
Bevezető egy 
Herbert-vershez 
Sokat fordítottam életemben Zbigniew Herbertet, jól ismerem köl-
tészetét, de volt egy verse, amitől megborzongtam és nagyon so-
káig nem mertem hozzányúlni. Ez a vers a Biblia-kultúrában fel-
nőtt emberek számára ismerős képet, az Apokalipszis, az Utolsó 
Ítélet képét idézi. „Szent János mennyei jelenésekről való könyve” 
ugyan az új, boldog Jeruzsálem látomásával végződik, de ezt meg-
előzi azok szétválasztása, aki „be vannak írva az élet könyvébe”, 
tehát üdvözülnek, és azoké, akik a „tűznek tavába vettetnek”, tehát 
végleg elkárhoznak. Mármint az Ítéletről szóló jóslat-látomás szerint. 

Ami Zbigniew Herbert versében azonnal feltűnik, az egyrészt az 
individuum félelme — nem annyira a mennyei ítélettől, mint attól, 
hogy legközelebbi emberi kapcsolataitól megfosztva legyen „bol-
doggá”. Lehet arról vitatkozni, mennyire társas lény az ember, de 
arról nem, hogy a halál szomorú ténye elválasztja a „megboldo-
gultat” az életben maradóktól. Ők gyászolják az elhunytat, akinek 
lehettek jó vagy rossz tulajdonságai, de ezek már kevéssé számíta-
nak, ha egyszer az illető személyében nincs velünk. És ha a lélek 
valamilyen módon tovább él, az is bizonyos, hogy a testtől való el-
választása után még egy ideig hiányoznak neki szerettei, nem tér-
het azonnal „örök nyugalomra”. 

A másik, ami ezt a verset szinte félelmetessé teszi, az a halottak 
angyalok általi végleges elválasztása, ami miatt még az üdvözül-
tek sem egészen boldogok — az egész jelenet emlékeztet egy kon-
centrációs tábor szelekciójára, ahol a magát élet és halál urának kép-
zelő orvos a deportáltakat jobbra és balra választja szét, küldi biztos 
halálba, vagy ideiglenes túlélésre. Gondolom, ez a hasonlóság az 
1924-ben született Zbigniew Herbert fejében is megfordult — az ő 
kereszténysége egész életén át alakult, fontos változásokon ment 
keresztül, de amikor ezt a verset írta, ami először a Hermes, pies i 
gwiazda című kötetben, tehát 1957-ben látott napvilágot, hitére még 
erősen rányomta bélyegét a második világháború haláltáborainak 
tapasztalata. Ő maga is menekült, illetve Lwówból Krakkóba átte-
lepült lengyel volt, számos barátja és kortársa szenvedett táborok-
ban a német, illetve szovjet megszállás alatt. A völgy torkolatánál az 
én olvasatomban a huszadik századi ember félelmeinek különösen 
szuggesztív lírai megfogalmazása.
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