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Już wiem kim jestem.

Ale to nie wystarcza

LITERATuRA

„Nowe polskie pokolenie, powojenne, nie wierzy 
już w świat odziedziczony po poprzednikach, po 
»ojcach« przede wszystkim. […] Świat, który zja-
wił się przed oczyma człowieka dojrzałego już po 
ostatnim z największych kataklizmów historii, 
jest światem martwym, pozbawionym jakiegokol-
wiek oparcia” – pisał Tadeusz Nyczek w recenzji 
Przypisów do człowieka (1971), drugiego tomu 
poetyckiego Lothara Herbsta. Opinia banalna, 
ale zastanawiająca. „Poprzednicy”, „ojcowie” to 
oczywiście tylko symboliczni reprezentanci daw-
nego świata, dawnego porządku. Ale gdy tę niedo-
słowność na moment uchylić, pokazuje się rzecz 
dziwna: „ojcowie” powojennej generacji Polaków 
nie są „ojcami” Herbsta, Niemca z pochodzenia... 
A jednocześnie, już w tym symbolicznym porząd-
ku, są nimi, bo są „ojcami” pokolenia, do którego 
Herbst należał i którego oblicze kształtował. Ten 
paradoks, paradoks w gruncie rzeczy tragiczny, 
jest bardzo mocno wpisany w biografię wrocław-
skiego poety.

W 1971 roku, wydając swój drugi tom wierszy, 
Herbst nie był człowiekiem ani bardzo młodym, 
ani dopiero wstępującym w przestrzeń publicz-
ną – miał 31 lat, posadę asystenta na wrocław-
skiej polonistyce, pewien dorobek naukowy (na-
grodzony stypendium Towarzystwa Miłośników 

Wrocławia) i artystyczny (rok wcześniej „Osso-
lineum” wydało mu pierwszą książkę poetycką, 
Pejzaże), wreszcie nie najgorszą pozycję w  lite-
racko-kulturalnym świecie jako nadzwyczaj ak-
tywny uczestnik i organizator życia studenckie-
go (działał w klubie literackim Vade-mecum, 
zakładał i współredagował czasopisma, kierował 
teatrem Riposta, pracował w studenckiej roz-
głośni radiowej, już jako asystent opiekował się 
kołem naukowym polonistów), ale też jako wi-
ceprzewodniczący zarządu Klubu Młodych przy 
Oddziale Wrocławskim Związku Literatów Pol-
skich. Od roku był też członkiem PZPR; wcześ-
niej działał w partyjnych młodzieżówkach (od 
1959 r. w Związku Młodzieży Socjalistycznej, 
a od 1965 r. w Zrzeszeniu Studentów Polskich). 

Nyczek miał rację, zaliczając Herbsta do „no-
wego polskiego pokolenia” – trzydziestojednoletni 
polonista nie uchylał się od udziału ani we wspól-
nocie generacyjnej, ani w lokalnej społeczności, 
ani w strukturach państwowych. Co więcej Herbst 
nie tylko działał, ale przewodził działaniom (jako 
redaktor naczelny, kierownik literacki, członek za-
rządu, sekretarz uniwersyteckiego wydawnictwa). 
Nie tylko uczestniczył w instytucjach, ale je pro-
jektował i zakładał (tak było ze studenckim cza-
sopismem „Agora” i z grupą literacką o tej samej 
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lothar herbst podczas kiermaszu książki 7 V 1972, fot. t. drankowski/ zakład Narodowy im. Ossolińskich
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przewiny cięższej: negacji samego humanizmu. 
„Pisze Herbst, że »być władcą zieleni i śmierci / 
to nie tyle co zatruć wodę w akwarium / i dep-
tać nerwowe ryby«. Rzeczywiście, szczególnie to 
słuszne, gdy »dopadną człowieka nad brzegiem 
utraty siły«” – ironizował Puzdrowski, a była to 
ironia dość złowroga.

Czy zatem jednoznaczny obraz Herbsta z tego 
czasu nie był pozorem? Gdy się uważniej przyj-
rzeć marksistowskim deklaracjom z „Agory”, 
okazuje się, że zostały one sformułowane jako 
obrona – redaktorzy musieli się czuć zagrożeni, 
skoro uznali za konieczne publicznie wyznać 
ideową ortodoksję. Są tam jednak i takie miejsca, 
z których wynika, że młodzi literaci próbowali też 
negocjować: „Wychodzimy z założenia, że tylko 
dialog przeciwstawnych systemów, a więc zacho-
wanie formuły dialektycznego myślenia, pozwoli 
nam konstruktywnie wywiązać się z nałożonych 
na siebie zadań. Stąd zapraszamy do współpra-
cy ludzi o innych postawach światopoglądowych, 
uważając to za nasz obowiązek”. Powstaje wąt-
pliwość, czy posługiwanie się marksistowskim 
żargonem nie jest tu tylko sprytnym manewrem 

retorycznym, mającym wytrącić przeciwnikowi 
argument nieprawomyślności. Nawet gdyby to 
przypuszczenie było błędne (w relacjach wspo-
mnieniowych o  Herbście pojawiają się często 
zapewnienia o  autentyzmie jego przekonań), to 
należy sądzić, że ci, do których deklaracje „Ago-
ry” były skierowane, nie do końca w nie uwie-
rzyli. I  nie bez powodu, skoro redaktorzy pis-
ma, w  większości już wówczas uniwersyteccy 
asystenci, poparli marcowe strajki studenckie. 
Rok później „Agora” została zamknięta (ostatni 
numer wyszedł w czerwcu, po kilkumiesięcz-
nych problemach z uzyskaniem pozwolenia na 
druk). Podobny los spotkał potem inne czasopis-
ma, z którymi współpracował Herbst: studenckie 

nazwie, tak z festiwalami poetyckimi i sympozja-
mi krytycznoliterackimi). 

Wyłania się tu obraz młodego społecznika, 
aktywisty, entuzjasty, człowieka zaangażowane-
go politycznie po „słusznej” stronie. Czy da się 
połączyć ten obraz z krytycznoliterackim rozpo-
znaniem Nyczka? Tak, jeśli tę diagnozę zinterpre-
tować w świetle literackiego programu Herbsta, 
sformułowanego kilka lat wcześniej w „Agorze”. 
Wrocławski poeta deklarował tam, w imieniu 
grupy, zamiar „kształtowania marksistowskiego 
oblicza kultury i literatury” i wyznawał, że „zaan-
gażowanie po lewej stronie barykady” jest dla nie-
go i jego towarzyszy „sprawą moralnego nakazu 
i wyboru w imię przezwyciężania wyraźnie zary-
sowującego się ogólnego kryzysu wartości i stanu 
zagrożenia”. U Nyczka o lewicowej postawie jako 
sposobie przezwyciężania kryzysu nie ma wpraw-
dzie mowy, jest jednak wskazanie na próbę pozy-
tywnego rozwiązania: „Słowa, gesty, znaki – utra-
ciły swoją moc; pozostają tylko realia, konkrety 
[…]. Jednym z konkretów jest po prostu człowiek, 
wartość zawsze uważana za najwyższą; i do czło-
wieka właśnie będzie się udawał Herbst-poeta”. 
Owo „do człowieka” to jakaś wersja „humani-
zmu”, zwrotu-wytrychu używanego w tamtych 
czasach zarówno przez krytyków marksizujących 
(tym służył do rozdzielania protekcjonalnych po-
chwał bądź nagan), jak i związanych np. z prasą 
katolicką (do obrony przed zarzutem nieprawo-
myślności). Poeta wychodzący „do człowieka” 
i przedkładający „konkrety, realia” nad „słowa” – 
byłaby to charakterystyka idealnie współbrzmiąca 
z programem „Agory” (zerwanie z generacją „oj-
ców”, z literackim pokoleniem wojennym, też tu 
pasuje), gdyby nie uwaga Nyczka o gorzkim, pe-
symistycznym zabarwieniu humanizmu Herbsta. 

Przypisy do człowieka okazały się dziełem 
o  nie do końca właściwej wymowie... Dostrzegł 
to nie tylko Nyczek (wyrozumiały zresztą dla 
zwątpień poety i lojalnie biorący go w obronę). 
„Tragizm wierszy Herbsta to tragizm retoryczny; 
doświadczenia, które są jego podmiotem, mają 
proweniencję literacką” – stwierdzał Edmund 
Puzdrowski w „Poezji”. „Retoryczność”, „litera-
ckość” to były zarzuty podważające zasadność 
rozterek poety; recenzent dopatrzył się jednak 

herbst – wyrażając akces do nowej wspólnoty 
narodowej – pozostawił w sobie ślady pier-
wotnej tożsamości. Nie zmienił nazwiska ani 
choćby pisowni imienia (choć w przyjacielskim 
gronie żartobliwie mu to sugerowano, mówiąc 
o nim „Lotuś”, „Jesień”, „poeta Jesienin”).

63



„Kontrasty” i  „Ekslibris”, literacki dodatek do 
„Gazety Robotniczej”.

Wygląda to na początki prześladowań, znów 
jednak zdarza się coś, co trudno wyjaśnić: 
w  1970  roku Herbst wstępuje do partii. Co się 
kryło za tą decyzją? Czy była czysto pragmatycz-
na (prawdopodobnie dzięki niej poeta wydał 
dwa pierwsze tomy poetyckie, mógł też liczyć, 
że uzyska w ten sposób ochronę dla innych swo-
ich przedsięwzięć), czy też wynikała z potrzeby 
jeszcze pełniejszego zaangażowania się, z wiary 
w ideę socjalizmu? I jeszcze jeden domysł: być 
może legitymacja PZPR miała stanowić dowód 
lojalności człowieka, który z racji pochodzenia 
bezustannie o nielojalność był podejrzewany...

Jak się zdaje, polityczno-ideowe zaangażowanie 
Herbsta miało przynajmniej po części motywacje 
związane z potrzebą uczestnictwa we wspólnocie. 
Podobnych wyborów z podobnych powodów do-
konało w powojennej Polsce wielu młodych inteli-
gentów. Jednak w tym szczególnym wypadku mo-
gło też chodzić o samą możliwość przynależności 
do takiej wspólnoty. Wiadomo, że nie sam wiek 
o tej przynależności decyduje. Przepustką do gene-
racyjnej grupy jest podobieństwo biografii, porów-
nywalność doświadczeń. Można się domyślać, że 
Herbst, który urodził się w 1940 roku w jako Nie-
miec (ojciec, wrocławski cukiernik, w czasie wojny 
służył w Wermachcie i nie wrócił z frontu, matka 
pochodziła ze zgermanizowanej rodziny Szlagow-
skich) i co najmniej do końca wojny był wychowy-
wany na Niemca, w wieku młodzieńczym rekom-
pensował tę biograficzną „lukę” intensywniejszym 
zaangażowaniem w sprawy polskich rówieśników. 
Czy odmienna perspektywa pierwszych lat życia 
miała rzeczywiście istotne znaczenie? Na pierwszy 
rzut oka wydaje się, że nie. Herbst w zasadzie za-
znał tego, co dane było przeżyć także jego polskim 
równolatkom: wojny, śmierci bliskich (siostry, ojca, 
wrocławskich krewnych), utraty domu. Jego udzia-
łem stało się wszakże doświadczenie dużo mniej 
powszechne: zmiana narodowości (po wojnie mat-
ka Herbsta zdecydowała, że pozostanie z synem 
w  Wałbrzychu; oboje przyjęli polskie obywatel-
stwo). Różnica w biograficznym uposażeniu doty-
czyła więc sfery symbolicznej: języka, tożsamości 
narodowej, tradycji. To wszystko Herbst stracił 

LOTHAR HERBST 
***

schodzenie z gór
nie stało się już 
moim powodem
schodzenia w głąb czasu
już nie koniecznością

a jednak żyję
po drugiej stronie 
rzeki

a jednak
często schodzę z gór
aby móc patrzeć
na drugą stronę rzeki
oczyma
tamtego dzieciństwa

i potem szybko wracam
zdyszany
dobiegam swojego wzgórza

i wtedy czuję znowu oddech
wierzb płaczących
i inny smak
białego piasku 
  II 67 (z tomu Pejzaże)
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(w pewnym sensie bezpowrotnie) i to wszystko 
na nowo zyskał (w pewnym sensie nie do końca). 
Choć może było jeszcze coś: zerwanie pokolenio-
wej ciągłości, utrata punktu odniesienia do gene-
racji „ojców”. U Herbsta wygląda to specyficznie: 
niemieckie pokolenie „ojców” (ze wszystkimi do-
świadczeniami, zwłaszcza zaś z moralnym obcią-
żeniem za udział w wojnie) zostało zastąpione po-
koleniem polskim (z odmiennymi problemami, 
kompleksami, urazami). Odrzucenie dziedzictwa 
„ojców” miało więc dla niego nieco inny sens niż 
dla jego polskich rówieśników. Było rezygnacją 
podwójną i podwójnie było rezygnacją z czegoś, 
co nigdy w pełni nie było mu dostępne. 

Można podejrzewać, że ta sytuacja, zapewne 
skomplikowana jeszcze dodatkowo w związku 
ze śmiercią ojca biologicznego, w pewnej mierze 
ukształtowała osobowość młodego Lothara. Oczy-
wiście nie należy też przeceniać wyjątkowości owej 
sytuacji. Po pierwsze, Herbst był mimo wszystko 
u siebie – w swoim rodzinnym regionie, a od stu-
denckich czasów także w swoim mieście (szkolne 
lata spędził w Wałbrzychu). Po drugie, nowi miesz-
kańcy Dolnego Śląska choćby w niewielkim stop-
niu doświadczali podobnych zawirowań w sferze 
symbolicznej: utraty „małej ojczyzny” i związanej 
z nią tożsamości (lwowskość, wileńskość), nawet 

utraty języka (np. dialektu kresowego). Tyle tylko, 
że nie dokonywało się to tak gwałtownie i tak defi-
nitywnie, jak u naszego bohatera.

Osobliwe wszakże, iż Herbst – tak wyraziście 
i zdecydowanie wyrażając akces do nowej wspól-
noty narodowej przez przewodnictwo grupie ró-
wieśniczej, aktywność społeczną, zaangażowanie 
w instytucje państwowe czy później w struktury 
opozycyjne, wreszcie przez wybór kierunku stu-
diów oraz zawodu polonisty i pisarza – pozostawił 
w sobie ślady pierwotnej tożsamości. Nie zmie-
nił nazwiska ani choćby pisowni imienia (choć 
w przyjacielskim gronie żartobliwie mu to suge-
rowano, mówiąc o nim „Lotuś”, „Jesień”, „poeta 
Jesienin”). Nie krył się ze znajomością języka, 
tłumacząc i publikując wiersze niemieckich czy 
austriackich poetów (co prawda czynił to raczej 
sporadycznie).

I sprawa chyba najciekawsza: „tożsamościowe” 
wątki w poezji. Toczyła się tu jakaś dziwna gra. 
Herbst takie motywy do swoich wierszy wprowa-
dzał, zawsze w odniesieniu do „ja” mówiącego, 
a więc z sugestią autobiograficzną, ale czynił to na 
tyle dyskretnie, że czytelnicy i krytycy nie musieli 
ich zauważać. I najczęściej nie zauważali albo może 
tylko pomijali milczeniem, bodaj czy nie z troski 
o autora, z obawy, by mu nie zaszkodzić. Może też 

lothar herbst i Katarzyna lubieniecka przy redakcji informacji podczas kampanii wyborczej, maj 1989 r., 
fot. Joanna czarnecka
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była to dla nich sprawa wstydliwa, jak ułomność, 
o której nie wypada wspominać w obecności ka-
leki. W każdym razie było to milczenie znaczące, 
podobnie jak wiele mówiący jest upór poety, by 
takie niewygodne kwestie poruszać. Czyżby był to 
rodzaj testu: ile niemieckości we mnie, wzorowym 
Polaku, jesteście w stanie znieść? Czy też działały 
tu jakieś nieświadome czy półświadome mechani-
zmy psychiczne? Jak by nie było, Herbst zarzucił 
tę grę mniej więcej pod koniec lat 70. (w biografii 
poety to czas stopniowego schodzenia czy raczej, 
jak sam to określił, bycia spychanym pod ziemię) 
– można jednak też powiedzieć, że w twórczości 
z okresu Listów w sprawie wiary i nadziei, a póź-
niej Wyznań, Polski więziennej i Listów z podróży 
owa gra zostaje po prostu zastąpiona nową, toczą-
cą się między „my” a „oni”. Dopiero w wierszach 
późnych, tych z końca lat 80., w dość oczywisty 
sposób w związku z pobytem w Niemczech, wą-
tek tożsamości i wyobcowania znów powraca, już 
w  niemal jawnej postaci, co nie znaczy, że sam 
problem zostaje rozwiązany. Wręcz przeciwnie, 
poeta zbudował wokół niego ogromne napięcia, 
kojarząc go nawet z motywem samobójczej śmier-
ci. Wiersze te, co zastanawiające, nie były publiko-
wane za życia autora.

Okres zaangażowania, pełną parą, jak to zwykle 
u Herbsta, w działalność opozycyjną (od organi-
zacji podziemnego ruchu wydawniczego, redago-
wania „Tygodnika Dolnośląskiego” i „Obecności”, 
po działalność w Komitecie Obywatelskim NSZZ 
„Solidarność”) przerywany był kilkakrotnie aresz-
towaniami, pobytami w szpitalu (zawsze słabo wi-
dzący, w więzieniu zaczął tracić wzrok), wreszcie 
wyjazdem do Niemiec na leczenie oczu. Usiłowa-
no go nakłonić, by nie wracał do kraju, uciekając 
się do najpodlejszych metod: podobno pod jego 
nieobecność polska prasa opublikowała list goń-
czy Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich za 
jego ojcem, żołnierzem Wermachtu. Wrócił i nie 

można się domyślać, że herbst, który uro-
dził się w 1940 roku w jako Niemiec, w wieku 
młodzieńczym rekompensował biograficzną 
„lukę” intensywnym zaangażowaniem w spra-
wy polskich rówieśników.

***

Tyle przestrzeni,
miejsca wolnego
i tyle tu pustki.
Tyle wolności.
A we mnie niepokój.
I powrót do innej rzeki,
szarych drzew, zadymionego
nieba.
Do początku, do początku
inności.

Już wiem kim jestem.
Ale to nie wystarcza.

To za mało.
(z tomu Ciągły niepokój pisanego w Mannheim w roku 1988)

***
(4. 11. 98)

To jestem Ci winien. Tych kilka
obrazów zamierzchłej przeszłości,
śladów pamięci z świata, którego
już nie ma, zniknął razem z nami,
pozostawiając kilka wyblakłych fotografii
drobnych pamiątek, niegdyś bolesnych.

(Mam ochotę na wielki poemat o Wałbrzychu,

ale nie wiem czy mi się uda, pewnie nie).
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dał się wypędzić (choć jeszcze w maju 1989 roku 
został pobity pod własnym domem).

To w tamtych czasach, także pod wpływem 
chętnie czytanych, a nawet wyśpiewywanych 
wię ziennych wierszy, zaczęła się rodzić legenda 
Lothara Herbsta, wtedy też bodaj po raz pierw-
szy dostrzeżono w jego osobie materiał na postać 
symboliczną. Spełnieniem tego odkrycia stało się 
w 1989 roku przyznanie wrocławskiemu poecie 
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Pol-
ski przez prezydenta RP na uchodźstwie – wy-
darzenie o naprawdę niezwykłej wymowie, jeśli 
zdać sobie sprawę, że uhonorowany został pol-
ski więzień polityczny, syn niemieckiego żołnie-
rza. Potem przyszły odznaczenia rodaków (i tych 
z urodzenia, i tych z wyboru) inne, także niemie-
ckie. Warte jest podkreślenia, że sam Herbst, do-
strzegając u swoich rodaków (i tych z urodzenia, 

i tych z wyboru) owo zapotrzebowanie na symbol, 
usiłował je jakby przekierować ze swojej osoby 
na instytucje służące wymianie kulturalnej i po-
jednaniu narodów – tak można rozumieć jego 
udział w powołaniu Towarzystwa im. Edyty Stein 
czy marzenia o utworzeniu Domu Śląskiego we 
Wrocławiu.

Przyszedł też czas kolejnego zaangażowania – 
tym razem w działalność regionalnej rozgłośni ra-
diowej we Wrocławiu, którą Herbst, jako redaktor 
naczelny, z sobie właściwą werwą prowadził aż do 
śmierci w 2000 roku. 

„Mam ochotę na wielki poemat o Wałbrzychu, 
ale nie wiem czy mi się to uda, pewnie nie” – do-
pisał pod ostatnim zachowanym wierszem i to też 
jest znamienne: poeta, który nigdy nie wyszedł 
poza krótkie utwory liryczne, marzył o wielkim, 
zapewne epickim poemacie. Herbstowi chyba ni-
gdy nie wystarczała aktualna forma samego sie-
bie. I była to, jak się zdaje, po części konsekwen-
cja, a po części siła napędowa jego pogmatwanej 
biografii.

UCIECZKA

z oczu schodzę dobrym ludziom
z boku na nich patrząc
nie zapominając o ich rękach
które mnie mogą
w każdej chwili z powrotem do
ognia
palącego mnie od lat
do słów nie mogących wyjść
ze mnie

na przekór ich nogom
i rękom
idącym mi na spotkanie
jak w ciszę

tak im uchodzę cieniem już prawie
i bólem pogoni
tak im uchodzę w ciepłe kraje
gdzie topią się ludziom noże
w rękach
(z tomu Przypisy do człowieka, 1971)

***

Już nie cieszą mnie rozmowy,
nawet te szczere, przyjacielskie,
te wieczory wypełnione wódką
i wolnym śpiewem,
już nie cieszą mnie wiersze moje
i moich przyjaciół,
niezależna prasa, i niezależne myśli,
coraz częściej budzę się z ręką
zaciśniętą w pięść. 
I wtedy wierzę, że nie jestem
wyjątkiem.
IV 80

W latach osiemdziesiątych, pod wpływem 
chętnie czytanych, a nawet wyśpiewywanych 
więziennych wierszy, zaczęła się rodzić legen-
da Lothara herbsta.

67



Wiersze zebrane

Lothara herbsta

małgorzata Gorczyńska

terackich). Szkoda, że redaktorzy tomu nie powa-
żyli się na postawienie takiego interpretacyjnego 
wyzwania.

Dalej: dobrze, że książka jest solidna, w twar-
dej oprawie, z dyskretną a wysmakowaną oprawą 
plastyczną. Wiersze zebrane są w pewnym sen-
sie pomnikiem Herbsta – dobrze, że to nie po-
mniczek, i dobrze, że nie ponury obelisk. Szko-
da jednak, że nie zadbano, by otwierające zbiór 
zdjęcie autora nie wyglądało jak załącznik do 
urzędowych akt – ta oficjalność jakoś niedobrze 
„ustawia” odbiór. 

Wydawcy Wierszy zebranych nie zdecydowali 
się na edycję krytyczną. Może to i słuszne rozwią-
zanie, bo ustalenie kanonu tekstów i opatrzenie 
ich fachowym komentarzem musiałoby znacznie 
przesunąć w czasie publikację książki; może na-
wet udaremniłoby całe przedsięwzięcie. Trochę 
jednak żal tej edycji krytycznej, bo nie wiadomo, 
kiedy i czy w ogóle dzieła Herbsta jej się docze-
kają… 

Dobrze, bardzo dobrze, że Marek Graszewicz 
i  Andrzej K. Waśkiewicz podjęli się niemałego 
przecież i niełatwego zadania: że rzecz całą wy-
myślili i doprowadzili do skutku; że pozyskali 
współpracowników i sponsorów; że zadali so-
bie dodatkowy (i całkiem owocny, jak się okaza-
ło) trud zgromadzenia rozproszonych utworów 

Dobrze, że to wiersze zebrane, że utwory rozpro-
szone po czasopismach i tomikach poetyckich 
sprzed lat, niektóre drukowane w samizdacie, 
niektóre zaś dotąd nie publikowane – znalazły się 
po raz pierwszy w jednej, by tak rzec, czasoprze-
strzeni. Dobrze, że twórczość Lothara Herbsta 
może wreszcie zafunkcjonować jako całość, będą-
ca czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych 
wypowiedzi. Szkoda tylko, że nie jest to naprawdę 
pełny dorobek artystyczny wrocławskiego poety, 
że do książki nie weszły – nie tak liczne prze-
cież, by miały rozsadzić jej strukturę – przekłady 
z poezji niemieckiej. Dobrze byłoby mieć możli-
wość konfrontacji twórczości oryginalnej i prze-
kładowej, tym bardziej że ta druga jest wynikiem 
pracy nad tekstami w rodzimym języku Herbsta. 
Dobrze byłoby wiedzieć, jakich poeta dokonywał 
wyborów – i translatorskich (czy był dobrym tłu-
maczem?), i lekturowych (dlaczego właśnie ci 
autorzy, te wiersze?). Nawet jeśli te przekłady nie 
są istotnym kontekstem dla własnej poezji autora 
Listów z podróży, to ich obecność w Wierszach ze-
branych zachęcałaby do sprawdzenia hipotezy da-
lej idącej: że twórczość Herbsta jakoś odnosi się 
także do literackiej tradycji niemieckojęzycznej. 
Brzmi to trochę heretycko, ale może właśnie daje 
szansę na przełamanie rozmaitych tabu w myśle-
niu o polsko-niemieckich stosunkach (nie tylko li-
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młodzieńczych i  pozyskania od spadkobierców 
ineditów Herbsta. Szkoda natomiast, że zasłu-
żeni redaktorzy przy okazji dają upust jakimś 
prywatnym czy środowiskowym żalom. Jakimś 
– bo wszystko to rozgrywa się w aluzjach i napo-
mknieniach. „Inicjatywa wydania wierszy Lothara 
Herbsta powstała w gronie jego bardzo dawnych 
przyjaciół” – pisze Graszewicz we Wstępie, doda-
jąc szybko: „Dawniejszych w każdym razie, niż ci, 
którzy na przyjaźni z nim mogli cokolwiek zyskać 
i zyskali”. Po co twórczości Herbsta ten kontekst 
– trudno zgadnąć.

Całe szczęście, że między Wstępem a Posło-
wiem znalazło się miejsce dla Wierszy zebranych. 
Te utwory nie najlepiej funkcjonują w towarzy-
stwie cudzych wypowiedzi. Wbrew temu, co się 
przyjęło sądzić, źle znoszą także „rzutowanie na 
tło”: literackie, historyczne, nawet biograficzne. 
Przynależność dzieł Herbsta do takiej czy innej 
całostki historycznoliterackiej – prądu, pokolenia, 
grupy, szkoły – jest problemem ważnym i cieka-
wym (czy i jak zmienia się obraz Młodej Fali, gdy 
ulokuje się w niej, i to nie na peryferyjnej pozycji, 
całość lub część twórczości autora Rdzy na trąb-
ce?), ale nie musi być problemem pierwszoplano-
wym dla zwykłego czytelnika. Wydaje się nawet, 
że wydobycie tej poezji z macierzystego kontekstu 
jest zabiegiem wskazanym, zwłaszcza w wypad-
ku wierszy wcześniejszych, tych z okresu Pejzaży 
(1970) i Przypisów do człowieka (1971). Oglądane 
na tle swoich czasów, mogą się wydawać przecięt-
ne, konwencjonalne (np. w doborze poetyckich 
rekwizytów: ryba, drzewo, kamień – Waśkiewicz, 
rówieśnik Herbsta, dobrze to wychwycił), miej-
scami epigońskie: tu trochę Przybosia (morze 
„sfrunęło wydmami / w krajobraz”), tu fraza jak 
z Karpowicza („rozłożyłem chmury na drobne”, 
„wypływam rybą do góry / brzuchem”), pomiędzy 
tym Różewicz… Im pilniej się te powinowactwa 
śledzi, tym więcej się ich ujawnia i coraz bardziej 
ginie głos Herbsta w poetyckim chórze. Czasowy 
dystans, zmiana kontekstu całkiem dobrze robi 
jego poezjom – oczyszcza je, odświeża.

Z kolei lektura nastawiona na wyławianie 
„odgłosów” historii – redukuje te wiersze do roli 
dokumentów, świadectw. Trauma II wojny świa-
towej, entuzjastyczne zaangażowanie w budowę 

socjalizmu, odkrycie prawdy o totalitaryzmie, dzia-
łalność podziemna, szok stanu wojennego, prze-
śladowania, przeżycie wspólnoty, wreszcie rozcza-
rowanie wolnością – wszystko to, w mniejszym 
lub większym stopniu, da się wyczytać z utworów 
Herbsta. Bardzo gładko poddają się takim inter-
pretacjom dwa zbiory z przełomu lat 70. i 80, po 
części też Listy z podróży (1986). Warto zdawać 
sobie sprawę, że jest w tym pewien trik: to są rze-
czy „zrobione”, świadomie i celowo wyczyszczone 
z  poetyckości (zwłaszcza takiej, jaką wypracował 
sobie wcześniejszy Herbst), sprozaizowane (dłu-
ga, „niewierszowa” fraza) i upotocznione („Być 
może istnieje wolność rzygania / do kibla w celi / 
[…] Być może istnieje wolność wyboru gazety / do 
podcierania tyłka”). Nie są to więc ani bezpośred-
nie zapisy rzeczywistości, ani świadectwa stanu 
ducha społeczeństwa – choć za to właśnie się je 
ceni, za ich słabość uważając patos i retoryczność, 
choć to właśnie retoryczny ton i rygor jest ich siłą. 
Wystarczy przeczytać dziwny ciąg, jaki w spisie 
treści wytworzyły incipity Listów w sprawie wiary 
i nadziei: „moi przyjaciele pomagają robotnikom 
– moi przyjaciele nie podają sobie rąk – moi przy-
jaciele często zmuszani są do milczenia – moi 
przyjaciele umierają codziennie…” .

A „dziennik liryczny”? Taki podtytuł nadał 
Herbst tomowi Polska więzienna, ale czy to nie 
wskazówka, by pilniej śledzić wątki osobiste 
w jego dziełach? Znów: nie należy się zbyt łatwo 
nabierać na „dziennik”, nie należy też stawiać zbyt 
jednoznacznych hipotez biograficznych: „w mojej 
historii / na początku wisiał człowiek” niekoniecz-
nie musi być reminiscencją z wojennego Breslau. 
Warto natomiast zwrócić uwagę – dotyczy to 
w szczególności wielu wierszy z wczesnego okre-
su oraz pisanego w 1988 r. w Mannheim cyklu 
Ciągły niepokój – na grę pozostawiania i zaciera-
nia tropów związanych z „innością”, „obcością” li-
rycznego „ja”. A także na symbol rzeki – oglądanej 
to z jednej, to z drugiej strony.

Lothar Herbst: Wiersze zebrane, zebrali i przy-
gotowali do druku M. Graszewicz, A. K. Waśkie-
wicz, Wrocław (Atut) 2008. Książce towarzyszy 
płyta CD Piętnaście wierszy Lothara Herbsta, mu-
zyka i wykonanie R. Kołakowski.
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