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Jak więc je – to prawdziwe światło – zobaczyć, gdy jesteśmy przecież
„zatopieni w ciemnych promieniach ziemi”? Ikara z wiersza Herberta bolą
oczy i – tak jak każdy z nas – nie może on patrzeć się bezpośrednio w słońce.
„Widzę ciemność, ciemność widzę”6, można by powiedzieć, przytaczając „kultowy” tekst ze znanej komedii, ponieważ w istocie zapatrzenie w światło tylko
ziemskie, jakkolwiek byłoby ono jasne i błyszczące (a może: im bardziej jasne
i błyszczące), staje się ostatecznie ciemnością, złudą, nic-nie-widzeniem. Przy
dłuższym przyglądaniu się topi nas w tym, co znamy nazbyt dobrze: w naszej
ziemskiej i przygodnej naturze, nie dając żadnej iluminacji. A „tego właśnie
Ikar nie chciał przyjąć”7 – powiada Herbertowski narrator w „Komentarzu”,
ostatniej części utworu.
Wiersz kończy się jednak czymś innym: niespodziewanym i, przynajmniej
przy pierwszej lekturze – słabo pasującym do dramatycznego dotąd dialogu
ojca i syna oraz do opisu katastrofy i komentarza narratora wezwaniem „módlmy się”8. Wydaje się wszakże, że nie jest ono przypadkowe, ale pojawia
się w sposób przez poetę dokładnie przemyślany i jak najbardziej na swoim
miejscu. Finalne „oremus” podpowiada, że zawsze niezbędna jest w życiu
ludzkim swoista kenoza, g r u n t o w n a rozprawa człowieka z ziemią, jak
walka wewnątrz labiryntu z własnym „ja”. Wiadomo, że stać na nią od razu
tylko nielicznych, wszystkich pozostałych zaś (jak Ikara i większość z nas)
trzeba ogarnąć modlitwą i stałą prośbą o życiodajne oświecenie czy raczej
nawrócenie, by mogli widzieć inaczej, tak jak Herbertowski Dedal (notabene
mityczny twórca labiryntu). Tylko wtedy można liczyć na dojrzenie wyjścia
z ciemnych korytarzy, tak czy inaczej przystrojonych świecidełkami towarzyszącymi życiu na ziemi, dojrzenie wyjścia na zewnątrz, poza siebie i ponad
siebie, gdzie, jak podpowiada jeszcze inny poeta, rozpościera się prawdziwa
ojczyzna, podobna do „słońca słońc blasku”9 i do „rzeczy innej”10, gdzie są ci,
„[...] co mają tak za tak, nie za nie / Bez światło-cienia”11.
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