma on wra$enie, jakby s#ysza# o dobrej znajomej czy 
przyjacielu, bo „to ju$ mnie nie dotyczy, to ju$ nie jest moje”2.

„To ju$ nie jest moje”, a przedtem by#o – nie mo$na lepiej okre&li' afek-
tywnego, wyj!tkowego zwi!zku autora ze swoimi brulionami, tzn. z w#asnym 
przed-tekstem, z notatkami, z kartkami, z materialnym no&nikiem pisania, 
na którym zapisuje magmatyczny materia# j"zykowy i my&lowy, w brulionach 
jeszcze na wolno&ci, w stanie potencjalnym, we w#adaniu swojego autora.

O materialnych produktach sztuki pisarskiej Herbert wyra$a# si" do&' 
negatywnie, to, co definiowa# „po&redni! dzia#alno&ci! artystyczn!”, „czer-
nieniem papieru”, produkuje „obiekt”, który „jako rzecz” jest „nik#a”, poniewa$ 
po prostu „zapisany papier to co& brzydkiego”3. Te „brzydkie papiery”, na 
szcz"&cie, Herbert przechowywa#, porz!dkowa#, trzyma# w teczkach, wozi# 
ze sob!4.

Przygoda z niesko%czono&ci! jest trafnym okre&leniem pracy pisarza nad 
swoimi brulionami, które uczestnicz! – podkre&laj! to francuscy badacze ge-
netyczni – w czasowo&ci innej ni$ zamkni"ta struktura tekstu ostatecznego. 
Czasowo&' wewn"trzna kartki brulionu jest otwarta na rozwój, na liczne 
kombinatoryczne j"zykowe aran$acje pisarza, który nad tymi bia#ymi kart-
kami panuje5. Na stronach r"kopisów inscenizuje si" „teatr mo$liwo&ci”, które 

 % Humanistyka to przygoda. Rozmawia Monika Muska!a, „Notatnik Teatralny” "&&' nr "", s. "%%-"(" 
[rozmowa przeprowadzona w Warszawie %( kwietnia "&&) roku], w: Herbert nieznany. Roz-
mowy, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa %**#, s. %%*. Zob. te+ wywiad z Markiem 
So,tysikiem "wiat!o na murze, „Czas Krakowski” "&&) nr %'*, s. $, w: Herbert nieznany, s. ""#. 
Lebrave, analizuj-c w,a.ciwo.ci brulionów, podkre.la, +e pisarze cz/sto maj- podobn- opini/ 
na temat zmiany statusu w,asnych tekstów, kiedy przechodz- z brulionu do maszynopisu: 

„Certains disent même qu’ils voient leur texte comme si c’était le texte d’un autre” [niektórzy 
mówi- nawet, +e widz- w,asny tekst jak tekst kogo# innego], w: J.-L. Lebrave Lecture et analyse 
des brouillons, „Langages” "&#( no. '&, s. ""-%(, http://www.item.ens.fr/index.php?id="#$%*(,  
(%'."*.%**$).

 ( Z. Herbert Labirynt nad morzem. Rozmawia Andrzej Babuchowski, zapis rozmowy przygotowa-
nej dla Polskiego Radia w Katowicach i emitowanej jesieni- "&$" roku, w: Herbert nieznany, s. %&; 
Niewyczerpany ogród, rozmawia Marek Zaga0czyk, „Tygodnik Powszechny” %( sierpnia "&&# 
nr (), s. &, w: Herbert nieznany, s. %*1; Za nami przepa#$ historii. Rozmowa Zbigniewa Taranienki, 

„Argumenty” %# listopada "&$" nr )#, s. ", ', "", w: Herbert nieznany, s. ('.

 ) Zob. wspomnienie Barbary Toru0czyk Bez tytu!u, czyli Zapiski redaktora, w: Upór i trwanie. Wspo-
mnienia o Zbigniewie Herbercie, Wydawnictwo Dolno.l-skie, Wroc,aw %***, s. &$.

 1 Zob. J. Levaillant Postface. D’une logique l’autre, w: Leçons d’écriture. Ce que disent les manuscrits. 
En hommage à Luois Hay, textes réunis par Almuth Grésillon et Michaël Werner, Lettres Mo-
dernes, Minard, Paris "&#1, s. XX.
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pracuj! razem w sprzeczno&ciach, w zaprzeczeniach, w chwilowych konstruk-
cjach sensu. I w tej przestrzeni pisarz jest homo nudus, nagim cz#owiekiem 
staj!cym przed j"zykiem i przed samym sob!6.

Oporne, tajemnicze, obce przedmioty – bruliony Herberta czasem s! jak 
pola bitwy, a czasem to starannie zapisane kartki. R"kopisy s! przestrzeni! 
intymno&ci i wolno&ci pisarza, pokazuj! nam scen" retoryki, pola odrzuco-
nych mo$liwo&ci, drogi niewykorzystane, &lepe uliczki, s! &ladem procesu 
powstawania tekstu. Dzisiaj lektura brulionów pozwala zajrze' do kuchni 
Herberta, do jego oficyny twórczej.

Co nam mówi! r"kopisy? Jaki dialog prowadz! kruche kartki notatników 
pisarza z drukowan!, ostateczn! wersj! tekstu? Jaki po$ytek mamy z tej oso-
bliwej, zakazanej, bo za $ycia autora na pewno niedozwolonej, lektury? Jak 
zrekonstruowa' genez" tekstu? Badaj!c mo$liwo&ci odpowiedzi na te i inne 
pytania, b"d" odnosi' si" do prac teoretycznych i metodologicznych bada-
czy pracuj!cych w ramach paryskiej grupy Institut des Textes et Manuscrits 
Modernes (ITEM). Prace nale$!cych do niej genetyków (Debray-Genette, 
Hay, Ferrer, De Biasi, Grésillon) obfituj! w cenne sugestie teoretyczne i me-
todologiczne dla tego, kto zbli$a si" do tych osobliwych, „brzydkich” przed-
miotów, jakimi s! r"kopisy. Dla genetycznych badaczy bruliony s! tekstami 
otwartymi natury heterogenicznej, w pracy nad ich opracowaniem trzeba 
bra' pod uwag" ich aspekt materialny – papier, atrament – a tak$e ich stron" 
wizualn! – dopiski, skre&lenia, tajmnicze znaki i rysunki kre&lone przez pi-
sarzy. Brulion przedstawia przede wszystkim dynamiczn! materi" j"zykow!, 
w ka$dej chwili na nowo zmienian!, a$ do momentu, gdy pisarz zdecyduje si" 
na ostatni krok, na zamkni"cie tekstu7. Próba rozszyfrowania i odtworzenia 

 ' Zob. J. Levaillant Postface..., s. XIX; J. Neefs L’énonciation graphique (l’écriture des manuscrits), w: 
Énonciation et parti pris. Actes du colloque de l’Université d’Anvers, février "&&* no. 1, ', $, éd.  
W. De Mulder, F. Schuerewegen, L. Tasmowski, Rodopi, Amsterdam "&&%, s. %#(-%&", http://
www.item.ens.fr/index.php?id="$%&(1 (%#.*'. %**$).

 $ Zob. J.-L. Lebrave, A. Grésillon Linguistique et génétique des textes: un décalogue, w: Le frança-
is moderne, numéro spécial: «Tendances actuelles de la linguistique française», CILF, Paris %**#, 
s. ($-)&, http://www.item.ens.fr/index.php?id=(#)*&& ("'.*%.%**&).

  O teorii i metodzie genetycznej zob. zw,aszcza: A. Grésillon La mise en œuvre. Itinéraires généti-
ques, CNRS Éditions, Paris %**#; P.-M. De Biasi Génétique des textes, coll. «Biblis», CNRS, Paris 
%**". W Polsce zob. zbiór esejów ECRITURE/PISANIE. Materia!y z konferencji polsko-francuskiej, 
Warszawa, pa2dziernik "&&%, red. Z. Mitosek, J.Z. Licha0ski, Wydawnictwo DIG, Warszawa 
"&&1, a zw,aszcza wst/p Zofii Mitosek (s. "-&). Mitosek przedstawi,a teori/ i metodologi/ 
genetyczn- tak+e w rozdziale Krytyka genetyczna, w: Teorie bada% literackich, PWN, Warsza-
wa "&&1, s. (')-(#%. Prace, które odwo,uj- si/ do teorii i metodologii badaczy genetycznych 
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&ladów procesu twórczego o$ywia na nowo lektur" i interpretacj" tekstów 
w wersji ostatecznej. Krytyka genetyczna – pisze De Biasi – wzbogaca tekst 
ostateczny o nowy wymiar: czwarty wymiar czasu ludzkiego, w którym sens 
odzyskuje swoj! histori"8.

Archiwum Zbigniewa Herberta

… rzecz wygl!da prozaicznie. Trzeba mie" papier, o#ówek, 
czujn! wra$liwo%" na to, co si& wokó# nas dzieje, i du$o, 
bardzo du$o czyta".9

Mieszcz!ce si" w Pa#acu Rzeczypospolitej Archiwum Zbigniewa Herberta, 
w którym przechowywane s! notatniki, szkicowniki, teczki z brulionami 
wierszy, eseje, fotografie, korespondencje, zajmuje oko#o 18 metrów kwa-
dratowych10. Sucha informacja – 18 metrów kwadratowych – mówi nam, $e 
jest to na pewno archiwum &redniej wielko&ci, ale na tych 18 metrach kwa-
dratowych mie&ci si" ca#y &wiat twórczy Zbigniewa Herberta, kartki notat-
ników i brulionów otwieraj! nam nowe drzwi prowadz!ce do wewn"trznego 
laboratorium poety11.

w Polsce: O. Dawidowicz-Chymkowska Przez kre#lenie do kreacji. Analiza procesu twórczego za-
pisanego w brulionach dzie! literackich, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa %**#; P. Rodak Mi&dzy 
zapisem a literatur'. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Wydawnictwa UW, Warszawa %*"".

 # P.-M. De Biasi Génétique des textes, s. "#). Zob. tak+e I. Fenoglio Écriture en acte et genèse de 
l’énonciation, w: Littérature et linguistique: diachronie/synchronie, éd. D. Lagorgette, M. Ligne-
reux, Presses Universitaires de Savoie, s. 1)-'", http://www.item.ens.fr/index.php?id="(&11 
("$."*.%**').

 & Zbigniew Herbert. Rozmawia Zuzanna Jastrz&bska, „Filipinka” % kwietnia "&$% nr $, s. ), w: Herbert 
nieznany, s. 1%. Humanistyka to przygoda. Rozmawia Monika Muska,a, „Notatnik Teatralny” "&&' 
nr "", s. "%%-"(", w: Herbert nieznany, s. %"*, %"'.

 "* Zawdzi/czam t/ informacj/ Panu Henrykowi Citko, kierownikowi Zak,adu R/kopisów Biblioteki 
Narodowej, któremu dzi/kuj/ za uprzejmo.3 i +yczliwo.3; dzi/kuj/ równie+ Paniom i Panom 
pracuj-cym w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej za stworzenie mi optymal-
nych warunków do prowadzenia bada0.

 "" O materia,ach dost/pnych w Archiwum i o zasadach porz-dkowania spu.cizny Herberta zob. 
Henryk Citko Wst&p, w: Archiwum Zbigniewa Herberta. Inwentarz, Biblioteka Narodowa, War-
szawa %**#, s. $-&. Zob. te+ Herbert. Studia i dokumenty, zebra, i poda, do druku P. K,oczowski, 
Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literatur- Polsk-, Oddzia, Muzeum Literatury im. Ada-
ma Mickiewicza w Warszawie, Warszawa %**#; Zbigniew Herbert Utwory rozproszone (Reko-
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Do czego mo$na porówna' archiwum Herberta? Do mg#awicy tekstowej? 
Do tajemniczej uk#adanki, której cz"&ci komponuj! si" w dziwne, hibrydycz-
ne formy? Te kartki nie podlegaj! ju$ w#adzy swojego autora, ale zawieraj! 
przejmuj!ce &lady materialne jego fizycznej obecno&ci, które w drukowanym 
tek&cie znikn"#y.

Grésillon, autor podr"cznika do krytyki genetycznej – La mise en œuvre. 
Itinéraires génétiques – dobrze opisa# wra$enia, które mo$e mie' badacz bru-
lionów w archiwum „swojego” autora. R"kopisy s! przedmiotami o wie-
lu twarzach: s! to przedmioty muzealne, przedmioty epistemologicznych 
i finansowych spekulacji, przedmioty pasji i wiedzy, przedmioty-fetysze. 
Dotykaj!c orygina#u r"kopisu – pisze Grésillon – mo$na czu' dr$enie 
r"ki, wibracje cia#a. R"kopis nosi &lady, trzyma przy $yciu, ods#ania sfer" 
intymn!. Badacz znajduj!cy si" po raz pierwszy przed r"kopisem literac-
kim widzi „dramat nieistniej!cego cia#a i $yj!cego r"kopisu”. Pierwsz! 
rzecz!, któr! robimy w archiwum, jest r"czne odpisanie, transkrypcja tek-
stu brulionowego. Dzia#anie to ma niepokoj!cy efekt: moja r"ka powta-
rza &lad orygina#u, i w tym z#udzeniu cia#a z cia#em, zlaniu si" pism – pi-
sma poety i przepisuj!cego badacza – zaczyna si" rozumie' co&, z tego co 
jest napisane12. Philippe Lejeune, odpowiadaj!c na pytanie, „czemu [sta#] 
si" badaczem genetykiem?”, odpowiada o doznaniu ciekawo&ci fetyszy-
sty, o wra$eniu wtajemniczenia i mo$liwo&ci ogl!dania „pierwotnej sceny”  
literatury13.

Czytaj!c zdania zapisane przez Herberta na greckich promach, w poko-
jach hotelowych, w warszawskim mieszkaniu, niew!tpliwie mo$na dozna' 
osobliwego poczucia blisko&ci z pisarzem, a dla mnie efektem d#ugiego ob-
cowania z brulionami by#o przede wszystkim do&wiadczenie dotkliwego nie-
dosytu przed uporz!dkowanym, czystym tekstem drukowanym. Notatniki, 
w których Herbert zapisywa# swoje my&li czy redagowa# wiersze, s! tak$e 
diariuszem lektur poety i oddaj! obraz osobowo&ci obdarzonej wielk! pasj! 
i ciekawo&ci! intelektualn!. Poeta dobrze okre&li# siebie, kiedy zadeklarowa#: 

nesans), oprac. R. Krynicki, Wydawnictwo a1, Kraków %*"*; Wiersz Herberta in statu nascendi. 
O czytaniu r&kopisów poety, Marka Antoniuka, w: Herbert (nie)oswojony, red. W. Browarny, J. Or-
ska, A. Poprawa, Ossolineum, Wroc,aw %**#.

 "% A. Grésillon La mise en œuvre..., s. (1-%'.

 "( Ph. Lejeune Genèses du «je», w: I sentieri della creazione. Tracce traiettorie modelli / Les sentiers 
de la création. Traces trajectories modèles, éd. M.T. Giaveri, A. Grésillon, Edizioni Diabasis, Reggio 
Emilia "&&), s. &".
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„jestem po$eraczem ksi!$ek”14, a notatniki &wiadcz! o ogromnym zakresie 
jego zainteresowa%. Sfer! zachwycaj!cych do&wiadcze%, jasn! stron! egzy-
stencji musia# by' dla Herberta &wiat lektur, interesuj!cego si" badaniami 
Jane Goodall i wirusami, zapisywa# refreny piosenki pop i fragmenty Borge-
sa, pasjonowa# si" labiryntami i tajemniczym losem w#oskiego fizyka Ettore 
Majorany.

Po!egnanie i Polinezyjska Pie!"
R"kopisy, bruliony i notatniki s! „kopalni! informacji”, która sklania do 
podj"cia problematyki intertekstualno&ci. Na kartkach notatników Herbert 
zapisywa# fragmenty przeczytanych tekstów, zapisywa# ca#e strony lub jed-
no zdanie, czasem nie notuj!c (ród#a cytatu, który mo$e okaza' si" cennym 
tropem i roz&wietla' palimpsestowy wymiar dzie#a. Na stronach notatników 
literatura spotyka si" z biografi! poety, a zu$yte fragmenty tradycji staj! si" 
ponownie literatur!, wchodz!c do tekstu Herberta.

Cenne sugestie teoretyczne daje perspektywa badawcza francuskich 
krytyków genetycznych, którzy zastanawiaj! si" nad relacjami mi"dzy ak-
tem pisania i materia#em tradycji ju$ istniej!cym. Mi"dzy „krytyk! (róde#” 
i „intertekstualno&ci!” genetycy zdefiniowali w#asny dynamiczny punkt wi-
dzenia na zjawisko, które de Biasi okre&la jako pojmanie i zaw#aszczenie tego, 
co ju$ napisane15. Na kartach r"kopisów pisarza pobrzmiewa echo &wiata i li-
teratury, a genetyk chce bada' nie tyle (rod#a, ile pokaza' ich drogi i sposoby 
ich przekszta#ce%16.

W Archiwum Zbigniewa Herberta mo$na na $ywo do&wiadczy' 
„dynamiczno&ci” intertekstualnych nawi!za%, które s! wpisane w notatni-
ki i zeszyty oraz rozsiane mi"dzy ich stronami. Nie rostrzygniemy tajemnic 
narodzin tekstu, nie wyja&nimy dróg twórczo&ci, mo$liwe, $e nie wyjdzie-
my te$ z terytoriów wyobra(ni, ale mo$emy czujnie czyta' bruliony, &ledz!c 

 ") W: Sztuka empatii, rozmowa Renaty Gorczy0skiej, pierwodruk R. Gorczy0ska Portrety pary-
skie, Wydawnictwo Literackie, Kraków "&&&, s. "$"-"&). w: Herbert nieznany, s. "'$; w wywia-
dzie z Markiem So,tysikiem, "wiat!o na murze, pierwodruk fragmentów „Czas Krakowski” "&&) 
nr %'*, s. $, w: Herbert nieznany, s. ""1.

 "1 P.-M. De Biasi Génétique des textes..., s. "&*.

 "' L. Hay Lire et écrire, http://www.item.ens.fr/index.php?id='1'$' (%".*%.%**$).
  Zob. te+ D. Ferrer Quelques remarques sur le couple intertextualité-genèse, w: La création en acte. 

Devenir de la critique génétique, dir. P. Gi4ord, M. Schmid, Rodopi, Faux Titre, Amsterdam–New 
York %**$, s. %*1-%"', http://www.item.ens.fr/index.php?id=(#)*)& ("1.*".%**&).
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proces powstawania dzie#a, proces, w którym zawsze, w mniejszym lub wi"k-
szym stopniu, nast"puje „fagocytoza” tekstów tradycji17. Oka$e si" wtedy, $e 
mo$na odczyta' wiersz Po$egnanie z Elegii na odej%cie tak$e jako Herbertowskie 
nawi!zanie do dawnej polinezyjskiej pie&ni $a#obnej.

W Notatniku z lat 80. (z 1983 albo 1986 roku, ) 15 r) moj! uwag" zwróci#y 
dwa zdania zanotowane przez Herberta:

Chwila nadesz#a, musimy si" po$egna' 
Nasze cia#o jest okryte szatami $a#obnymi i kwiatami 
Pie&% $a#obna z powodu &mierci Wery… (Polinezja)

Herbert zapisa# numer strony i tytu# ksi!$ki, która jest (ród#em cytatu: „ksi"ga 
labiryntu”. Pierwsze zdanie brzmi prawie jak pocz!tek wiersza Po$egnanie, 
co sk#ania, oczywi&cie, do zg#"bienia sprawy. Ksia$ka, któr! Herbert prze-
czyta#, zosta#a wydana w Polsce w roku 1982 i musia#a zaciekawi' poet" ze 
wzgl"du na temat labiryntu, który w wierszu G#owa z Elegii na odej%cie s#u$y do 
wyra$enia silnego niepokoju egzystencjalnego i dwoisto&ci natury ludzkiej 
pod postaci! Tezeusza zwi!zanego na zawsze z Minotaurem. Ksi!$ka uka-
za#a si" po raz pierwszy we W#oszech w 1967 roku, w 1984 roku wysz#o jej 
drugie wydanie, z przedmow! Umberto Eco, a jej autorem jest Paolo San-
tarcangeli, profesor literatury w"gierskiej18. Pierwsze wydanie tego stu-
dium na temat labiryntu w mitach i w sztuce nie mia#o szerszego rozg#osu 
w latach 60., bo wtedy, wed#ug Eco, poj"cie labiryntu nie by#o popularne, 
gdy$ w mocnym ideale nauki, która mia#a zrekonstruowa' uporz!dkowan! 
form" &wiata i spo#eczno&ci, nie by#o miejsca na poj"cie b#"du, które zawsze 
towarzyszy refleksjom nad labiryntem. Natomiast Santarcangeli w swo-
jej ksi!$ce pokazuje nam modele przestrzeni, w której $yjemy od zawsze, 
bo „my&lenie labiryntowe” jest nam wrodzone, a z nim w#a&nie „upodoba-
nie do b#"du”19. Santarcangeli okre&la labirynt jako poj"cie-drogowskaz, 
za pomoc! którego cz#owiek przedstawia# od zarania dziejów swój 

 "$ Zob. R. Debray Genette Génétique et poètique: le cas Flaubert, w: Essais de critique génétique, 
Flammarion, Paris "&$&, s. %"-'$, http://www.item.ens.fr/index.php?id="#$%#) (%&."*.%**$).

 "# P. Santarcangeli Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo, pref. Umberto Eco, Sperling 
and Kupfer Editori, Milano %*** [I wyd. Vallecchi, Firenze "&'$]. T,umaczenie polskie: Ksi&ga 
labiryntu, prze,. I. Bukowski, Wiedza Powszechna, Warszawa "&#%.

 "& U. Eco, w: Il libro dei labirinti..., s. XIV.
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rzeczywisty los, bo droga prosta i krótka jest tylko marzeniem, które si" nie  
urzeczywistni20.

Zdania, które Herbert zapisa# w notatniku, pochodz! z polinezyjskiej 
Pie%ni $a#obnej z powodu %mierci Very, brata naczelnika Mangaia. Santarcange-
li podaje tekst w dodatku do rozdzia#u VI, motywuj!c wybór tej w#a&nie 
pie&ni $a#obnej spo&ród „tysi"cy” jej „g#"bokim sensem i walorami po-
etyckimi”. Pie&ni $a#obne wszystkich czasów, pisze autor eseju, mówi! 
o potrzebie cz#owieka „przyrzeczenia samemu sobie nie&miertelno&ci”, 
poniewa$ „w sumie labiryntowa droga &mierci jest zawsze drog! $ycia, od-
rodzenia”. Labiryntowa droga cz#owieka jest tak$e ziemsk! drog! w labiryn-
cie swojej duszy „niedojrza#ej”, „w&ród zagmatwa%, zakr"tów, sytuacji bez  
wyj&cia”21.

W archiwum Zbigniewa Herberta, w teczce Elegii na odej%cie z lat 1980- 
-1990, przechowywane s! dwa maszynopisy i dwie wersje brulionowe wier-
sza, na których skupi" si" w swoich rozwa$aniach. Nie przedstawi" szczegó-
#owej analizy genetycznej brulionów ani zmian zachodz!cych w strukturze 
wiersza podczas procesu pisania, moja analiza b"dzie selektywna i b"dzie 
dotyczy' tylko &ladów lektury Pie%ni polinezyjskiej. W obydwu brulionach du$a 
cz"&' wersów podlega#a minimalnym zmianom, tak $e wersja r"kopi&mienna 
niewiele ró$ni si" od wersji ostatecznej. Natomiast wers 12 podlega znacz!cej 
dla nas modyfikacji, dotycz!cej statusu emocjonalnego podmiotu. We 
wcze&niejszym brulionie () 56 r) pierwsze wyrazy wersu zostan! skre&lone, 
po zapisaniu zdania, podczas lektury wiersza:

|jestem spokojny| to znaczy wyzbyty z#udze%

W pó(niejszym brulionie () 55 r), by' mo$e wspominaj!c lektur" polinezyj-
skiej pie&ni, Herbert zmieni przymiotnik, a nastrój zmieni si" ze spokojnego 
na poczucie gorzkiej szcz"&liwo&ci:

jestem szcz"&liwy to znaczy wyzbyty z#udze%

Incipit wiersza – „chwila nadesz#a trzeba si" po$egna'” – i powtarzaj!ce 
si" w finale wezwanie do po$egnania, razem z konstatacj! dotycz!c! cia# 
w ostatnim wersie – „nasze cia#a przybra#y kolor ziemi” – odsy#aj! nas do 

 %* P. Santarcangeli Il libro dei labirinti..., s. (*).

 %" P. Santarcangeli Ksi&ga labiryntu, s. "&).
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notatki sporzadzonej przez Herberta, kiedy czyta# on Ksi&g" labiryntu. Po-
linezyjski tekst cytowany przez Santarcangeli opowiada histori", jak duch 
zmar#ego Very „prowadzi inne dusze wokó# wyspy, by potem zabra' je ze sob! 
po drugiej stronie morza na tamten brzeg”22. Niby rytualna formu#a, zdania 
zanotowane przez Herberta powtarzane s! pi"' razy przez wykonawców 
pie&ni $a#obnej, Chór i G#os, z drobnymi zmianami:

G#os: Oto nadesz#a chwila. Musimy si" po$egna'!
Chór: Nasze cia#o jest okryte szatami $a#obnymi i kwiatami.
[…]
G#os: Nadesz#a chwila. Musimy si" po$egna'!
Chór: Nasze cia#o jest okryte szatami $a#obnymi i kwiatami.23

Mo$na teraz u#o$y' nuty intertekstualnej „symfonii dokumentalnej”24, nuty 
wspó#brzmi!ce w obu tekstach, te które najbardziej przemówi#y do wyobra(ni 
Herberta. Pejza$, w którym odbywa si" polinezyjska w"drówka dusz, to ska#y 
i morze, gdzie dusze czekaj! na wiatr, by p#yn!' „po drugiej stronie, na tamten 
brzeg”, na który si" przechodzi „tylko poprzez g#"boki grobowiec”, a „drugi 
wysoki brzeg”, na który patrzy podmiot Herberta, jest brzegiem „stromo 
spadaj!cym w dó#”, i objawia „to co mia#o by' wyznane”. „Oko” chóru i Very 
w Pie%ni „ogl!da inn! stron" &wiata”, tak jak podmiot Herberta „widzi dok#ad-
nie” ziemski brzeg i drugi brzeg. Chór namawia Ver", by spojrza# na „s#o%ce, 
które zachodzi”, a podmiot Herberta widzi z okna „wspania#e zachody”. Las 
pandanowy, przez który przechodz! bohaterowie, zamieszkiwany jest przez 
„bezcielesne dusze” $yj!ce w „wiecznej rado&ci”, las Herberta jest „op#akuj!cy”, 
jakby wspó#czuj!cy. Przej&cie od pierwszej osoby liczby pojedynczej – „je-
stem spokojny” – do podmiotu zbiorowego – „nasze cia#a” – jest mo$e 
nie&wiadomym nawi!zaniem do struktury pie&ni polinezyjskiej, gdzie chór 
dusz jest jednym z bohaterów. Chór $yczy Verze: „b!d( szcz"&liwy”, a podmiot 
Herberta, który jest tylko „spokojny” w pierwszym brulionie, w wersji osta-
tecznej wiersza okre&li siebie ju$ tak$e jako „szcz"&liwego” przed nieuchronn! 
wypraw! na drugi brzeg.

 %% Tam+e, s. %('. 

 %( Tam+e, s. %(', %($.

 %) Zob. R. Debray-Genette, w: P.-M. De Biasi Génétique des textes..., s. "&*-"&".
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Zestawiaj!c oba te teksty, wzbogacamy sens wiersza, pozwalamy na su-
gestywne eksploracje, przede wszystkim poruszamy pami"' archiwaln!, re-
aktywujemy, cho'by u#omnie i hipotecznie, konkretn!, ukryt! w chwilach 
powstania, pami"' genezy Po$egnania, wiersza bardzo osobistego, ale i mocno 
zwi!zanego ze &wiatem lektur Herberta.

O skre!leniach

Naprzód si& r!czk! pisze, potem drugi raz si& przepisuje wyra'niej, 
potem jeden raz na maszynie – i tak 
do pi&ciu-siedmiu razy sztuka.25

Elementem kluczowym w odczytaniu i interpretacji brulionów s! 
skre&lenia – zjawiska prowadz!ce do samego serca genezy, kluczowe miejsca 
w konkretnej dynamice pisania i w rozwoju tekstu. Oczywi&cie nie wszyst-
kie skre&lenia maj! t" sam! wag" i t" sam! si#" oddzia#ywania na organizm 
tekstowy, a eliminacja segmentu wiersza w procesie pisania mo$e ró$nie 
modyfikowa' struktur" tekstu.

Skre&lenia – pisze Grésillon – s! jak „cisza s#yszalna”, istniej! podwójnie, 
poniewa$ s! brakiem i negacj!, ale te$ dodaniem sensu, s! pustk! i pe#ni!, 
zapomnieniem i pami"ci!26. Te d(wignie nowych sensów, te „blizny” tekstu, 
s! $ywymi &ladami pracy nad j"zykiem i walki z nim, a tak$e – przede wszyst-
kim – roztrzygaj!cymi miejscami dialogu pisarza z samym sob!.

Analiza skre&le% mog#a by si" zdawa' $mudna, nudna, ale wcale taka nie 
jest, i mog! j! wynagrodzi' nieoczekiwane odkrycia.

Substancja i pisanie przeciwko sobie
Zachowane bruliony wiersza Substancja, w którym Herbert wprowa-
dza – cytuj!c s#owa Bara%czaka z Uciekiniera z Utopii – „opozycj" pomi"dzy 
lud(mi kochaj!cymi $ycie, którzy stanowi! wi"kszo&' spo#ecze%stwa, 

 %1 Wywiad z Markiem So,tysikiem "wiat!o na murze, pierwodruk fragmentów „Czas Krakowski” 
"&&) nr %'*, s. $, w: Herbert nieznany, s. ""$. 

 %' Zob. A. Grésillon Raturer, rater, rayer, éradiquer, radier, irradier, w: Ratures & Repentirs, textes 
réunis par B. Rougé, Publications de l’Université de Pau, s. )&-'*, http://www.item.ens.fr/index.
php?id="(&$( (%(."*.%**').
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a nielicznymi bohaterami oddaj!cymi $ycie za spraw"”27, przechowane 
s! w teczce Hermes, pies i gwiazda, i w notatniku z 1954 roku. Tekst znajdu-
j!cy si" w notatniku jest wcze&niejszy, o czym &wiadczy jego mniej spój-
na struktura, liczne poprawki i skre&lenia, które Herbert naniós# na jego  
stronach.

Historia krytycznej interpretacji tego wiersza dotyczy, jak wiadomo, 
przede wszystkim jego trzech wersów:

gin! ci 
którzy kochaj! bardziej pi"kne s#owa ni$ t#uste zapachy 
ale jest ich na szcz"&cie niewielu

Zastanawiano si" nad zwrotem na szcz&%cie, czy nale$y je odbiera' na se-
rio, czy te$ nie jest to sygna# gorzkiej ironii podmiotu. Wed#ug Bara%czaka 
Herbert ukry# tak dyskretnie „poszlaki ironii”, $e krytyka nieraz czyta#a 
wiersz, upraszczaj!c go, natomiast zwrot jest ironiczny, a z innych wier-
szy autora wiemy, $e nie by#by on w stanie przyj!' za swoj! w#asn! zasa-
dy prze$ycia za wszelk! cen"28. Stanis#aw Stabro pisze, $e mamy tu do 
czynienia z ironi! „ambiwalentn!, dwuznaczn!, ocalaj!c! w tym przypad-
ku przedmiot ironii… ironia autora wewn"trznego ma ocali' i uwznio&li' 
idealizowan! przez niego (i przez poet") etniczn! substancj" oraz wskrzesi' 
utopi" narodu”29. Dla Zofii Zar"bianki „wiersz nie roztrzyga ostatecznie, 
co jest tytu#ow! substancj! narodu: prosty lud czy wysublimowani pi&kni  
umarli”30.

Otó$ we wcze&niejszej redakcji Substancji mo$emy odczyta' s#owo, któ-
re zosta#o skre&lone przez poet" w tym kluczowym miejscu, podczas lek-
tury w#asnego tekstu, i zast!pione przez zwrot na szcz&%cie. Jest to korekta 
graficznie minimalna – obejmuje bowiem tylko dwa zwroty – ale maj!ca 
olbrzymie skutki semantyczne. To skre&lenie zmieni#o los tekstu, otwo-
rzy#o sens wiersza, wzbogaci#o go dwuznaczno&ci! i ironi!. *lad poprawki, 

 %$ S. Bara0czak Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Towarzystwo Przyjació, Polonisty-
ki Wroc,awskiej, Wroc,aw "&&), s. "''.

 %# Tam+e, s. "''-"'$.

 %& S. Stabro Poetycka idea narodu w Substancji Zbigniewa Herberta i w Narodzie Czes!awa Mi!osza, 
w: Portret z pocz'tku wieku, red. W. Lig/za, Gaudium, Lublin %**1, s. %%(, %%).

 (* Z. Zar/bianka Zbigniew Herbert w poszukiwaniu substancji narodu, w: Portret z pocz'tku wieku, 
s. %)", %)%.
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dokonanej w chwili dialogu poety z samym sob!, zosta# w r"kopisach i dzi& 
pokazuje nam, co zdarzy#o si" w tej najwa$niejszej chwili dla losu  
tekstu:

gin! ci którzy kochaj! bardziej puste s#owa ni$ t#uste zapachy 
ale jest ich niestety niewielu 
             naszcz"&cie

Gdyby dokona' transkrypcji diachronicznej dwóch ró$nych redakcji tego 
fragmentu, nak#adaj!cych si" na siebie na tej samej stronie brulionu, otrzy-
maliby&my pierwsz! i drug! wersj" tego fragmentu:

gin! ci którzy kochaj! bardziej puste s#owa ni$ t#uste zapachy 
ale jest ich niestety niewielu

Po lekturze brulionu Herbert, autor i pierwszy czytelnik w#asnego tekstu, 
decyduje si" na korekt", która wejdzie do tekstu ostatecznego:

gin! ci którzy kochaj! bardziej puste s#owa ni$ t#uste zapachy 
ale jest ich naszcz"&cie niewielu

Tak zosta# utrwalony na zawsze w brulionie &lad zw!tpienia i decyzji pod-
miotu, wielkiej zmiany w strukturze tekstu, przez substytucj" jednego s#o-
wa ze zwrotem antonimicznym. Zamiana w Substancji s#u$y#a przewrotnej 
ironii, a mo$e nie tylko, mo$e jest to tak$e konkretny, efektowny przyk#ad 
strategii „pisania przeciwko sobie”, o której Herbert mówi# w wywiadach. 
Z Babuchowskim:

Uwa$am, $e jest do&' p#odne, je&li cz#owiek pisze przeciwko sobie. Je$eli 
jest histerykiem i pisze sonety, to trzyma to na uwi"zi jego tempera-
menty, jego animozje…Cz#owiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, 
czym chcia#by by'. Otó$ ja na pewno w tym, co robi", tak mi si" wydaje, 
pokazuj" to, czym ja chcia#bym by' i czym, niestety, nie jestem. I to jest 
jaka& istotna rzecz.31

I z Renat! Gorczy%sk!:

 (" Labirynt nad morzem, w: Herbert nieznany, s. %&.
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Bo ja uwa$am, $e cz#owiek nie jest tym, czym jest w istocie – a któ$ z nas 
wie, kim jest – tylko tym, czym chcia#by by'. Wzruszaj!ce, $e to d!$enie, 
ta próba przeskoczenia siebie, to jest w#a&nie literatura.32

Substancja narodu sk#ada si" wi"c z ofiar kultywuj!cych kult marty-
rologii czy z tych, którzy pragn! zadomowi' si" w codziennym $yciu? Jed-
no skre&lenie, jeden graficzny &lad aktu pisania utrwali# moment ucieczki 
od jednoznacznego dydaktyzmu i jasnego przes#ania etycznego – o czym 
&wiadcz! w#a&nie dyskusje krytyki. Substytucja jednego s#owa ze zwrotem 
antonimicznym jest tak$e &wiadectwem zaprzeczenia samego siebie czy te$ 
ostrego dialogu z samym sob!. Ten jeden ruch r"ki podda# tekst dyskusjom 
wokó# pytania: po której stronie jest podmiot? Po której stronie Herbert? 
Uruchomi# te$ pytanie najwa$niejsze, wpisane w tekst, zwrócone do czytel-
nika: ty, czytelniku, po której stronie jeste& – „pi"knych s#ów” czy „t#ustych 
zapachów”?

Tak wi"c skarbiec materialny brulionów pozwala nam na &ledzenie 
tego, co zosta#o na marginesach kreacji, na obserwacj" „odpadków” aktu 
twórczego, odrzuconych, lecz na zawsze pozosta#ych w pami"ci archiwum, 
wspó#istniej!cych fizycznie na stronach brulionu. W tym przypadku mo$na 
powiedzie', $e to nieste(, skre&lone, wyeliminowane, obecne na pocz!tku tek-
stu, jest nadal obecne zewn!trz tekstu i w pami"ci kontekstu, o czym &wiadcz! 
interpretacje wiersza i pytania, które uwa$ny czytelnik tej poezji sobie stawia33.

Apollo: rozkosz i okrucie"stwo
Fragment przedtekstu W drodze do Delf, który jest bardziej znacz!cy, to jedno 
skre&lenie bez substytucji, eliminacja jednego s#owa odnosz!cego si" do sfery 
ma#o obecnej w twórczo&ci Herberta. W notatniku z lat 1954-1956 znajduje 
si" wcze&niejsza wersja prozy, z której zacytuj" zako%czenie, odnosz!cej si", 
jak wiadomo, do Apollina:

   Je&li dobrze us#ysza- 
#em mówi# powtarza# dwa s#owa: rozkosz 

 (% Sztuka empatii, w: Herbert nieznany, s. "''.

 (( O sugestywnym poj/ciu pami/ci kontekstu pisa, Daniel Ferrer, w: La toque de Clementis: rétro-
action et rémanence dans les processus génétiques, „Genesis” "&&) no. ', http://www.item.ens.
fr/index.php?id=")*(* ("&.*".%**$).
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i okrucie%stwo. Je&li jeste& artyst! musisz zg#"bi' 
okrucie%stwo

Tu skre&lenie – w pewnym sensie – zamyka tekst, ogranicza jego 
interpretacj", która otwiera#aby si" na dalsze sprzeczne znaczenia i sko-
jarzenia, gdyby Herbert nie wyeliminowa# s#owa „rozkosz”. Nie skre&laj!c 
s#owa, Herbert eksponowa#by tak$e temat, który jest jednym z w"z#ów 
tematycznych wiersza Apollo i Marsjasz: niepokoj!cy zwi!zek mi"dzy 
groz!, okrucie%stwem, i estetyk!. Czy skre&lenie to przypadek autocen-
zury s#owa „rozkosz” i syntagmy, który #!czy#by skandalicznie, jako temat 
sztuki, dwa s#owa odnosz!ce si" do &wiata zmys#ów i do ekstremalne-
go do&wiadczenia strachu, bólu…? Czy przyczyn! decyzji podmiotu by#y 
powody estetyczne? Bruliony czasem daj! nam odpowiedzi, najcz"&ciej 
wzbudzaj! istotne pytania, zmuszaj! do nowych poszukiwa%. Tak wi"c, 
przeczytawszy ten brulion, zastanawiamy si" nad tym s#owem, roz-
kosz, skre&lonym, które jednak zaistnia#o otwarcie na kartach jednego  
brulionu.

Funkcja i efekt eliminacji segmentów tekstu zawarte s! w dialogu, któ-
ry prowadz! na stronach r"kopisów s#owa zast!pione i s#owa wybrane – 
skre&lenia mog! dotyczy' tematów tabu, czasem wytwarzaj! niedomówienia, 
co& nam mówi! o podmiocie i jego afektach, i o jego upodobaniach este-
tycznych, mog! by' &ladem autocenzury, trudnych wyborów, przed którymi 
postawi#o si" samego siebie. W pierwszych redakcjach Raportu z obl&$onego 
miasta, przechowanych w teczce pod t! nazw! () 325 r, ) 324 r), enumeracja 
dni tygodnia w relacji kronikarza zaczyna si" poniedzia#kiem i jest to dzie%, 
w którym w mie&cie obywatele przekroczyli nakazy etyczne i oddali si" 
antropofagii:

poniedzia#ek: g#ód obj!# wszystkich pierwsze wypadki kanibalizmu

Taka wersja powtarza si" w trzech redakcjach. z drobnymi zmianami, po-
tem sytuacja g#odu narzuci skojarzenia z pustymi magazynami i w tek&cie 
drukowanym nie b"dzie, jak wiadomo, wzmianki o wypadkach kanibalizmu, 
które da#yby obraz stanowczo zbyt drastyczny i niepasuj!cy do spo#eczno&ci 
obl"$onego miasta, która heroicznie „dzier$y ruiny &wi!ty% widma ogrodów 
i domów”.
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Fotografia: to#samo!$ i miejsce
Skre&lenia, te „blizny tekstu”, mog! nam wiele powiedzie' o podmiocie i jego 
do&wiadzeniu, mog! kre&li' topografi" zwi!zan! z pami"ci! biografii i kon-
kretnych miejsc w#asnego $ycia.

Z teczki Raportu z obl&$onego miasta zacytuj" fragmenty kartki () 142 r) 
brulionu tekstu Fotografia, która jest pierwsz! redakcj! wiersza. W tym frag-
mencie podmiot podaje wspó#rz"dne czaso-przestrzenne fotografii, która 
zosta#a wykonana „przed wiekami…by#o lato”. Miejsce zostaje precyzyj-
nie podane i odnosi si" do realnej przestrzeni geopolitycznej, poeta, który 
tylko w Epilogu burzy napisze w wierszu s#owo Lwów, skre&li w trzeciej re-
dakcji Fotografii () 140) wzmiank" o Lodomerii, obecn! w pierwszych dwóch  
redakcjach:

t" fotografi" robi# mój nie$yj!cy ojciec przed wiekami 
z koron drzew i ob#oków wnioskuj" $e by#o lato 
a dzia#o si" to wszystko w ksi"stwie Lodomerii

W brulionie prozy Klasyk, znajduj!cym si" w zeszycie z 1955 roku () 14), 
nast!pi natomiast skre&lenie Galicji, b"d!cej pierwszym etapem trasy, której 
d#ugo&' mia#a s#u$y' do wizualizacji, na mapie &wiata, d#ugo&ci zda% prozy 
Cycerona. Nazwa rejonu zostanie zast!piona przez ogólniejsze „st!d”:

     klasyk 
Jes Wielkie drewniane ucho zatkane wat! 
i nudziarstwami Cycerona. Oooo to wielki stylista 
                             Bo to prosz" pa%stwa 
mówi! wszyscy. Od kropki do kropki daleko 
jak st!d                              hohoho 
jak z Galicji do Aten. I ta ooo erudycja 
Umie nawet w kamieniu czyta'.

W ostatniej redakcji Fotografii () 139) s!siaduj! ze sob! ró$ne wersje dotycz!ce 
jednego czasownika, a w wyborze wyra$a si" tak$e jeden z aspektów 
to$samo&ci tekstowej Herberta, to$samo&ci mocnej i g#"boko zakorzenionej 
w topografii rodzinnej. Wiemy, $e jako podró$nik podmiot tej poezji rozpo-
zna# swój los w „ob#okach nad Ferrar!” i wybiera# dla siebie tylko „miejs-
ca postoju”, ale przed zagro$eniem historii pisa#: „pozosta#o nam miejsce 
przywi!zanie do miejsca”. W brulionach Fotografii zosta#y &lady wahania co do 



!'' I N N O ! C Iteksty drugie 2015 / 6

czasownika, odnosz!cego si" do sytuacji ch#opca przed nadchodz!c! wojn!, 
i jego stosunku wobec bliskich Greków:

w dole rzeka na rzymskich mapach nazwana Hipanis 
dzia# wód drzemi!cy grom powinien sk#oni' ch#opca aby zosta# Grekiem 
ich nadmorskie kolonie nie by#y zbyt daleko

Na prawym marginesie, obok drugiego wersu, zosta#y wpisane inne 
mo$liwo&ci:

       i bliski grom                                   schroni' si" u 
dzia# wód drzemi!cy grom doradza# by uciec do Greków

*lady wahania pisarza dotycz! wyboru, w którym objawia si" tak$e wi-
zja podmiotu i to$samo&ci. Jak uciec? Jak ocali' si" przed barbarzy%cami? 
W przej&ciu mi"dzy tymi trzema czasownikami, mi"dzy zosta" Grekiem – 
uciec – schroni" si& u Greków, wyra$a si" i konstruuje si" w tek&cie tak$e Her-
bertowska wizja podmiotu, który nie zostaje Grekiem, nie wyrzeka si" swoich 
miejsc, cho' s! „skarbcami / wszystkich nieszcz"&'”34.

Brulion Biografia Literatura
Bruliony mog! nam cz"&ciowo ods#oni' konkretne wypadki interakcji mi"dzy 
biografi! i tekstem, cho' zapewne Herbert nie by#by z tego zadowolony. 
W zmy&lonym wywiadzie Rozmowie z samym sob!, opowiadaj!c o jednostko-
wej sytuacji, która by#a przyczyn! powstania wiersza Dwie krople, poeta pisa#:

nie jest rzecz! mo$liw!, a nawet potrzebn!, obja&nianie wierszy za 
pomoc! opisania momentu, który powstanie wiersza zainspirowa#o…
Utwór literacki, jak ka$de dzie#o sztuki, musi by' samoistny, „sta' na 
w#as nych nogach” niezale$nie od prze$y', jakie go powo#a#y z niejasnej 
krainy obrazów, emocji, przeczu'.35

 () Pan Cogito – powrót, w: Z. Herbert Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, Wydawnictwo a1, Kra-
ków %**#, s. )1$.

 (1 Rozmowa o pisaniu wierszy. Rozmawia (ze sob-) Zbigniew Herbert, w: Herbert nieznany. Rozmo-
wy, s. %*-%".
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Do tej niejasnej krainy nie wst!pimy nigdy, ale jednak r"kopisy mog! nas 
czasem przybli$y' do momentu, w którym biografia wesz#a do tekstu. Zacho-
wana przestrze% intymno&ci brulionów sugeruje nam wtedy, w jaki sposób 
prywatno&', historia i praca pisarska nak#adaj! si" na siebie i nawzajem si" 
przenikaj!36.

Druga redakcja brulionowa utworu 17 IX, przechowywana w teczce Raportu 
z obl&$onego miasta () 272 r), zdradza powstanie tytu#u tego wiersza. Oczywi&cie 
przypadek by#by ma#o oryginalny, skoro mowa o wierszu na temat wkrocze-
nia Armii Czerwonej i inwazji na Polsk" w#a&nie 17 wrze&nia 1939 roku. Ale 
wybór tytu#u nosi &lady prze$y' i do&wiadcze% z konkretnej biografii poety, 
dla którego ten wiersz mocno wi!za# si" z rocznic! zdarzenia historyczne-
go. Na tej kartce tekst jeszcze nie ma tytu#u, a na dolnym prawym margi-
nesie zosta#a wpisana data redakcji: 17. IX 1981. W nast"pnych brulionach 
tekst b"dzie mie' ju$ tytu#: data powstania drugiego r"kopisu zmieni swoj! 
pozycj" na topografii brulionu i zajmie miejsce na górnym marginesie kart-
ki, staj!c si" tytu#em. Tak wi"c zapis konkretnego dnia powstania r"kopisu, 
kiedy poeta wspomina# t" rocznic" na intymnych kartkach brulionu, miesza 
czas prywatnego wspomnienia z czasem historii, a ten zapis staje si" pó(niej 
tytu#em tekstu, chwila powstania wiersza, dzie% i miesi!c tej chwili, wejdzie 
w przestrze% literatury.

Pisz!c, maluj!c, komponuj!c konstruujemy w#asn! osobowo&'.37

Czytanie r"kopisów jest sposobem przes#uchania tekstu ostatecznego, 
pozwala na powtórne, pasjonuj!ce i na pewno u#omne, reaktywowanie ge-
nezy tekstów. Te tajemnicze przedmioty, zawieraj!ce &lady osoby pisarza, 
pokazuj! alternatywne drogi, janusowe oblicze tekstów, ods#aniaj! pami"' 
lektur i kontekstu, s#ów skre&lonych, których sensy ju$ materialnie nieobecne 
potrafi! – dzi"ki ich lekturze w redakcjach brulionowych – promieniowa' 
dla nas na ostateczne wersje tekstów. Bruliony s! te$ miejscem budowania 
to$samo&ci tekstowej, przedstawiania i skre&lania swoich emocji, w#asnej 
topografii emotywnej. R"kopisy s! przestrzeni! intymnego dialogu z samym 

 (' Zob. uwagi Jacques’a Neefsa o brulionach Stendhala, obfituj-cych w wskazówki dotycz-ce dat 
i godzin powstania zapisów, w: L’énonciation graphique (l’écriture des manuscrits), http://www.
item.ens.fr/index.php?id="$%&(1 (%#.*'.%**$).

 ($ Poeta sensu, rozmowa z Markiem Oramusem, w: Herbert nieznany, s. "*).
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sob! i ze swoimi wyborami estetycznymi i etycznymi, dlatego te$ pisanie „nie 
pozostaje bez &ladu na duszy”38.

„Pisz!c… konstruujemy w#asn! osobowo&'” – Herbert zadeklarowa#, 
$e sztuka jest miejscem budowania siebie i „sposobem niewyra$ania si", 
niewyra$ania siebie”39, wi"c mo$e te$ samooszukiwania si" czy budowania 
innego „ja”. Autor ma zosta' ukryty w swoim dziele – powtarza# cz"sto Her-
bert – a jednak r"kopisy mog! nam co& wi"cej powiedzie' o podmiocie tej 
poezji, o tym konstruowaniu siebie, o skre&laniu tego, co do w#asnego wize-
runku tekstowego nie pasuje, o wyra$aniu i niewyra$aniu siebie40. Na te i inne 
zagadnienia bruliony nie dadz! nam pewnych odpowiedzi, ale poka$! nam 
co& nowego, zasugeruj! nowe pytania i w!tpliwo&ci, ods#aniaj!c drug!, ukryt! 
twarz twórczo&ci Zbigniewa Herberta.

 (# „Jak czlowiek decyduje si/ na ten straszliwy krok publikowania, nie ma poj/cia, jakie to s- kon-
sekwencje dla jego +ycia, dla jego zdrowia. Pisanie, malowanie… nie pozostaje bez .ladu na 
duszy”, Poeta sensu, w: Herbert nieznany, s. "#*.

 (& Sztuka empatii, w: Herbert nieznany, s. "'#.

 )* Analiza brulionów Herberta i zagadnienia zwi-zane z tematami przedstawionymi w niniejszym 
artykule zostan- pog,/bione w ksi-+ce, która uka+e si/ w %*"' roku. Teksty znajduj-ce si/ w r/-
kopisach cytuj/ za zgod- spadkobierczy0, którym sk,adam podzi/kowania.
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Abstract

Francesca Fornari 
Ca’Foscari University of Venice 
Pracownia pisarska [The Writing Workshop]: Zbigniew Herbert’s Drafts

A writer’s manuscripts reveal the text in statu nascendi. They represent the space in 
which textual identity is constructed, and reveal specific moments of interaction 
between the writer’s biography and the text. Herbert’s drafts and notes are a space 
of dialogue with himself and tradition, they contain notes on his reading and shed 
light on the palimpsestic dimension of the poet’s work. A key phenomenon in the 
dynamic of writing are the deletions, which can tell us much about the subject and his 
aesthetic choices. To study the drafts is to broaden the field of interpretation, to pose 
new questions, to multiply doubts and to unveil the face of Herbert’s work. Fornari 
draws on French theories of genetic criticism to present these problems with reference 
to specific examples from the materials in the Zbigniew Herbert archive at the National 
Library of Poland. 
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