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Może nie żyłem - tylko trwałem 
wrzucony bez mojej woli w coś 
nad czym trudno panować 
i nie sposób pojąć 
jak cień na ścianie 
więc nie było to życie 
życie całą gębą. 

Jak mogłem wytłumaczyć żonie 
a także innym 
że wszystkie moje siły 
wytężałem żeby nie zrobić głupstwa 
nie ulegać podszeptom 
nie bratać się z silniejszym. 
Budzę się w nocy spocony. 
Patrzę w sufit 
Cisza. 
I znów - raz jeszcze -
zmęczoną do szpiku kości ręką 
odganiam złe duchy 
i przywołuję dobre. 

"Życiorys" - z tomu "Rowigo" 

PREMIERA 
21 listopada 1998 roku 

Zbigniew Herbert ur. 29.X.1924 r. we Lwowie. 
Zmarł 28.VII.1998 r. w Warszawie. Debiutował wl950 
roku na łamach"Tygodnika Powszechnego". Od 1955 r. 
był członkiem ZLP /do rozwiązania Związku w 1983/ 
W 1958 r. podróżował po Francji, Anglii, Włoszech i 
Grecji.Otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w 
Genewie-1963 r.,Nagrodę Fundacji A.Jurzykowskiego 
w N. Jorku-1965 r. Austriacką Intemationaler N. Lenau 
Preis-1965 r. W latach 1965-66 był Kierownikiem Lite
rackim Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopol
skim. W latach 1965-71 podróżował po Francji, RFN, 
Grecji, Ameryce Północnej. W tym czasie wykładał 

jako visiting professor na Uniwersytecie w Los Ange
les 11970171 /, został członkiem Akademii der Ktinste w 
Berlinie Zachodnim i Monachijskiej Bayerische 
Akademie der Schonen Ktinste. W 1968 r. ożenił się z 
Katarzyną Dzieduszycką. W 1972 r. został przyjęty do 
Polskiego Pen-Clubu.Zrezygnował w 199 1 r. W 1973 r. 
był w Austrii,oraz w Berlinie Zachodnim, gdzie otrzy
mał nagrodę im.G.von Herdera.Od 1975r. przebywał w 
Austrii, RFN, Włoszech.W 1979 r. otrzymał w Weronie 
nagrodę im.F.Petrarki za twórczość poetycką. Po po
wrocie do kraju w 1981 r. wszedł w skład redakcji 
Pisma" Zapis ". Uczestniczył w Ruchu związanym z 
NSZZ "Solidarność". W 1986 r. wyjechał do Francji i 
zamieszkał w Paryżu. W 1989 r. został członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1990/9 ł r. był w 
Radzie Redakcji Pisma "Nagłos". 
W latach osiemdziesiątych był laureatem wielu nagród 
literackich: A. Struga 1981, Honorowej Nagrody 
"Solidarności" 1983, Nagrody Sępa-Szarzyńskiego 
1984, Międzynarodowej Nagrody Pisarskiej Walijskiej 
Rady Sztuki 1984, Węgierskiej Fundacji Księcia 
G. Bethlena przyznawanej najbardziej niezależnym 
pisarzom i intelektualistom z Europy Środkowej 1987, 
Nagrody im.B.Schulza ufundowanej przez Amerykań
ską Fundację Studiów Polsko-Żydowskich i Amerykań
ski Pen-Club 1989. Nagrody Pen-Clubu im.Komandora 
K. Szczęsnego 1989, Nagrodę im. Parandowskiego 
1990, Nagrodę Jerozolimy 1990. Międzynarodowej 
Nagrody Vilenica przyznawanej przez Stowarzyszenie 
Pisarzy Słoweńskich 1991. 
W J 992 roku powrócił do Polski. 



Konstanty Pieńkosz 
Elegia na odejście Pana Cogito 

Na okładce ostatniego tomu Zbigniewa Herberta, 
wydanego na trzy miesiące przed śmiercią,oglądamy 
reprodukcję "Burzy" Giorgione,weneckiego malarza 
z okresu cinquecenta. W tle niespokojny obraz, niebo 
pokryte chmurami,światło błyskawicy rzuca zielon
kawomiedziany poblask;na pierwszym planie półro
zebrana kobieta karmi dziecko, po drugiej stronie 
mężczyzna. Burza ustępuje,czy dopiero nadciąga? 
T~tuł tomu "Epilog burzy", może świadczyć , że poeta 
zmterpretował obraz jednoznacznie: burza odchodzi . 
Zbigniew Herbert zn1arł 28 lipca nad ranem, gdy nad 
Warszawą przeciągała burza.Symbol znalazł 
najbardziej elementarną eksplikację.Do swoich 
dotychczasowych wierszy, esejów, wypowiedzianych 
s~ów, które stanowiły burze losu człowieka i artysty, 
ciężko chory poeta, zmagający się z cierpieniem 
dopisał epi'log. Epilog tej burzy, która jest metafor~ 
ludzkiego życia i tej burzy, którą zapewne - jako 
artysta i jako człowiek występujący publicznie -
prowokował i aranżowaL To są słowa ostatnie w 
których została wyrażona świadomość bliski~go 
kresu: 

Panie 
wiem że dni moje są policzone 
zostało ich niewiele 
Tyle żebym jeszcze zdążył zebrać piasek 
którym przykryją 111i twarz 

nie zdążę już 
zadośćuczynić skrzywdzonym 
ani przeprosić tych wszystkich 
którym wyrządziłem zlo 
dlatego smutna jest moja dusza 

("Brewiarz") 

Epilog burzy "rozgrywa się" zarówno w wier
szach sarkastycznych, jak i w tych, w których poja
wia się głos inny. I one są właśnie słowem Herberta: 
wszystkie cztery "Brewiarze","W mieście", "Tkani
na". Katastroficzny ton profety odzywa się w 
"Portrecie końca wieku". Ostatnie słowo poety, w 
którym następuje udszenie burzy, jest zarazem liryką 
rozgrywającą się między człowiekiem a Bogiem, a 
więc słowem, w którym zostają odrzucone podstępy 
sztuki. Gdy wie, że dni jego są policzone, mówi 
słowami pożyczonymi z Biblii, bo przecież już nie tyle 
o sztukę poetycką chodzi , lecz o wydobycie ostatniej 
świadomości i odnalezienie siebie w sytuacji 
granicznej. Życie komponowane jako dzieło sztuki nie 
powiodło się, prawdziwe w nim wydaje się tylko 
cierpienie: 
życie moje 
powinno zatoczyć kolo 
zamknąć się jak dobrze skomponowana 

sonata 
a teraz widzę dokładnie 
na moment przed codą 
ponvane akordy 
źle ustawione kolory i słowa 
jazgot dysonans 
języki chaosu 

Dlaczego, 
życie moje 
nie byto jak kręgi na wodzie 
obudzonym w nieskończonych głębiach 
początkiem który rośnie 
układa się w słoje stopnie faldy 
by skonać spokojnie 
u twoich nieodgadnionych kolan ("Brewiarz") 

Historyk literatury postawi je obok liryków lozań
skich Mickiewicza i odkryje w nich tę ostateczną 

prawdę o egzystencji, jaką wypowiada człowiek 
doświadczony życiem i cierpieniem,znający pułapki 
sztuki, trud i męstwo bycia. Gdy słabnie zdolność 
układania zdań długich i trzeba: 
wreszcie przenieść na brzeg niedaleki 
czółno i wątek osnowy i całun ("Tkanina'') 



Małgorzata Dziewulska kierownik literacki Teatru 
Narodowego 
Ćwiczenia warsztatowe 

Ciężko chory od wielu miesięcy,zgodził się wiosną 
tego roku współpracować z Teatrem Narodowym nad 
swoim wieczorem poetyckim. Z czasem okazało się, że 
przywiązuje do niego wielką wagę. Przygotowania do 
tego wieczoru zapamiętam na zawsze jako 
tragikomiczną konfrontację naszej nieuwagi,rozpro
szenia między licznymi zajęciami, nawyku pośpiechu z 
ogronmym skupieniem człowieka, skazanego na łóżko i 
izolację od świata,bardzo trudnego w kontakcie,a przy 
tym fenomenalnie wytrwałego w wewnętrznej pracy o 
wielkiej intensywności. Jak sądzę, uprawiał w tych 
ostatnich miesiącach jednoosobowy klasztor jakiejś 
kolosalnej pracy ducha.Nie trzeba dodawać,że nie 
nadawaliśmy się na partnerów. Choć znający i 
kochający jego wiersze, a przecież zupełnie 
nieprzygotowani na takie napięcie myśli. Co tu dużo 
mówić ,trochę jak na potrzeby tej chwili, bylejacy, 
znaleźliśmy się w epicentrum Jego najwyższej 

koncentracji. Te spotkania były trudne dla Niego i dla 
nas.Stać nas było przynajmniej na poczucie,że dzieje się 
coś ważnego i że Teatr dostępuje nobilitacji. A że coś 
wiedział bardzo istotnego o naturze aktorstwa i że 
zechciał poświęcić temu wiele myśli,dowiódł nam tak: 
któregoś dnia prosił,by aktorzy pomogli mu przenieść 
się z łóżka na fotel. Olgierd Łukaszewicz i Mariusz 
Bonaszewski dwukrotnie starali się spełnić to życzenie. 
Jak potem zrozumiałam, nie chodziło w gruncie rzeczy 
o zmianę miejsca. Herbert wymyślił sobie i aktorom 
wspólne ćwiczenie warsztatowe. Potrzebował czegoś, 
co daje się przeprowadzić poza słowami, których 
tamtego dnia dobywał z trudem . Powiedział potem: tak, 
to rzeczywiście byli aktorzy, poznałem to po ich 
skupieniu na działaniu. 

Pod pretekstem, jaki dawała mu własna słabość, 
urządził wspólny test z koncentracji uwagi w znaczeniu 
najbardziej elementarnym,fizycznym . Chciał też 

może,by aktorzy stali się mu bliscy na sposób, którym 
wtedy dysponował. 

Teraz rozumiem,że zostawił im dar, który spośród 
artystów tylko aktor potrafi w pełni docenić:swoje 
dotknięcie. I potem uznał, że będzie mógł im już 
powierzyć wiersze ulubionych poetów. 

Postanowił bowiem, że jego własne wiersze będą 
czytane w drugiej kolejności. W pierwszej części 
aktorzy mieli przeczytać wiersze Kochanowskiego, 
Franciszka Karpińskiego, Słowackiego, Norwida, 
Gajcego, Baczyńskiego . We wstępie ~zytani.e ty~h 
poetów nazwał swoim kadyszem za mch. Wiedział 
od dawna,że zbliża się już chwila, kiedy stanie sam 
po ich stronie. Tamtych poetów było sześciu, w dru
giej części wiersze Herberta. Wieczór zatytułował 
"Siódmy anioł". 

Zbigniew Zapasiewicz 
Mój Herbert 

Drogowskaz 
Mój kontakt z poezją Herberta ... Przerobiłem ją na 
wszystkie strony. Pociąga mnie w niej sposób oglą
daia świata , odwoływanie się do wartości podstawo
wych, rudymentarnych, nie okolicznościowych. 
Kiedy Herbert pisze o honorze, o godności,o sumie
niu,nie odwołuje się do romantycznego, bogoojczy
źnianeoo rozumienia tych pojęć. Nie śmiem się z mm 

b • 

porównywać, ale podobnie jak on szukam wartości 
podstawowych w tym, co robię, w życiu, w pracy. 
Dlatego jego poezja jest mi tak bliska. Herbert 
bezpośrednio wpłynął na mnie i na mój sposób my
ślenia. Utwierdził mnie w moich poglądach na wier
ność sobie i swojemu sumieniu.Wiele myśli Herberta 
weszło do powszechnego obiegu, cytują je ludzie, 
którzy teraz o nim piszą. W moim wypadku te myśli 
były wskazówką. Nie traktuję ich jako cytatów, afo
ryzmów, są dla mnie osobistym drogowskazem. 
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ABP Józef Życiński 
Logika ran 

Wiadomość o śmierci Herberta dotarła do mnie, 
kiedy w ramach wakacyjnego porządkowania zale
głych listów zabierałem się do podziękowania mu za 
nadesłany przed miesiącem egzemplarz "Epilogu 
burzy". Autor przysłał mi ten tomik, dziękując za 
wcześniejszy list. Informowałem w nim, że studenci 
ATK wymienili mi na pierwszym miejscu jego 
nazwisko, kiedy zapytałem ich podczas wykładu, kto 
z żyjących Polaków stanowi dla nich najwyższy 
autorytet moralny, jeśli ograniczymy uwagę do kręgu 
osób świeckich. Herbert z kolei w przysłanym 
"Epilogu burzy"zadedykował mi wiersz o szukają
cym św. Tomaszu Apostole, który w przedziwnej 
logice Chrystusowych ran odnajduje to, czego brakło 
logice racjonalnych uzasadnień. Odczytując w 
osobistej perspektywie tę pamiętną scenę Ewangelii, 
napisał: 

Wskazujący palec Tomasza 
prowadzi z góry ręka Mistrza. 

Ręka Mistrza prowadziła autora tych słów w świat 
nowego Sensu, gdzie nie ma już ani krzyczących ran, 
ani zwątpienia wyrażanego zmarszczeniem czoła. 

Spoglądając na całość życia w "Brewiarzu", 
pisanym w poczuciu bliskiej śmierci, odnotowywał 
ze smutkiem: 

porwane akordy 
źle zestawione kolory i slowa 
jazgot dysonans 
języki chaosu. 

W tym samym wierszu wyrażał przed Bogiem 
tęsknotę za tym, "by skonać spokojnie u twoich 
nieodgadnionych kolan". Boże kolana, nawet jeśli 
nieodgadnione, kojarzą się z kolanami matki, na które 
drapie się dziecko powracające ze swoich pierwszych 
wypraw w świat. W perspektywie tego powrotu do 
matki mniej bolą rany i mniej groźnie wyglądają 

przyniesione siniaki. 



Paweł Lisicki 
Nie do końca 

Czym jest dla mnie poezja Herberta? 
Urzekała mnie prostota słów,czystość tonu ,spokój ,brak 
nadzwyczajnych gestów. Czytałem Go i myślałem: on 
mówi za mnie.Różnica czasów, w jakich przyszło nam 
dorastać i zdobywać doświadczenia nie miała znacze
nia. On mówił w moim imieniu. Czułem, iż jest tak: 
człowiek, istota marna, ledwo co zdąży się pojawić na 
świecie, a już musi go opuścić. Jest tu,ale jakby nie do 
końca. Nim się zdąży tu dobrze urządzić, żądają od 
niego, by zwrócił głos , myśl, język i ciało. Herbert uczył 
zgody na taki świat. Nie protestował głośno, nie 
krzyczał. Jeśli już, to uśmiechał się ironicznie i dziwił. 
Ta postawa, którą odnajdywałem w licznych wierszach 
z cyklu "Pan Cogito", stanowiła wyzwanie dla rozpę
tanej furii rozumu. Choć tak mizerny i mały, czułem, że 
mam w Herbercie oparcie. Że nie pochłonie mnie ani 
liczba, ani statystyka, ani tłum , ani duch historii . Jeśli 
z czasem zdobyłem się na dystans wobec jego poezji, to 
dlatego, że w niektórych wierszach pokora wobec losu 
zdawała się przemieniać w bunt. Miałem wrażenie , iż 
Pan Cogito idzie czasem w ślady licznych 
współczesnych bohaterów. Nie tyle godzi się przyj
mować, co mu dają bogowie, ale stwarza się w opozycji 
do nich. Ciało - drżące podatne na zranienie, słabe, 

przeciw duchowi - doskonałemu, wiecznemu, obojęt
nemu. Szemkel przeciw Rafaelowi i Michałowi ; słaby 
Zbawiciel w opozycji do Króla na tronie przerażenia. 
Czy była to tylko gra wielkiego poety, którą niebacznie 
biorę za dobrą monetę? Czy raczej rozpacz, przykryta 
mitologią, spowita w biblijną przypowieść? 

W każdym razie w autorze "Struny światła" cenię 
najbardziej sztukę podporządkowania losowi , scepty
cyzm wobec wielkich idei, ironię wobec siebie. Dążenie 
do bezimienności.Gorzką wiedzę,iż cnota,od
waga,prawdomówność warte są wyboru same z siebie, 
choćby szalona Pani Historia nie znajdywała dla nich 
nagrody: Wezwanie, by robić,co do nas należy i nie ocze
kiwać ani poklasku,ani uznania,gdyż żyjemy w cza
sach, w których "wybuchła epidemia instynktu samo
zachowawczego". Kiedy zatem pragnę na nowo odna
leźć dla siebie miejsce w potoku pokoleń ,tych minio
nych i tych co nadejdą,zawsze wracam do Herberta . 

Utwory Zbigniewa Herberta: 

Struna świat/a (poezje), Warszawa 1956 
Hermes, pies i gwiazda (poezje), Warszawa 1957 
Studium przedmiotu (poezje), Warszawa I 961 
Wydawnictwo Dolnośląskie 1997 
Barbarzyńca w ogrodzie (poezje), Warszawa 1962 
1964, 1973, Wydawnictwo Dolnośląskie 1995 
Napis (poezje), Warszawa 1969 
Dramat)~ Warszawa 1970 
Wiersze zebrane Warszawa I 97 I, 1982 /wyd.uzup./ 
Poezje wybrane (Biblioteka Poetów LSW) W-wa 1973 
Wj;bór poezji. Dramat)' (Biblioteka Literatury XXX
lecia) Warszawa 1973 
Pan Cogito (poezje), Warszawa I 974, Wydawnictwo 
Dolnośląskie 1993 
Wj;bór wierszy (Biblioteka Poetów PIW) W-wa 1983 
Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze 
Paryż 1984, Wydawnictwo Dolnośląskie 1992, 1997 
Elegia na odejście (poezje) Paryż 1990; Wydawnictwo 
Dolnośląskie 1992, 1997 
Rowigo (poezje) Wydaw. Dolnośląskie I 992, 1997 
Martwa natura z wędzidłem (eseje) Wydawnictwo 
Dolnośląskie 1992, 1993 
Osiemdziesiąt dziewięć wierszy Wydawnictwo A-5 
Kraków 1998 
Epilog burzy (wiersze) Wydawnictwo Dolnośląskie 
1998 

Bibliografia: 
Współcześni polscy pisarze. Słownik biobibliogra

ficzny. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 
Warszawa l 994, tom III 
"Zbigniew Herbert " Andrzej Kaliszewski 
Wydawnictwo Sponsor Kraków 1993 
Literatura - październik 1998 
Tygodnik Powszechny - 9 sierpnia 1998 
Teatr - wrzesień 1998 



Materiały archiwalne ze zbiorów 
Telewizji Polskiej S.A. udostępnione przez Oddział 

w Krakowie. 

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego 
3 3-1 OO Tamów, u I. Mickiewicza 4 

tel./ fax (O I 4) 21-02-00, centr. 22-12-51 (52) 

Biuro promocji i organizacji widowni 
rezerwacja biletów w godz. 8.00 - 16.00 

tel. (014) 22-14-77 i 21-58-66 

Sprzedaż biletów codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godz. 9.00-13.00 i 16.00-18.00 

oraz na dwie godziny przed spektaklem 

e-mail: teatr@tarnow.ipl.net 
www. teatr. tamo w. ipl.net 

redakcja programu 
redakcja techniczna 
zdjęcia 

Krystyna Kuziemska 
Janina Stycula 
Marian Włosiński, 
Micha! Kapitaniak, 
Inter Nationes 

,,. 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
STANISŁAW ŚWIDER 

Zastępca dyrektora 
GRAŻYNA NOWAK 

Kierownik działu techniczno-gospodarczego 
JERZY PRZYSTUPA 

Mistrz pracowni elektryczno-akustycznej 
TADEUSZ WISNIOWSKJ 

Elektryk 
WIESŁAW HA BEL 

Akustyk 
JERZY MILEWSKJ 

Rekwizytor 
ZBIGNIEW BANACH 

Pracownia fryzjerska 
Charakteryzator 

WŁADYSŁAWA PĘKALA 
Garderobiana 

ZOFIA CZAJA 
Brygadier sceny 

RYSZARD POCIECHA 
Pracownia stolarska 

JÓZEF KIEŁBASA 
EUGENIUSZ WROŃSKJ 

Kierownik pracowni plastycznej i reklamy 
ANDRZEJ KRZYCZMONIK 

Plastyk 
BOGUSŁAW BILIK 
Specjalista dis reklamy 

KRYSTYNA SZAFORZ 
Mistrz pracowni krawieckiej 

MARIA KAŃDUŁA 
Krawcowa 

JOLANTA KRAJ 
Krawcowa 

MAŁGORZATA CICH 

Organizator pracy artystycznej 
WIOLETTA ŁAWNIUK 

Biuro promocji i organizacji ~idowni 
MAŁGORZATA GUTWINSKA 
STANISŁAWA JĘDRZE;fEC 
MAŁGORZATA KIERONSKA 



Na afiszu 

Ze zb10row 
iału Dokumentacji 

ZG ZASP 

Gabriela Zapolska 
MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

reż. Stanisław Świder, scen. Krystyna Kuziemska 

Wiliam Szekspir 
SEN NOCY LETNIEJ 

reż. Zbigniew Najmola, scen. Iwona Bolądź 

Ewa Marcinkówna 
SZALONA KLASA 

reż. Ewa Marcinkówna, scen. Witold Pazera 

Julian Tuwim i inni 
LOKOMOTYWA 

reż. Mariusz Szafarz, scen. Krystyna Szaforz 

Janusz Głowacki 
ANTYGONA W NOWYM JORKU 

reż. i scen. Stanisław Banaś 

Krzysztof Jaworski 
SZEHEREZADA CZYLI DISCO POLO LIVE 

reż. i scen. Andrzej Celiński 

Jerzy Pilch 
MONOLOG Z LISIEJ JAMY 

reż. i scen. Wiesław Hołdys 

Edward Stachura 
STED 

reż. i scen. Stanislaw Świder 

Jean Genet 
POKOJÓW KJ 

reż. i scen. Rafał Matusz 

Bruno Schulz 
SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ 

adapt. i reż. Wiesław Hołdys scen. Dorota Morawetz 

W próbach 

Aleksanper Fredro 

ZEMSTA 
inscenizasja i reżyseria: Stanisław Świder 
scenogratia: Krystyna Kuziemska 

Marian Figiel 


