
„Nike, która się waha” to jeden z trzydziestu dziewięciu wierszy Zbigniewa Herberta, wydanych w 
jego debiutanckim tomiku poezji „Struna światła”. W typowy dla siebie sposób nawiązuje do 
mitologii — konkretnie do bogini Nike — odzierając ją z nawarstwień kulturowych, wracając do 
pierwowzoru, subtelnie łącząc przeszłość z ówczesną teraźniejszością.

Autor zastosował lirykę pośrednią: nie ujawnia wprost podmiotu lirycznego. Jest to liryka opisowa, 
w której „ja liryczne” ukrywa się w opisie przyrody i krajobrazów. Zaryzykowałabym również 
twierdzenie, że jest to liryka sytuacji, ponieważ podmiot liryczny opisuje dość konkretne 
zdarzenie. Natomiast nie można jednoznacznie stwierdzić, kim on jest. Nie podano jego płci, 
pozycji społecznej czy wykształcenia. Można założyć, że jest obserwatorem, który — widząc 
konkretną sytuację — ma swoje przemyślenia.

Tytułowa Nike to grecka bogini i uosobienie zwycięstwa, przedstawiana jako młoda kobieta ze 
skrzydłami i gałązką oliwną w dłoni. Kojarzy się z majestatem i pewnością siebie. Tymczasem w 
wierszu Herberta podmiot liryczny odziera ją z boskości, przydając typowo ludzką cechę: 
wahanie. Jest kobietą, pełną empatii, człowieczych uczuć. Jednocześnie nie umniejsza w ten 
sposób jej chwały, gdyż według niego „Najpiękniejsza jest Nike w momencie, kiedy się waha”. 
Podmiot liryczny daje w ten sposób wyraz swojemu przekonaniu, że boskość to nie tylko moc i 
wszechwiedza, ale także zwątpienie i uczucia. Co też sprawiło, że bogini zstąpiła z piedestału, 
pozwalając sobie na tak człowieczy odruch? Główny temat wiersza, czyli losy młodego chłopca, 
przesądzone okrucieństwem czasów, w których przyszło mu żyć. Bogini „widzi (…) samotnego 
młodzieńca, idzie długą koleiną wojennego wozu” i jako jedyna jest świadoma, że „ów 
młodzieniec niedługo zginie”. Ta świadomość budzi w niej żal, litość i konflikt wewnętrzny. Wbrew 
przypisanej jej roli, rozumie absurd wojny i ofiar, które ta wojna pochłania. Z jednej strony „Nike 
ma ogromną ochotę podejść, pocałować go w czoło”, a z drugiej wie, że uzmysłowienie chłopcu, 
że jego los jest nieuchronny, pozbawiłoby go dumy i honoru, gdyż istniało ryzyko, że „mógłby 
uciekać, jak inni”. „Ja liryczne” jest w tym konkretnym fragmencie najbardziej podobne do 
sylwetki Herberta, który należał do Pokolenia Kolumbów i rozumiał jak ważny jest honor dla 
walczących młodzieńców. Zawstydzona Nike „postanawia pozostać w pozycji, której nauczyli ją 
rzeźbiarze” i ostatecznie powrócić do sfery sacrum, nie kalając się dłużej emocjami sfery 
profanum. Jako bogini zwycięstwa rozumie bowiem, że honor — jakkolwiek jest to 
niesprawiedliwe  i pozbawione sensu w kontekście śmierci młodych ludzi — ma swoją cenę i „że 
jutro o świcie muszą znaleźć tego chłopca z otwartą piersią, zamkniętymi oczyma i cierpkim 
obolem ojczyzny pod drętwym językiem”.

„Nike, która się waha” to wiersz współczesny nieregularny. Nie występują tu rymy. Składa się z 
sześciu strof, w których autor zawarł liczne środki stylistyczne. Zarówno zastosowane epitety 
(„samotny młodzieniec”) jak również metafory („nie zaznał słodyczy pieszczot”, „cierpkim obolem 
ojczyzny”) mają za zadanie podkreślić tragizm i niesprawiedliwość losu bohatera. Nastrój utworu 
jest pesymistyczny.

Wiersz Herberta pobudza do refleksji nad okrucieństwem i absurdem konfliktów zbrojnych. 
Porusza wątek heroizmu młodych ludzi, walczących o wolność, którzy przypłacają to życiem. 
Powagę i wagę tych zjawisk podkreśla nawiązaniem do postaci bogini Nike, która — chociaż 



zwyczajna takich okoliczności — również ulega emocjom i podświadomie poddaje w wątpliwość 
sens wojen.


