Powrót prokonsula – interpretacja i analiza
„Powrót prokonsula” Zbigniewa Herberta to wiersz, którego tematem są moralne rozważania
rzymskiego urzędnika. Tekst można również odczytywać w sensie parabolicznym – jako
komentarz do politycznej emigracji w czasach PRL-u.
Prokonsul to nazwa rzymskiego zarządcy posiadłości poza granicami Italii. W wierszu pojawiają
się znaki pozwalające osadzić sytuację liryczną w konkretnych czasach. Wspomniano
mianowicie Tacyta, rzymskiego historyka żyjącego w latach 55 – 120. Realia cesarskiego dworu
mogą zaś wskazywać na czasy Domicjana, okrutnego tyrana słynącego z absolutystycznych
rządów lub Nerona.
Podmiotem lirycznym w tekście jest prokonsul, który rozważa możliwość swojego powrotu na
dwór cezara. Trzykrotnie powtarza on słowa „postanowiłem wrócić”, podkreślające determinację
i świadomą decyzję urzędnika. Bohater liryczny rozważa skutki swojego powrotu, ujawnia
również swój stosunek do rzymskiego władcy. Otóż, prokonsul gardzi cezarem, uważa go za
skrytobójcę i despotę. Sytuacja na cesarskim dworze kontrastuje z obecnym życiem podmiotu.
W miejscu, w którym mieszka, panuje spokój, nie doskwierają mu troski materialne i nie ma
żadnej polityki.
Mimo to prokonsul czuje się obco. Jak powiada bowiem: „wszystko tu nie moje”, „drzewa są bez
korzeni”, „domy bez fundamentów” i „deszcz szklany”. Określenia te wskazują na swoistą
nierealność przestrzeni, a ponadto słowa „korzenie” i „fundamenty” odnoszą się do
metaforycznej sytuacji „zakorzenienia w świecie”, czyli zadomowienia, poczucia więzi z
ojczyzną. Nostalgia za rodzinnym krajem wzywa prokonsula do Italii.
Bohater liryczny zdaje sobie jednak sprawę, że po powrocie może czekać go więzienie (jego
metaforą jest żelazny łańcuch), dwulicowe uczty u cezara, picie wina z mordercami i
przyklaskiwanie ich czynom. Prokonsul będzie musiał zachować pozory, a przez to stanie się
współodpowiedzialny za wszystkie zbrodnie.
Można przypuszczać, że prokonsul nigdy nie wróci do Italii, jednak myśl o ojczyźnie nie daje mu
spokoju. Nie jest on wzorcem nieugiętej i odważnej postawy, ale z drugiej strony wątpliwości,
które przeżywa rehabilitują prokonsula. Zachowanie człowieczeństwa i moralności
niejednokrotnie oznacza po prostu zachowanie swoistej wrażliwości etycznej. Przedstawiona w
wierszu sytuacja odnosi się również do postawy polskich elit wobec władz PRL-u.

