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PRESCRIPTUM 

To był początek lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Z poezją Miłosza zapo-
znawał mnie wówczas na katowickiej polonistyce mój Mistrz, prof. Ireneusz Opac-
ki, który interpretował wiersze Poety na wykładach z… teorii literatury. Nie wiem, 
jakie wydanie Miłoszowej poezji przynosił na zajęcia, bo i tak recytował wiersze 
z pamięci. Na seminarium magisterskim u Profesora czytaliśmy Miłosza z wydań 
paryskich i powielaczowych, z odbitek kserograficznych. Na spotkaniu ze studen-
tami Szkoły Języka i Kultury Polskiej w 1997 roku Noblista złożył swój autograf na 
przyniesionym przeze mnie egzemplarzu tomu Poezji z 1981 roku, który mógł być 
sprzedawany „wyłącznie w Polsce i w krajach RWPG”. 

W niniejszym numerze poświęconym twórczości Noblisty z okazji stulecia urodzin 
drukują moi rówieśnicy i osoby o pokolenia młodsze – ci, którzy inicjowali znajomość 
z Poetą właśnie w ten sposób, jak również młodzi przyjaciele, korzystający w tym 
przypadku ze starannych wydań dzieła Poety oficyn wydawniczych Znaku i Wydaw-
nictwa Literackiego. Publikują znani poloniści zagraniczni i młodzi naukowcy spoza 
Polski, których inicjacje lekturowe miały pewnie jeszcze inny przebieg. 

Uporządkowaliśmy zebrany materiał dość umownie w cztery działy, wskazując ujęcia 
problemowe, interpretacje dzieł i różnorakie rewizje oraz zagadnienie relacji i związków 
pomiędzy Mickiewiczem i Miłoszem. Jesteśmy przekonani, że każdy z pomieszczonych 
artykułów wnosi w rozumienie dzieła Noblisty coś istotnego, stanowiąc jeszcze jeden 
fragment lekturowej mozaiki tworzonej przez miłoszologów. Całość uzupełniają rozwa-
żania nad recepcją twórczości Miłosza w ważnej przecież dla Mistrza części Innej Euro-
py oraz dwa archiwalne zapisy – ostatniej rozmowy – wywiadu z Noblistą i spotkania, 
które stało się wydarzeniem w dziejach Szkoły Języka i Kultury Polskiej.  

Numer ułożyliśmy wspólnie z Józefem Olejniczakiem, znanym miłoszologiem (i nie 
tylko), który zadbał o to zwłaszcza, aby zaprezentować starszych i młodszych badaczy 
twórczości Noblisty z Uniwersytetu Śląskiego. 

Redaktor Naczelny 
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It was in the last century, at the beginning of the seventies. Miłosz’s poetry was 
becoming familiar to me because of my Master, Professor Ireneusz Opacki, who 
used to interpret the Poet’s works during the lectures on… theory of literature. I do 
not know which edition of Miłosz’s poetry he used to bring to the class, because 
after all he was reciting the poems from memory. During his seminars we were 
reading Miłosz’s poetry from the volumes published in Paris or the copied versions. 
During the meeting with the students of the School of Polish Language and Culture 
in 1997, the Nobel Prize Winner signed the edition of his Poetry that was published 
in 1981 and was designed to be distributed ‘only in Poland and in The Council of 
Mutual Economic Assistance countries’.  

In this issue dedicated to the oeuvre of the Nobel Laureate on the occasion of 100th 
anniversary of his birth we publish articles written by scholars from my generation and 
younger – those who initiated their acquaintance with the Poet in a way described above 
and younger friends who had read carefully prepared editions of the Poet’s works pub-
lished by Znak and Wydawnictwo Literackie. There are also articles written by both 
distinguished experts in Polish Studies and young scholars from abroad – their initia-
tions into reading Miłosz must have followed yet another path. 

We have divided gathered materials into four sections, referring to some selected 
problems, interpretations of certain works, various revisions, and the issue of the relation 
and connections between Mickiewicz and Miłosz. We are convinced that each of the 
articles published here enriches the understanding of the Nobel Laureate’s oeuvre in a 
significant way and it should be seen as one more element of the textual mosaic that has 
been created by the authorities in Miłosz’s writing. In the concluding part the reflections 
on the reception of Miłosz’s works in the important for the Master part of the Other 
Europe can be found. There are also two archival records – the very last conversation-
-interview with the Nobel Prize-Winning Poet and the meeting that has become a spe-
cial event in the history of the School of Polish Language and Culture. 

While preparing this issue of „Postscriptum” I was supported by Józef Olejniczak – 
one of the well known authorities in Miłosz’s oeuvre (and beyond that), who was especial-
ly involved in presenting experts in Miłosz’s works from the University of Silesia repre-
senting both older and younger generations. 

General Editor 





CZYTANIE MIŁOSZA  
– USTALENIA
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LUIGI MARINELLI 
U n i w e r s y t e t  „ L a  S a p i e n z a ”  

R z y m  

Czesława Miłosza rodzinna Europa  
pomiędzy Szetejniami a zatoką San Francisco 

Z perspektywy siedmiu lat, mijających od przyłączenia Polski do Unii Euro-
pejskiej, jej tzw. politycznej „integracji” z Europą, spośród licznych i ważnych 
tematów obecnych w bogatej twórczości Czesława Miłosza może warto po-
wrócić do tematu „pamięci i tożsamości” europejskiej. Cytat zaczerpnięty 
z tytułu jednego z ostatnich dzieł Jana Pawła II [por. Giovanni Paolo II 2005], 
którego poszczególne rozdziały (Miara wyznaczona złu; Wolność i odpowiedzialność; 
Pojęcie ojczyzny [Ojczyzna – Naród – Państwo]; Pojęcie Europy [Polska – Europa – 
Kościół]; Demokracja: możliwości i zagrożenia) można by bez mała uznać za kolejne 
kwestie dialogu na odległość, jaki Wojtyła prowadził ze swoim rodakiem, tylko 
trochę starszym poetą, tak jak on oddającym się podczas swojego długoletniego 
życia podobnym rozważaniom. Zachęcanie przez Wojtyłę chrześcijańskiej Eu-
ropy do „oddychania obydwoma płucami” – stwierdzenie zapożyczone zresztą, 
o czym często się zapomina, od innego wielkiego poety Słowianina, Wiaczesła-
wa Iwanowa1 – oraz jego decyzja o mianowaniu na patronów Europy, obok św. 
Benedykta, świętych Cyryla i Metodego, „apostołów Słowiańszczyzny”, to ge-
sty, które przez analogię przypominają laicką – literacką, historyczno-kulturową, 
polityczną, a szerzej, w sensie etymologicznym tego pojęcia, również religijną 
myśl Miłosza o własnej przynależności do środkowo-wschodniej części Starego 
Kontynentu, tym samym postulując istnienie tejże „innej Europy”, która 
w pamięci litewsko-polskiego pisarza stanowiła ważny punkt odniesienia, nawet 
                                                           

1 Zob. Jan Paweł II 1980. Papież osobiście podkreślił swój intelektualny dług wobec rosyj-
skiego poety w przemówieniu do uczestników Międzynarodowego Sympozjum mającego 
miejsce w Rzymie 28 maja 1983 roku, które nosiło tytuł Iwanow i kultura jego czasów. 
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w momentach maksymalnego przygnębienia czy utraty tożsamości, zauważal-
nych podczas długoletniej emigracji: 

Jestem „dzieckiem Europy”, jak wskazuje tytuł jednego z moich wierszy, 
ale jest to gorzkie, sarkastyczne stwierdzenie. Jestem też autorem książki 
autobiograficznej, która w przekładzie francuskim została nazwana Une 
autre Europe. Niewątpliwie, istnieją dwie Europy i zdarzyło się tak, że 
nam, mieszkańcom tej drugiej, dane było zstąpić w „jądro ciemności” 
XX wieku [Miłosz 1985, 350]. 

W ten sposób Miłosz charakteryzuje siebie w przemowie wygłoszonej 
w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk z okazji odebrania Nagrody No-
bla. Odwołanie do Conrada nie jest, oczywiście, przypadkowe: tym samym 
Conradowskim akcentem zamykał się przecież Traktat moralny z 1947 roku 
(„Przed nami jest / – Jądro ciemności”) i znów, dziesięć lat później, Conrad 
i Kurtz, bohater opowiadania, powrócą również w znanym ustępie z Traktatu 
poetyckiego (1957). Miłosz w swoim noblowskim przemówieniu położył szcze-
gólny nacisk na janusowe oblicze (kultura/przemoc) Starej Europy, główne 
zagadnienie dzieła England’s Polish Genius (Polski Geniusz Anglii), zgodnie ze słyn-
ną definicją Bertranda Russella. Wydaje się zresztą oczywiste, że odniesienia do 
Conrada w twórczości każdego pisarza wygnańca, a zwłaszcza autora Mojej 
wiernej mowy, są niezaprzeczalnie nacechowane indywidualnością. Pisarz emi-
grant, dochowując wierności własnemu językowi i kulturze, dokonuje „partyku-
larnego” wyboru, który jedynie wespół z nieustanną refleksją „uniwersalną” nad 
zagadnieniami egzystencjalnymi – od psychologii jednostki po socjopolitykę, 
myśli o historii oraz kulturze ludzkości i mechanizmach nimi rządzących – mo-
że przełamać barierę językową, a także, jak w przypadku Miłosza, przyczynić się 
do powstania dzieł znajdujących uznanie na całym świecie. Z tej właśnie (często 
owocnej, ale też niejako schizofrenicznej) dialektyki „partykularyzmu” i „uni-
wersalizmu” rodzą się dla pisarza emigranta – jak zauważył Jerzy Jarzębski 
[Jarzębski 19962] – i możliwość uniknięcia samozatracenia, i potrzeba znale-
zienia ogniwa między poczuciem przynależności do „ojczyzny”, chociażby 
do „małej ojczyzny”, a wykorzenieniem rodem z Heimatlosa. 

Wygnanie pozbawia nas punktów odniesienia, które pomagają nam robić 
projekty, wybierać nasze cele, organizować nasze czynności. […] Tu, za 

                                                           
2 Ten i dalsze cytaty wg francuskiej wersji [Jarzębski 1996] rozprawy, która po polsku uka-

zała się: Jarzębski 1998. 
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granicą, […] musimy stawić czoła tej, by użyć wyrażenia pisarza emigra-
cyjnego, „nieznośnej lekkości bytu” – powie Miłosz w Szukaniu ojczyzny 
[Miłosz 2001, 209–210]. 

Owo wspomniane ogniwo ma w rzeczy samej wartość identyfikacyjną, zaś 
kwestia utraconej (czy też „wypartej”) tożsamości, co stanowi problem wy-
gnańców i emigrantów, nie daje się rozwiązać łagodnie dla „Ja” jedynie przez 
szukanie nowych „ojczyzn” i nowych, coraz innych tożsamości, które do pew-
nego stopnia wchłoną pierwotną tożsamość, tę utraconą i/lub wypartą, co 
utworzy nowy system wartości, bez tworzenia systemu alternatywnego (zbliżam 
się tu do pojęcia tożsamości zaproponowanego przez Zygmunta Baumana [por. 
Bauman 2003]). Sprawę „Innej Europy” Miłosza można dobrze tłumaczyć, 
używając – jak sądzę – klucza rekonstrukcji tożsamości, widzianej z kilku punk-
tów widzenia: psychologicznego albo nawet psychoanalitycznego, uwydatnione-
go w przekładzie amerykańskim Rodzinnej Europy (Native Realm. A search for Self-
-Definition); geopolitycznego czy też geokulturowego, jak to podkreślają tłuma-
czenie niemieckie (West und östlisches Gelände), z możliwymi nawiązaniami do 
Goethego, oraz – w innym odcieniu – francuska i hiszpańska wersja utworu 
(Une autre Europe; Otra Europa). Tłumacz włoski Riccardo Landau, jako pierwszy 
i jedyny – komentował Jan Błoński – zachował oryginalny tytuł (Europa famiglia-
re), podczas gdy pozostałe wersje (łącznie z drugim przekładem włoskim au-
torstwa Pietro Marchesaniego pt. La mia Europa, w którym autor uwydatnił 
raczej osobisty i subiektywny aspekt książki), „były na ogół bardzo nietrafnie 
tłumaczone” [Błoński 1995a, 7]. Nie można, oczywiście, wyjaśnić całego pro-
blemu, bazując tylko na opinii Błońskiego, gdyż ta, jak ją nazywa, „zdumiewają-
ca defilada nieporozumień” [Błoński 1995a, 7] zachodnich tłumaczy Rodzinnej 
Europy, poza kwestią wieloznaczności przymiotnika rodzinny, wynikająca być 
może z ich różnego nastawienia i pochodzenia z różnych kultur, prawdopo-
dobnie bierze się też stąd, że tytuł Miłosza sygnalizuje wiele problemów związa-
nych z tożsamością, które są wyczerpująco omówione w tym pierwszym utwo-
rze autobiograficznym. Sam Miłosz w kolejnej książce autobiograficznej Zaczy-
nając od moich ulic (1985), a ściślej w Przedmowie do jej francuskiej wersji, wyjaśnia 
szerzej swój punkt widzenia, podkreślając wyraźnie dynamikę dualizmu „party-
kularny”/„uniwersalny”, o którym pisał Jarzębski w cytowanym eseju: 

Tout en vivant depuis longtemps en Occident – d’abord en France, puis 
aux État-Units –, l’aiguille de ma bussole était cependant orienté vers 
l’est, et c’est là que je plaçais le centre de ma mappemonde personelle. 
Mon pays natal a souvent figuré dans mes écrits, ce qui suscitait parfois 
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bien des tracas, à commencer par les questions les plus simples que l’on 
me posait: Né en Lituanie, donc poète lituanien? Non, poète polonais, 
qui donc pourrait expliquer pourquoi? Et les langues de ce pays, le 
polonaise t le lituanien, sont sans doute proches l’une de l’autre? Non, 
pas plus que le français et le sanscrit. Et ainsi de suite [Miłosz 1992, 7]. 

W celu skomentowania tej wypowiedzi, można by użyć właściwie znowu 
słów Jarzębskiego, odnoszących się do innego znanego fragmentu z tej sa-
mej książki, do eseju La Combe [Miłosz 1983a], w którym – poprzez dzieło 
Vincenza – Miłosz wyjaśnia swoją koncepcję „małej ojczyzny”: 

Bardzo to znamienny fragment: pokazuje, że partykularyzm od uniwersali-
zmu może dzielić jeden krok, że – kto wie – może jedyny nadający się do za-
akceptowania przez człowieka uniwersalizm jest to prostu unią partykulary-
zmów, pewnym stanem świadomości pozwalającym dostrzec wspólnotę wie-
lu odrębnych, dobrze zakorzenionych Inności. Emigrant byłby wówczas 
tym, który – żyjąc daleko od swojej własnej „małej ojczyzny” – potrafi 
wznieść się wyżej od innych, by popatrzeć na ową wspólnotę niejako z lotu 
ptaka, z perspektywy wykluczającej wrogość czy ksenofobię. Poszerzenie po-
czucia przynależności jest zatem chyba najważniejszym czynnikiem działają-
cym na rzecz uniwersalizmu u emigrantów [Jarzębski 1998, 86]. 

Posługując się trafnym sformułowaniem znanej pisarki pochodzącej rów-
nież z „innej Europy” – Julii Kristevej i parafrazując komentarz Jarzębskiego 
o Miłoszu, moglibyśmy stwierdzić, iż odkrycie bycia „obcym samemu sobie” 
[Kristeva 1988], odkrycie własnego elementu un-heimlich, tak naturalne dla 
każdego emigranta, a tak trudne do zaakceptowania przez każdą istotę ludz-
ką „chronioną” w obrębie swej przynależności zbiorowej3, jest kluczem do 
właściwego zinterpretowania Rodzinnej Europy (tak samo jak był to centralny 
i „uniwersalny” temat w Trans-Atlantyku Gombrowicza, jego „utworze naj-
bardziej patriotycznym, i najodważniejszym” – Dziennik 1954). Zapytajmy 
zatem, czy nie wypływa w pewnej mierze z polonocentryzmu fakt, że wła-
śnie ta książka w Polsce jest relatywnie mniej czytana i mniej komentowana 
niż inne dzieła Miłosza? Tak jakby poszerzenie sensu jej przynależności było 

                                                           
3 Tę kwestię jasno i trafnie przedyskutował sam Miłosz w ustępie o wygnaniu w przywoła-

nej już książce Szukanie ojczyzny, kiedy mówił o „zatracaniu się w obcym mieście” i o „tym 
rodzaju zazdrości [którą czuje obcokrajowiec – przyp. L.M.] na widok jego mieszkańców, 
mających wspólne problemy, poruszających się pewnie między swoimi urzędami i sklepami, 
rozwijających razem gigantyczną wstęgę ich codziennej krzątaniny” [Miłosz 2001, 208–209]. 
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tylko prywatną sprawą autora (bardziej cenionego jako poeta czy autor ese-
jów politycznych i historiozoficznych), a nie pewnym intelektualnym wy-
zwaniem rzuconym samym fundamentom tożsamości europejskiej (oraz, 
oczywiście, tożsamości polskiej – polskości, po gombrowiczowsku trakto-
wanej jako „partykularny” wariant zjawiska znacznie bardziej „uniwersalne-
go”, nie zaś jako jedyny w swoim rodzaju dogmat). 

Ta książka, ponownie przeczytana dzisiaj i rozpatrzona z punktu widzenia 
dokonanej integracji politycznej naszego Kontynentu (która już w czasach 
powstawania Rodzinnej Europy stawiała swoje pierwsze kroki), mogłaby zostać 
zresztą potraktowana jako literacka „zapowiedź” pojawiających się później teorii 
historiograficznych. Jedną z nich słychać zwłaszcza w przeformułowanych 
ostatnio poglądach Karola Modzelewskiego o „barbarzyńskiej Europie”, przy-
znających późnoantycznemu i średniowiecznemu pojęciu barbaricum (obejmują-
cemu plemiona celtyckie, germańskie, słowiańskie i bałtyckie) istotną jedność. 
I to pomimo o wiele słabszego „uformowania” barbarzyńców jako grupy niż 
ludów zjednoczonych najpierw pod przewodnictwem Rzymu, a potem włączo-
nych w orbitę politycznych i kulturowych wpływów Karolingów. Z jednej stro-
ny, stwierdzenie owej ograniczonej formalizacji struktur socjo-politycznych 
i kulturowych, przysparzającej problemów podczas analizy i tak skąpych 
źródeł bezpośrednich, zmienia niekiedy historyka, zajmującego się powyż-
szymi kwestiami, w etnologa i antropologa. Modzelewski pisze: 

Z perspektywy antycznej i średniowiecznej cywilizacji plemiona barba-
rzyńskie przedstawiały się do pewnego stopnia podobnie jak tzw. ludy 
egzotyczne, badane przez etnologów XIX i XX w. Terytorialno-
-polityczne organizacje barbarzyńców, zwane w nauce plemionami, nie 
dysponowały instrumentami administracyjnego przymusu, a integracja 
społeczna opierała sie w nich na przemożnej sile tradycji oraz presji wy-
wieranej na jednostkę przez macierzystą grupę. Były to społeczności 
funkcjonujące bez pisma, w których nie tylko mitologia, ale także zbio-
rowa pamięć historyczna i normy prawne przekazywane były ustnie 
z pokolenia na pokolenie [Modzelewski 2004, 13]. 

Z drugiej zaś strony, domaga się uznania niezaprzeczalnego udziału śre-
dniowiecznego barbaricum w kreowaniu podstaw współczesnej Europy, 
o wiele bogatszej i bardziej złożonej niż ta Europa, która mogłaby wyrosnąć 
na samych tylko „korzeniach judejsko-chrześcijańskich” i dziedzictwie antycz-
nym (dotyczy to prawa, kultury, sztuki i literatury), pozostawionym całemu 
kontynentowi przez Imperium Rzymskie i jego bezpośrednich następców. 
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O ile problem Wschodniej Europy jest mniej „uformowany” (w sensie 
„Formy”), o tyle jego konsekwencje mają wpływ na poszczególne osoby, 
pochodzące z tych regionów, co zauważa Miłosz w tym iście gombrowi-
czowskim fragmencie: 

W pewnym sensie mogę siebie uważać za typowo wschodniego Europej-
czyka. Jak się zdaje, jest prawdą, że jego differentia specifica dałaby się spro-
wadzić do braku formy – zewnętrznej i wewnętrznej […]. Pozostaje zawsze 
niedorostkiem, rządzi nim nagły przypływ albo odpływ wewnętrznego chao-
su. Ale formę zdobywa się w społeczeństwach ustabilizowanych. Mój przy-
kład wystarczy, żeby stwierdzić, jak wielkiego wysiłku wymaga przyswoje-
nie sobie sprzecznych tradycji, norm i zbyt obfitych wrażeń, czyli ułoże-
nie ich w jakim takim porządku [Miłosz 1990, 71–72]. 

Z innej jeszcze strony, idea Miłosza o pełnym współuczestnictwie we 
wspólnocie europejskiej jednostek takich, jak on, pochodzących z „gorszej” 
[Miłosz 1990, 66] części Starego Kontynentu, z części „bez formy”, zostaje 
przedstawiona przez autora w Rodzinnej Europie nie poprzez w końcu zakom-
pleksioną metaforę „barbarzyńcy w ogrodzie”4, ale za pomocą postaci Hellena, 
Europejczyka pierwotnego czy Ur-Europejczyka, jak można by go zdefiniować 
zależnie od jego przynależności do określonej kultury rolno-pasterskiej, ciążącej 
jednakże ku polis5. Sądzę też, że można się całkowicie zgodzić z Janem Błoń-
skim, gdy wskazuje, jak w poezji Miłosza niektóre miejsca „najzwyklejsze 
i najprościej europejskie” (Mittelbergheim, Bon nad Lemanem, dolina 
Vesère w Gaskonii) urastają do rangi modeli idealnych, niosących poecie 
głębokie refleksje i cele moralne. A to wszystko zachodzi, mówi Błoński, 

tam, gdzie piękno naturalne (wzgórz, rzek, gór, lasów) ludzie umieli wy-
korzystać i uzupełnić pięknością domu, ogrodu, obejścia i studni, nie 
mówiąc już o świątyni i pałacu. Te często pół wiejskie, pół miejskie loci 
Europae świadczą niejako o sukcesie cywilizacji, o tym, że umiała ona 
stworzyć przynajmniej wzorce dobrego życia, odpowiednio przekształca-
jąc naturę… [Błoński 1995a, 14–15]. 

                                                           
4 Namacalnym dowodem tego kompleksu byłby np. plagiat przypisany ostatnio Herbertowi 

w odniesieniu do jego eseju o Chartres z Barbarzyńcy w ogrodzie; por. Bielawska 2004 (autorka 
prezentuje, w jaki sposób esej Herberta „zależy” silnie od książki Jeana Gimpela: Le batisseurs 
de cathedrales, Paryż, Editions du Seuil, 1959). 

5 Dla Henryka Samsonowicza, „z punktu widzenia historyka ten fenomen »narodu« euro-
pejskiego wiąże się z wchodzeniem ludności chłopskiej do wyższych warstw kultury intelek-
tualnej” [Samsonowicz 1993, 16]. 
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Mimo iż Miłosz od samego początku książki pragnie podkreślić ważność 
pierwiastka rolno-leśnego swego litewskiego i/lub wschodnioeuropejskiego 
pochodzenia, to jednak w części końcowej, w bardzo znanym i często cyto-
wanym ustępie, stanowiącym genezę tytułu i przywołującym figurę „Greka, 
który przeniósł się z jednego do drugiego miasta”, proponuje synkretyczną 
i złożoną wizję bycia Europejczykiem, w której to przestrzeni nie może 
określić żadna semiologia (ani oczywiście żadna polityka) „tej” czy „tamtej 
strony”, i w której, tym samym, rzeczywisty czas składa się z pewnej złożo-
ności i symultaniczności wielu czasów. Skoro – jak napisał rzymski filolog 
Roberto Antonelli, mając na myśli Tradition and the Individual Talent Eliota, tak 
drogiego również Miłoszowi – czas europejski jest w rzeczywistości rodza-
jem „splotu różnych czasów (i punktów widzenia); systemem czasów, nie-
kiedy nakładających się na siebie (w sposób ciągły i jednoliniowy, cykliczny, 
absolutny, historyczny, funkcjonalny etc.)” [Antonelli 2000, 60], a utrzymu-
jąc typowo europejski związek z Tradycją, rozprzestrzenia się i podziela ten 
„stan świadomości, pozwalający uchwycić to, co wspólne w różnorodności”, 
o czym wspominał Jarzębski. I tak pisze Miłosz: 

Stopniowo jednak przestałem się troszczyć o całą mitologię wygnania, tej 
strony, Polska i Dordogne, Litwa i Sabaudia, uliczki Wilna i uliczki Quartier 
Latin zrastały się w jedno, nie byłem przecież nikim innym niż Grekiem, któ-
ry przeniósł się z jednego do drugiego miasta. Rodzinna Europa przebywała 
we mnie ze swoimi górami, lasami i stolicami i ta mapa, uczuciowa, przesła-
niała zbyt doraźnie kłopoty. Po kilku latach dążenia naprzód bez światła 
znów moja stopa dotknęła gruntu i odzyskałem zdolność do życia w teraz, 
w chwili, a w niej, wyższe nad wszelkie możliwe Apokalipsy, splecione 
wzbogacały się wzajemnie przeszłość i przyszłość [Miłosz 1990, 310]. 

„Nie jest to sztuka dla sztuki, jest to sztuka dla Zachodu. […] Nie Polak 
pisze o Polsce i Wschodzie, tylko człowiek o Polaku w sobie i o »swojej« 
Europie. Taki program to prawie Husserl i prawie Descartes”, skomentował 
uszczypliwie, jak na niego przystało, Witold Gombrowicz [Gombrowicz 
1971, 199–200]. Nie jest tu odpowiednie miejsce, żeby powrócić do tej żar-
liwej i płodnej dysputy intelektualnej, dualizmu ich przemyśleń i wpływu na 
całą polską literaturę współczesną. Wystarczy być może tylko wspomnieć, iż 
międzykontynentalny dialog Miłosza i Gombrowicza, dotyczący tożsamości 
polskiej i europejskiej, pada na żyzną glebę starć i spotkań w obrazach baro-
ku (zresztą par excellence „epoki przeciwstawieństw”, według znanej definicji 
Janusza Pelca [por. Pelc 2004]) przedstawianych przez obu autorów – albo 
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jako rustykalny barok sarmacki, z „folklorem szlacheckim” i z gawędą 
u Gombrowicza w Trans-Atlantyku i w Dzienniku [Gombrowicz 1971, 114], 
albo jako barok miejskiej architektury Wilna, barok, który jest – za Adamem 
Miłobędzkim6 – także „nieprawowity”, synkretyczny, po prostu sarmacki 
i wschodnioeuropejski. Szczególny charakter tej architektury został uwypu-
klony w słynnym Dialogu o Wilnie, Miłosza i Tomasza Venclovy, opubliko-
wanym w „Kulturze” [Miłosz, Venclova 1979], gdzie młodszy z dwóch 
poetów litewskich dopatrywał się wyjątkowości baroku swojego miasta 
w braku scenograficznej przestrzeni, redukującej perspektywę (co, jak sądzę, 
należy zaliczyć do tzw. „baroku peryferyjnego”; we Włoszech jego odpo-
wiednikiem byłby barok sycylijski) oraz w „pomieszaniu naprawdę dziw-
nym” dominującego stylu ze „wszystkimi stylami europejskimi (z wyjątkiem 
romańskiego)” [Miłosz, Venclova 1979, 17] obecnymi w architekturze Wil-
na. Kwestia podobieństw w architekturze (barokowej czy późnorenesanso-
wej) miast Europy Środkowej: od Wilna, przez Pragę, aż po Dubrownik, 
powraca zresztą w innych tekstach Miłosza na ten temat. Wystarczy choćby 
wspomnieć esej O naszej Europie z 1986 r. [Miłosz 1986] wygłoszony na 
Uniwersytecie Rutgers (New Jersey) podczas konferencji „Intellectuals and 
Social Change in Central and Eastern Europe”7 w kwietniu 1992 r. 

Na temat architektury siedemnastowiecznej pisało wielu, m.in. Jan Błoński 
w krótkim, acz kapitalnym eseju Uparte trwanie baroku. Problem polega na 
tym, że styl ten „w Polsce obecny jest wszędzie […]. Tak oczywisty, że pra-
wie niezauważany” i że „doszło stopniowo do utożsamienia ‘barokowego’ 
z ‘polskim’”8, co następnie miało wpływ na mentalność narodu, na obyczaje, 
a nawet na polską religijność. A oto obserwacja ta staje się dla obu autorów 
metaforą tego, co łączy Polskę (i zgodnie z myślą Miłosza, całą „inną Euro-
pę”) z resztą Europy i jednocześnie ją od niej dzieli. 

Pragnę więc zaznaczyć, że rozważania Miłosza i Gombrowicza na temat 
baroku wydają się stanowić alegorię ich szerszego myślenia na temat stosunku 
między kulturą Europy Zachodniej i Innej Europy. Osobliwy sarmacki 
i kresowy wariant polskiego baroku ukazuje się tu jako pewna „fałda”9 rozle-

                                                           
6 Por. Miłobędzki 1980, w szczególności. rozdz. 4. Podlasie i ziemie W. Ks. Litewskiego, 

s. 280–290. 
7 Zob. „Partisan Review” 1992 (numer specjalny przygotowany z okazji konferencji).  
8 Błoński 1995b, 69. Interesujące refleksje na temat „semiotyki europejskiej” baroku w Ro-

dzinnej Europie proponuje również Leokadia Hul [Hul 1995, 18]. 
9 Odwołuję się, oczywiście, do terminów filozoficznych analizy baroku wprowadzonych 

przez Gillesa Deleuze’a [Deleuze 1988]. 
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głego dualizmu: „partykularny/uniwersalny”, który za Jerzym Jarzębskim uzna-
liśmy za główny składnik Weltanschauungu i formae mentis pisarza emigracyjnego. 

Artystyczno-kulturowe dywagacje Miłosza o „Innej Europie” przechodzą 
na plan tożsamości inkluzywnej, dążąc tym samym do ukazania jednolitości 
w różnorodności. Biorąc pod uwagę historyczne i osobiste uwarunkowania, 
w których Miłosz analizował dane zagadnienie oraz towarzyszącą tej analizie 
dozę neurozy, słusznie zauważono, iż „w ogóle słowa Europa, europejskość, 
kultura europejska, zachodnioeuropejska cywilizacja występują w książce 
Miłosza w ogromnym zagęszczeniu, rzec można, proporcjonalnym do chęci 
uczynienia z Europy kategorii rodzinnej” [Hul 1995, 18]. 

Ton i metoda wypowiedzi zmieniają się, kiedy Miłosz przygląda się z bli-
ska problematyce politycznej i moralnej. Tu zauważamy, iż tożsamościowa 
rekonstrukcja przechodzi z inkluzywnej w ekskluzywną, poruszając zagad-
nienie naprawdę „innej” (do dzisiaj nie wiemy, czy zaginionej na zawsze) 
Europy – przez Brodskiego, kilka dekad po ukazaniu się Rodzinnej Europy, 
nazwanej raczej „Azją Zachodnią”10. Nie mam tutaj możliwości pogłębienia 
analizy wnioskowań, które na przestrzeni lat w swojej szerokiej twórczości 
o relacjach: Rosja – Polska, Rosja – Europa Środkowa czy Rosja – Europa 
tout-court proponuje Miłosz [Miłosz 2010]. Warto jednak podkreślić, iż sytua-
cja Miłosza w 1958 roku była znacząco odmienna od tej, w jakiej znajdował 
się w połowie lat osiemdziesiątych Milan Kundera, wypowiadający się wtedy 
o Europie Środkowej jako o „Europie porwanej” [por. Kundera 1984, 35–
38], co słusznie i przy wielu okazjach polski Noblista będzie przywoływał 
dla dookreślenia swojego pierwszeństwa i niemałych różnic swojej pozycji 
w stosunku do czeskiego pisarza. 

Interesujący i znów zapewne nieprzypadkowy jest fakt, iż Conrad powraca 
w Rodzinnej Europie również na początku rozdziału poświęconego Rosji: 
„Przegrodę wznosi pomiędzy [Polakami i Rosjanami – L.M.], używając słów 
Józefa Conrada, incompability of temper, czyli różność historycznych formacji”, 
a w odrębnym fragmencie Under Western Eyes zostaje zdefiniowane jako 
„polemika z rosyjskim mesjanizmem Dostojewskiego”. Niemniej Miłosz, 
przyznając się jednocześnie do osobistych uwikłań („W moim stosunku do 
Rosji tkwił zarodek późniejszych nieporozumień pomiędzy mną i moimi 
francuskimi czy amerykańskimi przyjaciółmi”), ucina szybko refleksje doty-
czące psychologii narodowej, zmierzając prosto do istoty problemu histo-
ryczno-politycznego, ideologiczno-moralnego, a nawet rosyjsko-polskiego: 
„pozostałoby czymś lokalnym i prowincjonalnym, gdyby nie kryły się w nim 
                                                           

10 Wokół tych zagadnień zob. Miłosz 1986, Toruńczyk 1987, Brodski 1985. 
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zadatki wydarzeń na skalę planetarną. Gdyż Rosja mogła stać się tym, czym 
się stała, tylko likwidując polsko-litewską Respublikę”11. Również na ten 
temat wiele napisano12. Jedną z najnowszych wypowiedzi jest ważki rozdział 
książki Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne autorstwa Ireny Grudzińskiej-Gross, 
której moje końcowe refleksje dużo zawdzięczają. Ta amerykańska uczona 
o polskich korzeniach, z typową dla siebie otwartością i jasnością, zdołała 
skonfrontować odmienne poglądy dwóch poetów przyjaciół na temat Rosji. 
Jest to, oczywiście, zestawienie pełne uwikłań, dotykające także kwestii „In-
nej Europy”. Tak oto Miłosz, jak się wydaje, delikatnie zmienia w czasie ową 
tradycyjną polską („mickiewiczowską”) postawę wyrażoną w IX rozdziale 
Rodzinnej Europy; jednak nawet – jak podkreśla Grudzińska-Gross – „w la-
tach dziewięćdziesiątych, gdy imperium upadło i powstały nowe państwa, 
duchowa geografia Brodskiego i Miłosza niewiele się zmieniła. Brodski wal-
czył o uznanie europejskości Rosji, Miłosz – o solidarność narodów do 
niedawna jeszcze ujarzmionych. Stąd jego wierność pojęciu Europy Środ-
kowej w chwili, gdy już mało kto się nią interesował. Nie oznaczało to jed-
nak – pisze dalej Grudzińska-Gross – że Miłosz odmawiał Rosji przynależ-
ności do Europy, wręcz przeciwnie” [Grudzińska-Gross 2007, 170–171]. 
Jeśli bowiem chodzi o duchowość, filozofię, literaturę, język, czy nawet 
o pewną część światopoglądu, począwszy od Rodzinnej Europy, a skończyw-
szy na Prywatnych obowiązkach, dyskurs Miłosza – eseisty i profesora – o kul-
turze rosyjskiej, nigdy nie był kategoryczny i jednoznaczny; w odróżnieniu 
od jego dyskursu polityczno-moralnego. Ewidentnym dowodem na to jest 
zapewne seria artykułów, których punktem kulminacyjnym staje się esej 
Poeta i państwo, opublikowany w „Rzeczypospolitej” 7–8 grudnia 1996 roku, 
w którym Miłosz nie potrafi (a raczej nie chce) znaleźć żadnej łagodzącej 
okoliczności estetyczno-literackiej dla „obrzydliwego bizantynizmu” z Ody 
do Stalina, napisanej przez Mandelsztama w roku 1937. 

Odmawiając ważkości i delikatności poruszanym tematom i znacznie je 
upraszczając, moglibyśmy również rzec, iż u Miłosza wyraźne odrzucenie 
„bizantynizmu” moralnego oraz „ponurości, ciemności i siły” [Miłosz 1990, 
136] imperialnej potęgi Rosji wydaje się prawie wprost proporcjonalne do 
poczucia wyobcowania (a nawet powiedziałbym, do uczucia pogardy), które 
pisarz ma dla tej części systemu, jak też dla amerykańskiej kultury miejskiej 
(nie dla amerykańskiej przyrody, jak dobrze wiemy, choć nie ma tu czasu na 
                                                           

11 Ten i poprzednie cytaty pochodzą z Miłosz 1990, 134; 140; 138; 152; 135. 
12 Spośród różnych interwencji zadedykowanych temu trudnemu tematowi, warto zacyto-

wać przynajmniej Bodin 1997.  
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pogłębienie tego istotnego aspektu), której najbardziej ewidentne i brutalne 
przejawy to brak współczucia i ludzkiej solidarności, typowy dla społeczeń-
stwa pozorów i show-biznesu – „kraju wielkiej samotności”, jak go nazwie 
w tytule jednego z rozdziałów w swoich Rozmowach z Aleksandrem Fiutem 
[Fiut 1988]. To ogólnoogarniające poczucie nieprzynależności podkreśla 
poeta użyciem mocno nacechowanych uczuciowo zaimków dzierżawczych, 
co widać na przykład w liryku Nie mój – „Całe życie udawać, że mój ten ich 
świat”, z Pieska przydrożnego [Miłosz 1999, 12], który według mnie, przy-
najmniej częściowo, ponownie przywołuje dualizm uwydatniony poprzez 
użycie zaimków osobowych już we wstępie O moim zamiarze i w XIV eseju Ja 
i oni z Widzeń nad Zatoką San Francisco. A jest to zabieg chyba nieprzypadko-
wy dla autora takich wierszy, jak Mojość lub Moja wierna mowo. 

Jakie wnioski pozwalają nam wyciągnąć te nasze krótkie i pobieżne reflek-
sje? Jeśli chodzi o płaszczyznę historyczno-kulturową, rozważania Miło-
szowskie można postrzegać jako rekonstrukcję tożsamości w ramach praw-
dziwego „szukania ojczyzny”; na płaszczyźnie historyczno-politycznej 
i etycznej widać raczej wznowienie postawy dwudziestowiecznej, wolnej 
jednak od jakichkolwiek pozostałości nacjonalistycznych, odideologizowa-
nej, antyimperialnej i antyimperialistycznej, wywodzącej się z mesjaniczno-
-martyrologicznego, szczególnie Mickiewiczowskiego, myślenia. Na temat 
utopijnego charakteru tej konstrukcji napisała bardzo interesująco Barbara 
Toruńczyk [Toruńczyk 1987]. Owo „starcie” mentalności i kultur (pomijając 
osobowość), z którego wyrasta dialog Miłosza i Brodskiego – tak wnikliwie 
zanalizowany przez Irenę Grudzińską-Gross – mogłoby zatem być w pełni 
uważane za dwudziestowieczną wersję konfliktu między Mickiewiczem 
i Puszkinem, stanowiącego, oczywiście, jedno z głównych zagadnień roz-
działu Rodzinnej Europy poświęconego Rosji13. 

Słusznie Grudzińska-Gross podkreśla nieuniknioną różnicę między punk-
tem widzenia poety żyjącego w Imperium lub z niego pochodzącego a punk-
tem widzenia poety przynależącego do ludu przez to Imperium zniewolone-
go: „Brodski odrzuca historię i politykę, nie są one potrzebne poecie, bo 
pozostaje mu odpowiedzialność za największy skarb imperium, za jego język 
i kulturę” [Grudzińska-Gross 2007, 193]. Zatem dyskurs Brodskiego prze-
suwa się na plan głęboko indywidualny. „Jeżeli sztuka uczy czegoś (przede 
                                                           

13 Również autor tego artykułu powrócił do tych kardynalnych dla współczesnej literatury 
i kultury polskiej zagadnień, próbując dokonać „ekstremalnej syntezy” w niedawno wydanej 
książeczce: Marinelli 2008, w szczególności w rozdziałach: Panslavismo e messianismo: Puškin 
e Mickiewicz e L’Europa familiare, l’Asia occidentale e l’esilio: Miłosz e Brodskij.    
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wszystkim – uczy samego artystę), to to jest właśnie prywatny wymiar kon-
dycji ludzkiej”14, jak zadeklarował poeta rosyjski w swojej przemowie z oka-
zji odebrania Nagrody Nobla, pod czym, jak sądzę, jego polski „maestro” 
nigdy by się nie podpisał, gdyż zasadniczo dla Miłosza poezja ma dawać 
świadectwo i być aktem współczucia, „mówieniem za innych”. W poezji 
polskiej XX wieku – powie w V lekcji (Ruiny i poezja) Świadectwa poezji – „na-
stąpiło szczególne spotkanie jednostkowego z historycznym, co znaczy, że 
wydarzenia spadające na całą zbiorowość są odbierane przez poetę jako 
dotykające go w sposób najbardziej osobisty. Poezja wtedy nie jest alieno-
wana, czyli zgodnie z etymologią tego terminu nie jest cudzoziemską w spo-
łeczeństwie” [Miłosz 1983b, 76]. Do poczucia wyobcowania, alienacji oraz 
Heimatlosigkeit poety wygnańca dołączają po II wojnie światowej – wierność 
wobec własnego języka (Moja wierna mowo), jak i przede wszystkim współ-
czucie, solidarność i utożsamienie z tymi, którzy nie otrzymali ocalającego 
daru słowa poetyckiego: „Najlepsi jego synowie pozostają nieznani / Naród 
wielki, naród niezwalczony, naród ironiczny, / Umie rozpoznać prawdę 
zachowując o tym milczenie”, napisał w wierszu Naród (Światło dzienne, 
1953). I tu zamyka się tożsamościowy krąg z dyskursu Miłosza o Innej Eu-
ropie: „Imperia upadają i chwała im za to. / […] Ale / […] My słyszymy 
w powietrzu płacz więzionych ludów, / Które konania bestii widzieć nie 
zdążyli”, napisze w roku 1986 w Epitafium, będącym odległym o prawie 
trzydzieści lat echem innego wersu cytowanej ody pt. Naród: „Gorzkie łzy 
tego ludu przerywają w połowie pieśń”. Jakiż tu dystans tegoż Miłosza do 
Brodskiego sprzed kilku lat, któremu nie pozostawało nic innego jak, z ty-
pową dla siebie tragiczno-ironiczną przesadą, oznajmić: „Jak harem niezli-
czonych żon swoich wszechwładny szach / może zdradzić wyłącznie na 
rzecz innego haremu, / tak zmieniłem Imperium na inne” (Kołysanka Dor-
szowego Przylądka) [Brodski 1996, 125]. 

Tak więc nie wygląda to na przypadek, iż u schyłku życia największy poeta 
Imperium wybrał na miejsce swojego pochówku miasto ze snu, miasto na 
wodzie – miejsce, gdzie czas fizyczny i metafizyczny przenikają się; element, 
podważający zasadę horyzontalności i ujawniający głęboką samotność 
i przemijalność każdej istoty ludzkiej15. Natomiast Miłoszowi, który, jak 
domniemywam, chciałby być pochowany między lasami i rzekami w swych 
Szetejniach, dana została mogiła w dawnej stolicy jego ziemi, gdzie spoczął 
                                                           

14 Cytuję z wersji włoskiej: Brodskij 1988, 59. 
15 Na temat Brodskiego i mitu Wenecji, por. Loseff 1995, 217–225; Niero 2004, 69–73. 
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słusznie między królami i innymi wielkimi, którzy w ciągu historii umieli 
przemawiać na korzyść tej ziemi, nawet gdy jedyną prawdę można było 
jedynie „rozpoznać […], zachowując o tym milczenie” (Naród). 

Autoryzowane tłumaczenie z włoskiego: Joanna Longawa 

W nieco innej wersji artykuł ukazał się w języku francuskim jako: Miłosz et l’autre Europe 
[Miłosz a inna Europa], w: Czesław Miłosz et le vingtième siècle, red. M. Delaperrière, Paris 
2006, s. 21–31. 
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Czesław Miłosz’s “Native Realm” between Šeteniai and San Francisco Bay 

The article takes up the essential motif of European identity and memory, in Czesław 
Miłosz’s creativity and biography. The author aims to reconstruct Miłosz’s ideas of his own 
sense of belonging to Central and Eastern part of the old continent, of ‘the other Europe’, that in 
the writer’s memory served as an important reference point, even in the periods of depression or 
feeling of loss of identity caused by long emigration. Having analysed the convictions expressed 
by Miłosz in Native Realm, the author of the article aims to present the specific way of view-
ing the Nobel Laureate’s concept of Polish identity as well as European identity.  
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P a r y ż  

Wobec nicości. Miłosz – dysydent 

Czy cieszący się międzynarodowym rozgłosem Czesław Miłosz był dysy-
dentem? Ten, którego Josif Brodski, również laureat Nagrody Nobla, na-
zwał „jednym z największych poetów naszych czasów, może największym”? 
Otóż idea „dysydencji” wyklucza zazwyczaj uznanie. Prawda, iż Miłosz zaw-
sze był w opozycji do dominujących prądów każdego środowiska i każdej 
epoki, w których się znalazł. Adam Michnik pisał: 

[Miłosz] prowadził spór na wielu frontach. Spierał się bowiem nie tylko 
z sowieckim komunizmem i z zakłamaniem goszystowskich kontestatorów 
zachodniej lewicy, ale również bezwzględnie surowo oceniał polską tradycję 
bezmyślnej tromtadracji czy totalitarnego nacjonalizmu [Michnik 2004]. 

Niemniej ów mędrzec, zmarły w wieku 93 lat, zawsze budził uznanie! Od 
czasu pierwszego tomiku, za który otrzymał prestiżową nagrodę im. Filoma-
tów Związku Zawodowego Literatów Polskich. Potem, co prawda, cierpiał 
z powodu nagonki aparatu stalinowskiego, ale przecież ten właśnie aparat 
najpierw go zatrudnił, a potem w końcu wypuścił na Zachód, dając okazję 
do „wyboru wolności”; wreszcie we Francji lat pięćdziesiątych, nawet jeśli 
naraził się na ostracyzm zarówno francuskiej lewicy, jak i starej emigracji 
polskiej, nie ryzykował już życiem, ale poziomem życia… Prawda, że Ency-
klopedia polska potraktowała go wówczas jako „wroga Polski Ludowej” i że 
dzieła jego zostały zabronione. Niektóre ataki na pisarza były tak bardzo 
jadowite, że uznał on wówczas swą decyzję o emigracji za rodzaj samobój-
stwa, śmierć cywilną. A reakcje były często obrzydliwe, mówiono np.: jak to 
możliwe, że temu renegatowi, byłemu współpracownikowi stalinowskiego 
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reżimu, udało się otrzymać stanowisko na Uniwersytecie w Berkeley? Zdo-
być uznanie amerykańskiego środowiska jako wybitny przedstawiciel „Dru-
giej Europy”? I nawet otrzymać Nagrodę Nobla w 1980 roku?! 

Sukces wydaje się sprzeczny z obrazem ściganego dysydenta osadzonego 
w więzieniu, może zabitego w niewyjaśnionych okolicznościach. Niemniej 
bardziej szczegółowe spojrzenie na sam koncept wydobywa bardziej wyrazi-
sty sens. „Dysydenci”, „heretycy” – w pierwotnym tego słowa znaczeniu – 
to osoby, które nie zgadzały się z obowiązującą opinią (od łac. dissidens, 
imiesłowu czasu teraźniejszego od czasownika dissedere: „być w niezgodzie”); 
byli przede wszystkim bohaterami sumienia, wierności sobie. „Dysydentem” 
był tradycyjnie ten, kto wewnętrznie sprzeciwiał się systemowi w imię prze-
słanek samego systemu, jak w przeszłości Marcin Luter, Jan Hus i wielu 
innych. Dysydenci byli zawsze Don Kichotami walczącymi z wiatrakami 
różnych systemów, w XX wieku – państwa totalitarnego. 

Michnik przypomniał ostatnio definicję Jana Kotta: 

Są dwie różne tradycje dysydenckie: ariańska i purytańska, środkowo- 
i wschodnioeuropejska, i anglosaska. Ale wspólną postawą dysydencką jest 
odrzucenie religii państwowej, uznanie prywatnego sumienia i niezmąconego 
światła umysłu za ostatnią instancję, która pozwala rozróżnić prawo od 
prawnego bezprawia, wojnę sprawiedliwą od zaborczej, posłuszeństwo 
ustawom od niewolnictwa [Michnik 2003, 109]. 

Znaleźć w sobie samym źródło prawdy nie jest łatwo, przeciwstawić się 
nie tylko maszynie państwa, ale także dominującej opinii społecznej – politi-
cal correctness – wymaga heroizmu, który nie wszystkim jest dany. Gdy jednak 
źródło to zostaje znalezione, służy następnie wszystkim. 

W latach 60. XX w. Leszek Kołakowski wprowadził w Polsce rozróżnie-
nie między „kapłanem” i „błaznem” [Kołakowski 1959]. Filozof ów stał się 
z czasem ojcem duchowym antymarksistowskiej kontestacji i opozycji de-
mokratycznej w Polsce. Sam zadeklarował wówczas wybór postawy „bła-
zna”, który reprezentuje stałą krytykę każdego systemu nie tyle w szczegó-
łach, co w jego zasadach, ale bez podważania założeń samych systemu, pod-
czas gdy kapłan celebruje jedynie odziedziczone status quo. Postawa Miłosza 
mogłaby zostać porównana do roli „kapłana-bufona”, gdyż, z powagą ka-
płana, rozpoznając w każdej sytuacji jakąś rzeczywistość, rekonstruuje jej 
podstawy, fundament i następnie podważa ją w imię właśnie jej założeń. 
„Kapłan-błazen” celebruje swą kontestację jak misję. 
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Było w kulturze polskiej trzech „kapłanów-błaznów”: Witold Gombro-
wicz (również teoretyk zjawiska), Leszek Kołakowski (ze zrozumiałych 
powodów) i Józef Tischner – katolicki kapłan, filozof, dysydent powagi, ale 
też pisarz, wykorzystujący precyzyjne analizy i jednocześnie popularny język 
do ukazywania wymiaru uniwersalności etycznej. 

Czesław Miłosz przeżył większą część swego dorosłego życia poza granicami 
Polski, ale śledził zawsze ewolucję myśli w swym kraju i znał dobrze niuanse 
stylów. To on – „kapłan” poprzez swe wiersze w czasie okupacji zabawiał się 
pojedynkami na „miny” według zasad opisanych w Ferdydurke Gombrowicza. 
Następnie polemizował przez całe życie z tym pisarzem, Gombrowicz stał się 
jego uprzywilejowanym adwersarzem – jeszcze nawet w Traktacie teologicznym 
z 2002 r. W istocie, nie szukając jakiejś określonej roli, spełniał funkcję „głosu 
sumienia” kraju, jak też „lekarza dusz” wieku, wreszcie myśliciela – gdyż była to 
najlepsza droga do zwalczania największych zagrożeń stulecia, do wygrania 
walki o „rząd dusz”, wypowiedzianej w XX wieku przez moskiewską „Nową 
Wiarę”, ale także przez permisywny liberalizm amerykański. 

W ten sposób stał się niezależnym i niekontrolowanym przez nikogo my-
ślicielem kultury europejskiej. W Zniewolonym umyśle z 1953 r. tak notuje swą 
misję: „może urodziłem się po to, żeby przez moje usta przemówili »nie-
wolnicy na wieczność«?” [Miłosz 1980, 235]. Ale był poetą, nie politolo-
giem. Poetą, który bije się o to, by poezja współczesna mówiła o Rzeczywi-
stości (w sensie egzystencjalnym i ontologicznym, socjologicznym i metafizycz-
nym), a nie chroniła się w „poezji czystej” albo nie zabawiała się kolejnymi 
figurami stylu. Dlatego znajdujemy w jego dziełach, obok wierszy, esejów 
i powieści, notatki skopiowane w rozmaitych archiwach. Wiara w Rzeczywistość 
przeciwstawiała się wierze w teorie, ideologie, obowiązkowe poetyki. 

Jego wielkość polega z pewnością na tym, iż starał się wziąć pod uwagę 
kryzys wyobrażeń współczesnego człowieka, zdobycze nauki, które prze-
mieniają radykalnie wyobraźnię zachodnią oraz wpływ ideologii na umysły 
XX wieku. Nie głosząc sam, jak wielu współczesnych intelektualistów, 
„świata odczarowanego”, zarysował jednak jego perspektywy i – paradok-
salnie – jednocześnie je przekraczał. Zapowiadał przede wszystkim general-
ną przemianę systemu odniesień i prorokował transformację związków mię-
dzy wiarą, nauką i tożsamościowymi ideologiami. 

Nie będziemy przypominać tu szczegółów jego życia, którego etapy są 
jednocześnie kamieniami milowymi jego przemian. Zatrzymamy się tylko na 
najważniejszych aspektach jego biografii rozbitej na trzy etapy, które stano-
wią jednocześnie ramy Miłoszowej myśli. 
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Król jest nagi, czyli materializm dialektyczny  
w świetle zdrowego rozsądku 

W pierwszym okresie życia w Wilnie, w 1931 r., Miłosz uczestniczył 
w utworzeniu grupy poetyckiej Żagary. W tym katolickim i konserwatywnym 
mieście zdecydowanie należał do lewicy. Spowodowało to następnie (gdy 
pracował w radiu polskim) jego transfer do Warszawy. Wszystkie jego póź-
niejsze sprzeczności już są obecne w tym okresie, np. gdy podczas pierwsze-
go pobytu w Paryżu w 1934 r. chodził do Instytutu Katolickiego na wykłady 
o św. Tomaszu z Akwinu i prowadził długie dyskusje ze swym starszym 
kuzynem, francuskim poetą i mistycznym wizjonerem Oscarem Miłoszem. 
Ten okres twórczości jest często nazywany „katastroficznym”, gdyż ciemna 
intuicja wielkich katastrof cywilizacji wyrażała się w jego wierszach w oni-
rycznych obrazach przywołujących Apokalipsę. Poetycka forma inspirowana 
przez awangardę wprowadzała jednocześnie elementy surrealizmu; styl ten 
zostanie nazwany „drugą awangardą”. 

Poetyka jego wierszy zmieniła się podczas okupacji niemieckiej, którą spę-
dził w Warszawie, gdzie pod wpływem obrazów niewyobrażalnego okru-
cieństwa, odsłaniających względność ludzkiej cywilizacji, poeta zaintereso-
wał się jeszcze bardziej społecznym wymiarem człowieka, ale też myślą 
metafizyczną i etyczną. Wtedy to znalazł absolutne odniesienie wszelkiego 
poszukiwania: rzeczywistość, często później pisaną z dużej litery, wyrażającą 
Ład ukryty poza faktami i wydarzeniami; i przedmiot poszukiwań: Wiarę, 
Nadzieję i Miłość (tytuły wierszy z cyklu Świat. Poema naiwne z 1943 r.). 

Jego zdecydowane przekonania lewicowe tłumaczą pracę w służbie dy-
plomatycznej nowego reżimu: od 1946 do 1949 r. przebywa w Waszyngto-
nie jako attaché prasowy polskiej ambasady, potem w 1950 r. znajdzie się 
w Paryżu, gdzie, przerażony stalinowskim przełomem, wybiera azyl. Atako-
wany ostro przez konserwatywną emigrację londyńską, przyjęty został 
w środowisku paryskiej „Kultury” – będącej ośrodkiem myśli politycznej 
najbardziej twórczym, którego wpływy oddziałują aż do dzisiaj. Wtedy wy-
jawia w Zniewolonym umyśle – szybko uznanym za najważniejszą książkę z tej 
dziedziny – podstępną siłę „materializmu dialektycznego” zwanego z rosyj-
ska „diamatem”, czy też przez poetę „Nową Wiarą” lub „Metodą”. 

Zanim zajmiemy się niezwykłą siłą intelektualną tej książki, która szybko 
stała się klasyką tzw. sowietologii, trzeba przede wszystkim podkreślić, że jej 
publikacja była aktem odwagi dość wyjątkowym. Pisarz zerwał tym samym 
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wszelkie więzy ze swym krajem i skazał swe dzieła na niebyt. A ze strony 
sowieckich służb specjalnych mógł spodziewać się najgorszego. Z kolei emi-
gracja, a nawet środowisko „Kultury”, przyjęło jego analizy z niedowierzaniem. 
Wreszcie – last but not least – elity intelektualne Francji, zafascynowane wówczas 
Związkiem Radzieckim, a zwłaszcza postacią Stalina, mogły tylko odrzucić tego 
reakcyjnego emigranta odcinającego się od swoich uprzednich przekonań 
marksistowskich. Miłosz ze swej strony nigdy nie przebaczył Sartre’owi jego 
ataku na Camusa, który pragnął wyjawić istnienie obozów sowieckich i porów-
nywał stalinizm do faszyzmu. W rezultacie pomimo dziesięciu lat spędzonych 
we Francji Miłosz nigdy nie zdobył miejsca na Uniwersytecie; dopiero Amery-
kanie mianowali go profesorem w Berkeley w 1960 r. 

Zniewolony umysł wyjawia „słabość umysłów XX wieku wobec uroku so-
cjopolitycznej doktryny i ich gotowość do akceptacji totalitarnego terroru, 
aby uratować hipotetyczną przyszłość”, jak stwierdził we wstępie do angiel-
skiej wersji książki [Miłosz 1953]. Mechanizm potęgi ideologicznej, która 
zapewniła komunistom rząd dusz, jest w niej zdekonstruowany. Intelektuali-
ści Europy Środkowej i Wschodniej, którzy przeżyli podczas II wojny świa-
towej okropieństwa nieporównywalne z doświadczeniem Francuzów czy 
Belgów, odczuwali wewnętrzną pustkę, przed którą broniło ich, niczym 
jakieś zaklęcie, zmieszanie się z masą. Nowa Wiara spajała bowiem wszyst-
kie warstwy społeczne. Pozwalała przezwyciężyć poczucie absurdu: brało się 
wtedy pod uwagę tylko zbawienie gatunku, zapominając o losach jednostek. 
Nowa Wiara dawała poczucie konieczności historycznej „naukowo udo-
wodnionej”, gdyż przezwyciężała stare rozróżnienie między naukami ści-
słymi i humanistycznymi. Wreszcie jej prawda była potwierdzona przez 
sukces polityczny – potęgę Związku Radzieckiego, który zwyciężył Hitlera. 
Policyjny system uniemożliwiał wszelką odrębną analizę intelektualną, pod-
czas gdy argumenty Zachodu, opierające się na klasycznych konceptach, 
i poszczególne zjawiska same w sobie lub uporządkowane logicznie w klasy, 
były bezsilne wobec wyższości systemu, który postulował powszechną 
współzależność rzeczy. 

Dialektyka miała za zadanie uchwycenie zjawisk w ruchu stawania się. Jak 
mówił logik reżimowy Plechanow, cytowany przez Miłosza: „sprzeczności 
zawarte w pojęciach są tylko odbiciem […] sprzeczności, które zawarte są 
w zjawiskach”. Miłosz komentuje: 

[Metoda] naprzód wprowadza pojęcia, a później bierze ich sprzeczności 
za sprzeczności obserwowanego materiału. Metoda ta, „przeróbka Mark-
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sa na modłę rosyjską […], stanowi broń w rękach władców Centrum po-
tężniejszą niż same czołgi i działa”, gdyż dzięki niej „można udowodnić 
to, co jest władcom w danej chwili potrzebne, a równocześnie, co jest 
w danej chwili potrzebne, ustala się przy pomocy Metody” [Miłosz 1980, 
59–60, 62]. 

Ewentualni opozycjoniści są więc rozbrojeni intelektualnie, wpisani w parare-
ligijne rytuały, podczas gdy terror zobowiązuje wszystkich do odgrywania roli 
narzuconej przez sytuację. „Przez długi trening człowiek utożsamia się ze swą 
rolą i w końcu nie może już rozróżnić swego dawnego »ja« od postaci, w którą 
się wciela. W swych rozmowach małżonkowie w łóżku rozmawiają sloganami 
wiecu” [Miłosz 1980, 64]. Ale istnieje sposób na obronę przed podobnym utoż-
samianiem się z Nową Wiarą. Chodzi o technikę, która przypomina starą sztukę 
udawania przekonań w Persji islamskiej: ketman. Słowo to oznacza wewnętrzną 
wierność sobie, niewyrażoną, za to poddającą się wymaganiom chwili i sytuacji. 
Miłosz opisuje pewną ilość ketmanów: narodowy, czystości rewolucyjnej, este-
tyczny, pracy zawodowej, sceptyczny, metafizyczny i etyczny. Ketman dobrze 
wykonywanej pracy zawodowej np. pozwala na nadanie sensu życiu pomimo 
trybutu płaconego w formie wyrazów podporządkowania; ketman etyczny po-
lega na zachowaniu uczciwości osobistej, wrażliwości i uczynności w stosunkach 
osobowych, uczestnicząc jednocześnie w decyzjach okrutnych, jeśli wydają się 
konieczne dla zwycięstwa rewolucji światowej. Czy Miłosz mówił tylko 
o rzeczywistości krajów zsowietyzowanych? Analogiczne zjawiska mają miejsce 
również w krajach demokratycznych. 

Jedynie akt wiary może uratować przed urokiem Nowej Wiary. Niemniej 
argumenty intelektualne, niemożliwe do wypracowania na miejscu, mogą 
również odegrać pewną rolę. Miłosz usiłuje zdemontować Metodę. Naj-
pierw socjologicznie: system, który miał prowadzić do powszechnego bra-
terstwa, w istocie przyczynia się do negatywnej selekcji oportunistów i ludzi 
bez charakteru, jak i do walki wszystkich ze wszystkimi. Następnie odwołuje 
się do argumentów antropologicznych: los indywidualny, odniesienie trady-
cyjnej kultury europejskiej, zredukowany jest w Nowej Wierze do historii 
klas, a więc do dziejów zbiorowych. Metoda niszczy w jednostce dualizm, 
który pozwala jej przeżywać jakby równolegle życie osobiste i role społecz-
ne, redukuje go do przynależności społecznej. Czyni z człowieka „małpę 
społeczną”, wmawiając mu w dodatku przekonanie, że to, co niewyrażone, 
nie istnieje. Człowiek przestaje być twórczy, gdyż poza istnieniem cenzury 
i norm estetycznych czy tematycznych narzuconych przez partię, akt twór-
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czy wymaga absolutnej samotności, uwolnienia się od wszelkiej świadomości 
społecznej (nawet jeśli wyraża się ona następnie innymi drogami). A Nowa 
Wiara poddaje człowieka totalnej kontroli: 

Tylko ślepcy mogą nie widzieć tragicznej sytuacji, w jakiej znalazł się ga-
tunek ludzki, kiedy zapragnął wziąć swoje losy we własne ręce i usunąć 
przypadek. Ukorzył się przed Historią – a Historia jest okrutnym bó-
stwem. Rozkazy, jakie padają z jej ust, są głosem sprytnych kapłanów 
ukrytych w jego pustym wnętrzu. Oczy bóstwa są tak skonstruowane, że 
patrzą wszędzie, gdziekolwiek podąży człowiek [Miłosz 1980, 210]. 

Książka ta ugodziła system w serce. Nie tylko dlatego, że stanowiła mi-
strzowską analizę tego, co poeta nazwie później „ukąszeniem heglowskim”. 
Ale także dlatego, że wobec uwodzicielskiej siły marksizmu przypomniała 
kilka wartości zasadniczych, określających człowieczeństwo: twórczą wol-
ność związaną z samotnością, potrzebę nadziei, którą może dać tylko per-
spektywa eschatologiczna, wiarę w nieredukowalność człowieka do jakiej-
kolwiek doktryny czy kategorii społecznej – wiara w jego „boskość”, miłość 
w rodzinie jako „normalność”, fundament wszelkiego społeczeństwa i kul-
tury, wartość przynależności kulturowej, warunek konieczny dla skonstruo-
wania swej tożsamości, a więc i konieczność afirmacji narodowej, dalekiej 
jednak od plemiennej pychy i zbiorowego egoizmu, które mogą prowadzić 
tylko do katastrof. Miłosz opisuje to, co jest niezbędne, by wyzwolić się 
z niewolnictwa ideologicznego: zrozumieć i nazwać przemiany współcze-
snego świata, przewyższyć inteligencję doktryny, przezwyciężyć uzależnienie 
od opium zwulgaryzowanej wiedzy, która daje poczucie, że wszystko 
w świecie jest zrozumiałe i wytłumaczone. Naciska na obowiązek podpo-
rządkowania teorii, nawet najbardziej uwodzicielskich, testowi rzeczywisto-
ści – w tym rzeczywistości ludzkiej, a nie tylko sukcesu politycznego osią-
gniętego przez brutalną siłę, dlatego że nigdy nie będzie on trwały. 

Książka – obok szeregu wierszy i poematów – uczyniła z Miłosza jednego 
z ojców duchowych opozycji demokratycznej wobec komunizmu w latach 
70. i 80., jak i ruchu Solidarność. Lech Wałęsa, reagując na wiadomość 
o śmierci poety 14 sierpnia 2004 roku, wyznał, że wiersze Miłosza przyczy-
niły się do upadku reżimu komunistycznego: „Najpierw było słowo, a słowo 
ciałem się stało, to jest ewangeliczne, i on się w tej klasie mieścił”1. Nie 
                                                           

1 Źródło internetowe: http:/info.onet.pl/964853, 11,itemspec.html, wiadomość z dn. 
15.08.2004 [data dostępu: 15.08.2004]. 
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z przypadku robotnicy stoczni gdańskiej wybrali fragment jego wiersza (Któ-
ry skrzywdziłeś), by umieścić go na pomniku ofiar represji za strajki w 1970 r. 

Wiersz ten, napisany w 1950 r. krótko przed prośbą o azyl, afirmuje god-
ność człowieka poza wszelką jego przynależnością społeczną i buduje 
w podtekście przymierze pomiędzy intelektualistą i robotnikiem. Ta jedność, 
to przymierze niezbędne, aby protesty mogły dać jakieś owoce, zostało zrea-
lizowane w czasach pierwszej Solidarności – związku zawodowego i zara-
zem ruchu społecznego z 10 milionami członków. Doradcy Solidarności, 
najwybitniejsi intelektualiści kraju, byli po części dawnymi komunistami, 
którzy zrozumieli jak Miłosz albo za jego przykładem, że należało zdemon-
tować system intelektualnie. Podziemne publikacje od 1976 r., czy to Czarnej 
księgi cenzury, czy studiów nad niezbadanymi aspektami życia w Polsce Lu-
dowej, pozwoliły upublicznić absurdy, o których istnieniu nie miano pojęcia. 
Siła rozpoznania rzeczywistości umożliwiła obalenie „niewolnictwa myśli” 
opisanego przez Miłosza i prawie cała klasa robotnicza socjalistycznego 
kraju zaprotestowała przeciw dyktatowi partii i absurdom reżimu. To go 
trwale zdelegitymizowało w planie międzynarodowym. Upadek komunizmu 
nie miałby zapewne miejsca bez tego niezbędnego etapu. 

Można sądzić, że kamień rzucony przez Miłosza stał się jednym z pierw-
szych impulsów tej lawiny. Jest to obraz, którego sam użył w Traktacie 
moralnym z 1947 r.: 

Nie jesteś jednak tak bezwolny, 
A choćbyś był jak kamień polny, 
Lawina bieg od tego zmienia, 
Po jakich toczy się kamieniach. 
[Traktat moralny, Miłosz 1981a] 

Głos Kasandry 

W 1960 r. Miłosz wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i zostaje profeso-
rem slawistyki na Uniwersytecie w Berkeley. Znajduje się wtedy w centrum 
rewolucji obyczajowej, która w 1968 r. przetoczyła się przez cały świat. Ob-
serwuje przemiany, nie porzucając poezji, która czyni go znanym i zapewnia 
z czasem szereg prestiżowych nagród. W Berkeley nawet Nagroda Nobla 
zmieni jego pozycję jedynie w tym, że jak gdzieś z humorem notuje, od tej 
pory będzie miał stałe miejsce na parkingu Uniwersytetu. Nie przestaje pisać 



MICHAŁ MASŁOWSKI (Paryż): Wobec nicości. Miłosz – dysydent 37 

wierszy i esejów, zaczyna być zaliczany do elity amerykańskiej, chociaż pisuje 
praktycznie wyłącznie po polsku. W tym okresie można by sądzić, że nasz 
pisarz już nic nie ma wspólnego z jakąkolwiek dysydencją. A przecież, cho-
ciaż należał do „systemu”, starał się odnaleźć jego korzenie, zrozumieć ewolu-
cję zachodniej cywilizacji i zapobiec możliwej katastrofie. Bronił podstawowych 
wartości i w ich świetle krytykował współczesną ewolucję. Dla naszego tematu 
najważniejsze są napisane wówczas – obok wielu wierszy – eseje takie, jak: Zie-
mia Ulro (1977), Władca ziemi (1977) i zwłaszcza Widzenia nad Zatoką San Fran-
cisco (1988), książka, nad którą wypada nam się zatrzymać. 

Autor analizuje, rozmyśla o rozwoju naszej cywilizacji, wychodząc od 
przekonań wielu intelektualistów, że problemy napotykane w Kalifornii 
staną się problemami całego cywilizowanego świata. Ale przypomina także 
utworzenie Ameryki przez wygłodzonych i brutalnych pionierów. „Drapa-
cze chmur San Francisco […] wyrosły z elementu niższego, wstydliwego, 
z materii, która nie została wyniesiona na wysokości ducha” – stwierdza, ale 
jednocześnie, na podstawie rzymskiej virtus, cnoty, która oznacza siłę charak-
teru, są nią „odwaga, stanowczość, wytrwałość, panowanie nad ciągle 
zmiennymi emocjami i odruchami” [Miłosz 2000, 154]. W tym sensie tech-
nika jest skondensowaną cnotą. 

Ale właśnie styl american way of life przechodził poważną erozję. W „nowej 
Ameryce” zapanowała nienawiść do cnoty, nieogolone brody i marihuana, 
która zastąpiła whisky obrońców systemu – były to jej znaki wywoławcze: 

Zanegować cnotę należy więc, przeciwstawiając pracowitości lenistwo, 
purytańskiej represji popędów ich natychmiastowe zaspokojenie, jutru 
dzisiaj, alkoholowi marihuanę, powściągliwości w okazywaniu uczuć 
niewstydzącą się uczuciowość, izolacji jednostek gromadność, kalkulacji 
beztroskę, trzeźwości ekstazę, rasizmowi melanż ras, posłuszeństwu poli-
tyczną rebelię, sztywnej powadze poezję, muzykę i taniec. […] Honoro-
wany jest człowiek pierwotny [Miłosz 2000, 159]. 

U początków tego kryzysu znajduje się, jego zdaniem, europejskie poczucie 
mdłości (la nausée Sartre’a), moralna dymisja elit w imię marzenia o możliwym 
utożsamieniu, już po rewolucji komunistycznej, egzystencji z esencją – w jakiejś 
mitycznej krainie; jest to marzenie, którego emblematem stał się ZSRR. Miłosz 
aż za dobrze znał nicość tej utopii i przerażony był, do jakiego stopnia 

duch europejski nienawidził siebie […], być może tak maskując dotkliwe 
poczucie własnej hańby. […] Ale podczas kiedy duch tak się natężał 
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w ucieczce, ciało, z łaski Ameryki, która przez dłuższy czas musiała trzymać 
europejską gospodarkę w „żelaznym płucu” i odżywiać ją sztucznie, żarło, 
piło, kupowało samochody i lodówki [Miłosz 2000, 119]. 

Otóż kryzys ten, samoobrzydzenie, został eksportowany do Stanów Zjed-
noczonych, zwłaszcza przez teatr absurdu nauczany w szkołach albo też 
przez powieści i teorie. 

Rezultat został zwielokrotniony przez poczucie alienacji, związane z me-
chanizacją życia, z liczbą autostrad, telewizyjnych reportaży, ukazujących bez 
przerwy całe okrucieństwo świata. Doprowadził do marzenia o wyspach 
szczęśliwych, o wolnym seksie – który jest wszak antyerotyczny, do deficytu 
pożądania, co skutkowało z kolei poczuciem nudy rodzącej się w przestrzeni 
bez żadnego kierunku. Stąd ucieczka w narkotyki. Miłosz przypomina narkotyk 
z powieści Witkacego Nienasycenie (1932), który już mu raz posłużył jako przy-
kład w Zniewolonym umyśle. W powieści tej armia chińska, aby przygotować pod-
bój Europy, rozprowadza pigułki Murti-Binga, zapewniające poczucie szczęścia 
i pogodę ducha. Wszystkie problemy wydają się wówczas bez znaczenia, a jed-
nostka chętnie akceptuje nowych władców. Miłosz najpierw porównał działanie 
tej pigułki do materializmu dialektycznego, który likwidował wszelki możliwy 
problem poprzez wytłumaczenie konieczności historycznej każdego zdarzenia 
i czynu. Obecnie porównuje działanie Murti-Binga do LSD. Pewna liczba ma-
nipulacji wyborczych czy politycznych staje się wtedy łatwiejsza. Rewolta beat-
ników czy hippisów jest buntem bez celu, niszczycielskim. 

Z dwu wielkich wydarzeń XX wieku – rewolucji bolszewickiej i ameryka-
nizacji – drugie zdecydowanie wygrało w planie światowym. Niemniej na 
obecnym etapie indywidualne losy pozbawione sensu, bez żadnego powiewu 
ducha, rozgrywają się według schematu koła, podczas gdy cywilizacja za-
chodnia, wyrosła na Biblii i w opozycji do myśli greckiej, odwołuje się do 
ruchu strzały, lecącej aż do celu albo do przyrzeczonego końca, albo wresz-
cie do wiary, że jakiś koniec będzie miał miejsce. Ta tradycja religijna, przeję-
ta przez chrześcijan, przyjęła potem świecką formę wiary w postęp – tech-
niczny, moralny albo społeczny. I nawet, jeśli przygotowuje się wielka prze-
miana cywilizacji, nie widać jak na razie, w jakim kierunku. Póki co, przywo-
łuje ona obraz olbrzymiego śmietnika, podczas gdy nowe pokolenia są 
w szkołach w pewnym sensie zaprawiane w nihilizmie [Miłosz 2000, 210]. 

Stwierdzenia te prowadzą Miłosza do deklaracji, które mogłyby być po-
traktowane jako naiwne, gdyby nie następowały po uprzedniej precyzyjnej 
analizie: 
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naprawdę tylko jednostka jest realna, nie masowe ruchy, w których sama 
się dobrowolnie zatraca, żeby uciekać od siebie. […] Nie mam ambicji 
zbawiania Ameryki czy świata. Tu i teraz staram się tylko odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czego w Ameryce się nauczyłem i co w tym jest dla mnie 
szczególnie cenne. Streszczę to w trzech za i przeciw: za tzw. przeciętnym 
człowiekiem, przeciw arogancji intelektualistów; za tradycją biblijną, przeciw 
poszukiwaniom jednostkowej albo kolektywnej Nirwany; za nauką i tech-
niką, przeciw marzeniom o pierwotnej niewinności [Miłosz 2000, 219]. 

I w konkluzjach poeta stwierdza, że nasza przyszłość nie zależy już od te-
go, co zwało się humanioriami, ale od religii i od nauki. Wobec kryzysu religii, 
który utożsamia z kryzysem wyobraźni przestrzennej, zaprzęgnie się do 
pracy nad wyobraźnią współczesnego człowieka. 

O przestrzeń antropocentryczną 

Bycie człowiekiem lewicy i katolikiem wydaje się dzisiaj wewnętrznie 
sprzeczne. Prowokuje podejrzenia z jednej i z drugiej strony. W dodatku dla 
intelektualisty, przyznawanie się do Kościoła instytucjonalnego bywa kom-
promitujące. Dla wiernego z kolei dyskutowanie prawd wiary bez dyplomu 
teologa może być skandaliczne. 

Kwestie metafizyczne zajmowały Miłosza od początku, co jest normalne 
ze względu na wychowanie w bardzo katolickim polskim Wilnie. Jego punkt 
widzenia wahał się pomiędzy odrzuceniem dogmatyzmu i fascynacją dla 
solidnej struktury intelektualnej teologii, którą okazyjnie studiował. Powoli 
jednak, zwłaszcza w ciągu ostatnich piętnastu lat życia, jego optyka stabilizu-
je się. Patrzy na religię oczami poety i myśliciela-antropologa, ale także 
„niewyznanego mistyka”. Jako myśliciel konstatuje kryzys wierzeń; jako 
poeta przypisuje go przekształceniom przestrzennej wyobraźni; jako „mi-
styk”, wyczuwa niewystarczalność sformułowań dogmatycznych i poszukuje 
strawy duchowej u autorów ezoterycznych, u wizjonerów, a nawet herety-
ków – u Orygenesa, Böhmego, Swedenborga, Mickiewicza, Blake’a, Soło-
wiewa, Oscara Miłosza, Simone Weil… W rezultacie jego warsztat intelektu-
alny w dziedzinie religii staje się wyjątkowo bogaty, nawet jeśli ukrywa to za 
pozorną nonszalancją, która zapewnia mu wolność wypowiedzi. 

Poświęca tym zagadnieniom całą serię esejów, książek i wierszy: Ziemię 
Ulro, Metafizyczną pauzę, kilka rozdziałów Rodzinnej Europy i Widzeń nad Zatoką 
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San Francisco, ale przede wszystkim wiersze i poematy z ostatniego zbiorku 
Druga przestrzeń: Późną dojrzałość, Traktat teologiczny i Ojca Seweryna. W Traktacie 
teologicznym sięga do gatunku poematu filozoficznego rozwiniętego w Polsce 
w XIX wieku, zwłaszcza przez Cypriana Kamila Norwida – którego Jan 
Paweł II nazwał „jednym z największych poetów i myślicieli chrześcijańskiej 
Europy” i którego cytował wielokrotnie w swych encyklikach i listach pa-
sterskich. Papież, który był również poetą, zarzucił raz Miłoszowi, że 
w swych utworach religijnych czyni jeden krok do przodu i jeden do tyłu, na 
co poeta odpowiedział, że w naszej epoce nie sposób czynić inaczej. Po 
ukazaniu się Traktatu teologicznego w 2002 r. Jan Paweł II opublikował rów-
nież poemat filozoficzny, jakby Miłoszowi w odpowiedzi, Tryptyk rzymski 
(2003), podejmujący szereg kwestii podniesionych przez Miłosza, by prze-
formułować je w sposób bliższy nauczaniu Kościoła. 

Pytania, które są obsesją poety, dotyczą obecności Zła w świecie, niewy-
starczającego związku między dogmatami i wyobraźnią skrystalizowaną 
w średniowieczu z wiedzą współczesnego człowieka oraz to, co można by na-
zwać kryzysem ontologicznym cywilizacji, to znaczy: utratą zmysłu Rzeczywi-
stości, jakby nominalizm średniowieczny osadził się na nowo w umysłach. 

Nie będziemy szczegółowo śledzić meandrów myśli Miłosza dotyczącej 
problemu obecnego w świecie Zła. Wspomnimy jedynie, że Zło jest wpisa-
ne w porządek natury – tłumaczy to, dlaczego Szatan jest Księciem tego 
świata, jak poeta lubi powtarzać za Simone Weil, obecność Boga objawia się 
jedynie w krzyku Jego Syna na krzyżu: „Boże, Boże! czemuś mnie opuścił!” 
Również historia, ów nowy bóg XX wieku, okazuje się tylko ludożerczym 
idolem. Niemniej obecność Boga, umykając wszelkiej spekulacji, objawia się 
w przestrzeni międzyludzkiej, w rodzaju „kościoła ludzkości” – Miłosz po-
dejmuje tu sformułowanie Gombrowicza – i w ten sposób tłumaczy on 
potrzebę obrzędu, który „konstruuje przestrzeń sakralną” [Miłosz 2000, 
225]. Poeta, który podkreśla przy każdej okazji nieredukowalną wartość 
jednostki (wiara jako „tajemnica jednostkowej wolności i jednostkowego 
przeznaczenia”) [Miłosz 2000, 225], uznaje jednocześnie potrzebę, nawet 
konieczność Kościoła instytucjonalnego, nadającego wierzeniom strukturę. 

Wartościowanie przestrzeni relacyjnej pozwala nam przejść do podstawo-
wej dla niego troski – rekonstrukcji wyobraźni przestrzennej przystosowanej 
do naszych czasów. Miłosz traktuje to jak zadanie: 

Kaznodziei nawołujących do wewnętrznej odnowy, „odnowy serc”, było 
zawsze mnóstwo, nic na ogół to nie pomagało na okrucieństwo i krzyw-
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dę, i moi przyjaciele sądziliby, że postradałem zmysły, gdybym wystąpił 
z ewangelicznym wezwaniem. Nie liczę jednak wcale na wysiłek woli, ale na 
to, co jest od woli niezależne: na dane, które by na nowo uporządkowały na-
szą wyobraźnię przestrzenną [Miłosz 2000, 222]. 

Przypomina, że jeśli podział przestrzeni sakralnej na Niebo, Ziemię i Pie-
kło zdaje się wpisany we wszelkie egzystencjalne doświadczenie, nie można 
już umieszczać ich w tradycyjnej przestrzeni newtonowskiej, gdyż widzimy 
dziś nasz świat raczej jako dynamiczny system ruchu i stawania się. Jedynie 
przestrzeń antropocentryczna, zgodna z ustaleniami współczesnej wiedzy, 
może przyjąć w odczarowanym świecie człowieka wydziedziczonego. Nie-
mniej trzeba zauważyć, że laboratoria naukowe zaczarowują na nowo tę 
przestrzeń dla nas, mnożąc czasy i przestrzenie i zamieniając rzeczywistość 
w gabinet luster. 

Przemiany aktualne podają jednak w wątpliwość rozumienie najbardziej 
podstawowych dogmatów wiary: 

Ciepła, ludzka obecność Boga, który się wcielił […]. Syn, a obok niego 
Matka, matka odwieczna, zawsze bolejąca nad cierpieniem swego dziec-
ka, opiekunka, orędowniczka – i tak dogmat Trójcy niepostrzeżenie 
przepływa w wyobraźni w inny, niesformułowany dogmat Trójcy: Ojca, 
Matki i Syna. […] W ten sposób obok fizykalnej przestrzeni budowana 
jest przestrzeń czysto ludzka wypełniona promieniami, które przebiegają 
od oczu do oczu, od rąk do rąk, głosami próśb i modlitw. Cała ludzkość, 
miniona i teraźniejsza, jest zaiste Kościołem utrzymującym się poza zwy-
kłą przestrzenią i czasem, Kościołem przeciwstawionym konieczności 
wpisanej we wszechświat. Katolicyzm jest najbardziej antropocentryczną 
z religii i niejako przez swój nadmiar boskiego człowieczeństwa opiera 
się unicestwiającym poszczególnego człowieka naukom ścisłym [Miłosz 
2000, 84]. 

Jak widzimy, Miłosz nie waha się uderzyć w najpoważniejsze tabu, ukazu-
jąc powiązania pomiędzy strukturą Trójcy i rodziną, aby przywrócić życie 
symbolom i zastygłym archetypom. W Traktacie teologicznym wypowie to 
krótko: 

Katolickie dogmaty są jakby o parę centymetrów 
Za wysoko, wspinamy się na palce i wtedy 
Przez mgnienie oka wydaje się nam, że widzimy. 
[Traktat teologiczny, Miłosz 2002] 
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Chodzi więc o powiązanie na nowo prawd wiary z indywidualnym do-
świadczeniem. Jeśli to się nie uda, kryzys dotknie, jak to już ma miejsce, 
podstaw naszego rozumienia, gdyż dzisiaj „wiara jest podminowana niewiarą 
w wiarę, a niewiara niewiarą w niewiarę” [Miłosz 2000, 38]. 

Dochodzimy w ten sposób do problemu kryzysu ontologicznego współ-
czesnego człowieka, związanego z nihilizmem i brakiem pragnienia, i osta-
tecznie z problemem sensu życia człowieka Zachodu. Tego, co ukazało mu 
się jasno w Berkeley w 1968 r., w obliczu procesji z ogromnym fallusem, 
z obnażaniem ciał, które nikogo nie szokowało (Oeconomia divina, Mała pauza 
z tomu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada [Miłosz 1981b, 164, 222]. 

Ale kryzys ten, jak widzieliśmy, już objawił się w pustce odczuwanej przez 
intelektualistów po II wojnie światowej, pustce, którą usiłowali zapełnić 
rytuałami Nowej Wiary. Otóż stanie się częścią masy albo tłumu zdecydo-
wanie nie wystarcza, gdyż „tylko to ma wartość, co może istnieć dla czło-
wieka w momencie, gdy grozi mu bliska śmierć” [Miłosz 1977, 51]. Czło-
wiek wydziedziczony, konsument bez opamiętania, przekształca przestrzeń 
naturalną i boską, silnie zsemantyzowaną, w olbrzymie śmietnisko, w zna-
czeniu dosłownym i przenośnym – pozbawioną wszelkich znaczeń. Trzeba 
rozpocząć na nowo pracę nad sensem, tak jak mówi się o pracy nad żałobą 
– przypominając człowiekowi jego godność: 

Chciałbym by każdy i każda wiedzieli, że są dziećmi króla 
i byli pewni swojej duszy nieśmiertelnej 
[Elegia dla Ygrek Zet, Miłosz 1984] 

* * * 

Czesław Miłosz nigdy nie był politykiem ani opozycjonistą w tradycyjnym 
znaczeniu tego słowa, jak na przykład Vaclav Havel – który, choć był pisa-
rzem, zaangażował się w politykę i został prezydentem. Nie był też herety-
kiem czy apostatą, mimo że wyraźnie dystansował się od doktryn rozmai-
tych środowisk, z którymi był związany… Nigdy nie przystosowywał się do 
środowisk, z którymi można by go łączyć, a kiedy czasem zgadzał się z po-
wszechną opinią, niemal za to przepraszał. Czyżby był po prostu nonkon-
formistą? Albo indywidualistą za wszelką cenę? Myślę, że to, co najlepiej go 
charakteryzuje, to motywy jego niezgody, przeważnie instynktowne, zanim 
nie zostały uświadomione i zintelektualizowane. 

W katolickim, konserwatywnym Wilnie odrzucał wszelką manifestację na-
cjonalizmu, antysemityzmu, narodowej czy kościelnej rytualności, zbliżając 
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się do środowisk lewicowych. Ale też nigdy nie stał się członkiem partii 
komunistycznej, nawet wtedy, gdy pracował w służbach stalinowskiej Polski. 

Dlaczego opuścił swój kraj? Sam zawsze podawał trywialne powody: 
strach w oczach ludzi, narzucenie stylu socrealistycznego nie do zaakcepto-
wania przez samo poczucie smaku… Ale jego analizy umieszczone w Znie-
wolonym umyśle czy Rodzinnej Europie wskazują, że w systemie, który w założe-
niach chciał szczęścia ludzi, zapomniano o konkretnym człowieku – o jego 
duchowości, wolności, twórczości. „Prawdziwy wróg człowieka jest uogól-
nienie”, zanotuje w Sześć wykładów wierszem: Wykład IV2 [Miłosz 1987, 71], 
podczas gdy manipulacje ideologiczne i uwodzenie „heglowskim ukąsze-
niem” godziły w zdrowy rozsądek i w żadnym wypadku nie mogły odpo-
wiedzieć na wewnętrzną pustkę człowieka. 

Nie będąc politologiem ani politykiem, jako poeta i myśliciel, Miłosz wię-
cej z pewnością zrobił niż zawodowi politycy, by obnażyć szalbierstwo No-
wej Wiary i to w wymiarze międzynarodowym. Zniewolony umysł stał się jego 
najbardziej znaną książką, co jednak denerwowało go jako poetę. A francu-
skie tłumaczenie tytułu innej z jego książek, Rodzinnej Europy – Une autre 
Europe stało się terminem używanym powszechnie dla określenia Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

Jego nonkonformizm również w stosunku do zachodniego społeczeństwa 
dobrobytu miał – jak widzieliśmy – charakter niezgody na pasywność 
i sterylność intelektualnych środowisk amerykańskich i, szerzej, zachodnich 
(ze specjalnym zacietrzewieniem, jeśli chodzi o środowiska intelektualistów 
francuskich tzw. rive gauche), w których, w imię postępu i marzenia o przy-
szłym szczęściu, zapominano o najbardziej podstawowych potrzebach – 
godności, sensu życia, nadziei. Potrzeby te mogły się oprzeć tylko o wymiar 
metafizyczny człowieka, jaka by nie była jego wiara. Jednocześnie pisarz 
manifestował swój wybór katolicyzmu, nie przyjmując go literalnie ani nie 
zamykając się w dogmatyce, zbyt odległej i niezrozumiałej dla człowieka 
współczesnego. Jego refleksje o przemianach wyobraźni religijnej zbliżają go 
do niektórych teologów współczesnych i jednocześnie otwierają wyspecjali-
zowany język dla szerszej publiczności. 

W niezgodzie z intelektualistami, ale też z teologami, uzyskuje jednak 
uznanie (jeśli nie zgodę) i jednych, i drugich, a Nagroda Nobla jest znakiem 
szacunku dla talentu, ale też dla oryginalności i niezależności jego myśli, 
                                                           

2 A w innym miejscu: „Ogólność pożera Szczególność” (Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, 
IV Nad miastami, 2) [Miłosz 1981b, 216]. 
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która zawsze chce określić to, co podstawowe – człowieka we wszystkich 
jego wymiarach. 

Czesława Miłosza po śmierci wspominało i chwaliło wielu poetów, myśli-
cieli, teologów i polityków… Leszek Kołakowski, jeden z największych 
żyjących wówczas jeszcze polskich filozofów, podkreślił, że Miłosz „był 
poetą myśli trudnej, potykającej się nieustannie o sprawy dla naszego życia 
główne: sprawę Boga i wiary, sprawę rozumu i miłości, sprawę narodu, 
o pytania nierozstrzygalne prawie”3. Robert Hadd, amerykański poeta i tłu-
macz, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, podkreślił, że dla Amerykanów 
Miłosz był busolą moralną. Inny Amerykanin, Edward Hirsch, prezes Guggen-
heim Memorial Foundation, uznał go za najważniejszego poetę XX wieku, tego, 
który nauczył swe pokolenie, jak myśleć historycznie. Adam Zagajewski, polski 
poeta, podkreślił, iż był on najważniejszym świadkiem XX wieku, „fenomenal-
nym poetą, niezwykłym myślicielem, bo u Miłosza łączy się aspekt artystyczny 
z pracą myśliciela”4. Marek Skwarnicki, poeta, przyjaciel papieża, potwierdził, że 
Jan Paweł II Miłosza zawsze „wszystko czyta”. A ambasador Polski we Francji 
Jan Tombiński podkreślił, iż „Miłosz patronował pokoleniu Solidarności, przy-
wrócił mojemu pokoleniu język i rozumienie rzeczywistości. Wydawał się po-
nadczasowy w szybko zmieniającym się świecie”5. 

* * * 

Spróbujmy teraz zreasumować w skrócie ów rodzaj kopernikańskiego 
przewrotu wyobraźni, jaki Miłosz głosi we współczesnym świecie zagrożo-
nym przez katastrofę nonsensu. Polega on na przejściu od pionowej, nie-
zmiennej przestrzeni newtonowskiej do poziomej przestrzeni dynamicznej, 
relacyjnej, ale przy wydobyciu jednocześnie na jaw transcendencji w per-
spektywie eschatologicznej. Wiara jest wtedy tajemnicą wolności i jednost-
kowego powołania. I jeśli jasna myśl i niezłomna wola są do tego potrzebne, 
nie można zapominać ani o pragnieniu, które zrodziło tę myśl, ani o emo-
cjach zakorzenionych w archetypach i w egzystencjalnym doświadczeniu, 
które ożywia pradawne symbole, bez których człowiek nie odróżniałby się 
od obywateli królestwa zwierząt. 
                                                           

3 Źródło internetowe: http:/info.onet.pl/964853, 11, itemspec.html, wiadomość z dn. 
15.08.2004 [data dostępu: 15.08.2004]. 

4 Źródło internetowe: http:/info.onet.pl/964795, 11, itemspec.html, wiadomość z dn. 
15.08.2004 [data dostępu: 15.08.2004]. 

5 Źródło internetowe: http:/info.onet.pl/964778, 11, itemspec.html, wiadomość z dn. 
15.08.2004 [data dostępu: 15.08.2004]. 



MICHAŁ MASŁOWSKI (Paryż): Wobec nicości. Miłosz – dysydent 45 

Literatura 

Kołakowski L., 1959, Kapłan i błazen, „Twórczość”, nr 10; przedruk w: Kołakowski L., 2010, 
Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, Kraków. 

Michnik A., 2003, Wyznania nawróconego dysydenta, Warszawa. 
Michnik A., 2004, Umysł wyzwolony – Adam Michnik o Czesławie Miłoszu, „Gazeta Wyborcza”, 

15.08. 
Miłosz C., 1953, The Captive Mind, tłum. Zielonko J., London. 
Miłosz C., 1977, Ziemia Ulro, Paryż. 
Miłosz C., 1980, Zniewolony umysł, Paryż. 
Miłosz C., 1981a, Poezje I, Paryż. 
Miłosz C., 1981b, Poezje II, Paryż. 
Miłosz C., 1984, Nieobjęta ziemia, Paryż. 
Miłosz C., 1987, Kroniki, Paryż. 
Miłosz C., 2000, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków. 
Miłosz C., 2002, Druga przestrzeń, Kraków. 

Źródła internetowe 

http:/info.onet.pl/964795, 11, itemspec.html, wiadomość z dn. 15.08.2004, [data dostępu: 
15.08.2004] 

http:/info.onet.pl/964778, 11, itemspec.html, wiadomość z dn. 15.08.2004, [data dostępu: 
15.08.2004]. 

http:/info.onet.pl/964853, 11, itemspec.html, wiadomość z dn. 15.08.2004 [data dostępu: 
15.08.2004]. 

Confronting Nothingness. Miłosz – Dissident 

Worldwide known poet, Czesław Miłosz, was he a dissident? The idea of ‘dissidency’ usually 
excludes appreciation. Yet Miłosz, being always in opposition to dominant tendencies, was 
always acknowledged. The article presents three periods of his life: in Vilnius, in Paris and in 
America. In catholic and conservative Vilnius he represented a “left-wing” orientation. Af-
terwords when he worked in Polish radio, it caused his transfer to Warsaw. His leftist beliefs 
explain his work in diplomacy for a new regime. This continued till 1950 when Miłosz, terri-
fied with Stalinism, chose asylum in Paris. He was being fiercely attacked both by conserva-
tive emigration and leftist French intellectuals. He was accepted, however, by Parisian Kultura 
circle – the most creative centre of political reflection. In The Captive Mind – soon acknowl-
edged as the most important book in this matter – Miłosz masterfully diagnoses “a new 
faith”. In 1960 Miłosz became a professor in the Department of Slavic Languages and Litera-
tures in Berkeley. It was there that important works analyzing nihilistic crisis of Western 
civilization and consumerism connected with Americanization were written: The Land of Ulro 
(1977), Emperor of the Earth (1977) and especially A View of San Francisco Bay (1988). His reflec-
tions concentrate also on ontological crisis and working on new religious imagination. 
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Czesław Miłosz was never a politician or oppositionist in a traditional sense of these terms. 
Nevertheless, he kept searching for the essence and roots of ideology, the style of life and 
faith, regarding the fundamental values he fiercely criticized Communism, Americanization 
and the usurpation of faith by Polish nationalism. He was appreciated, but protests against 
his burial at Skałka confirm how sharp and influential his observations were. 

Key words: Czeław Miłosz, biography, ideology 
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Ameryka widziana oczyma Czesława Miłosza 

Czesław Miłosz dorastał na obszarze wieloetnicznym, a sprawy narodowo-
ściowe i międzykulturowe stanowiły bardzo ważny wątek w jego twórczości. 
Zresztą los przyczynił się do tego, że pisarz opuścił kraj, lata emigracji wzboga-
ciły jego wiedzę o zachodnich Europejczykach, zaś później o mieszkańcach 
Ameryki Północnej. Pracował jako dyplomata w latach 1946–1950, a później 
jako wykładowca na Uniwersytecie w Berkeley, co pozwoliło mu na odkrywanie 
Ameryki oraz zgłębianie wiedzy o wielu konkretnych realiach, jak również 
o osobliwościach ducha amerykańskiego, ujętego w szerokim kontekście powią-
zań historycznych. Bazując na swoich wcześniejszych doświadczeniach oraz 
stosując odpowiednią metodologię1, pisarz śledził z bliska nie tylko bogactwo 
i różnorodność przestrzeni geograficznej, ale również specyfikę ducha amery-
kańskiego w rozległym i złożonym kontekście wielokulturowym. Poświęcił tym 
zagadnieniom obszerny tom esejów Widzenia nad Zatoką San Francisco (1969). 

Nasze zwięzłe rozważania o charakterze imagologicznym dotyczą właśnie te-
go tomu2. Fundamentalna cecha ducha amerykańskiego, na jaką zwraca uwagę 
autor polski i wokół której snuje swoje dalsze myśli i refleksje, to określona 
dwoistość Amerykanów, polegająca na wyraźnym wahaniu się pomiędzy sukce-
sem a rozpaczą. W porównaniu z Europejczykami Amerykanie znają o wiele 
lepiej drogę do sukcesu, ale w tym samym czasie doznają dokuczliwego poczu-
                                                           

1 Por. Rodzinna Europa [Miłosz 1980] i Ziemia Ulro [Miłosz 1977]. W moim tłumaczeniu 
ukazały się w języku rumuńskim następujące tomy esejów Czesława Miłosza: Zniewolony umysł 
[Gândirea captivă, Bucureşti 1999; drugie wydanie 2007]; Rodzinna Europa [Europa natală, Bucu-
reşti 1999], Ziemia Ulro [Ţinutul Ulro, Bucureşti 2003], Widzenia nad Zatoką San Francisco [Privind 
dispre Golful San Francisco, Piteşti 2007]. 

2 Korzystam z wydania: Miłosz 1989. 
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cia wyobcowywania, pewnego nihilizmu dającego się zauważyć szczególnie 
wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Sukces amerykański był i dalej jest 
możliwy dzięki określonym cechom i właściwościom, takim jak na przykład 
świadomość dobrze wykonanej pracy, odrzucenie samowystarczalności czy 
amerykański purytanizm, który codziennie przejawia się w uświadamianiu sobie 
własnych ograniczeń, ale też możliwości ciągłego doskonalenia się. W świecie 
amerykańskim – ale nie tylko tam – dwa czynniki odgrywają decydującą rolę: 
religia i nauka lub – mówiąc inaczej – duch biblijny i technologia. Stąd wielo-
krotny powrót do nich w tych esejach. Wychodząc z założenia, że cały świat 
przeżywa silny kryzys świadomości kulturowej, spowodowany rozdźwiękiem 
między językiem religijnym a językiem naukowym, ściślej mówiąc: konfliktem 
zachodzącym między racjonalnością a religijnością, Miłosz konsekwentnie po-
szukuje rozwiązań umożliwiających rozstrzygnięcie tego sporu. Aby jednak do 
tego doszło, należy na nowo uporządkować naszą wyobraźnię przestrzenną. Od 
zawsze istnieje naturalna ludzka skłonność do układania znanych nam rzeczy 
w „harmonijne całości oparte na symbolach”, innymi słowy – skłonność do 
kształtowania własnego światopoglądu. Jest to swoisty egzystencjalny punkt 
odniesienia. Niestety, „harmonijne całości” ulegają zniekształceniu lub znikają, 
a w tym przypadku – jak twierdzi Miłosz – wyobraźnia działając w próżni, pod-
lega nonsensowi lub – działając pod wpływem różnych bodźców – przechodzi 
do innego porządku. Nasza wyobraźnia potrzebuje stałej „wiary w lepsze czło-
wieczeństwo”, dlatego też przejawia niechęć do nicości i chaosu, a więc po-
trzebna jej jest określona perspektywa pozwalająca na przekroczenie dystansu 
między konkretną teraźniejszością a hipotetycznym jutrem. 

Autor zwraca uwagę na stabilność natury ludzkiej, stąd też pozytywny stosu-
nek do religii i podziw wobec mieszczących się w niej archetypów. Wiara, religia, 
wyznania, praktyki religijne składają się na złożony mechanizm, który warto 
objaśnić, aby lepiej zrozumieć, jak on powstaje i działa. Wiara jest postrzegana 
jako „tajemnica wolności indywidualnej”. Ważną rolę odgrywa tu rytuał, dzięki 
któremu powstaje sakralna przestrzeń między uczestnikami. Ta „międzyludzka” 
przestrzeń jest absolutnie konieczna przy zagrożeniach czyhających ze wszyst-
kich stron na człowieka, jak na przykład medialne krzewienie przemocy. Inne 
niebezpieczeństwo tkwi w strukturze oświaty amerykańskiej, która stała się 
szkołą „uprawiania nihilizmu”, a to dlatego, że pedagodzy amerykańscy nie 
posiadają fundamentalnej wiary, na której mogliby się wesprzeć. Takie drastycz-
ne ujęcie powinno służyć jako sygnał ostrzegawczy dla edukacji w ogóle, bo-
wiem powinna ona mieć zawsze konkretne cele i zadania oraz określoną moty-
wację wspierającą konstruktywność określonej grupy docelowej. 
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Innym istotnym zagadnieniem, niedotyczącym jedynie realiów amerykań-
skich, nad którym warto się zastanowić, jest niesprawiedliwość społeczna. 
Dzięki mediom coraz więcej osób ma do czynienia z różnorodnymi przeja-
wami tego zjawiska. Mogą w ten sposób zobaczyć o wiele większy obszar, 
na którym występuje i działa Zło. Naturalną reakcją przeciwko Złu jest bunt. 
Uświadomienie sobie ogromnej skali oddziaływania Zła może być uzasadnie-
niem masochistycznych orgii jako formy buntu, mimo że nie wiadomo dokład-
nie, jak wielkie i różnorodne są postaci tego zjawiska. Miłosz świadomie pomijał 
albo unikał podejścia do problemu chaosu powodującego szczególnie ponurą 
moralną czy etyczną prognozę. Pod tym względem pisanie pełni ważną funkcję, 
w jakimś sensie ochronną, gdyż pozwala na „gospodarowanie nadziejami i za-
miarami”. Jednak rzeczywistość amerykańska nie pozwala na takie schronienie 
lub ucieczkę. Rozległość masywnych gór oraz bezmiernego oceanu wzbudza 
niepokój i zakłóca równowagę. Pod tym względem ciekawe jest porównanie 
krajobrazów europejskich i kalifornijskich: „Krajobrazy Europy są metaforą jej 
całej przeszłości, jej partykularyzmów, uczuciowych przyciągań do tego, co 
głupio lokalne, początkowego lepienia się grodów, ksiąstewek w większe zespo-
ły” [Miłosz 1989, 35]. Jak słusznie zauważa krytyk Marian Stępień, „przyroda 
[europejska – C.G.] jest oswojona, łagodna, znana, rozpoznana […], jest w niej 
nastrój sentymentalny, klimat bezpieczeństwa, sielskości” [Stępień 1981, 154], 
natomiast kalifornijski krajobraz „niepokoił i fascynował […] rozmiarem obsza-
ru, rozległością płaskowyżu, ogromnymi terenami pustynnymi i niezmierzo-
nym oceanem” [Stępień 1981, 162]. Miłosz odkrywa w amerykańskiej przy-
rodzie różne walory. Po pierwsze, swoją wielkością, egzotyką, osobliwymi, 
niepowtarzalnymi formami pobudza wyobraźnię poetycką, ale przede 
wszystkim ułatwia proces wyzwalania się z różnych zniewoleń: „nowy, wiel-
ki kontynent amerykański, jego fascynująca przyroda, odmienna kultura 
i obyczajowość działały jak katalizator powodujący wyraźniejsze widzenia 
rzeczy w innej niż dotąd hierarchii” [Stępień 1981, 153]. 

Taka reakcja na krajobraz, na Naturę samą w sobie, jest widoczna w wielu 
miejscach. Widać to wyraźnie także w wierszu poświęconym Robinsonowi 
Jeffersowi [Miłosz 2003, 37, zob. też Miłosz 1989, rozdz. 19]. Jako poeta 
amerykański, wyrażający światopogląd oparty na Kulcie Istniejącej Rzeczy 
[zob. Stępień 1981, 174–175], Jeffers wypowiadał się namiętnie po stronie 
Natury organicznej, pierwotnej, żywiołowej, był zaciętym wrogiem cywiliza-
cji i natury ludzkiej, w której tkwiło zasadnicze źródło zakłócenia równowa-
gi. Zarysowuje się tu wyraźna opozycja wizji poetyckiej – w przeciwieństwie 
do Jeffersa, Miłosz jest zwolennikiem „rzeczy człowieczej”, świata człowie-
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czego, nad którym czuwa oko boskie. Poza taką opozycją mamy do czynie-
nia raczej z podejściem filozoficznym, dotyczącym sporu pomiędzy zwolenni-
kami powszechnej harmonijności a manicheistami coraz bardziej zaciętymi 
w ostatnim okresie. Miłosz uważa, że mieszkańcy Ameryki cierpią na „anemię 
ontologiczną”, na chorobę spowodowaną „niedostatecznością szczegółu 
w dzieciństwie, jego zastąpieniem półfabrykatem”. Spośród objawów takiej 
choroby wylicza również daremne starania o dojście do własnego wnętrza, od-
bierające pewność, że istnieje się naprawdę, że jest się identycznym z samym 
sobą. Stąd jeszcze jeden krok do poczucia samotności lub wyobcowania: „Jeśli 
tak, to zaiste przywilejem jest mieszkać w Kalifornii i pić co dzień napój aliena-
cji doskonałej” [Miłosz 1989, 36]. Autor stwierdza zmianę postawy ducho-
wej spowodowanej uświadomieniem sobie poświęcenia jednostki „na rzecz 
ogromnej przebudowy zachodzącej bez określonego celu”. Taka jałowość 
lub obojętność wpisana w strukturę wszechświata wzbudza w człowieku 
poczucie lęku i zagrożenia. Mamy tu do czynienia z refleksjami podobnymi 
do tych czynionych przez Camusa, gdy pisał o micie Syzyfa (kłopoty, jakie 
napotyka człowiek w zetknięciu się z bytem samym w sobie, na który jest 
skazany, bez uzasadnień, mimo swojego wewnętrznego buntu) [za: Camus 
1999]. Miłosz nazywa ten bunt albo raczej zacięcie neomanicheizmem. 

„Błądzenie” ducha ludzkiego, świadczące o przeciwstawianiu się takiemu 
wszechświatu, w którym nie istnieje ani Dobro, ani Zło, nasiliło się w chwili 
oddalania się od Boga. W tym kontekście wyznanie autora nabiera niepokojącej 
tonacji: „odnajduję w sobie mocno już zakorzenione przekonanie o samotno-
ści, mojej, człowieka, wobec nieograniczonej przestrzeni, ruchomej, a prze-
cież pustej” [Miłosz 1989, 24]. Amerykanie odczuwali rozkład hierarchii 
przestrzennej, bardzo ważnej dla zwykłego człowieka wierzącego: „Zstąpie-
nie i Wniebowstąpienie są dwoma jej przeciwstawnymi biegunami, bez któ-
rych zmienia się w czystą duchowość pozbawioną jakiegokolwiek uchwytu 
na wyobrażalne, co nie jest na ludzką miarę” [Miłosz 1989, 30]. 

Wraz z oddalaniem się od modelu fizyki newtonowskiej na poziomie wy-
obraźni, uwolniono się z zastygłej przestrzeni, a jednak człowiek dalej od-
czuwał potrzebę zmysłowego, dotykalnego wsparcia tej wyobraźni. Konkretna 
przestrzeń, zmysłowo postrzegana, przeplata się z przestrzenią intencjonalną, 
zaistniałą w naszej wyobraźni (Bóg czy inny określony cel, dokładnie ukierun-
kowany). Przestrzeń intencjonalna ma charakter stymulujący, albowiem 
otwiera perspektywę stabilności. W różnych postaciach odbija się ona w sztuce 
amerykańskiej. Na przykład młodzi poeci – tak jak kiedyś romantycy – na-
wiązują do przeszłości, dostrzegając w teraźniejszości tylko poczucie jałowości, 
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nudy i lęku „ludzi ogołoconych wewnętrznie”, pozbawionych wiary religijnej. 
Miłosz dłużej omawia subkultury jako – do pewnego stopnia – naturalne zjawi-
sko, przemijalne, tak jak wiele innych mód, ale świadczące o niepokojącym 
symptomie rozdarcia Ameryki na dwa wrogie sobie obozy. Podział na „czy-
ste, szlacheckie umysły” i „prostych ludzi” istnieje nie tylko w Ameryce, lecz 
również w Europie. Przynależność do inteligencji doprowadziła bądź do 
wyraźnego oderwania się od „mas”, bądź do pokładania nadziei w rozmai-
tych warstwach społecznych, mających urzeczywistniać różne zadania wy-
myślone przez wyższe sfery. Miłosz wspomina nawet o nieszczęściu szarego 
Amerykanina zmuszonego do prowadzenia życia sztucznego i konwencjo-
nalnego, do wysławiania się w takiej mowie, która już nie jest jego mową, po-
nieważ została zastąpiona płaskim i kłamliwym językiem mediów. Choć nie 
nauczył się skarżyć na taki stan, odłożenie i przesunięcie na dalszy plan swo-
ich dążeń powoduje w nim narastanie frustracji i agresję, potęgowane tym 
bardziej, im mocniej zwykły Amerykanin odczuwa, że wyobrażalna prze-
strzeń zmieniła swoje parametry, gdyż staje się kolista, zamknięta, podczas 
gdy przestrzeń intencjonalna zamiast się zbliżyć, coraz bardziej się oddala. 

Inną osobliwością „amerykańską”, która nosi w sobie znamiona rozdarcia, 
jest stosunek białych do czarnych. „Prawie nikt naprawdę nie lubi Czar-
nych”, twierdzi kategorycznie Miłosz [Miłosz 1989, 123], dopatrując się 
przyczyn tego zjawiska, na podstawie imagologicznej analizy, w relacji mię-
dzy tożsamością i innością. Analiza ta ujawnia między innymi poczucie roz-
czarowania dotyczącego poznania bytu ludzkiego oraz niemożliwości wy-
znaczenia jasnych i trwałych granic przymiotów człowieka. 

Przystępując do opisu znakomitych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii, 
Miłosz odkrywa inne cechy ducha amerykańskiego. Na przykład jedną z przy-
czyn uzasadniających takie osiągnięcia jest zuchwalstwo własnego „ja”, skupio-
nego na sobie, „nietroszczącego się o marzenia Fausta” [Miłosz 1989, 43]. Inna 
przyczyna tkwi w istocie kapitalizmu amerykańskiego, który rozwijał się z rozma-
chem, pomysłowością, ale i marnotrawstwem, w przeciwieństwie do kapitalizmu 
europejskiego, opartego na pasji i skąpstwie. Ameryce udało się stworzyć nowy 
dział gospodarki, reprezentowany przez uczelnie, instytuty badań oraz laborato-
ria, w które zainwestowano miliardy dolarów. Europa Zachodnia nie uczyniła 
tego, gdyż nauka tam jest postrzegana jako zainteresowanie wąskiej elity: 

Szczodrość prywatnego kapitału zapoczątkowała w Ameryce rozwój 
uniwersytetów i instytutów badawczych, następnie dołączyły do tego 
pieniądze z podatków. Skąpstwo prywatnego kapitału w Europie sku-
tecznie zapobiegło położeniu podwalin i wątpliwe jest, czy skarby pań-
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stw potrafią kiedykolwiek nadrobić zwiększające się, nie malejące, opóź-
nienie [Miłosz 1989, 184]. 

Ale oprócz podziwu zarysowuje się niepokój spowodowany niszczącymi 
skutkami zakłócenia równowagi ekosystemu w gospodarce amerykańskiej. 

Lekcja imagologii, jaką Miłosz nam udostępnia, wskazuje wyraźnie na to, 
że prawda o Ameryce ma charakter wieloznaczny, sytuując się często poza 
legendą i mitem (przeważającymi w westernie3). Wielkość amerykańska wy-
rosła na gruncie mniej sławnym, na ciągłej walce i ciężkich cierpieniach. 
Z tego punktu widzenia, casus amerykański zapisuje się do powszechnej 
prawidłowości budowania kosztem poważnych poświęceń. 

Niezależnie od tego, jak subiektywne mogą być Miłoszowe „widzenia” 
Ameryki, są one kolejnym osiągnięciem myśliciela polskiego, który wciąż 
dziwił się światu i go podziwiał, pełen szlachetnego wysiłku poszukiwania 
odpowiedzi na wiele pytań, które nurtują współczesnego człowieka. 
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America Seen through the Eyes of Czesław Miłosz 

The article discusses several “curiosities of American spirit” on the basis of the volume of 
essays A View of San Francisco Bay: the duality of Americans (based on hesitation between 
success and despair), nihilism noticed especially among the representatives of the younger 
generation, arrangement of spatial hierarchy, tearing America into two hostile camps (pure, 
noble minds and simple people’s minds), arrogance of one’s own “I” (being the fundamental 
cause of great achievements in technology and science), dissonance between biblical spirit 
and technological progress etc. Besides their cognitive value, Miłosz’s essays are also a great 
lesson of imagology on America perceived by the comparatist’s eyes. 

Key words: Czesław Miłosz, essay, America, imagology 

                                                           
3 Por. Miłosz 1998, rozdział poświęcony westernowi. 
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Las przemawia do wyobraźni 
C. Miłosz: Piesek przydrożny 

Las jest jednym z tych literackich tematów, które dotyczą konkretu rzeczywi-
stości i dlatego „mogą się przydać ludziom znużonym literaturą wyznań”. 
Dziewięćdziesięcioletni prawie Miłosz „odstępuje” takie właśnie tematy wszyst-
kim, którzy – jak on – uważają Ziemię „za bardzo ciekawe miejsce pobytu” i – 
przywiązując wagę do „samego przedstawienia” – głoszą pochwałę klasycyzmu. 
„Błogosławmy klasycyzm i miejmy nadzieję, że nie przeminął na zawsze” – 
pisze poeta, wyjaśniając czytelnikowi, dlaczego odstępuje tematy1. 

Temat mych rozważań zawdzięczam zatem Miłoszowi, który w Tematach do 
odstąpienia (drugiej części Pieska przydrożnego) zamieścił między innymi krótki 
szkic, zatytułowany Las [Miłosz 1997, 171–172]. Sieć skojarzeń, w jaką autor 
wplątuje las, skłania do refleksji, że ów, z pozoru tak oczywisty i porządnie wy-
eksploatowany przez pokolenia poetów i pisarzy, temat otwiera niezwykle sze-
rokie i różnorodne konteksty: geograficzne i przyrodnicze; ekonomiczne i poli-
tyczne; kulturowe i literackie; symboliczne i mityczne. Wreszcie: historyczne 
i biograficzne. Ten ostatni kontekst kieruje moją wyobraźnię „w stronę Miło-
sza”, który otwiera omawiany tekst wspomnieniem własnego początku: 

Ekolog w wieku lat dwunastu, rysowałem mapy mojego państwa, które-
go cała powierzchnia była lasem, i zaczytywałem się powieścią Maine Re-
ida [sic!] o dziewiczych lasach nad Amazonką. Pewien wpływ na to mógł 

                                                           
1 Por. Dlaczego odstępuję tematy? [Miłosz 1997, 171–172]. 
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mieć prenumerowany przez mego ojca „Łowiec Polski” oraz dyskusje 
o rewirach głuszca i łosia w Puszczy Rudnickiej [Miłosz 1997, 199]. 

W sensie biograficznym, ale także literackim, poeta „wychodzi” więc z lasu. 
Teraz, anno domini 1997 (rok wydania Pieska przydrożnego), pod koniec swego 
długiego życia, do lasu powraca, poświęcając mu osobny tekst. Między tymi 
biegunami rozciąga się cała sieć leśnych tropów (dosłownych, metaforycz-
nych, symbolicznych), które da się wyśledzić w kolejnych książkach poety. 

Na początku był więc las… Historia życia Czesława Miłosza rozpoczyna 
się w kraju, który przed wiekami „był puszczą, odwiedzaną na brzegach 
tylko przez okręty Wikingów”. Tak pisał poeta w Rodzinnej Europie o swoim 
miejscu urodzenia2. W „nadbałtyckim lesie” z czasem pojawiły się plemiona, 
którym nadano wspólną nazwę: Litwa. Słabo zaludnione bory Litwy umoż-
liwiały karczunek i kolonizację. Przybywali tam między innymi Polacy. 
Pierwszy przodek poety, Hrehory Miłoszewicz Miłosz, wynurza się z litew-
skiej puszczy około 1580 roku. Kroniki rodzinne mówią o tym, że kiedy 
w pobliżu Bałtyku zaczęło się robić ciasno, jeden z Miłoszów powędrował 
nad Dniepr i tam zdobył majątek, stając się właścicielem kilkudziesięciu 
tysięcy hektarów „dziewiczego lasu”. Synem „pana na lasach zadnieprzań-
skich” był Oskar Miłosz, który „dzieciństwo spędził w leśnym majątku swe-
go ojca, w Czerei, i tamtejsza przyroda na zawsze pozostała dla niego krainą 
legendy, prawdziwą duchową ojczyzną”. W Rodzinnej Europie czytamy dalej, 
że Oskar, „doszedłszy do pełnoletności, sprzedał swoje dziedziczne ol-
brzymie lasy”. Umieściwszy kapitał, pochodzący ze sprzedaży, w akcjach 
carskich, stracił wszystko w wyniku wybuchu rewolucji. 

Czesław Miłosz pochodził z litewskiej gałęzi Miłoszów, osiadłej na pół-
noc od Kowna, koło Wędziagoły. Szetejnie, w których się urodził, położone 
nad Niewiażą, należały do dziadków ze strony matki, Weroniki Kunat. 
Dwór otoczony był – jak mówił poeta w rozmowie z Aleksandrem Fiutem 
– „prawdziwą roślinnością”, „prawdziwą zielenią”, to znaczy puszczą – la-
sem mieszanym, z dużą ilością dębu, rosnącym na żyznej ziemi [por. Miłosz 
1988, 151]. Ten las, to było źródło najwcześniejszych fascynacji małego 
chłopca, jego oczarowań, miłości – „do drzew, do rzeki, do ptaków” [Mi-
łosz 2001a, 253]. Dla siedmioletniego Czesława lipy, dęby, jesiony „po pro-
stu były”. O tym, „że mogą nie być”, miał się przekonać wiele lat później. 
Zanim nauczył się czytać, świat natury był dla niego podarunkiem pięciu 
                                                           

2 Miejsce urodzenia [Miłosz 1990]. Kolejne cytaty w tym akapicie nieoznaczone przypisem 
pochodzą z tego rozdziału. 
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zmysłów [por. Miłosz 1988, 254]. Potem wiedzy szukał w książkach przy-
rodniczych, które uważał za kultowe. Studiował atlasy botaniczne i ornitolo-
giczne. Poznał klasyfikację Linneusza i nauczył się na pamięć łacińskich nazw 
wszystkich polskich ptaków [Miłosz 2001a, 253]. Czytał też Nasz las i jego miesz-
kańcy Bohdana Dyakowskiego, powieść dla młodzieży Na tropie przyrody Wło-
dzimierza Korsaka (uwielbiał tego autora) i jego kalendarz polowań Rok myśliwe-
go3. W Prywatnych obowiązkach, opisując swe wrażenia z młodzieńczej lektury 
powieści Tomasza Mayne’a Reida o przygodach młodych myśliwców i naturali-
stów w Ameryce (np. Puszcza wodna w lesie), Miłosz wskazał na analogię między 
twórczością tego pisarza i powieściami Korsaka; obaj opatrują nazwy zwierząt 
i roślin łacińskimi odpowiednikami. Pośrednio więc książkom Mayne’a Reida 
poeta zawdzięczał znajomość łacińskich nazw wielu gatunków i to, że podzi-
wiał Korsaka [Miłosz 2001b, 254–255]. „Nieuniknioną fazą” w szeregu 
przyrodniczych lektur było – jak pisze poeta – Lato leśnych ludzi Rodziewi-
czówny i marzenia o rezerwacie nietkniętej przyrody [Miłosz 2001a, 254]. 

Pod wpływem wszystkich tych książek Miłosz rysował namiętnie „mapy ide-
alnego państwa, w którym tylko lasy, a zamiast dróg kanały dla komunikacji 
czółnem. Wstęp do tego państwa mieli tylko wybrani entuzjaści, dziś powiedzie-
libyśmy, ekolodzy” [Miłosz 2001a, 254]. Miłosz, co oczywiste, był jednym 
z nich – czuł bowiem w sobie powołanie: zostać naturalistą lub leśnikiem [Gor-
czyńska 2002, 8]. To marzenie zadecydowało o pierwszej lekturze Pana Tadeu-
sza: mały chłopiec, „nastrojony” wówczas przyrodniczo, a nie literacko [por. 
Miłosz 1988, 150–151], szukał w poemacie realistycznego opisu rodzinnych 
okolic i miał pretensje do wieszcza, że, traktując przyrodę tylko jako ornament, 
był zbyt mało dokładny. „Czy on mówi o naszej przyrodzie, czy on mówi 
o przyrodzie południa Litwy, tzn. sosnowych borach? – pytał. – A tu raptem 
buki. Skąd buki? U nas buków nie ma! Granica buka przebiega znacznie dalej na 
południe” [Miłosz 2003a, 151–152; por. też Fiut 1998, 67–68]. 

Poznawanie i oswajanie lasu przebiegało więc w dzieciństwie Miłosza 
dwiema drogami: „teorię lasu” czerpał z książek i czasopism myśliwskich, 
które odkrywał między innymi w bibliotece dworu w Szetejniach. „Do-
świadczenie lasu” zdobywał, chłonąc otaczający świat wszystkimi zmysłami. 
Nie bez znaczenia dla Miłoszowego pojmowania lasu i kształtowania się 
jego „prywatnej mitologii” były też zapewne słuchane w dzieciństwie poda-
nia i mity litewskie, w których ludzie nosili imiona drzew, symbolizujących 
siłę, szlachetność, lojalność, świętość (szczególna rola przypadała tu Azuolasowi 
                                                           

3 O tej książce nigdy nie zapomniał; wprost nawiązał do niej po latach w Roku myśliwego 
(1990). „Kalendarz” i „polowanie” mają tu również znaczenia metaforyczne. 
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– Dębowi). Te baśnie i legendy litewskie przypominał sobie wiele lat później, 
czytając je w opracowaniu Oskara Miłosza [Miłosz 1986]. Na „leśne” zaintere-
sowania Miłosza miały również wpływ pasje ojca – zapalonego myśliwego, 
poszukiwacza przygód w walce z dziką przyrodą, który wychował się (jak póź-
niej jego syn) na książkach Mayne’a Reida. W czasie rocznego pobytu w Kra-
snojarsku na Syberii, gdzie ojciec Czesława, inżynier budowy mostów, otrzymał 
pracę, mały Miłosz zetknął się z innym lasem: surową tundrą syberyjską. Nie 
polował co prawda z ojcem w Górach Sajańskich i poza kołem polarnym, po-
znawał jednak dzikie piękno tamtejszej przyrody z relacji ojca i z wierszy-
-hymnów, jakie ten zapisywał na jej cześć – jak wspomina poeta w Rodzinnej 
Europie – „w grubych zeszytach oprawnych w czarną ceratę” [Miłosz 1990, 42]. 

W okolicach roku 1920, po okresie wędrówek i podróży, rodzina Miłoszów 
osiadła w Wilnie. Przyszły poeta odkrył wtedy, że są lasy „lepsze” i „gorsze”: 
lepsze to te kształtujące krajobraz miejsca urodzenia – mieszane bory rosną-
ce na dobrej ziemi, gorsze zaś, to lasy otaczające Wilno – sosnowe, na pia-
skach. Poczucie „wielkiej różnicy” spowodowało, że do tego nowego krajo-
brazu Miłosz „odnosił się wrogo” [por. Miłosz 1988, 151]. Z czasem jednak 
nauczył się dostrzegać i jego piękno. Jako uczestnik pieszych i kajakowych 
wypraw Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich poznawał uroki 
jezior trockich, Zielonych Jezior, piaszczystych brzegów Wilii, lasów ponar-
skich i Puszczy Rudnickiej. Zalet tej ostatniej doświadczył zresztą wcześniej, 
mając lat mniej więcej trzynaście, zarażony ojcowską namiętnością polowania. 
Przez jakiś czas rodzice Miłosza mieli dom z kawałkiem gruntu (nazywało 
się to – jak wspomina poeta w rozmowach z Aleksandrem Fiutem – Rau-
donka) na granicy podwileńskich sosnowych lasów i Puszczy Rudnickiej. 
Stąd właśnie ojciec z synem wyruszali na myśliwskie wyprawy. 

Jest jeszcze jeden krajobraz leśny i „jeziorny”, który kształtował biografię 
i wyobraźnię młodego Miłosza. To okolice Krasnogrudy, majątku krewnych 
ze strony matki, położonego tuż przy granicy litewskiej, niedaleko Sejn. We 
dworze nad jeziorem Hołny poeta gościł w latach szkolnych i uniwersytec-
kich, w czasie letnich wakacji. Suwalszczyznę zapamiętał jako krainę 
„wietrznych wyżyn, jezior i świerkowych lasów” [Fałtynowicz 2006, 13]. 

W wieku lat dwunastu Miłosz przestał rysować mapy leśnego państwa 
i uzupełniać swe zielniki. Niekwestionowany zachwyt nad pięknem natury 
zastąpiła podejrzliwość i niechęć wobec niej. W rezultacie nie został leśni-
kiem ani naturalistą, choć – jak wyznał w rozmowie z Aleksandrem Fiutem 
– przez całe życie miał poczucie winy z tego powodu. „Bo jak już postano-
wiłem poświęcić swoje życie badaniu Natury, to powinienem był się temu 
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poświęcić” – mówił [Miłosz 1988, 217]. Jakie były przyczyny owego prze-
łomu w podejściu do natury?4 Paradoksalnie – właśnie fanatyczne zajmowa-
nie się przyrodą, studiowanie teorii Darwina, wreszcie – uczestnictwo 
w polowaniach. Czyli: poznanie okrucieństwa w przyrodzie. 

Pierwszym tekstem Miłosza, opisującym moment zmiany w pojmowaniu na-
tury, jest opowiadanie Tryton, opublikowane w wileńskim piśmie „Comoedia” 
w 1939 roku5. Pełno tu sygnałów autobiograficznych: dwunastoletni bohater, 
namiętny czytelnik tych samych co młody Miłosz przyrodniczych książek 
i atlasów, jest równocześnie badaczem roślin i zwierząt, które dla celów nauko-
wych pozbawia swobody i trzyma w klatkach i słojach. Punktem kulminacyjnym 
noweli jest scena, w której bohater obserwuje przyniesione z leśnego jeziorka 
trytony, pożerające z dwóch końców dżdżownicę. Jest to moment utracenia 
niewinnego dzieciństwa na skutek bolesnego odkrycia, że natura jest devorans 
i devorata. Radość z posiadania trytonów zastępuje niechęć do nich, kończy się 
wyłącznie pozytywne myślenie o naturze i bezkonfliktowa miłość do niej. Budzi 
się świadomość wyższości człowieka nad naturą, ale równocześnie niższości 
wobec sił wyższych od niego. To początek „manichejskich trucizn”… 

Refleksję zawartą w tej młodzieńczej noweli Miłosz zwięźle wyraził wiele lat 
później, w rozmowie z Renatą Gorczyńską zatytułowanej O odsłanianiu się 
w poezji i niechęci do natury. „Ta refleksja – mówił poeta – to jest właśnie czas 
Weltschmerzu, przejście od dzieciństwa do chłopięctwa” [Gorczyńska 2002, 62]. 

Wokół tego samego czasu w życiu nastoletniego Tomasza osnuta jest akcja 
powieści Dolina Issy. Jak w Trytonie, dojrzewanie bohatera jest tu ściśle związane 
z przyrodą. W powieściowych lasach, gaikach, borach i borkach, puszczach, 
gąszczach, starych dębinach jest coś z krajobrazów doliny Niewiaży, Puszczy 
Rudnickiej, Krasnogrudy. Przyroda odpowiada realiom zebranym w dzieciń-
stwie w różnych miejscach Litwy i Suwalszczyzny, przetworzonym w fikcyjny 
pejzaż, a Tomasz – jak niegdyś Miłosz – tęskni do swego Królestwa Puszczy, 
„którego plany chowa w szufladzie zamykanej na kluczyk” [Miłosz 1989, 164] 
i układa zielnik. Las nabiera również znaczeń metaforycznych i symbolicznych: 
Michalina – jak wiewiórka – należy do „stworzeń leśnych”, dno rzeki porasta 
„las roślin”, las ewokuje przeszłość powstańczą i tajemnicę śmierci (grób czło-
wieka, zabitego przez leśnika Baltazara). Las ukrywa się też w nazwach własnych 
(Borkuny, Bukowski) i cechach postaci („sarnie oczy” Baltazara). I oczywiście – 
w nazwach gatunków roślin, drzew, ptaków i zwierząt. 
                                                           

4 Odpowiadając na to pytanie, nie mogę nie powtórzyć w dalszej części artykułu klasycznych już 
dziś ustaleń Aleksandra Fiuta, zawartych w szkicu Romans z naturą [Fiut 1998, 58–96]. 

5 Opowiadanie to przedrukowano w: Miłosz 2003a, 324–334. 
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Historia miłości Tomasza do natury potwierdza pewne spostrzeżenie, któ-
re nasuwa się już podczas lektury Trytona: oto kryzys tej miłości następuje, 
gdy uwaga naturalisty przenosi się z królestwa roślin na królestwo zwierząt. 
Dokąd Tomasz zajmuje się botaniką, pozostaje dzieckiem, które widzi 
w przyrodzie tylko niewinność i harmonijne, olśniewające piękno. Okrucień-
stwo w świecie flory jest bowiem dla dziecka niedostrzegalne. Niewinny 
związek z przyrodą zostaje po raz pierwszy podany w wątpliwość, gdy boha-
ter zauważa różnicę między kolekcjonowanymi w zielniku roślinami, 
a pszczołami: „rośliny są lepsze, bo spokojne”. Teraz jest tylko kwestią cza-
su porzucenie zielnika na rzecz polowania: 

Botanicznym upodobaniom Tomasza nie sądzone było przetrwać dłużej niż 
przez jeden sezon. Zielnik, zakrojony na monumentalne dzieło o florze, coraz 
rzadziej wzbogacał się nowym okazem […]. Uwaga jego zwracała się już ku 
ptakom i zwierzętom, aż zapomniał o wszystkim innym [Miłosz 1989, 110]. 

„Przesunięcie zainteresowania z krajobrazu na zwierzęta” jest szczególnie wi-
doczne w wojennych wierszach Miłosza, w których „terror natury” został 
zrównany z „terrorem historii” [por. Fiut 1998, 72]. Doświadczenia wojenne 
zniwelowały różnicę między florą i fauną – spokój w świecie roślin okazał się 
tylko pozorny, w nim również obecne są zło i ból. Jeżeli w wierszu Przyrodzie – 
pogróżka poeta mówi o „Dachau koników polnych”, „mrówek Oświęcimiu”, to 
i zieleń jest „jak rana”, a „zielona peruka” tylko maskuje zbrodnie. To uświado-
mienie sobie powszechności bezwzględnych praw natury jest równoznaczne 
z ostatecznym zamknięciem okresu chłopięctwa i przejściem w dorosłość. 

Istnieje jednak utwór, w którym mimo – i na przekór – tej bolesnej wiedzy 
poeta powraca do dzieciństwa – najwcześniejszej fazy życia, kiedy żadna 
refleksja nie zakłócała jego intymnego związku z dobrą i swojską przyrodą. 
Utwór ten to „poema naiwne” Świat, do których należy jedyny chyba wiersz 
Miłosza „z lasem” w tytule: Wyprawa do lasu. Ów las – ze wszystkimi jego 
atrybutami, przede wszystkim drzewami, ptakami, ścieżkami, kępami boró-
wek – jest taki, jak cała przyroda w poemacie; czyli taki, „jaki powinien być”. 
I nawet jeśli budzi trwogę – to tylko przez chwilę, bo że jest „ciemny” 
i „dziki” dzieciom jedynie się wydaje. 

Całą późniejszą twórczość autora Ocalenia charakteryzuje ambiwalencja 
w przedstawianiu natury; może ona być arkadyjskim ogrodem, ale równie 
dobrze „izbą tortur”6. 
                                                           

6 Ogród czy izba tortur? to tytuł jednej z części szkicu A. Fiuta Romans z naturą [Fiut 1998]. 
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Znakomitym podsumowaniem takiego myślenia o przyrodzie jest akapit, 
zamykający hasło Przyroda w Abecadle: 

Pewnie doznałem wpływu sentymentalnych i romantycznych wyobrażeń 
o przyrodzie. Potem nic z tego nie zostało. Przeciwnie, ukazała mi się jako 
bó l . Ale przyroda jest p iękna , co na to poradzić [Miłosz 2001a, 255]7. 

Do źródeł owego dylematu poeta sięga w Pamiętniku naturalisty, drugiej części 
poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Przedstawia tu, jak jego „dziecinne 
marzenie zostało zaprzeczone”, jak las – ostoja bezpieczeństwa i spokoju – stał 
się lasem pełnym płaczu „rozdzieranego zająca”. Zdaje też „krótką relację 
o tym, jak zmieniła się ulubiona kiedyś książka: Nasz las i jego mieszkańcy” i o tym, 
co wyniósł z lektury dzieła „głównego sprawcy” swego pesymizmu, profesora 
Erazma Majewskiego, zatytułowanego Doktór Muchołapski: fantastyczne przygody 
w świecie owadów. Miejsce odczuwanej niegdyś harmonii i idealnego piękna zajęła 
teraz świadomość „potwornych stosunków”, panujących w świecie przyrody. 

Tę stałą w poezji Miłosza opozycję wyraża między innymi semantyka lasu, 
który raz ewokuje znaczenia pozytywne, kiedy indziej zaś negatywne. Obrazy 
lasu – zarówno o dosłownym, jak i przenośnym znaczeniu – z reguły są zsu-
biektywizowane, podporządkowane emocjom podmiotu – zgodnie z opinią 
Miłosza, że natura „sama dla siebie ani piękna, ani brzydka, jest […] tylko ekra-
nem dla ludzkich wewnętrznych piekieł i rajów” [Miłosz 2000, 16]. W bieguno-
wo waloryzowanych przedstawieniach lasu szukać zatem możemy odpowiedzi 
na Miłoszowe pytanie, postawione w eseju Symboliczne góry i lasy: „Jak to jest, że 
obrazy Natury zdają się zawierać w sobie barwy naszych wzruszeń i namiętno-
ści, że bywa ona pogodna, groźna, uśmiechnięta, ponura, dobrotliwa, łaskawa, 
żałobna?” [Miłosz 2000, 18]. „Dobrotliwa” – jak las dzieciństwa wspominany 
w poematach Miasto bez imienia, Na trąbach i na cytrze, Gdzie wschodzi słońce i kędy 
zapada. Groźna – jak „las uschniętych osin, trędowaty, chory” z wiersza Książka 
z ruin czy „drapieżne lasy” z wiersza Podróż. Tak czy inaczej, centrum „leśnej” 
wyobraźni Miłosza wyznaczają „drzewa i pagórki jednego powiatu”8. To ich tło 
sprawia, że w utworach, pisanych z perspektywy okupowanej Warszawy, „kar-
łowate lasy” sosnowe, „gaje wiślańskie” rzadko porastające Równinę Mazo-
wiecką, pojawiają się konsekwentnie w negatywnych (wojennych) kontekstach. 
„Prawdopodobnie pierwsze wrażenia wzrokowe wytworzyły we mnie wstręt do 
równiny” – pisał poeta w Rodzinnej Europie i wyznanie to tłumaczy, dlaczego 
zdecydowanie bliższy niż mazowieckie laski karłowatych sosenek, stał mu się 
                                                           

7 Podkreślenia w cytacie moje – A.S.-D. 
8 Por. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada [Miłosz 2003b, 138]. 
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górzysty krajobraz kraju emigracji z sosnami o półtorametrowej średnicy9. 
W Traktacie poetyckim, mając w pamięci lasy dzieciństwa, poeta dochodzi do 
następującego wniosku: „Ameryka jest dla mnie dopełnieniem / Podań dzieciń-
stwa o jądrze gęstwiny / Opowiadanych w stuku kołowrotka”. 

Owo „dopełnienie” oznacza także nieustanne uzupełnianie przyrodniczej 
wiedzy, jaką posiadł dzięki pasji młodości; pisał o tym w Widzeniach nad 
Zatoką San Francisco: 

Znałem tylko jedną sosnę, […] a tu raptem Sugar Pine i Ponderosa Pine, i Monte-
rey Pine, i tak dalej, razem siedemnaście gatunków. Pięć gatunków Spruce, czyli 
świerku, sześć gatunków Fir, czyli jodły, przy czym ta największa, rozmiarami 
nieraz współzawodnicząca z sekwoją, jest nie całkiem jodłą, toteż łacińska 
jej nazwa nie jest ani Picea, ani Abies, tylko Pseudotsuga. Po kilka gatunków 
cedru, modrzewia, jałowca. Dąb, który, jak wierzyłem, jest wszędzie 
i zawsze dębem po prostu, wieczną i jedyną dębowatością samą w sobie, 
rozmnożył się na gatunków szesnaście, poczynając od tych, których dę-
bowatość jest niewątpliwa, aż do innych, gdzie jest zamglona, tak że 
trudno jest od razu zgadnąć: laur to czy dąb? […] A więc: skąd, na mocy 
czego, powszechna zasada czy esencja drzewa? I w niej, jako jej część 
i zawartość, zasada, esencja sosny, dębu? [Miłosz 2000, 25]. 

Bez drzew nie ma lasu. Fenomenologiczne pytanie o ideę drzewa jest za-
tem równocześnie pytaniem o ideę lasu. W istocie bowiem drzewo j es t  
lasem, o czym pisze poeta w wierszu Drzewo, nadając obu motywom zna-
czenie topiczne (drzewo jako las): 

Jestem maleńkim ptaszkiem w ogromnym szczęśliwym drzewie, 
A to drzewo nie rośnie w lesie, bo samo jest całym lasem. 
W nim mój początek, pamięć i zaniemówienie, 
Bo nie chce być nazwane żadnym wyrazem. 
[Drzewo, Miłosz 1997] 

Ta niemożność dotarcia do esencji i ujęcia „drzewności” (z wiersza Nie ma 
wzroku) w słowa pojawia się w wielu utworach. W poemacie Gucio zaczarowany 
jest mowa o świadomości „nie rozumiejącej zasady […] drzewa”, o „drzewie 
niedosiężnym”, „istnym, istliwym aż do rdzenia”. W ostatniej części poematu 
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada autor cytuje Wiliama Blake’a, który pisze 
o istnieniu Form Wiecznych wszelkiego stworzenia: choć „dąb padnie od siekie-
ry” jego forma pozostanie nienaruszona. Szczególną próbą wniknięcia „w głąb 

                                                           
9 Por. Co czuje się wobec zbyt dużego obszaru [Miłosz 2000, 15]. 
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drzewa” jest utwór o takim właśnie tytule z tomu Nieobjęta ziemia. Tym razem 
sięgając „w głąb”, poeta pragnie dotrzeć do źródeł mitologicznych i symbolicz-
nych sensów drzewa, o których pisał już wcześniej w eseju Symboliczne góry i lasy, 
a które często w jego twórczości nakładają się na znaczenia dosłowne (a nawet 
je zastępują). Nie przypadkiem starożytni odprawiali swe święte obrzędy w ga-
jach, czcili drzewa (na Litwie zwłaszcza dęby), a Pismo Święte tak często przywo-
łuje drzewa, porównując do nich niebo, kościół i człowieka10. W wierszu W głąb 
drzewa, nawiązując do myśli św. Marka i Emanuela Swedenborga, Miłosz po-
równuje człowieka do „chodzących drzew”. Przypomina symbolikę drzewa 
życia i drzewa poznania. Nawiązuje do mitów, według których „poczęliśmy się 
z dębu, może, jak chcą Grecy, z jesionu”. W Pamiętniku naturalisty pisze o „dębie 
ojcu” i „siostrze brzozie”, a w utworze Do Robinsona Jeffersa powołuje się na 
litewską tradycję nadawania „brzozom i jedlinom” żeńskich imion. W poezji 
Miłosza ludzie i drzewa – buki, topole, kasztany, lipy, świerki, jodły sekwoje, ale 
przede wszystkim dęby i sosny – pozostają ze sobą niezmienne w ścisłym 
związku. W Widzeniach nad Zatoką San Francisco poeta pisze: 

Jeżeli składam cześć drzewom, nie jestem wyjątkiem […], pęd pnia, od 
podziemia, gdzie przebywają korzenie, poprzez nasz średni wymiar, do 
nieba, gdzie kołyszą się liście, mówił zawsze jasno, że słuszny jest po-
dział istnienia na trzy strefy. Drzewo zawsze pisało „Boską Komedię” 
o wspinaniu się od piekieł do wysokich niebieskich kręgów, na długo 
przedtem, nim Dante napisał swój poemat. Nie umiałbym żyć w kraju 
bezdrzewnym, a tutaj, gdzie jestem, busola w moich snach wskazuje zaw-
sze na północ [Miłosz 2000, 19]. 

Ludzko-leśny świat Miłosza wpisuje się, co oczywiste, w jego upartą re-
fleksję nad człowiekiem i naturą. Podsumowaniem tej refleksji jest jeden 
z ostatnich wierszy poety – jeszcze raz w mistrzowskim skrócie podana 
historia jego miłości i rozczarowań: 

Kochałem się w tobie, Naturo, aż zrozumiałem kim jesteś. 
Zasmuciło się moje serce podrostka, kirem oblekło się słońce. 
Wyrzuciłem moje atlasy i zielniki, pamiątki urojenia. 
Moim filozofem został wtedy Schopenhauer, 
Wędrowiec wpatrzony w rzekę istnień jednodniowych, 
Które rodzą się i umierają bez świadomości. 
Tylko on, człowiek, pojmuje, współczuje, 
Poddany i niepoddany kamiennemu prawu. 

                                                           
10 Por. motto z Emanuela Swedenborga poprzedzające esej Symboliczne góry i lasy. 



62 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2011 • 1 (7) 

Świadomość człowieka na przekór tobie, Naturo. 
Odtąd miałem rozmyślać o tym przez całe życie. 
I któż mi zarzuci antropocentryzm w krajach antropocentrycznej religii 
Albo równie antropocentrycznej niewiary? 
Wiliam Blake miał rację łącząc w jedno człowieczość i boskość. 
Na nic wasze modlitwy do kota, do drzewa i do gwiazdozbioru Plejady 
Albo do puszcz pierwotnych, jak w moim ekologicznym marzeniu. 
[Do natury, Miłosz 2006] 

W Ziemi Ulro poeta napisał, że cała jego poezja bierze się z dzieciństwa. 
Czyli z lasu. 
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Czesław Miłosz’s Forest Traces 

The theme of this article has been suggested by Miłosz himself, who published in his Subjects to Let 
(the second part of Road-side Dog) the short essay Las [The Forest]. Author plaits the net of associa-
tions connected with the forest, which leads to reflection that this apparently obvious and exploit-
ed by generations of poets topic can still produce various contexts: geographical, natural, econom-
ic, political, cultural and literary ones as well as those of symbolic, mythical, historical and biograph-
ical character. This last context leads back to Miłosz, as a consequence of the reflection that the 
forest serves as a kind of symbolical frame for many plots present in his life and creativity. From a 
biographical and literary point of view, the poet leaves the forest. However, in 1997 (when Road-side 
Dog was published), toward the end of his long life, Miłosz returns to the forest in his poetry. He 
writes a separate text about it. There is a wide range of forest traces (literal, metaphorical, symboli-
cal) between those two moments. They can be noticed in other books by Miłosz. 

Key words: Czesław Miłosz, forest traces, biography 
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„Kłopoty z opisem rzeczy”1, czyli (nie)możliwość  
mimesis w epoce relatywizacji podmiotu 

1. 

W powyższych rozważaniach skupiam się na rodowodzie wymowy „meta-
fizycznej” zasad konstrukcyjnych późniejszych poematów Miłosza (myślę tu 
zwłaszcza o Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada oraz Osobnym zeszycie). Owe 
zasady stanowią wyraz sytuacji podmiotu próbującego wydobyć się o wła-
snych siłach z pułapek kondycji (po)nowoczesnej. Wspomniane utwory 
łączą różne style mówienia o świecie, sięgają po rozmaite gatunki literackie, 
nie tylko liryczne i epickie, ale nawet dramatyczne (np. w części VI poematu 
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada pt. Oskarżyciel, która stanowi swoisty dia-
log). Mogłoby się więc na pierwszy rzut oka wydawać, że sam Miłosz stał się 
na tym etapie reprezentantem (może wbrew własnej woli) poetyki postmo-
dernistycznej. Byłoby to jednak nieporozumieniem. Poeta stosował bowiem 
tę złożoną, wewnętrznie zdialogizowaną strategię poetycką, by skonstruo-
wać perspektywę autorską obrazującą dylematy podmiotu rozpiętego między 
przednowoczesną ufnością w bezpośredniość obcowania człowieka z rze-
czywistym światem a (post)modernistycznym przekonaniem, że ów kontakt 
jest zawsze zapośredniczony przez warstwę znaczeniotwórczą, która z góry 
określa sposób ujmowania czegoś „innego” ode „mnie” (załóżmy, że chodzi 
o tzw. rzeczywistość), a czego status ontologiczny pozostaje nierozstrzygnię-
ty. Miłosz starał się sformułować ów dylemat tak, by ukazać złudność 
postmodernistycznej tezy, że przekonanie o realności świata (zarówno „ma-

                                                           
1 Miłosz 1994, 73. 
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terialnego”, który człowiek odbiera za pośrednictwem swoich zmysłów, jak 
i świata drugiego stopnia uobecnianego przez dzieło literackie) jest nieuświa-
domionym efektem tekstowym (czyli wynikiem złudzenia „ontologicznego”). 

Szczególnie „zgubnym” efektem tekstowym była z punktu widzenia 
(post)modernizmu idea sztuki jako mimesis, koncepcja dzieła literackiego 
odzwierciedlającego „obiektywnie” istniejący świat, bezpoś r edn io  odbie-
rany przez ludzkie zmysły. Różnica między wrażeniami zmysłowymi a do-
świadczającą ich świadomością okazuje się wtedy nieistotna. Podmiot dzie-
więtnastowiecznego realizmu jawi się (post)modernizmowi jako wyraz spe-
cyficznej konwencji artystycznej opierającej się na zabiegu, który stanowi 
dominantę konstrukcyjną dzieła. Konstrukcja ta stwarza pewien efekt este-
tyczny, a mianowicie iluzję, że nie tylko autor, lecz także czytelnik obcuje ze 
światem bez żadnych przeszkód, czy to natury epistemologicznej, czy też 
„socjologicznej”. Owa „iluzja rzeczywistości” różni się zdaniem wybitnego 
romanisty niemieckiego, Ericha Auerbacha, od klasycystycznej iluzji rzeczy-
wistości pod tym względem, że realistyczne mówienie o rzeczywistości nie 
zakłada istnienia hierarchii stylów odpowiadającej hierarchii społecznej: 

Stendhal oraz Balzac złamali regułę klasyczną, różnicującą poszczególne 
tonacje stylowe, regułę, wedle której wszelka rzeczywistość powszednia 
i praktyczna mogła znaleźć miejsce jedynie w ramach tonacji niskiej lub 
pośredniej, to znaczy w ramach sztuki rozrywkowej – bądź to grotesko-
wej i komicznej, bądź też pełnej powabu, lekkiej, barwnej i eleganckiej. 
Tym samym Stendhal i Balzac ukoronowali pewien proces rozwojowy, 
który narastał już od dawna […] i otworzyli wolną drogę realizmowi no-
woczesnemu, który od tamtej epoki rozwijał się w coraz to bogatszych 
formach, odpowiednio do stale zmieniającej i poszerzającej rzeczywisto-
ści naszej egzystencji [Auerbach 2004, 526]. 

Świat dziewiętnastowiecznych realistów nie stracił swojej substancjalności. 
Jednakże ich odkrycie, że świat ten nieustannie się zmienia (na razie ów 
wpisany w byt dynamizm należy rozumieć jako warunek rozwoju, „postę-
pu”, czy to w dziedzinie nauki i techniki, czy też w postaci „awansu spo-
łecznego”), nie pozostawało bez konsekwencji dla konstrukcji instancji au-
torskiej w literaturze realistycznej. Sam proces  przemijania czasu nie daje 
się bowiem przedstawić ogólnie, z punktu widzenia narratora „wszechwie-
dzącego”. Nikt nie jest przecież wyjęty spod niweczącej władzy czasu. 
Przemijalność świata jest doświadczeniem indywidualnym, sub i ek tyw-
nym procesem dziejącym się w czyjejś świadomości. Człowiek ujmuje sie-
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bie jako świadomość tożsamą z sobą, mimo że może ona zawierać zmienne 
treści. W epoce realizmu owa subiektywność narracji nie podważała jednak 
przekonania o tym, iż wewnętrzny świat protagonistów jest w zasadzie – 
mimo rozmaitości perspektyw, z których człowiek w trakcie swojego życia 
patrzy na rzeczywistość – podporządkowany obiektywnie istniejącemu świa-
tu zewnętrznemu. Kwestionowano co najwyżej (kiedy realizm przestał być 
żywiołową reakcją na szybko się zmieniające realia „wieku kupieckiego 
i przemysłowego” oraz stawał się poetyką sensu stricto, w opozycji do roman-
tyzmu i klasycyzmu) możliwość dotarcia do tego obiektywnie istniejącego 
świata zewnętrznego, jako że człowiek doświadcza  go, tzn. obcuje z nim 
za pośrednictwem wrażeń zmysłowych. Trudno bowiem (jest to może za-
danie wręcz niewykonalne) odróżnić w doświadczeniu to, co jest wkładem 
wrażeń zmysłowych, od tego, co rdzennie należy do świadomości doświad-
czającego. Jednakże nawet ten problem epistemologiczny wydawał się na 
ogół pozorny, zwłaszcza dlatego, że nie miał znaczenia dla zasad konstruk-
cyjnych świata przedstawionego powieści realistycznej. Znamienny pod tym 
względem jest pewien krótki epizod z początku słynnej powieści Tołstoja – 
Anny Kareniny. Lewin, chcąc odwiedzić swojego brata przyrodniego Sergiu-
sza Koznyszewa, zastaje go w trakcie dyskusji z pewnym profesorem 
z Charkowa na temat statusu podstawowego pojęcia istnienia. Czy pochodzi 
ono z wrażeń zmysłowych, czy przeciwnie jest – jak powiedzielibyśmy 
obecnie – bezpośrednią daną świadomościową: 

Nie mogę się zgodzić – mówił Koznyszew z właściwą sobie jasnością, 
dokładnością w doborze słów i wyszukaną dykcją – nie mogę w żaden 
sposób zgodzić się z Keithem, by całe moje wyobrażenie o świecie ze-
wnętrznym opierało się na wrażeniach. Najbardziej nawet podstawowego 
pojęcia: istnienie, nie zawdzięczam doznaniu, nie ma bowiem w ogóle 
specjalnego narządu do przekazywania tego pojęcia. 

– Tak, ale oni wszyscy – i Wurst, i Knaust, i Pripasow – odpowiedzą panu, 
że pańska świadomość istnienia wynika z całokształtu wszystkich doznań, że 
jest więc rezultatem doznań. Wurst twierdzi wprost, że tam, gdzie nie ma do-
znań, nie ma też i pojęcia istnienia [Tołstoj 1987, 29]. 

Owa nie bez satyrycznego ostrza („i Wurst, i Kaust, i Pripasow”) przed-
stawiona dyskusja na temat hierarchii treści świadomościowych wydaje się 
„naiwnie” myślącemu Lewinowi (który reprezentuje tu niewątpliwie stano-
wisko samego Tołstoja) pozbawiona sensu, ponieważ jej uczestnicy biorą 
zagadnienie obiektywnego istnienia świata zewnętrznego mimowolnie 
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„w nawias”. Taka psychologizująca postawa (mająca w tym przypadku być 
usprawiedliwieniem przyrodoznawczego materializmu) zapoznaje jednak 
okoliczność, iż człowiek na mocy swojej cielesności (będącej bezpośrednio 
danym faktem egzystencjalnym) jest sam dla siebie nieodzowną częścią tego 
świata zewnętrznego. Oznacza to, że doznaje on właśnie jako ciało, skazane 
na nieuniknioną śmierć, istoty swojego istnienia, doświadczając jednocześnie 
swojej czasowości. Ów podstawowy fakt nie wymaga żadnej analizy danych 
świadomościowych. Jest on pewnością wyprzedzającą wszelkie myślenie 
według kategorii logicznych. Istnienie cielesne jawi się więc jako coś pier-
wotnego, niezależnego od stanów doświadczających go: 

Lewinowi w tej chwili znów poczęło się zdawać, że rozmawiający, ledwo 
zbliżywszy się do istoty sprawy, na nowo się cofają, i postanowił profe-
sorowi zadać pytanie: 

– A zatem, skoro zmysły moje zostaną unicestwione, skoro ciało moje 
umrze, nie będzie już żadnego istnienia? [Tołstoj 1987, 29] 

Odpowiedź brata uzmysławia całą jałowość (tzn. hipotetyczność) dyskusji 
o naturze treści świadomościowych: 

– Tej kwestii nie mamy jeszcze prawa rozstrzygać. 
– Nie ma danych – potwierdził profesor i ciągnął dalej swoje wywody. 

– Nie – mówił – muszę podkreślić, że jeśli, jak twierdzi Pripasow, pod-
stawą doznania jest wrażenie, to istotnie powinniśmy ściśle rozgraniczać 
te dwa pojęcia [Tołstoj 1987, 29]. 

Dyskutantom wydaje się oczywiste, że wrażenia pochodzą od material-
nych bytów mieszczących się w świecie zewnętrznym. Wychodzą więc od 
obiektywnego istnienia świata, mimo że można go ukonstytuować jedynie 
jako zjawisko, czyli fakt świadomościowy. Nie widzą tu – słusznie – żadnego 
problemu. Okoliczność, że wrażenia zmysłowe po ś redn iczą  między 
świadomością (doznaniem) a owym obiektywnie istniejącym światem, 
w niczym nie pomniejsza ludzkiej zdolności ujmowania go. To, że ów świat 
przedstawia się człowiekowi jako ulegający zmianom, tzn. przemijający, nie 
ma większego znaczenia. Podmiot pozostaje nadal ośrodkiem, który w wia-
rygodny sposób, przy pomocy relacji przyczynowo-skutkowych, integruje 
zmienne treści świadomościowe wskazujące na świat zewnętrzny, panuje 
więc nad tym, co dzieje się w jego umyśle. Ale w takim razie dyskusja o ko-
nieczności rozgraniczenia wrażeń zmysłowych od doznającej je świadomości 
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okazuje się właściwie bezpodstawna. Trzeba by raczej „udowodnić”, że 
wrażenia zmysłowe odnoszą się do rzeczywistości, która jest materialna, 
a nie psychiczna (można by nawet wyobrazić sobie, iż ów „obiektywny” 
świat, rozpatrywany „sam w sobie”, ma jeszcze jakąś inną naturę, o której 
człowiek, którego apercepcja a priori jest uwarunkowana kategoriami po-
znawczymi, nie ma „pojęcia”, z tym, że może on jednak skonstruować ową 
niepojętą inność w postaci tajemnicy – zobaczymy, że u Miłosza tajemnica 
uobecnia się w związku z apokatastasis, czyli „przywróceniem” czasu). 

W miarę rozwoju światopoglądu realistycznego świat wewnętrzny zaczął 
jednak wyraźnie dominować nad światem zewnętrznym (chodzi mi tu o obie 
dziedziny bytu rozumiane jako treści świadomościowe). Działo się tak 
zwłaszcza w tej prozie, którą obecnie nazywamy modernistyczną. Erich 
Auerbach opisuje to zjawisko na przykładzie zaczerpniętym z powieści Do 
latarni morskiej Virginii Woolf: 

Oto właśnie owe znamienne i nowatorskie cechy techniki narracyjnej: przy-
padkowość okazji, która wyzwala procesy zachodzące w świadomości […] 
wydobycie przeciwieństwa pomiędzy czasem „zewnętrznym” i „wewnętrz-
nym”. Owe […] cechy mają pewien element wspólny – ujawniają postawę 
pisarza: zajmuje się on teraz o wiele bardziej, aniżeli działo się to dawniej 
w utworach realistycznych, dowolnymi i przypadkowymi fragmentami 
rzeczywistości. […] u Virginii Woolf wydarzenia „zewnętrzne” w ogóle 
utraciły swą dominację, służą one jedynie wyzwalaniu i uzasadnianiu 
procesów wewnętrznych, podczas gdy dawniej – a często jeszcze i dzisiaj 
– procesy wewnętrzne służyły przeważnie przygotowaniu i uzasadnianiu 
doniosłych wydarzeń natury zewnętrznej [Auerbach 2004, 512–513]. 

Kiedy jednak oddzielimy ideę sztuki jako mimesis od kwestii pierwszeństwa 
ontologicznego, nie zapytując czy ów wewnętrzny świat odtworzony w dzie-
le literackim (będący często zbiorem przypadkowych fragmentów) odsyła 
nas do jakiegoś rzeczywiście istniejącego świata zewnętrznego, stajemy 
w obliczu niepokojącego zagadnienia. Relatywizacji ulega bowiem wówczas 
nie tylko ontologiczny status opisanego świata, ale również sam autor staje 
się bytem wysoce problematycznym. Jako element konstrukcyjny dzieła 
literackiego jest on znów pewnym efektem estetycznym. Poza tym jawi się 
jako świadomość. Przeżywa jednak swoje bycie-w-świecie w taki sposób, iż 
uprzywilejowanie przezeń perspektywy świata wewnętrznego skłania go do 
zakwestionowania referencjalności tego świata. Czy jednak fakt, że jakaś 
świadomość ujmuje siebie jako świadomość czegoś o niesprecyzowanym 
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statusie ontologicznym, pozwala „mi” wyciągnąć wniosek, że jest to świa-
domość podmiotu o „twardszym” lub bardziej trwałym sposobie bycia ani-
żeli sposób bycia „materialnego” świata? Otóż wydaje się, że taki wniosek 
byłby przedwczesny, ponieważ różnica między pewnym poszczególnym 
(bezpośrednio danym) stanem świadomościowym odzwierciedlającym jakiś 
byt, który się jawi jako psychiczny (czyli świadomościowy), a innym po-
szczególnym (również bezpośrednio danym) stanem świadomościowym 
odzwierciedlającym jakiś byt, który się jawi jako materialny, niczego nie wy-
powiada o sposobie istnienia tych bytów (w zewnętrznym świecie? w wyob-
raźni podmiotu? w próżni?). Wniosek dowodzi tylko, że świadomość jest 
w stanie odróżniać byty, które „konstytuują się” jako psychiczne, od bytów 
„konstytuowanych” jako należące do sfery materii. Okrężną drogą panpsy-
chizmu wróciliśmy do jałowego stanowiska dyskusji z Anny Kareniny, 
w której świadomość konstytuuje się jako całokształt wrażeń pochodzą-
cych ze świata zewnętrznego, ale nie może się wypowiadać ani o sposobie 
istnienia świata zewnętrznego, ani o sposobie własnego istnienia. Taki 
świat odzwierciedlających się świadomości może się wydawać bezwyjścio-
wym labiryntem, tym bardziej że różne odbicia świadomościowe (w róż-
nych chwilach) tej samej „rzeczy” (nieważne czy „materialnej”, czy też 
„mentalnej”) wcale nie muszą być identyczne. Sama świadomość ulega 
więc fragmentacji. Właśnie ta okoliczność, wzmożona przez doświadcze-
nie kataklizmów historycznych (czyli właśnie zmian dokonujących się 
w „żywiole” czasu), tłumaczy ponurą lub cyniczną – zdaniem Auerbacha – 
tonację prozy modernistycznej2: 

W latach pierwszej wojny światowej i tuż po niej – w Europie, nazna-
czonej brakiem poczucia bezpieczeństwa, brzemiennej w nieszczęścia, 
cierpiącej na nadmiar niezrównoważonych idei i form życiowych, niektó-
rzy pisarze, wyróżniający się instynktem i przenikliwością, stali się od-
krywcami metody polegającej na rozszczepianiu obrazu świata pomiędzy 
różne i wieloznaczne odbicia świadomości [Auerbach 2004, 524]. 

                                                           
2 W podobny sposób ponurość literatury „nowoczesnej” (czyli właśnie modernistycznej) 

wytłumaczył Czesław Miłosz. Wprowadził jednak do argumentacji Auerbacha jedną istotną 
modyfikację: „Właśnie osłabienie wiary w rzeczywistość istniejącą obiektywnie, poza naszymi 
percepcjami, zdaje się być jedną z przyczyn ponurości nowoczesnej poezji, która przez to 
odczuwa jakby utratę swojej racji bytu. Czy naprawdę »nie ma prawdziwego świata«? Odpo-
wiedzieć możemy tak jak ów Grek, który na argument Zenona z Elei, że ruch jest złudze-
niem, bo strzała w locie pozostaje nieruchoma, wstał i zrobił dwa kroki. Wiek XX dał nam, 
niestety, najprostszy sprawdzian rzeczywistości, a jest nim ból fizyczny” [Miłosz 1987, 66]. 
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Autor, będąc niewątpliwie pewnego rodzaju świadomością, daje również 
o sobie znać jako czynnik konstrukcyjny w ramach swojego dzieła. Nie mo-
żemy wprawdzie niczego sensownego powiedzieć o jego pozaliterackim 
sposobie bytu, albo inaczej: możemy wprawdzie podjąć taką próbę, ale by-
łaby ona pozbawiona znaczenia w odnies i en iu  do  dz ie ła  l i t e r ack ie -
go  traktowanego jako byt w sposób wiarygodny (poprzez pewien efekt 
estetyczny) odzwierciedlający świat, nieważne, czy ów świat jest przedsta-
wiony jako rzeczywiście istniejący, czy też jako złudzenie umysłu. Przepaść 
między autorem jako faktem „biograficznym” a tymże autorem jako elemen-
tem tekstu wydaje się nie do pokonania. Tym samym gatunek poematu au-
tobiograficznego, konfesyjnego okazuje się wewnętrznie sprzeczny, gdyż 
przekonanie czytelnika, że obcuje z bezpośrednim zapisem egzystencjalnych 
doświadczeń autora, jest w istocie efektem estetycznym, wynikiem pewnych 
zabiegów konstrukcyjnych autora jako „sztukmistrza”. Do autora samego 
w sobie, jako bytu niezapośredniczonego, czytelnik nie ma dostępu, podob-
nie zresztą jak sam autor, który pisząc swą autobiografię, w zasadzie stwarza 
coś obcego, co nim nie jest. W ostatecznym rachunku nie tylko „obiektyw-
ny” świat, ale również sam podmiot ulega więc [samo]unicestwieniu. Pozo-
staje tylko tekst jako całokształt efektów artystycznych stwarzanych przez 
rozmaite „gry” językowe. Przymierze między językiem a światem jako bytem 
istniejącym niezależnie od języka (właśnie dlatego człowiek może ujmować 
świat za pośrednictwem języka) zostało (jak wyraził to George Steiner 
w swojej wpływowej książce Real Presences) zerwane3. Świat okazuje się tek-
stem, o którym można mówić za pośrednictwem rozmaitych metatekstów. 
Dzieło literackie jest ze swojej „natury” bytem autoreferencyjnym. Nie spo-
sób wykroczyć poza tekst: il n’y a pas de hors-texte [por. Derrida 1976, 158]. 
Zarówno autor, jak i czytelnik odnajdują się (albo raczej gubią) jako cienie 
błądzące w postmodernistycznym labiryncie, na który składa się niezliczona 
ilość gier językowych pozbawionych wszelkiej substancjalności. Jednakże ów 
efekt estetyczny przedstawiający świat jako całokształt gier językowych pozba-
wionych obiektywnie istniejącego desygnatu nie jest czymś bezpośrednio 
danym, ale właśnie świadomym wys i łk iem kons t rukcy jnym instan-
cji, której zwyczajowo nadajemy nazwę autora. Problem polega jednak na tym, 
że owa instancja autorska nie może się w żaden sposób ująć (tzn. skonstruować) 
jako transcendentna wobec całokształtu gier językowych składających się na 
dzieło literackie. Jeżeli się więc wypowiada (w postaci metakomentarza) o swo-
                                                           

3 Miłosz wspomina książkę Steinera w swoim Postscriptum do eseju Przeciw poezji niezrozumia-
łej [zob. Miłosz 1997, 122]. 
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im sposobie istnienia, ujmuje siebie świadomie jako „tekstowy” byt. Trzeba 
oczywiście zaznaczyć, że pojęcie tekstu niezmiernie się tu rozszerza: tekst staje 
się synonimem (albo raczej jedynym poprawnym „imieniem”) świata. Ów 
świat konstytuuje się wtedy jako obszar jednolity ontologicznie, samowystar-
czalny, w którym można zestawiać wszystko ze wszystkim, bez obawy popada-
nia w sprzeczność. Otwartość, niedokończoność owego obszaru polega właśnie 
na nieograniczonej ilości nowych zestawień. Wydaje się jednak, że nierozstrzy-
galność statusu świata postmodernistycznego w dziedzinie ontologii nie pozo-
staje bez konsekwencji dla sfery wartości moralnych. W następnym podrozdzia-
le zobaczymy, że zarzut, który Auerbach stawiał prozie modernistycznej, iż: 

pojawia się w nich często coś skrytego, a budzącego niepokój, jakaś wro-
gość w stosunku do rzeczywistości przedstawianej przez te utwory […] 
niekiedy nawet przejawia się tu jakiś zażarty i radykalny instynkt niszczy-
cielski [Auerbach 2004, 524] 

wraca w Miłoszowskiej ocenie4 prozy postmodernistycznej – „bolesny cy-
nizm” [Auerbach 2004, 524] zastępują „chłód” i „obojętność”. 

2. 

Dynamikę rozwojową poezji Miłosza (i jego twórczości w ogóle) można 
by ująć jako stopniowe wyciąganie wniosków z niepożądanych konsekwencji 
owego stwierdzonego przez George’a Steinera zerwania przymierza między 
światem a językiem, które było (nieuniknionym?) następstwem ujednolicenia 
wszystkich aspektów bytu jako „doznawanych” treści świadomościowych, 
z kolei pojęcie (samo)świadomości jako czynnika integrującego te rozmaite 
treści uległo (auto)destrukcji na rzecz koncepcji tekstu w najszerszym tego 
słowa znaczeniu. Otóż wydaje się, że poeta początkowo polemizował 
z (post)modernistycznym fatum na przestrzeni samej poetyki (post)moder-
nistycznej, prowadząc ją ad absurdum, wykazując jej wewnętrzną niespójność. 
Posługiwał się więc na szeroką skalę niezbyt lubianym przez siebie (bo ty-
powo modernistycznym) zabiegiem kons t rukcy jnym ironii sytuacyjnej 
(traktując ją jako „zło konieczne”). Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych 
Miłosz doszedł do wniosku, że można znów bezpośrednio mówić (pisać) 
                                                           

4 Miłosz przytacza we wspomnianym już eseju Przeciw poezji niezrozumiałej kilka cytatów 
z Goethego w obronie zwrotu „ku rzeczywistemu światu”. Postawa Goethego zgadzała się jego 
zdaniem z „obroną mimesis, którą przeprowadził Eric [sic!] Auerbach” [Miłosz 1997, 117]. 
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o świecie (doskonałym przykładem tego zwrotu w stronę realizmu są jego 
późne tomiki poetyckie: Dalsze okolice, Na brzegu rzeki i To). W latach dzie-
więćdziesiątych dostrzegał on podobną bezpośredniość w podejściu do rze-
czywistości w najnowszej prozie polskiej reprezentowanej przez powieść Tom-
ka Tryzny Panna Nikt. Ów „postmodernizm alla polacca” wartościował Miłosz 
pozytywnie ze względu na intencję autorską (na ogół przez niego ocenianą 
w kategoriach moralnych, odwołujących się do realnie istniejącej „idei” Dobra – 
Miłosz nawiązuje tu więc do bogatej spuścizny filozofii (neo)platońskiej utoż-
samiającej Prawdę, Dobro i Piękno5). Przepaść między instancją autorską jako 
efektem tekstowym a autorem „biograficznym” została widocznie przezwycię-
żona. Wspomniane na początku poematy-hybrydy Gdzie wschodzi słońce i kędy 
zapada i Osobny zeszyt stanowią etap przejściowy (właściwie faza ta zaczyna się już 
od poświęconego Wilnu poematu Miasto bez imienia) pomiędzy ironicznym 
(anty)modernizmem utworów takich jak Świat (poema naiwne) i Traktat poetycki 
z jednej strony a „realistyczną” poetyką starego Miłosza z drugiej. 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej rodowodowi (post)modernistycznego impasu, 
z którym Miłosz starał się uporać. Jego korzenie sięgają przełomu XIX i XX 
wieku. Zwraca na to uwagę sam poeta w swojej prywatnej i trochę ironicznej 
historii polskiej poezji nowoczesnej przedstawionej w Traktacie poetyckim: 

Styl nasz, choć jest to przykre, tam się rodzi. 
Bzyka pokorna lira wcześnie rano 
W mansardzie nad grzechotką tingel-tanglu. 
Pieśń eteryczna niby chrobot gwiazd, 
Handlarzom i ich żonom niepotrzebna 
I ludziom z górskich wiosek niepotrzebna. 
Czysta, na przekór smutnym sprawom ziemi 
[Miłosz 2002] 

Odpowiedzialność za postępujące wyobcowanie poezji od „życia” w XX 
wieku ponosiła jego zdaniem przede wszystkim tzw. poezja „czysta”, zaini-
                                                           

5 Por. wiersz Zaklęcie z tomu Miasto bez imienia. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że tytuł 
tego wiersza wprowadza ironiczny dystans do jego treści (ale może też odwrotnie). Widocz-
nie w epoce relatywizującej zdolność człowieka do ujmowania świata jako „rzeczywiście 
istniejącego” poznawczą energię rozumu można wypowiedzieć tylko w formie magicznej 
inkantacji. Ważne jest tu przede wszystkim to, że owa etycznie zabarwiona zdolność poznaw-
cza zakłada istnienie wspólnoty ludzkiej: „On nie zna Żyda ni Greka, niewolnika ni pana, / 
W zarząd oddając nam wspólne gospodarstwo świata” [Miłosz 2003]. Na pewno nie jest 
sprawą przypadku, że wiersz ten sąsiaduje z równie ironicznym (w tym sensie, że ironizuje 
własną ironię, znosząc i przeobrażając ją w powagę) utworem Ars poetica? 
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cjowana przez francuskich parnasistów i udoskonalona przez Stéphane’a 
Mallarmégo, który pragnął według T.S. Eliota, parafrazującego w drugim 
z Czterech kwartetów (pt. Little Gidding) linijkę z sonetu Mallarmégo napisane-
go z okazji odsłonięcia pomnika Edgara Allana Poego (donner un sens plus pur 
aux mots de la tribu), „oczyścić język plemienia”. Miłosz odrzucał tę linię poe-
zji modernistycznej na rzecz innej – zapoczątkowanej przez Valery’ego Lar-
bauda i udoskonalonej przez Apollinaire’a [zob. autokomentarz Miłosza do 
Traktatu poetyckiego: Miłosz 2002, 177–178], który usiłował wypełnić pustkę 
nowoczesnego, wyalienowanego i dążącego do samowystarczalności „ja” treścią 
podróży poznawczych w nieznane dotąd strefy ludzkiego doświadczenia (za-
równo geograficzne, jak i psychiczne – w tym ostatnim przypadku nawiązał do 
poetyki Rimbauda). Ową drugą, „odśrodkową” linię należy połączyć z ekspan-
sywną, chłonną postawą podmiotu w poezji amerykańskiego „wieszcza” Walta 
Whitmana, który np. w utworze Passage to India [Whitman 1986] kojarzy histo-
ryczne zdarzenie budowy Kanału Sueskiego z mentalną podróżą podmiotu na 
Wschód. Różnica między duchem a materią okazuje się pozorna. W rezulta-
cie tej podróży podmiot poznaje bowiem tajemnice głębsze niż „mądrość 
pieśni wedyckich”. Otwartość przestrzeni geograficznej odpowiada tu 
otwartości „ja” na nowe doświadczenia duchowe, dzięki którym człowiek 
„kąpie się w Bogu”. Tajemnica Bożej transcendencji okazuje się koniecznym 
warunkiem możliwości obcowania człowieka ze światem, w którym sub-
stancjalność obu biegunów tej podstawowej relacji (poprzedzającej wszelką 
intelektualną refleksję) nie jest zagrożona. Zagadnienie statusu języka jako 
medium pośredniczącego między „ja” i światem, podmiotem i przedmiotem, 
nie jest przez Whitmana brane pod uwagę. Język stanowi dla niego medium 
całkowicie przejrzyste i znikające w konkrecie relacji poznawczej. 

Miłosz był od samego początku wielbicielem poezji Whitmana i przełożył 
na polski sporą liczbę jego krótszych utworów. Były to na ogół zwięzłe, 
uczuciowo zabarwione zapisy egzystencji konkretnych ludzi (niekoniecznie 
jednostek, równie dobrze może tu chodzić o jakąś grupę, np. żołnierzy Pół-
nocnych Stanów w jednym z wielu epizodów amerykańskiej wojny domo-
wej6), namacalnie osadzonych w krajobrazie. Wiersze te powstawały jako 

                                                           
6 „Wyciągnięci w długą linię pojawiają się, to nikną między zielonymi wyspami. / Suną wężem, 

broń ich błyska w słońcu – słyszysz, jak dzwoni. / Patrz, srebrna rzeka, w niej bryzgi spod kopyt, 
konie zatrzymujące się, żeby pić. / Patrz, ogorzali ludzie, każda grupa i każdy z nich jak obraz, 
mniej gorliwi odpoczywają w siodłach, / Niektórzy wynurzają się na drugim brzegu, inni dopiero 
wjeżdżają w bród – podczas gdy / Proporczyki czerwono-niebiesko-śnieżnobiałe / Wesoło furko-
czą na wietrze” [Whitman: Kawaleria przechodzi rzekę w bród, Miłosz 1986]. Wybór tego wiersza nie 
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zapis w zasadzie niepowtarzalnych chwil zaślubin podmiotu z przedmiotem. 
Intensywność więzi „ja” z przyrodą nie różni się przy tym od intensywności 
jego więzi z (innymi) ludźmi. Podmioty obcują ze sobą w relacji braterskiej, opie-
rającej się zarówno na realności świata odbieranego przez zmysły, jak i na sub-
stancjalności idei Dobra. Pozytywny stosunek Miłosza do poetyki Whitmana 
zasadza się na sprzęgnięciu w jedno wiarygodności opisu i intencji moralnej, 
przy czym owa intencja zawsze jest przypisana do pewnej ściśle określonej 
sytuacji, w której owo „ja” odkrywa jakby przypadkowo jakiś głębszy sens. 
W swoich krótszych utworach Whitman unikał pułapek poezji „wieszczej”, 
w których chęć, „żeby wszystko objąć, wszystko pomieścić w wierszu […], 
zmienia się we wszystkożerną katalogowość” [Miłosz 1988, 213]. Można by 
jednak bronić tezy, że również niekończące się katalogi Whitmana, nazywa-
jące coraz to nowe rzeczy, biorą swój początek od konkretnej, dającej się 
usytuować w przestrzeni sytuacji podmiotu, niejako „zaczynając od moich 
ulic” [por. tytuł autobiograficznego eseju Miłosza o Wilnie]; znamienny pod 
tym względem wydaje się poemat Starting from Paumanok: 

Starting from fish-shape Paumanok where I was born 
Well-begotten, and rais’d by a perfect mother 
After roaming many lands, lover of populous pavements, 
Dweller in Manhattan my city, or on southern savannas, 
Or a soldier camped or carrying my knapsack and gun 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Solitary, singing in the West, I strike up for a new world 
[Whitman 1986] 

Z formalnego punktu widzenia Whitmanowskie krótkie „notatki” egzy-
stencjalne są, oczywiście, nie mniej „skonstruowane” niż utwór awangardo-
wy, w którym „obnaża się zabieg” [prijom], ale ta ich „sztuczność” ma się 
właśnie nie rzucać w oczy. Pod tym względem poetyka „notatek” egzystencjal-
nych wydaje się jednak odpowiednikiem pewnych właściwości bardziej reali-
stycznej odmiany prozy modernistycznej. Erich Auerbach zwracał uwagę, że 
w tej prozie przypadkowość staje się świadomą zasadą konstrukcyjną. 

Do tego zaś, co dzieje się w powieści Do latarni morskiej [autorstwa Virgi-
nii Woolf – przyp. A.v.N.], zmierzają z reguły i inne utwory tego rodzaju; 

                                                                                                                                   
wydaje się przypadkowy. Obraz niknących wśród roślinności jeźdźców przypominał Miłoszowi 
sytuację człowieka ogarniętego przez bujną przyrodę stepów ukraińskich, opisanego już w Marii 
Antoniego Malczewskiego i, oczywiście, w Stepach akermańskich. 
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co prawda nie wszystkie z równie głęboką przenikliwością i z równym 
mistrzostwem. Kładzie się w nich nacisk na pierwsze lepsze wydarzenie 
i wykorzystuje je nie w służbie jakiegoś spójnego planu akcji, ale z uwagi 
na sam ów epizod; przy tym zaś uwidocznia się coś zupełnie nowego 
i elementarnego – właśnie pełnia rzeczywistości i głębia życiowa osiągal-
na w owym momencie, któremu powierzamy się bez jakiegoś z góry po-
wziętego planu [Auerbach 2004, 525]. 

Różnica między Whitmanem, budującym swoje krótkie notatki egzysten-
cjalne wokół „pierwszego lepszego wydarzenia” (mimesis sprowadza się tu do 
naśladowania lub odzwierciedlenia stanów świadomości), a prozą moderni-
styczną polega jednak na tym, że obrazują one odmienne sposoby doświad-
czenia pełni rzeczywistości. W prozie modernistycznej owo doświadczenie 
ma charakter prywatny. Wydaje się wykluczać obecność innych ludzi w sen-
sie jakiejś konkretnej wspólnoty, do której „my wszyscy” należymy. 

Najbardziej przekonującym symbolem takiej wspólnoty byłoby wielkie 
miasto. Właśnie tu zaznacza się najdobitniej odmienność postawy amery-
kańskiego piewcy Postępu od większości europejskich pisarzy, począwszy 
od romantyzmu. Whitmanowski Nowy Jork nie jest – jak w prozie moderni-
stycznej – przestrzenią wyobcowania, lecz właśnie tym miejscem (Manhat-
tan zostaje niejako uczłowieczony, stanowi jeden wielki organizm), w któ-
rym „nasze” wspólne człowieczeństwo ma się ziścić w „darze” i w „miło-
ści”, w „przelotnych błyskach twoich oczu dla mnie”: 

Miasto uczt, spacerów, radości, 
Miasto, dlatego że ja tam żyłem i śpiewałem, sławne, 
Nie twoje festyny, zmienne obrazy, widowiska, 
Nie rzędy nieskończone twoich domów, w przystaniach okręty, 
Nie pochody uliczne, nie jasne, pełne towarów okna wystawowe, 
Nie rozmowy z uczonymi ludźmi, nie udział w świętach i zabawach, 
Nie to, Manhattanie, ale dar, miłość 
W przelotnych błyskach twoich oczu dla mnie, przechodnia, 
Dar, miłość, odpowiedź na moją miłość, to jest dla mnie nagrodą, 
Kochankowie, zawsze kochankowie, to jest moją nagrodą 
[Whitman: Miasto uczt, Miłosz 1988] 

Postawa Miłosza wobec wielkiego miasta (w odróżnieniu od mniejszych 
miast, takich jak Wilno) była wprawdzie znacznie bardziej ambiwalentna (warto 
porównać wiersz Whitmana z opisem Megalopolis w części V poematu Gdzie 
wschodzi słońce i kędy zapada), ale obu poetów łączy intuicja, że doświadczenie 
pełni zakłada przynależność do jakiejś wspólnoty (albo przynajmniej wymaga 
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aktualizacji potencjalnej przynależności do niej). Zadanie poezji polega więc na 
tym, by skonstruować całości artystyczne, których „konkretyzacja” (termin 
pochodzi oczywiście od Ingardena) pozwala czytelnikowi ukonstytuować się 
jako członkowi wspólnoty. Jednak ustanowienie tej wspólnoty poprzez (wspól-
ny) odbiór dzieła, jak np. w przypadku poezji ludowej lub tyrtejskiej albo pieśni 
kościelnej – tak się działo w (może „fikcyjnej”) epoce „poezji naiwnej”, opisy-
wanej przez Fryderyka Schillera – okazuje się w dzisiejszych czasach niemożli-
we. Konkretyzacja tekstu pozostaje aktem jednostkowym, przedstawiającym 
wyobcowanie podmiotu z pełni bytu jako jego „naturalną”, tzn. „daną” formę 
istnienia. Krótka notatka egzystencjalna odzwierciedla zaniepokojenie podmiotu 
tym stanem „zapomnienia o byciu”. Pojawia się tu problem: sposób, w jaki 
zrodziło się owo zaniepokojenie budzące go ze stanu „zapomnienia o byciu”, 
na razie nie wchodzi do tekstu, nie staje się przedmiotem artystycznego naśla-
dowania sytuacji egzystencjalnej podmiotu – zobaczymy, że późniejsze poema-
ty-hybrydy Miłosza są próbą poradzenia sobie z tą jednostronnością poetyki 
notatek egzystencjalnych; umieszczają je bowiem w szerszych kontekstach. 

Poezja niedługich notatek egzystencjalnych jest więc w zasadzie nieczysta, 
ponieważ efekt estetyczny jest w niej połączony z czymś, co wykracza poza 
wąsko rozumianą ideę sztuki jako zadania konstrukcyjnego (z drugiej strony nie 
dają się takie wiersze sprowadzić do równie niepożądanych – bo jednostronnie 
„czystych”, w innym sensie – wrażeń wywołanych przez „muzykę” słów uo-
becniających transcendencję poprzez tzw. pejzaż duszy). W literaturze polskiej 
Miłosz znajdował nieco podobne nastawienie w twórczości Skamandrytów 
(odrzucał natomiast awangardowość ograniczającą się do „ornamentyki języka”7 
[Miłosz 1988, 213]). Szczerość wymowy egzystencjalnej owych krótkich zapi-
sów „rzeczywistego” życia stała się również ideałem Miłoszowskiego pisania. 
Niełatwo jednak urzeczywistnić taką poetykę w epoce nieufności wobec słowa. 
Mallarmé usiłował dokonać czegoś, co już zapowiadało strategię różnych 
„awangard”. Oczyszczenie języka z utartych, uogólniających konotacji fałszują-
cych słowa, zasłaniających ich materialność, okazało się jednak etapem w proce-
sie, którego ostatecznym wynikiem było wspomniane już zerwanie „przymierza 
między światem a językiem”. Miłosz poszukiwał sposobów przywracania owe-
go przymierza. Problem w tym, że odzyskana zgodność między słowem a świa-
tem w epoce nieufności nie mogła rozumieć się sama przez się. Rękojmią jej 
wiarygodności był jedyny w swoim rodzaju „wyczyn” poety-sztukmistrza, od-
krywającego sytuację, w której świadomość, że słowa nie są w stanie w sposób 
                                                           

7 Por. jego złośliwą charakterystykę poezji Przybosia, któremu w Traktacie poetyckim zarzu-
cał euphuism [Miłosz 2002, 197]. 
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adekwatny ująć świata, nagle przeobraża się w swoje przeciwieństwo. Wydaje się 
więc, że po pierwsze: wyrażenie doświadczenia pełni przez jakiś nagły przypływ 
sensu w zasadzie nie może być doświadczeniem wspólnotowym (bo język jako 
medium „wspólnotowe” uogólnia, odrywa od konkretu pojedynczego, niepowta-
rzalnego doświadczenia) i – po drugie – że każdy (zawsze paradoksalny) wyraz 
takiego doświadczenia musi mieć charakter świadomego wysiłku konstrukcyjne-
go, który niespodziewanie objawia jakiś sens sprzeczny z rzekomą intencją zabie-
gów konstrukcyjnych. Sens ten (odnosi się on nie do dzieła jako artefaktu, lecz 
wydobywa jego „istotę”, jak zapis „egzystencji”) kwestionuje jawną dominantę 
konstrukcyjną utworu (z punktu widzenia poetyki taki utwór pozostaje, oczywi-
ście, konstruktem, ale takim, który neguje swoje bycie skonstruowanym). 

Właśnie tak się dzieje w wierszach Miłosza Na śpiew ptaka na brzegach Potomaku 
i Nie więcej [Miłosz 2002]. W pierwszym z tych utworów wrażenie bezpośrednie-
go (poprzez zmysły) obcowania ze śpiewem ptaka skłania „ja” liryczne do 
stwierdzenia, że pamięć nie jest w stanie przedstawić zmysłowych wrażeń 
z przeszłości w sposób równie namacalny. Oznaczałoby to, że egzystencja 
człowieka rozumiana jako doświadczenie pełni (inaczej: jako doświadczenie 
bezpośredniości zaślubin podmiotu z przedmiotem) może mieć tylko charakter 
„punktowy”. A zatem człowiek może być sobą jedynie na poziomie „poniżej” 
swojej świadomości, ponieważ każda próba ujęcia i utrwalenia danego momentu 
w jego bezpośredniości zakłada już jakiś wysiłek konstrukcyjny, który za-
sadniczo nie może być równoczesny ze stanem bezpośredniego doznawania 
świata (nasuwa się wtedy, oczywiście, pytanie, czy koncepcja bezpośredniego 
stanu doznawania nie jest „spekulatywną” fikcją epistemologiczną). Wydaje się 
w związku z tym, że różnica między utrwaleniem „bezpośrednich” stanów do-
znawania a zapisem doznań odtwarzanych przez pamięć nie ma charakteru 
jakościowego, lecz dotyczy tylko stopnia ich zapośredniczenia. „Bezpośrednie” 
stany doznawania świata byłyby wtedy świeższe od „pamiętanych” stanów do-
znawania tego samego świata (i może „pełniejsze w konkretach”). Nie jest to 
jednak jedyny problem. Okazuje się bowiem, że „zapamiętane” stany doznawa-
nia świata są, kiedy je sobie „przypominamy”, zabarwione nastrojowo. Sfera 
nastrojów kojarzy się Miłoszowi na ogół ze wspólnotą już uformowaną, wręcz 
skostniałą, która „przemocą” narzuca jednostce pewne stereotypowe (np. „pa-
triotyczne”) odruchy emocjonalne – pod tym względem jego punkt widzenia 
jest bardzo bliski Gombrowiczowskiej koncepcji formy: 

Wybacz mi, proszę, brak tego wzruszenia, 
Które prowadzi przemocą z powrotem 
W miejsca i wiosny dawno zapomniane, 
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Aby maluczkich uwodził poeta 
Patriotycznym sentymentem, serce 
Cisnął stęsknione i farbując łzy 
Mieszał dzieciństwo, młodość, okolice 
[Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku, Miłosz 2002] 

Szkodliwość światoodczucia opierającego się na pamięci z jej „regresyw-
nymi” właściwościami polegałaby więc na tym, że człowiek fałszuje zmy-
słową rzeczywistość, mieszając ją z czymś, co z punktu widzenia analizy 
epistemologicznej treści ludzkiej świadomości do niej nie należy, niszcząc 
otwartość człowieka na niepowtarzalność tego, co może się j e szcze  zda-
rzyć (rękojmią owej niepowtarzalności wydaje się intensywność doznań 
zmysłowych8). Następujący w wierszu opis treści pamięci unaocznia jednak, że 
różnica między światem doznawanym bezpośrednio, „tu i teraz”, a tym samym 
światem odtwarzanym przez pamięć wcale nie przejawia się (wbrew naszemu 
„potocznemu” przekonaniu, z którym się utożsamia podmiot liryczny), na po-
ziomie intensywności doznawania zmysłowego. Miłoszowski podmiot, wspo-
minając przeszłość, komponuje symfonię, w której wrażenia różnych zmysłów 
(zapośredniczone przez pamięć) są nie mniej intensywne w doznawaniu konkre-
tu aniżeli bezpośredni odbiór ptasiego śpiewu na początku wiersza: 

Po cóż mi wspominać 
Żółte od liści młodziutkich Ponary, 
Zapach wilczego łyka migdałowy, 
Echa po lasach od wrzasku cietrzewi? 
Po cóż mi znowu iść w te ciemne sale 
Gimnazjum króla Zygmunta Augusta 
Albo o sosny potrącać biczyskiem 
Na drodze z Jaszun, jak ongi Słowacki? 
Nad Mereczanką nasze to zabawy 
Były, czy dworzan króla Władysława, 
Nasze miłości i nasze rozstania 
Czy też miłości z pieśni Filomatów, 
Już nie pamiętam 
[Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku, Miłosz 2002] 

                                                           
8 Miłosz łączy tę sprawę ze specyficznie polską świadomością tragedii historycznych jako 

zagłady indywidualnych, jak najbardziej konkretnych, egzystencji: „Ja byłem świadkiem nie-
szczęść, wiem, co to znaczy / Życie oszukać kolorem pamiątek” [Na śpiew ptaka nad brzegami 
Potomaku, Miłosz 2002]. Nie wolno o nich zapomnieć, nawet jeżeli poeta staje się przez to 
(wbrew własnej woli) „płaczką żałobną” [W Warszawie, Miłosz 2001]. 
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Sytuacja komplikuje się jeszcze dodatkowo, kiedy uświadamiamy sobie, że 
używane przez niego słowa właściwie nie są jego słowami [por. słowny po-
jedynek „Witolda Gombrowicza” z „wielkim pisarzem” argentyńskim 
w Trans-Atlantyku; Gombrowicz 1986, 36–40], a to nie tylko dlatego, że 
każdy język jest w mniejszym lub większym stopniu konwencjonalnym (czyli 
anonimowym) środkiem komunikacji. Na razie sprawa ta nie zostaje jednak 
– inaczej niż u Gombrowicza – stematyzowana na poziomie autorefleksji 
autorskiej; byłoby to możliwe tylko poprzez jakieś uogólniające konstatacje 
skierowane do zbiorowego adresata, jak np. w wierszu pochodzącym z roku 
1954, ale opublikowanym dopiero w zbiorze Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada: 

Jeśli nasze słowo 
Któregoś dnia tak zdoła się zespolić 
Z korą drzew leśnych i kwiatem pomarańcz, 
Że będzie jednym – to będzie znaczyło, 
Że myśmy wielkiej nadziei bronili. 
Jak ja mam bronić? Ponazywać rzeczy. 
To nie jest łatwe. Wymawiam „jutrzenka”, 
A język sam się układa w przymiotnik 
„Różanopalca”, jak w dzieciństwie Grecji 
[Wezwanie, Miłosz 2003] 

Okazuje się, że zmysłowa bezpośredniość wrażenia obcowania ze śpie-
wem ptaka (Miłosz przywiązuje na ogół ogromną wagę do precyzyjnego 
„nazywania rzeczy”, ale tym razem wbrew jego zwyczajowi nie dowiadujemy 
się, do jakiego gatunku ów ptak należy) zostaje uobecniona za pośrednic-
twem słów wskazujących na utwór innego poety, a mianowicie angielskiego 
romantyka Johna Keatsa, autora Ody do słowika [Keats 1951, 5–8] (wymaga 
to od czytelnika oczywiście pewnej wiedzy o literaturze angielskiej): 

Ptaku, wdzięczny ptaku, 
Ty ,  k tór y  dz i s i a j  śp i ewasz  m i  to  s amo  
Co  s ły sza ł  t u t a j  i ndy j sk i  my ś l iwy  
Stojący z łukiem na ścieżce jeleni, 
Cóż  może sz  w i edz ieć  o  zmian i e  poko l eń  
I o następstwie form w ciągu jednego 
Ludzkiego życia?9 
[Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku, Miłosz 2002; podkr. A.v.N.] 

                                                           
9 Por. „Thou wast not born for death, immortal bird! / N o  h u n g r y  g e n e r a t i o n s  t r e a d  

t h e e  d o w n ;  /  T h e  v o i c e  I  h e a r  t h i s  p a s s i n g  n i g h t  w a s  h e a r d  /  I n  a n -
c i e n t  d a y s  b y  e m p e r o r  a n d  c l o w n ” [Ode to a nightingale, Keats 1974; podkr. A.v.N.]. 
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Jednakże ukryta aluzja intertekstualna w niczym nie umniejsza zmysłowej 
konkretności opisu. 

Podsumowując wymowę wiersza Miłosza, możemy stwierdzić, że odzwier-
ciedla on doskonale wewnętrzną sprzeczność nowoczesnego podmiotu, który 
właściwie już znalazł wyjście z epistemologicznego impasu, ale nie zdaje sobie 
jeszcze z tego sprawy. Okazuje się bowiem, że egzystencjalna wiarygodność 
treści świadomościowej jest dana podmiotowi spontanicznie. Nie zasadza się 
ona na analizie różnych stopni zapośredniczenia jej składników, ani na ustaleniu, 
który z nich naśladuje „prawdziwą” rzeczywistość, ale raczej na zdolności „po-
wtórzenia” owego spontanicznego, poprzedzającego wszelką refleksję aktu 
ukonstytuowania „mojej” tożsamości10. Byt „jest”, bo człowiek, jeżeli skupia się 
tylko na jakimś danym jego odcinku, potrafi go adekwatnie ująć (nie oznacza to, 
oczywiście, że jego akty poznawcze przedstawiają dany przedmiot w sposób 
wyczerpujący). Możliwość reprodukcji odcinków bytu w pamięci nie jest zaś 
przyczyną zamętu epistemologicznego mylącego cienie obecności z rzeczywistą 
obecnością, ale – przeciwnie – dowodem sił poznawczych człowieka. Zamęt nie 
pochodzi bowiem od bytu („bycia bytów”), lecz tkwi w samej naturze człowie-
ka, w jego złudzeniu samowystarczalności egzystencjalnej, jakby był on centrum 
wszechświata, tzn. jakąś istotą oderwaną od czasu i przestrzeni11 (rozumianych 
tu jako „materialne”, zmysłowe podłoże ludzkiej egzystencji, a nie jako aprio-
ryczne kategorie oglądu). Miłoszowski podmiot, będąc emigrantem, doświadcza 
w szczególnie dotkliwy sposób owego osadzenia w konkretnym krajobrazie 
oraz w niepowtarzalnych dziejach kraju: 
                                                           

10 Wśród utworów Whitmana przełożonych przez Miłosza jest Myśląc o czasie (fragment), 
w którym znajdujemy podobną intuicję, łączącą realistyczną epistemologię z antyrelatywistyczną 
etyką: „To, co będzie, będzie dobre, bo to, co jest, jest dobre […] Domowe przyjemności, co-
dzienne krzątanie się i praca, / budowanie domów to nie fantasmagoria, ma to swój ciężar […] 
Różnica pomiędzy złem a dobrocią nie jest złudzeniem, / Ziemia nie jest echem, człowiek i jego 
życie, i wszystkie sprawy jego życia są dobrze pomyślane. / Nie jesteś rzucony na cztery wiatry, 
pewnie i bezpiecznie zbierasz, co twoje, / Twoje, twoje, twoje, na zawsze” [Miłosz 1986, 221]. 

11 Nie oznacza to, że nawet najbardziej zanurzonego w żywiole przyrody człowieka nie 
ogarnia czasami zwątpienie, czy to wszystko, czego doznaje, nie jest złudzeniem. W końcu 
rozmywa się nawet jego własna tożsamość. Taki rozpaczliwy nastrój przenika drugą część 
innego utworu Whitmana przełożonego przez Miłosza, a mianowicie Kiedy ocean życia zabierał 
mnie w odpływie: „Wyrzucam sobie, że odważyłem się otworzyć usta, / I wiem, że w tej całej 
paplaninie, której echa wracają do mnie, / Nie miałem najmniejszego pojęcia, kim i czym 
jestem, / Że przed moimi aroganckimi wierszami stoi ten Ja prawdziwy, / Nietknięty, nieod-
powiedzialny, niedosiężny, chłodny, / I przedrzeźnia mnie, kłania się, daje znaki, / Śmiejąc 
się ironicznie z każdego słowa, które napisałem, / Pokazując w milczeniu na te pieśni i na 
piasek w dole” [Miłosz 1986, 223]. 
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Moja stolica w kotlinie wśród pagórków leśnych, 
Z warownym zamkiem u zbiegu dwóch rzek, 
Ze swoich świątyń ozdobnych słynęła: 
Kościołów, cerkwi, synagog, meczetów. 
Kraj nasz uprawiał żyto i len, jak też spławiał drzewo. 
Armia nasza składała się 
Z pułku ułanów, z pułku jazdy tatarskiej i z pułku dragonów. 
Znaczki pocztowe naszego państwa 
Przedstawiały fantazmata 
Wyrzeźbione niegdyś przez dwóch artystów, 
Przyjaciół albo wrogów, Pietro i Giovanni 
[Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 2003] 

Jego tożsamość konstytuuje się właśnie wobec  utraty przestrzennego 
centrum jego egzystencji. Próbuje się oswoić z tym, że przestrzeń, gdzie 
obecnie przebywa, nie stanowi centrum jego egzystencji (wokół tego same-
go wątku Mickiewicz skonstruował czasoprzestrzeń Pana Tadeusza; nieprzy-
padkowo Miłosz wielokrotnie podkreślał poczucie pokrewieństwa z losem 
słynnego krajana). Wprawdzie poeta nosi owo utracone centrum swojej 
egzystencji ze sobą – podobnie jak Herbertowski Pan Cogito nosił „miasto 
w sobie po drogach wygnania” [Herbert 2008, 532], wspomina je często, ale 
wobec podstawowego faktu wydziedziczenia nie ulegnie raczej złudzeniu, że 
sam jest samowystarczalnym centrum swojej egzystencji, tym bardziej iż 
utracone centrum jego przestrzeni nasuwa mu się mimowoln ie  i nawet 
w snach nie traci nic ze swojego zmysłowego bogactwa. Dzięki temu, iż 
autor pozbył się złudzenia samowystarczalności egzystencjalnej, również 
aluzje intertekstualne zmieniają swój status. Nie wskazują już na tekstowy 
charakter świata ujmowanego za pośrednictwem słów, które „nie są moimi 
słowami”, lecz – wręcz przeciwnie – unaoczniają, że każda próba „ponazywania 
rzeczy” jest etapem w niekończącym się dialogu, w którym podmiot przezwy-
cięża swą domniemaną izolację egzystencjalną poprzez aktualizację więzi z in-
nym podmiotem. Nieważne przy tym, czy ów podmiot jeszcze jest wśród nas 
(tu na ziemi), czy też już nie żyje, jak w przypadku Keatsa albo Whitmana. Zo-
baczymy za chwilę, że warunkiem – na razie przemilczanym – komunikacji 
między podmiotami jest koncepcja „obcowania świętych”, w myśli której: 

Każda rzecz ma […] podwójne trwanie. 
I w czasie, i kiedy czasu już nie będzie 
[Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 2003] 
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3. 

Wiersz Na śpiew ptaka na brzegach Potomaku stanowi krok milowy w rozwo-
ju Miłoszowskiej poetyki. Inaczej niż Świat (poema naiwne) ma on formę nie-
zbyt długiej notatki egzystencjalnej „ja” lirycznego bezpośrednio osadzone-
go w krajobrazie. Różnica wobec Whitmanowskich notatek egzystencjalnych 
polega na tym, że wiersz nie jest j ednym wyrwanym z  konteks tu  
zap i s em momentu obcowania z bytem jako pełnią. Do tożsamości pod-
miotu wchodzi bowiem również ów nierozerwalnie spleciony z ludzką egzy-
stencją pierwiastek negatywny, owo „s-krzypnięcie wstecz ironii” jako „ko-
nieczny bytu cień” [Norwid 1971a, 54–55], na którego tle (niejako przezwy-
ciężając byt jako zapośredniczoną bezpośredniość) człowiek doświadcza 
„bezpośredniej bezpośredniości” niepowtarzalnej chwili12. Rzecz w tym, że 
ów czynnik przeszkadzający jest tu explicite obecny na poziomie tekstu. Zo-
stał tak sformułowany, że sam się znosi. Negacja bytu przeobraża się tu 
w jego afirmację; w cytowanym już fragmencie wiersza Kiedy ocean życia zabie-
rał mnie w odpływie Whitman ujął wprawdzie podobny nastrój negacji, lecz 
zrobił to w opozycji do pozytywności podmiotu ujmującego swą więź ze 
światem w pierwszej części utworu. 

Poetyka wypracowana w wierszu o śpiewającym ptaku nad brzegami Po-
tomaku powraca w ważnym (choćby dlatego, że Miłosz dwadzieścia lat póź-
niej napisał do niego autokomentarz w Świadectwie poezji) utworze z tomu 
Król Popiel i inne wiersze. W tym przypadku aporetyczna sytuacja podmiotu 
usiłującego ukonstytuować siebie jako całość, na którą składają się zarówno 
chwile bezpośrednio przeżywane, jak i chwile odtwarzane w pamięci („ja” 
czyni to wobec świadomości, że ten akt dzieje się tu i teraz: „mój dom se-
kunda”; Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku, Miłosz 2002), ulega obiektywi-
zacji. Pytanie brzmi teraz, czy (i jeżeli tak, to w jaki sposób) można skon-
struować taki podmiot jako „osobę drugą”, „innego”. Otóż wydaje się, że 
pozorna niemożliwość słownego ujęcia chwil rzeczywistego życia innych 
osób wynika w wierszu Nie więcej nie tylko z konwencjonalności medium 
wyrazu13, lecz także – i może w jeszcze większym stopniu – z bezczasowo-
                                                           

12 Por. Norwida: „Ty myślisz może, że wiek złoty / Bez walk, sam przyjdzie do ludzkości” 
[Norwid 1971a, 55]. 

13 Miłosza nie niepokoił sam fakt konwencjonalności języka jako systemu umownych znaków – 
taki system może bowiem być środkiem komunikacyjnym dla organicznej wspólnoty. Jako przy-
kład literatury napisanej dla takiej wspólnoty traktuje on poezję Jana Kochanowskiego. Obecnie, 
w epoce „kryzysu słowa”, taki „klasycyzm” jest jednak „rajem utraconym, bo zakłada wspólnotę 
wierzeń i odczuwań, łączącą poetę i jego odbiorców” [Miłosz 1987, 65]. Naturalna wspólnota 
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ści, w której sytuuje się instancja ujmująca owe chwile (w odróżnieniu od 
podmiotu wiersza Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku „ja” liryczne nie jest 
tu osadzone w zmysłowym konkrecie krajobrazu; nie jest więc podmiotem 
„ekstatycznym”, lecz – przynajmniej we własnym przekonaniu – podmio-
tem „rozumującym” poprzez analizę relacji łączących zjawiska). Życie czło-
wieka stanowi continuum chwil – wszystko w nim jest splecione w narastającą 
całość zakończoną przez śmierć. Nie sposób przedstawić jakiegoś odcinka 
tej dynamicznej całości w odosobnieniu: 

I gdybym równocześnie mógł ich biedne kości 
Na cmentarzu, gdzie bramę liże tłuste morze, 
Zamknąć w słowie mocniejszym niż ostatni grzebień, 
Który w próchnie pod płytą, czeka na światło 
[Nie więcej, Miłosz 2002] 

Ograniczając się do reprezentacji odcinków bytu, fałszujemy egzystencjalną 
jedność człowieka na rzecz bezosobowej estetyki. Z punktu widzenia „ja” 
lirycznego nie ma jednak innego wyjścia – właśnie dlatego sztuka nie jest mi-
metyczna, ale stanowi grę z konwencjami, które oddzielają poetę od rzeczywi-
stości jak „szklana ściana” i „nigdy jasno nie [są] uświadomione, zanim nie 
zapadną w przeszłość i nie ukażą się w całej ich dziwności” [Miłosz 1987, 71]: 

Z opornej materii 
Co da się zebrać? Nic, najwyżej piękno. 
A wtedy nam wystarczyć muszą kwiaty wiśni 
I chryzantemy i pełnia księżyca 
[Nie więcej, Miłosz 2002] 

Patrząc na ten utwór z innej perspektywy, moglibyśmy jednak powiedzieć, 
że możliwość sformułowania problemu w dz ie l e  s z tuk i  właściwie prze-
                                                                                                                                   
komunikacyjna rozpadła się bowiem (znacznie wcześniej pisał już o tym austriacki poeta Hugo 
von Hofmannsthal w słynnym fikcyjnym liście młodego Lorda Chandosa zaadresowanym do 
Francisa Bacona), a klasycyzm można wyobrazić sobie już tylko jako „pokusę rezygnacji, czyli pięk-
nego pisania”. Z drugiej strony Miłosz uważa, że „wszelkie próby zamknięcia świata w słowie są 
i będą (?) daremne; istnieje zasadnicza niewspółmierność pomiędzy naszym językiem i rzeczywisto-
ścią” [Miłosz 1987, 65]. Miłosz przedstawia tu zerwanie „przymierza między słowem a światem” jako 
ogólną i obiektywną prawdę (mogłoby się więc wydawać, że istnieje jednak jakaś „wspólnota wierzeń 
i odczuwań, łącząca poetę i jego odbiorców”, tyle że w negacji), podczas gdy w rzeczywistości może 
ono się przejawiać tylko jako subiektywne odkrycie jednostki oderwanej od innych jednostek. 
Paradoks ten daje się – jak zobaczymy – rozwiązać jedynie poprzez ironię egzystencjalną. 
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zwycięża zaproponowaną przez „ja” liryczne koncepcję estetyzującej sztuki 
bezosobowej. Podmiot mówiący nie stroni przy tym od bogatego w szcze-
góły opisu świata weneckich kurtyzan. W dodatku ów opis okazuje się nie 
tyle bezpośrednim odzwierciedleniem tej rzeczywistości, co raczej opisem 
kilkakrotnie zapośredniczonym, nie tylko przez „szypra galeonów / Przy-
byłych tego ranku z ładunkami złota”, ale przede wszystkim przez rene-
sansowe malarstwo weneckie (chodzi tu – na co zwrócił uwagę sam Mi-
łosz w IV wykładzie z cyklu Świadectwo poezji14 – o pewien obraz malowany 
przez Vittore Carpaccia15). Autor nawiązuje więc ponad głowami opisa-
nych postaci dialog z innym – wprawdzie już nieżyjącym – człowiekiem, 
który staje się obecny poprzez swoje dzieło. W ten sposób Miłosz prawie 
już sprostał zadaniu stworzenia egzystencjalnej odmiany mimesis polegają-
cej na naśladowaniu istoty człowieka, którą duński filozof Kierkegaard ujął 
w następujący sposób: 

Być młodym i później zestarzeć się i wreszcie umrzeć, nędzna to forma 
ludzkiej egzystencji; taką zasługę ma każde zwierzę.  Na tomia s t  z ł ą -
c zen i e  różnych  f az  życ i a  w  j edną  równoczesno ś ć  j e s t  
z adan i em,  j ak i e  s to i  p r zed  i s to t ami  l udzk im i .  

[…] 
Myśleć o jednym, odsunąwszy na bok inne myśli, nie jest trudno; ale 

mieć jedną myśl i równocześnie zachować myśl przeciwną, łącząc w eg-
zystencji przeciwieństwa, jest trudno. W ciągu siedemdziesięciu lat życia 
zaznać wszelkich możliwych nastrojów i pozostawić po sobie kolekcję 
próbek, z których każdy może sobie wybierać, co zechce, nie jest bardzo 
trudno; ale mieć pełnię i bogactwo jednej tonacji i również tonację prze-

                                                           
14 „Zdawałoby się, że opis kurtyzan weneckich stanowi dostateczny dowód możliwości 

spotkania się języka ze światem. Natychmiast jednak przemawiający podminowuje to przeko-
nanie. Robi to, odwołując się najoczywiściej (zobaczymy za chwilę, że sprawa jest jednak 
daleka od oczywistości) do obrazu Carpaccia przedstawiającego podwórze w Wenecji, 
w którym siedzą kurtyzany i »witką drażnią pawia«” [Miłosz 1987, 76].  

15 Trzeba tu jednak zaznaczyć, że opis obrazu Dwie damy weneckie w Nie więcej nie odpowiada 
„rzeczywistości”. Młodsza dama bowiem „witką” nie „drażni pawia”, ale psa [por. przypis do 
tego wiersza oprac. przez Aleksandra Fiuta w: Miłosz 2002, 380]. W wierszu Miłosza brakuje 
też wielu innych szczegółów. Dodatkowym kontekstem tego wiersza mogłoby być krótkie 
opowiadanie Norwida pt. Menego. Jest tam mowa o bogatym kolorycie malarstwa weneckiego, 
pod koniec zaś autor opisuje cmentarz (spoczywają tam wprawdzie nie kurtyzany, lecz „moż-
ni kupcy żydowscy”) na wyspie Lido: „Lido jest to długie pasmo ziemi, o które się płasko 
z jednej strony pełne morze rozbija; z drugiej – sztuczne wybrzeże z ciosanego kamienia 
odpiera mniej silne fale lagun” [Norwid 1971b, 170]. 
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ciwną, tak że kiedy nadaje się jednej tonacji patos i siłę wyrazu, przeciw-
na tonacja wślizguje się jako tło, oto rzecz trudna. I tak dalej [cyt. za: Mi-
łosz 1988, 44; podkr. A.v.N.]16. 

Wydaje się jednak, że Miłosz zapłacił (również we własnym mniemaniu) 
dosyć wysoką cenę za osiągnięcie owego celu reprezentacji kilku chwil 
i aspektów konkretnej egzystencji ludzkiej w równoczesności. Instancją 
realizującą tę reprezentację (nieważne, czy chodzi tu o własne, czy też 
o cudze życie) jest bowiem zawsze podmiot wewnętrznie pęknięty. Jednakże 
on sam na płaszczyźnie świata przedstawionego wiersza nic nie wie o tym 
pęknięciu. Wypowiadając bowiem pewną „prawdę” o istocie sztuki (w Nie 
więcej) lub pamięci (w wierszu Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku), podmiot 
mówiący nie zdaje sobie sprawy, że (z „autorskiego” punktu widzenia) 
wniosek wypływający z jego sposobu rozumowania jest wręcz przeciwny 
wnioskowi, jaki on wyciąga. Problem wydaje się tkwić w tym, że ironii nur-
tującej stosunek człowieka do (czasowej) istoty jego egzystencji w ogóle nie 
może wyrazić podmiot mówiący, którego perspektywa pokrywa się z per-
spektywą instancji autorskiej. Leży to tylko w mocy podmiotu mającego 
pewien dystans do siebie. Z punktu widzenia Miłosza ów dystans podważa 
jednak szczerość instancji autorskiej. Właśnie tu natrafiamy – zdaniem poety 
– na źródło dwuznaczności moralnej literatury awangardowej: 

Ale faktem jest, że poezja ironiczna zaczyna się u mnie podczas wojny. 
Trudno obyć się w dwudziestym wieku bez ironii, bez groteski, bez bu-
fonady, to są narzędzia naszego wieku. Tak tragiczni pisarze jak Beckett 
używają techniki slapstick, więc to jest jakaś łączność z epoką. Jest to 
szczególna ironia, bo jeśli weźmiemy na przykład wiersze Oscara Miło-
sza pisane przed I wojną światową, to pełno w nich jest autoironii, ale 
innej: ironii niesłychanie romantycznej. Bez niej nie można się w ogóle 
obejść, ale zależy, czemu ironia ma służyć. W samej ironii jest coś niedo-
brego, bo jest to pewnego rodzaju lęk przed wystawieniem się. Ale to 
może być użyte do dobrych celów. Powiedzmy, Świat (poema naiwne), na-

                                                           
16 Miłosz podaje, że te (przełożone przez niego z angielskiego) cytaty pochodzą z „Conc-

luding Unscientific Postscript”. Warto dodać, że chodzi tu o Nienaukowe Postscriptum do słyn-
nych Filzoficznych okruchów Kierkegaarda. Trzeci paragraf drugiej części tej rozprawy został 
zatytułowany Równoczesność poszczególnych momentów subiektywności w subiektywności egzystującej – 
równoczesność jako przeciwieństwo procesu spekulatywnego [cytuję na podstawie niemieckiego prze-
kładu Kierkegaarda: Sören Kierkegaard, Philosophische Brosamen und Unwissenschaftliche Na-
chschrift, München 2005, 510].  
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pisane podczas wojny, jest utworem czystej ironii, ale ironii bardzo odle-
głej od tego, co nazywa się sarkazmem [Gorczyńska 1992, 49]. 

Podmiot niedługiej notatki egzystencjalnej unika tej pułapki dzięki temu, 
że konstytuuje się wobec bytu ujmowanego w formie „punktowej”. Inne 
chwile wchodziłyby do bezpośredniości tej jednej, niepowtarzalnej chwili 
jako czas utracony, który trzeba koniecznie odzyskać w jego bezpośrednio-
ści. Wydaje się to jednak – z przyczyn logicznych – niemożliwe. Niewątpliwa 
sugestywność opisów w wierszach Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku i Nie 
więcej przeczy jednak owej pozornie nieubłaganej logice. 

Otóż jeżeli – podobnie jak Miłosz – nie chcemy poprzestać na ironicznym 
ujęciu tej aporii, zostaniemy zmuszeni do ponownego przemyślenia relacji mię-
dzy bezpośredniością doświadczenia a równoczesnością różnych doświadczeń. 
Dokonujemy wtedy paradoksalnego odkrycia: za równo t reśc i  związa -
ne  z  czasem te raźnie j szym,  j ak  i  t r eśc i  zw iązane  z  czasem 
przesz łym j awią  s ię  j ako  zapoś redn iczone  w świadomośc i  
u jmujące j  swą  w łasną  bezpoś redn iość .  Owa bezpośredniość jest 
w stanie „łączyć różne fazy życia w jedną równoczesność”. Stwierdzenie tej 
zdolności ludzkiego umysłu przez właśnie tenże umysł nie dzieje się jednak 
równocześnie ze stanem (w zasadzie ekstatycznym) „ja” doznającego świata 
za pośrednictwem swoich zmysłów. Jest albo komentarzem dyskursywnym, 
wypowiedzianym wprawdzie przez to samo „ja”, które najpierw było obec-
ne w świecie przedstawionym utworu jako byt doznający zmysłami, albo też 
wnioskiem wyciągniętym przez instancję znajdującą się poza tą przestrzenią. 
Sytuacja wydaje się na pierwszy rzut oka potwierdzać ironiczną istotę ludz-
kiej egzystencji. Człowiek nigdy nie jest sobą jako całość, bo nie potrafi 
zintegrować ekstatycznego wymiaru doznawania ze zdolnością intelektu do 
refleksji („Pomiędzy życiem i prawdą wyjawiono nam przeciwieństwo”: 
[Miłosz 2003, 171]), chyba że uda się dokonać „przewrotu kopernikańskie-
go” i wypracować jakąś nową formę artystyczną pozwalającą przedstawić punk-
towość bytu, ujmowaną w niedługich notatkach egzystencjalnych, i filozo-
ficzną refleksję nad czasowością ludzkiej egzystencji na  t ym samym po-
z iomie  i  w  j ednym sp loc ie . W Świadectwie poezji Miłosz sformułował 
warunki realizacji tego zadania dyskursywnie ,  wychodząc od postulatu, 
że świat istnieje naprawdę  – albo jak wyraża to sam Miłosz: „obiektyw-
nie”, przy czym miał na myśli coś innego niż obiektywność zjawisk w sensie 
Kantowskiej epistemologii, według której są one logicznie uwarunkowane 
przez Ding an sich. Miłoszowskie zjawisko jest bowiem „epifanią”, rzeczą 
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odsłaniającą się w odpowiedzi na miłosne pragnienie poznającego, a nie 
konstruktem władz analitycznych; poeta konstruuje jedynie formalne, po-
krywające się z granicami wiersza r amy , w jakich rzecz się objawia: 

Świat istnieje obiektywnie, niezależnie od kształtów, pod jakimi poja-
wia się w umyśle, i niezależnie od barw17, radosnych albo ponurych, 
w jakie przybiera go szczęśliwość albo nieszczęście poszczególnego 
człowieka. Ten obiektywny świat może być widziany taki, jaki jest; na-
leży jednak przypuścić, że całkowicie bezstronnie jest widziany tylko 
przez Boga. Poeta dąży do jego przedstawienia, ale pozostaje gorzkie 
poczucie nieadekwatności języka. Po drugie, jeżeli ktoś mocno pragnie 
posiąść jakiś przedmiot, nie można tego nazwać inaczej niż miłością18. 
Poeta występuje więc jako człowiek zakochany w świecie, ale skazany 
na wieczne nienasycenie, bo za pomocą słów chciałby w sam rdzeń 
rzeczywistości przeniknąć, ciągle na nowo ma nadzieję i ciągle jest mu 
odmówione [Miłosz 1987, 76]. 

                                                           
17 Nie wynika z tego, by rzeczywistość sama w sobie nie miała konkretnych kształtów 

i barw. Nasze narządy zmysłów są bowiem w zasadzie przystosowane do rzeczywistości 
takiej, jaka ona jest sama w sobie, ale na skutek utraty niewinności spowodowanej przez 
autokratyczne roszczenia intelektu uległy one skażeniu. Odzyskanie stanu niewinności wydaje 
się jednak (Miłosz przytacza tu pogląd angielskiego poety metafizycznego i mistyka Thomasa 
Traherne’a) zasadniczo możliwe (równałoby się ono odzyskaniu raju): „Jesteśmy więc, we-
dług Traherne’a, zdolni poznać, czym było życie w Raju. Maluczcy są niewinni i dlatego ich 
pięć zmysłów wchłania świat taki, jaki jest naprawdę, w jego pięknie. Ziemia jest rajem – 
tylko człowiek, kiedy wskutek grzechu traci niewinność, przestaje o tym wiedzieć. Jednakże 
jeżeli zyska świadomość swojego bogactwa i zło w sobie pokona, osiągnie cel swego istnienia, 
czyli niewinność powtórną i znów, jak w dzieciństwie, znajdzie się w raju” [Miłosz 1988, 41]. 
Z drugiej strony Miłosz zdaje sobie jednak sprawę, że człowiek nowoczesny jest w sytuacji 
trudniejszej niż ludzie przednowocześni, nawet ci z siedemnastego wieku (kiedy nowoczesny 
empiryzm już się rodził, ale nie przeniknął jeszcze do zasadniczo religijnego światoodczucia 
tej epoki). „Wsobność” ego wydaje się bowiem obecnie tylko „naturalnym” następstwem 
specyficznie ludzkiego sposobu poznawania: „poszczególna istota ludzka nie zadowolni się 
niczym mniejszym niż stanie się bogiem – bo tylko bóstwo mogłoby występować jako czysty 
i absolutny podmiot, zdolny, jeżeli zechce, oglądać wszystkich innych jako obiekty, zachowując 
ten przywilej, że niczyje oczy w obiekt go nie potrafią zmienić” [Miłosz 1988, 41]. 

18 Chodzi tu więc o takie pragnienie posiadania, które nie uprzedmiotawia „przedmiotu” 
(nie wolno go utożsamić z „obiektem”, o którym była mowa w przypisie 15), lecz znosi ostre 
granice „ja” rozumianego jako intelekt, wracając do bardziej archaicznego (dziecięcego) stanu 
świadomości świata bez podziałów: „Jeżeli wszystko do mnie należy, nie przebudziło się 
jeszcze moje »ja«, nie odgrodziło się od świata żadnym murem i bez przesady rzec można, że 
jest ono tym wszystkim, co w każdej chwili przyjmuje, jako światło, kolor, dźwięk, zapach” 
[Miłosz 1988, 42]. 
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4. 

Późniejsze poematy Miłosza stanowią próbę znalezienia (tzn. skonstruowania) 
przestrzeni egzystencjalnej, w której pęknięcie instancji autorskiej jawi się już na 
poziomie świata przedstawionego utworu, będąc również czynnikiem kształtu-
jącym (samo)świadomość głównego protagonisty (podmiotu mówiącego). Po-
ematy takie, jak Miasto bez imienia, a zwłaszcza Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada 
oraz Osobny zeszyt są z punktu widzenia konstrukcji tekstu (ma ona niewątpliwie 
wymowę metafizyczną) luźno ze sobą związanym szeregiem niedługich („punk-
towych”) notatek egzystencjalnych zestawionych z refleksjami filozoficznymi na 
temat (nie)wiarygodności bezpośrednio doznawanych lub odtwarzanych przez 
pamięć wrażeń zmysłowych. Sposób formułowania tych różnorodnych odcinków 
tekstu wydobywa explicite intertekstualny wymiar języka wyrażającego metafizyczną 
kondycję człowieka. Nie jest on bowiem samowystarczalnym centrum wszech-
świata, lecz staje zawsze „twarzą w twarz” z innymi istotami ludzkimi, choćby (jak 
autor poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada) z Williamem Blakiem i T.S. Elio-
tem. Właśnie na tle statusu języka jako medium „intersubiektywnego” pojawia się 
możliwość wykorzystywania tego samego języka do „ćwiczeń stylistycznych”, 
opisujących „Zaprzeszły czas / Krajów niedokonanych” [Miłosz 2003, 175]. 
Jest to jednak odchylenie od normy. Język jest bowiem w istocie „domem by-
cia” [Heidegger 1997, 251], przestrzenią obcowania międzyludzkiego: 

Cztery są baszty, na wschód, zachód, północ i południe. 
Kiedy wchodzisz w bramę, to jak gdyby na ciebie czekali. 
Cisza zupełna w różanym ogrodzie. 
Kraj naokoło zielonych wzgórz, rozległy, 
Błękitnozielonych wzgórz, pod same obłoki. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Naprawdę czekali. 
Nie musisz mówić, kim jesteś. Tu każdy zna ciebie i kocha. 
Spojrzenia, uściski rąk. Jakież obcowanie, 
Jaka muzyka wieczna uratowanych pokoleń. 

A ktokolwiek jest tamten, Prowansalczyk, sądząc po stroju, 
Słowa jego, kiedy zwraca się do dam pięknych, starców i młodzieńców, 
Są i twoje, jakbyście dawno ty i on byli jedno 
[Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 2003] 

Muzyka trwa, choć tych, którzy ją grali, nie ma. 
Ani ich aksamitów, ni nawet podwiązki. 
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Międzyplanetarni w gąszczu smyczki wzięli. 
W swoich wioskach piją, wrzeszczą, grzmocą w kości, 
Z umarłymi na wariackiej karuzeli 
[Osobny zeszyt: strona 34, Miłosz 2003] 

Nowatorstwo Miłoszowskich poematów z lat siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych polega na tym, że zostały w nich pominięte powiązania chronologiczne, 
które pozwoliłyby połączyć owe bezpośrednio lub w pamięci przeżywane 
„prawdziwe” chwile życia nie tylko z filozoficzną refleksją, ale także z intertek-
stualnością, w linearną, rozwijającą się według logiki przyczynowo-skutkowej, 
całość (byłyby one bowiem śladem samoutwierdzającej się aktywności intelektu, 
ujmującego siebie jako „ja” odrębne od „nie-ja” [por. Miłosz 1988, 42], wyob-
cowującego się z tego świata, którego kiedyś był organiczną częścią). Mogłoby 
się więc wydawać, że „ja” w tych utworach rozpada się na szereg odosobnio-
nych odcinków19 albo inaczej: że owo „ja” ujmuje i przedstawia swą tożsamość 
jako nietrwałą, przemijającą wypadkową rzeczy, które mu się wymykają. Dzięki 
temu byłoby ono jednak zdolne ująć byty składające się na jakąś w zasadzie 
przypadkową rzeczywistość „obiektywnie”, bez „subiektywnych domieszek”, 
jako że owo rzekomo subiektywne zabarwienie nie świadczy o istnieniu jakiegoś 
trwałego substratu jego „doznającej” świadomości, lecz jest tylko jeszcze jed-
nym elementem owej przypadkowej rzeczywistości (taka epistemologia zdaje się 
być przesłanką „obiektywności” sztuki modernistycznej20). Podobna interpreta-
cja twórczej intencji Miłosza byłaby jednak nieporozumieniem – mimo że do-
skonale uświadamiał sobie on ten dylemat, np. na stronie 49 Osobnego zeszytu: 

W nocnym pociągu, zupełnie pustym, hałasującym przez pola, przez 
lasy, młody człowiek, ja dawny, n i epo jęc i e  z e  mną  t oż s amy , 

                                                           
19 Miłosz uważał, że wierność wobec rzeczy wymaga zawsze układania ich według pewnej hie-

rarchii: „W przeciwnym wypadku, jak to się dzieje często we współczesnej prozo-poezji, znajduje-
my tylko »stos pokruszonych obrazów tam, gdzie słońce pali« (autocytat Miłosza z przekładu 
poematu T.S. Eliota Jałowa ziemia; Miłosz 1986, 40), zbiór fragmentów korzystających z doskonałej 
równości i nasuwających myśl o niechęci poety do zrobienia wyboru” [Miłosz 1987, 72]. Nie ma 
więc żadnej „czystej” percepcji (chyba że poeta zadaje gwałt swojej „naturze”). W akt percepcji 
(kojarzący się Miłoszowi z platońskim Erosem – jest to więc akt „miłosny” [Miłosz 1987, 76], 
rodzaj zaślubin podmiotu z przedmiotem, podmiot zatraca się w przedmiocie, wykraczając poza 
swoje odosobnienie) wnosimy w zasadzie nasze jestestwo i właśnie dzięki temu każdy akt naszej 
percepcji może się przyczynić do zwiększenia wiedzy podmiotu o samym sobie.  

20 Por. obserwację Ericha Auerbacha o „przypadkowości okazji, która wyzwala procesy 
zachodzące w świadomości” jako wyznaczniku prozy modernistycznej [Auerbach 2004, 512; 
por. cz. 1. niniejszego tekstu]. 
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podkurcza nogi na twardej ławce, bo zimno w wagonie [Miłosz 2003, 
258; podkr. A.v.N.]. 

Odcinkowość ludzkiej egzystencji możemy bowiem prowizorycznie zinte-
grować (albo może raczej „s-calić”, „o-calić”) dzięki temu, że perspektywa 
przyszłości jest nieodzownym składnikiem horyzontu bytu. Czas pojedyn-
czego człowieka kończy się z jego śmiercią, ale czas w ogóle przedstawia się 
dlań jako pewien nieskończony horyzont (chyba że jest wyznawcą Nie-
tzscheańskiej koncepcji wiecznego powrotu tego samego). Dzięki temu 
dotkliwie przez człowieka odczuwane „przeciwieństwo pomiędzy życiem 
i prawdą” nie jest ostatecznym słowem ludzkiej egzystencji: 

Oto miecz, który w łożu Izoldę i Tristana rozdziela. 
Pomiędzy życiem i prawdą wyjawiono nam przeciwieństwo. 
W lat ziemskich zapominaniu nasz ruch i spoczynek. 
W prośbie o dzień ostateczny nasze pocieszenie 
[Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 2003] 

Z perspektywy przyszłości ludzka zdolność odtwarzania w pamięci chwil 
przeszłych z nie mniejszą żywością aniżeli chwil teraźniejszych (stopień ich 
zapośredniczenia okazuje się tu nieistotny) wydaje się przedsmakiem tego, co 
będzie się działo, kiedy czas się skończy. Według Miłosza (i w zgodzie 
z opierającymi się na pewnych fragmentach z Nowego Testamentu spekulacjami 
teologicznymi Orygenesa, podejmowanymi później przez Grzegorza z Nyssy 
i innych chrześcijańskich filozofów i mistyków) koniec czasu nie jest bowiem 
równoznaczny z tym, że on przeminął. Koniec czasu oznacza, że czas osiągnął 
swą pełnię. W „chwili” osiągnięcia pełni czas ulegnie przeobrażeniu, stając się 
równoczesnośc ią  wszys tk ich  sk łada jących  s ię  na  nań  chwi l .  
W poemacie Gdzie wchodzi słońce i kędy zapada owa obietnica przeobrażenia 
czasu – słynnej apokatastasis, tzn. „przywrócenia” czasu [Miłosz 2003, 176] – 
została sformułowana dyskursywnie  (w siódmej i ostatniej części pt. 
Dzwony w zimie). Takie sformułowanie tej koncepcji stanowi w pewnym sen-
sie komentarz do poprzedzającego ją opisu pokoju zamieszkanego kiedyś 
przez protagonistę poematu (czyli przez samego „biograficznego” Miłosza). 
Opis ten jest nasycony konkretem aż do najdrobniejszych szczegółów: 

Tuż obok brama, drewniana, nabijana ćwiekami, 
Ogromnymi, wielkości pięści. Pod sklepieniem na prawo 
Schody pachnące farbą 
[Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 2003, 176] 
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Koncepcja apokatastasis potwierdza, że wrażenia zmysłowe odtwarzane 
przez pamięć człowieka są w zasadzie wiarygodne, bo przemijanie czasu nie 
jest tożsame ze zniszczeniem treści go napełniających. Na tym jednak nie 
koniec. Akcja poematu toczy się dalej, łącząc kolejne opisy odcinków prze-
szłości spędzonej na Litwie (ważną rolę odgrywa w nich „stara służąca, Alż-
bieta”) z opisem teraźniejszości (albo raczej przeszłości najbliższej) nad 
Zatoką San Francisco. Próby odzyskania czasu utraconego i utrwalenia cza-
su bezpośrednio obecnego przeplata poeta z sakralnymi formułami katolic-
kiej mszy, wypowiadanymi przez księdza w chwili przeistoczenia (bezpo-
średnia obecność Chrystusa w rytuale jako podstawowa prawda o ludzkiej –
Bogoczłowieczej – egzystencji, wymyka się w zasadzie – oczywiście tylko dla 
wyznawców katolicyzmu – wszelkiemu zapośredniczeniu przez jednostki 
sprawujące ów rytuał) oraz z cytatami z wizyjnych poematów Williama Bla-
ke’a. Intertekstualność nie jest tu – w odróżnieniu od sytuacji w wierszach 
Na śpiew ptaka nad brzegami Potomaku i Nie więcej – zabiegiem zakładającym 
interpretacyjną wnikliwość czytelnika, lecz j awną  cechą  t eks tu , wskazu-
jącą na wspólnotową istotę ludzkiej egzystencji. 

Spróbujmy teraz sformułować warunki możliwości umieszczenia tylu czaso-
wo zróżnicowanych chwil na powierzchni tekstu, który wydaje się na pierwszy 
rzut oka mozaiką kawałków istnienia pozbawioną instancji porządkującej: 

W przeciwnym wypadku, jak to się dzieje często we współczesnej prozo-
-poezji, znajdujemy tylko „stos pokruszonych obrazów tam, gdzie słońce 
pali” [Miłosz 1986, 40; por. przypis 18]. 

Otóż już w pierwszej części poematu epistemologiczna autonomia pod-
miotu mówiącego została podana w wątpliwość. Rządzą nim, kiedy pisze 
poezję, jakieś moce elementarne czyhające poniżej poziomu (samo)świa-
domości; lęk przed słowami nie wynika tu, jak jeszcze w Nie więcej, 
z konwencjonalnej natury języka, „[zdążającego] do zastygnięcia w takim czy 
innym klasycyzmie”, w którym „konwencjonalne wyrażenia […] nie przyle-
gają do rzeczywistości, ciągle niespodziewanej” [Miłosz, 1987, 67]: 

A mnie straszno tym razem. Obrzydliwość rytmicznej mowy, 
Która sama siebie obrządza, sama postępuje, 
Choćbym chciał ją zatrzymać, słaby z przyczyny gorączki, 
Grypy jak ta ostatnia i jej żałobnych objawień, 
Kiedy wpatrzony w daremność moich zaciekłych lat 
Słuchałem, jak bije w okno sztorm od Pacyfiku. 
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Ale nie, ściskaj się pasem, męstwo udając do końca, 
Dlatego tylko, że dzień i rżenie konia rydzego 
[Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 2003, 122] 

Okazuje się, że ów brak autonomii „ja” wobec niższego poziomu jego 
„zwierzęcej” cielesności idzie w parze z podobnym brakiem na wyższym 
poziomie. Przejawia się on w perspektywie mającego nadejść Sądu zapowie-
dzianego przez „konia rydzego” Apokalipsy i wykraczającego daleko poza 
osobisty rachunek sumienia; w końcu okazuje się, że „żyliśmy pod sądem, 
nic nie wiedząc o tym. / Który to Sąd zaczął się w roku siedemset pięćdzie-
siątym siódmym” [Miłosz 2003, 179]; tu wprawdzie mamy do czynienia 
z aluzją do wizji Swedenborga, ale jest ona mniej zaszyfrowana – bo nie 
przenikająca warstwy stylu – niż w wierszach Na śpiew ptaka nad brzegami 
Potomaku i Nie więcej. Na obydwóch płaszczyznach człowiek jawi się jako 
część przerastającej go całości. Intuicja przynależności do tej większej cało-
ści przeczy koncepcji samowystarczalności „ja” rozumianego jako instancja 
jednostronnie intelektualna, oderwana od ujmowanego przezeń świata 
„obiektywnego”. Jedyną bezpośredniością w takim świecie byłby podmiot 
samoustanawiający się w określonym miejscu, w określonej chwili, z którymi 
jednak sam nigdy nie jest tożsamy. Owo samoustanawiające się „ja”, o ile 
chce zachować swoją samowystarczalność, sytuuje się bowiem w jakiejś 
nieokreślonej, czysto umownej przestrzeni, w której wszystkie rozterki egzy-
stencjalne się znoszą. Wydaje się, że uniknąć tej pułapki „logicznej” można 
tylko poprzez odwrócenie relacji między podmiotowością pojedynczego 
człowieka a przedmiotowością „otaczającego” go świata. „Ja” mówiące 
ujmuje wówczas siebie jako rodzaj podmiotowości, poprzez którą przema-
wia jakiś większy (albo może raczej „głębszy”) podmiot. Moje „ja”, które 
pod wpływem nowoczesnej epistemologii ujmowało siebie jako najgłębszą 
wewnętrzność bytu, okazuje się w istocie uzewnętrznieniem znacznie „głęb-
szego” podmiotu. Człowiek jawi się jako jeden z wielu pokojów wzrastają-
cego i rozwijającego się domu o właściwościach podmiotowych, który jest 
równocześnie ogólny i konkretny, zbiorowy i pojedynczy. Owa intuicja 
przynależności do wielkiego podmiotu obejmującego sobą większą liczbę 
podmiotów zaznacza się już na poziomie „psychosomatycznym”. Kojarzy 
się tam jednak z pandemonizmem. Jako przykład takiej koncepcji podmio-
towości mogłyby służyć następujące linijki z wiersza Ars poetica?: 

Ten pożytek z poezji, że nam przypomina, 
Jak trudno jest pozostać tą samą osobą, 
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Bo dom nasz jest otwarty, we drzwiach nie ma klucza, 
A niewidzialni goście wchodzą i wychodzą 
[Miłosz 2003] 

Należy jednak dopuścić możliwość, że owo przekonanie o demoniczności 
poezji, łączącej nas w swoistą wspólnotę choćby ze względu na swoją – 
udzielającą się wszystkim – rytmiczność („obrzydliwość rytmicznej mowy”) 
wynika z b łędu perspek tywicznego . Ów błąd mógłby wynikać z au-
tokratycznych roszczeń „ja”, pragnącego być panem i centrum swojego 
istnienia: „Jaki rozumny człowiek zechce być państwem demonów, / które 
rządzą się w nim jak u siebie” [Ars poetica? Miłosz 2003]. „Otaczający” owo 
„ja” świat rozpada się wtedy natychmiast na poszczególne „składniki”. 
Przenikające go siły są nagle postrzegane jako „demoniczne” zagrożenie dla 
pozornej integralności podmiotu. Całe to zagadnienie wiązało się – zdaniem 
(nie tylko) Miłosza – z rozwojem nowoczesnej nauki i techniki (u Williama 
Blake’a symbolizowanym przez złowrogiego Urizena – Miłosz szeroko 
o tym pisał w Ziemi Ulro), których metody  (nie interesujące się zjawiskiem 
takim, j ak i e  j e s t  s amo w sob ie  i  d l a  mnie  –  tu  i  t e raz ,  lecz uj-
mujące je jako abstrakcyjną „siatkę” funkcji poza konkretną czasoprzestrze-
nią) zniekształciły „naturalny” ludzki sposób obcowania ze światem za po-
średnictwem zmysłów: 

Pisałem sporo o pozbawieniu [jako stanie egzystencjalnym – A.v.N.] jako 
jednym ze skutków nauki i techniki, która nie tylko zanieczyszcza środowi-
sko naturalne, ale również ludzką wyobraźnię. Świat pozbawiony wyraź-
nych konturów, góry i dołu, dobra i zła, ulega szczególnej nihilizacji, to 
znaczy staje się bezbarwny, szarość okrywa rzeczy tej ziemi i całą prze-
strzeń, a także sam upływ czasu, jego minuty, dnie i lata [Miłosz 1994, 7]. 

Sztuka korzystająca z doświadczeń nauki uległa dehumanizacji i stała się 
„hieratyczna”; oczywiście z punktu widzenia jej zwolenników termin „de-
humanizacja” nie był pejoratywny [por. esej Dehumanizacji sztuki: Miłosz 
1988, 56–61]. Jeżeli jednak taka „bezosobowa” sztuka nie ogranicza się do 
wywoływania wyszukanych efektów estetycznych poprzez coraz to nowe 
zabiegi kompozycyjne, ale pragnie również w sposób „prawdziwszy” 
(w sensie większego „obiektywizmu”) ująć rzeczywistość zjawisk składają-
cych się na świat, pojawiają się natychmiast problemy, gdyż 

rzeczywista rzecz zawsze przepływa poza pojęcie, które miało ją schwytać. 
Przedmiot to i więcej, i co innego niż zawiera się w jego idei. Idea pozostaje 
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nagim wzorcem, rodzajem rusztowania, przy którego pomocy staramy się 
dotrzeć do rzeczywistości [Miłosz 1988, 59]. 

Ten przełożony przez Miłosza cytat z eseju hiszpańskiego filozofa Ortegi 
y Gasseta, mający usprawiedliwić elitarną sztukę awangardową, wydaje się na 
pierwszy rzut oka niweczyć wszelkie mimetyczne roszczenia sztuki. I rze-
czywiście, odmianie poezji modernistycznej reprezentowanej przez twórców 
takich, jak Wallace Stevens i Francis Ponge, uzależniającej prawdziwość 
naśladowanej (albo raczej skonstruowanej) rzeczy od bezosobowości instan-
cji autorskiej, wpadła właśnie w tę pułapkę upodobnienia aktu powołujące-
go do życia wiersz z aktem obserwacji „empirycznej”, która poprzedza (albo 
też weryfikuje) konstrukcję teorii „naukowej”, mającej opisać właściwości 
jakiegoś przedmiotu w sensie funkcjonalnym. Taka identyfikacja byłaby 
jednak tylko wtedy zasadna, gdyby podmiot próbował pozbyć się swej własnej 
podmiotowości, stając się czystym (tzn. „pustym”) narzędziem pomiarowym, 
albo może raczej (w sztuce i w literaturze) idealnie przejrzystym lustrem. Jed-
nakże sama natura aktu kreacyjnego jest sprzeczna z ideą takiego biernego „na-
czynia”, choćby dlatego, że sam język nie jest „czystym” środkiem opisu: 

Twierdzę, że każdy poeta w momencie pisania dokonuje wyboru pomię-
dzy nakazami poetyckiego języka i wiernością wobec tego, co rzeczywiste 
[…]. Jednak te dwie operacje nie dadzą się wyraźnie rozdzielić, są ze sobą 
splecione [Miłosz 1987, 72]. 

Nie bierzemy już teorii o „lustrze życia” dosłownie, skoro straciliśmy 
niewinność i wiemy, że rzeczywistość przybiera kształt w umyśle dzięki 
mediacji języka i że umysł nie może do niej dotrzeć bez tej mediacji [Mi-
łosz 1987, 72–73]. 

Stevens żył całkowicie pod władzą światopoglądu naukowego swoich 
czasów i jego badanie świata widzialnego jest naznaczone wpływem me-
tody naukowej. Jeden z jego wierszy próbuje opisać gruszkę jakby miesz-
kańcowi Marsa. Nie może to się udać, bo wkracza mnóstwo skojarzeń 
ziemskich, okazuje się też, że gruszka, może dla nas oczywista jako smak 
i zapach, analitycznie jest niemożliwa do opisania [Miłosz 1994, 87]. 

Dylemat ten rozwiązuje się dopiero, kiedy autokratyczne „ja” zostaje zde-
tronizowane, kiedy człowiek (poeta) świadomie akceptuje to, że on sam, nic 
nie tracąc ze swojej podmiotowości, jest państwem, w którym współżyje 
mnóstwo podmiotów: „[rządzących] się w nim jak u siebie”, „[przemawiają-
cych] mnóstwem języków, / a jakby nie dosyć im było skraść jego usta 
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i rękę, / próbują […] zmieniać jego los” [Ars poetica? Miłosz 2003]. Ten cytat 
wydaje się doskonałą charakterystyką poetyki realizowanej w utworach: 
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada oraz Osobny zeszyt. Trzeba tylko zastąpić 
negatywne kwalifikacje pozytywnymi. Podstawowym problemem jest to, że 
z punktu widzenia autokratycznego podmiotu otaczający go świat jest zaw-
sze w mniejszym lub większym stopniu zapośredniczony, staje się nagle 
nieistotny, „bo dom nasz jest otwarty, we drzwiach nie ma klucza” [Ars 
poetica?, Miłosz 2003]. Czy człowiek tego chce, czy nie, zawsze obcuje z byta-
mi substancjalnymi, chociaż nieskończonej liczby sposobów ich obecności 
nigdy nie wyczerpie. Nie oznacza to jednak, by nie istniała jakaś instancja, 
która byłaby w stanie wyczerpać niewyobrażalne bogactwo punktów widze-
nia, wynikających z tego, że każdy pojedynczy byt substancjalny jest z zasady 
spleciony ze wszystkimi innymi bytami substancjalnymi. Jeżeli więc ten 
„obiektywny świat” istnieje, należałoby „jednak przypuścić, że całkowicie 
bezstronnie jest widziany tylko przez Boga” [Miłosz 1987, 76]. I dzięki temu 
„poznawalność czy niepoznawalność świata zewnętrznego wobec naszego 
umysłu schodzi na plan dalszy, bo ważne jest samo poddanie się, utożsa-
mienie (z holenderską martwą naturą), w przeciwieństwie do wyobraźni, 
która zaczyna od »Ja«” [Miłosz 1997, 118]. 

Podsumowując wypada stwierdzić, że Miłosz próbował przezwyciężyć an-
tynomie rozumu poprzez relatywizację roszczeń sił poznawczych podmiotu, 
jednak zachowując pojęcie „istoty”. Okazuje się, że „istota rzeczy” jest 
w zasadzie dostępna, choć każdy akt poznawczy – z punktu widzenia Miło-
sza poezja jest bowiem sposobem uzyskiwania wiedzy o „rzeczywistym” 
świecie – odsłania tylko niektóre cechy danej rzeczy, nigdy jej nie wyczerpu-
jąc. Czy więc istota rzeczy zawiera się w jej „całostkowości”, dzięki której 
opis jakiegoś aspektu rzeczy pozwala nam obcować z nią jako całością – 
jeszcze nie do końca odsłoniętą, ale nierozpadającą się na „stos pokruszo-
nych obrazów tam, gdzie słońce pali”? Jeżeli tak, to Miłosz wydaje się jed-
nak (mimowolnym?) perspektywistą. W praktyce jego postawa nie różni się 
tak bardzo od epistemologii nielubianego przezeń Rorty’ego [por. Miłosz 
1997, 120]. Miłoszowskie przekonanie, że „epifania zakłada pewną, nieświa-
domie choćby przyjętą, wiarę w jakąś esencję (prawdę) w głębi, pod tkaniną 
pozorów” [Miłosz 1994, 73], nie jest bowiem koncepcją spekulatywną ani 
teorią domagającą się weryfikacji naukowej, ale twórczym postulatem, po-
świadczonym przez tekst jego poezji, wiecznie otwarty na nowe aspekty 
rzeczywistości. Liczba sposobów mówienia o byciu jest więc w zasadzie 
nieskończona, tzn. uzależniona od wzrastającej liczby podmiotów sytuujących 
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się wobec innych podmiotów (żyjących lub umarłych; bezpośrednio zapośred-
niczonych lub zapośredniczonych do drugiej potęgi), współtworzących i współ-
interpretujących byt21, dążących do jakiegoś ostatecznego słowa o rzeczywi-
stości, ale niemogących się powołać na żaden autorytet transcendentny. 
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21 Nie widzę zasadniczej różnicy między Miłoszowską p r a k t y k ą  opisu świata a opisami 

świata wynikającymi z pytań sensownych z punktu widzenia filozofii języka Rorty’ego: „Na-
dal korzystamy z ujęcia podmiotowo-przedmiotowego i nadal pogrążeni jesteśmy w kwe-
stiach sceptycyzmu, idealizmu i realizmu. Wciąż bowiem możemy w odniesieniu do języka 
zadawać takie same pytania, jakie zadawaliśmy w przypadku świadomości. Są to pytania 
w rodzaju: »Czy element pośredniczący pomiędzy jaźnią a rzeczywistością zbliża je do siebie, 
czy też rozdziela?« […] Winniśmy ograniczyć się do pytań typu: »Czy sposób, w jaki posługu-
jemy się oto tymi słowami, kłóci się ze sposobem, w jaki używamy określonych innych 
słów?« Jest to pytanie o to, czy nasz sposób używania narzędzi jest niewydajny, a nie o to, czy 
nasze przekonania są wzajemnie sprzeczne” [Rorty 2009, 34]. Trzeba jednak podkreślić, że 
Miłosz nigdy nie zgodziłby się z tezą, że język poetycki jest tylko „narzędziem”.  
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“Problems with Depicting Things”. The Impossibility of Mimesis in the Epoch of the  
Relativization of the Subject 

At first sight it appears that Miłosz’s poetry shares many features with modernist and post-
modernist poetics. One of its main themes is the impossibility of verifying the veracity of 
man’s sensual impressions (i.e. their referring to an ‘external’ world), which seems to under-
mine the traditional concept of literature as ‘mimesis’. However, Miłosz expressly rejected the 
postmodernist point of view that literature as ‘mimesis’ is merely a textual effect. Even when 
the speakers in his poems expressly deny the possibility of recreating the external world of 
man’s sense-impressions by means of language, they seem to achieve the very thing they 
wanted to deny. One of Miłosz’s favourite devices in the poetry of his middle period was the 
so-called ‘irony of self-betrayal’. But this negative way of affirming the covenant between the 
self and the world did not satisfy him in the long run. Wishing to overcome the antinomies of 
mimesis he attempted to work out a poetical strategy allowing him to describe the astonish-
ing richness of being more directly. This strategy required a metaphysical justification. The 
veracity of man’s sensual and intellectual involvement with the world turned out to be rooted 
in the religious perspective of ‘apokatastasis’. ‘Time past’ and ‘time present’ are one in a 
process that both redeems and transcends time, without annihilating the moments of which it 
consists. Miłosz’s long poems of the sixties and seventies should therefore not be simply 
understood as ‘literature’ or independent ‘works of art’ (poésie pure) that could be separated 
from other forms of being. In fact they are part of a process of redemption that occurs ‘here 
and now’, although it remains unclear when it will be completed. For that reason Miłosz’s 
longer poems should be read as ‘open texts’ or – but in a sense opposite to the postmodern-
ist idea of ‘unfinishedness’ – ‘work in progress’. They purport to present the manifold phe-
nomena of a man’s existential autobiography simultaneously. 

Key words: Czesław Miłosz, essay, America, imagology 
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Dialogiczny proces rekonstrukcji.  
Polifonia Czesława Miłosza  

jako krok w stronę poetyckiej apokatastazy 

Słyszy głosy, ale nie pojmuje tych krzyków, modlitw, bluźnierstw, hym-
nów, które jego obrały za medium […]. Chciałby być jeden, a jest wielo-
ścią w sobie sprzeczną [Czesław Miłosz, Osobny zeszyt, Strona 39]. 

Dla wielu wierszy Miłosza charakterystyczna jest samotność i izolacja 
osoby uwięzionej w monologu, który charakteryzuje dyskurs wymyślonej 
przez Williama Blake’a krainy Ulro. To poczucie wyobcowania jest zrozu-
miałe, ponieważ katastaza jest etapem zagłębiania się w siebie, nie ma tu 
miejsca dla Innego, są tylko kolejne filtry oddzielające Ja od otoczenia, 
obiekt od tego, co stanowi jego przeciwieństwo. Jeśli w poezji na tym etapie 
obecny jest ktoś inny, podmiot nie skupia się na nim, zamiast tego zwraca 
uwagę na własną odmienność, na skutek czego określa siebie, abstrahując od 
świata zewnętrznego. Monologiczna izolacja jest widoczna na przykład 
w wierszu Kawiarnia, gdzie osoba mówiąca skupia się na różnicach pomiędzy 
sobą a zmarłym przyjacielem, czy w wierszu Biedny chrześcijanin patrzy na getto, 
gdzie podmiot odróżnia się od zmarłego dzięki fizycznemu naznaczeniu 
(poprzez bycie nieobrzezanym); forma graficzna (jego wypowiedź nie jest 
zapisana kursywą) odróżnia go natomiast od innych pozostałych przy życiu 
– insektów. W krainie Ulro Inny może istnieć, ale nie jest zaangażowany 
w dyskurs, ponieważ podmiot nie jest w stanie wyobrazić sobie związku 
pomiędzy Ja i Innym. Jak pisze Michael Seidel „zadaniem emigranta, szcze-
gólnie artysty emigranta, jest przekształcenie figury zerwania na powrót 
w figurę połączenia” [Seidel 1986, X; tłum. – M. Bąk]. Takie przekształcenie 
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ułatwia język poezji. Pragnienie dialogu zawiera w sobie próbę pozbycia się 
charakterystycznego dla krainy Ulro ciągłego bólu wynikającego z zerwania 
i wkroczenia w nową ojczystą ziemię poetyckiej apokatastazy. 

W poezji Miłosza proces zmiany perspektywy oglądu Ja i Innego, podmio-
tu i przedmiotu, ujawnia się poprzez obecność wielu głosów, wielu osób 
odkrywających tożsamość wielu różnych Innych. Jak zauważa Jan Błoński: 

Już więc od początku lirykę Miłosza cechuje skłonność do dialogu, a przy-
najmniej polifonia wypowiedzi. Ta wielogłosowość nie jest bynajmniej pu-
stym chwytem retorycznym. Odsłania raczej niepewność, rozdarcie, 
„rozdwojenie w sobie”, aby przypomnieć sławne zdanie Sępa Szarzyń-
skiego [Błoński 1998, 19]. 

Choć jest to skuteczny chwyt retoryczny, Błoński dowodzi, że polifonia 
u Miłosza nie jest tylko zabiegiem artystycznym. To bezpośredni wyraz jego 
doświadczenia Ulro i bólu wynikającego z konieczności egzystowania 
w świecie przeciwieństw i rozdwojenia. Decydując się na poszukiwanie wyj-
ścia z ziemi Ulro, zamiast popadać w nihilizm i rozpacz, Miłosz ośmiela się 
eksplorować drugi człon opozycji i przekraczać barierę pomiędzy Ja a In-
nym. Aby to osiągnąć, zakłada, że musi poznać i nazwać Innego. Przyjmując 
głos Innego, poeta próbuje poznać go całkowicie, posiąść go, stać się nim. 
Podobnie jak Tomasz, chłopiec będący bohaterem Doliny Issy, który ucząc 
się nazw ptaków, zapisuje ich charakterystyki w zeszycie i zapamiętuje ich 
łacińskie nazwy, poeta, aby uratować się z Ulro, musi stać się ekspertem 
w tym, co dotyczy Innego, przyjąć jego głos i zachowanie. Aby uciec z Ulro 
dorosły powraca do lekcji z czasów dzieciństwa i stara się odzyskać zdumie-
nie i szacunek dla Innego, wiarę, że Ja i Inny mogą stać się jednością i po-
rzucić strach wynikły z uświadomienia sobie – już w dorosłym życiu – że to 
jest niemożliwe. 

Warto przypomnieć tutaj dziecięce postrzeganie Innego, tak jak zostało 
ono ukazane w wierszu Miłość z cyklu Świat (poema naiwne): 

Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, 
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, 
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. 
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, 
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy, 
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu. 
[Miłość, Miłosz 2001] 
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Zamiast myśleć o sobie wyłącznie w kategoriach podmiotowych, postrze-
gać siebie jako punkt wyjścia każdej akcji i reakcji, należy spojrzeć na siebie 
również jako na przedmiot – jeden z wielu. Dostrzegając w Innym poten-
cjalny podmiot, można również dostrzec w nim siebie. 

Początkowo o dostrzeżeniu siebie w Innym decyduje Eros. Miłość ero-
tyczna może się przerodzić w rodzaj miłosnej relacji łączącej Ja z Innym, 
która umożliwi Widmu ucieczkę z Ulro. Jak pisze Miłosz: 

Eros obejmuje sferę popędu seksualnego, ale nie tylko, skoro jest „po-
średnikiem między bogami i ludźmi”, pożądaniem bezgranicznym, praw-
dziwym sprawcą wszelkich poczynań twórczych i w nauce, i w sztuce. 
Agape to miłość bliźniego, miłość-współczucie zakładająca, że w naszym 
bliźnim widzimy taką samą, tak samo kruchą i łatwą do zranienia istotę, 
jaką my sami też jesteśmy [Miłosz 1994, 215]. 

Miłosz definiuje agape jako dostrzeżenie w drugim człowieku istoty po-
dobnej do siebie. Miłość erotyczna daje człowiekowi przebłysk utraconego 
„raju bogów”, natomiast agape jest raczej bliższa uczuciu opisanemu w wier-
szu Miłość, gdzie obserwujemy wyrzeczenie się mocy ego. Dla Miłosza zatem 
próba komunikacji pomiędzy mężczyzną a kobietą, dialog pomiędzy pod-
miotem i przedmiotem symbolizujący relację Ja – Inny, sygnalizuje wiarę 
w to, że poetycka apokatastaza jest możliwa – to wysiłek Widma, które stara 
się przekształcić swój dyskurs z monologu w dialog. 

W najlepszym wypadku dialog taki doprowadzi do oczyszczenia egoi-
stycznego umiłowania siebie typowego dla Ulro i przekształcenia go w mi-
łość własną, która nie jest połączona z odrazą do samego siebie. Ten rodzaj 
miłości widzimy w wierszu W głąb drzewa: „I Adam poznaje Ewę, kochając 
w niej siebie”. Miłość erotyczna Adama do Ewy pozwala mu spojrzeć na 
siebie z dystansu, jak na przedmiot (w koncepcji tej widoczne są echa zainte-
resowania Miłosza myślą Schopenhauera). W wierszu tym może on zatem 
kochać samego siebie ze względu na ostateczne połączenie Ja z Innym, któ-
rego jest wyobrażeniem. 

Fiut, Błoński i inni badacze stwierdzili, że w poezji Miłosza relacja z In-
nym ewoluuje od erotycznego pragnienia posiadania Innego do rozczarowa-
nia jego nieosiągalnością [Fiut 1993]. Choć poprawne jest uznawanie tej 
dialektyki za podstawę Miłoszowego dialogu wewnętrznego, dostrzeganego 
w wierszach, gdzie Inny występuje w trzeciej osobie (formy „on\ona\ono”), 
twierdzę, że ten wewnętrzny dialog musi być odróżniany od tego, co nazy-
wam Miłoszowym „dialogiem zewnętrznym”. To, co zazwyczaj określa się 
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u Miłosza mianem polifonii, nie jest równoznaczne z terminem „dialog 
wewnętrzny”. Polifonię u Miłosza można podzielić na trzy podgrupy: 
‒ dialog wewnętrzny (jest to w istocie kierowany przez Erosa monolog 

wewnętrzny udający dialog) pomiędzy Ja i Innym – trzecioosobowym, 
uprzedmiotowionym alter ego; 

‒ dialog zewnętrzny będący kolejnym etapem ewolucji w komunikacji 
pomiędzy Ja i Innym, który określony jest już nie za pomocą form 
trzeciej, lecz drugiej osoby („ty”), pojawiają się też skierowane do nie-
go formy adresatywne w wołaczu; ten typ jest bliski prawdziwemu 
dialogowi pomiędzy dwoma pełnowymiarowymi podmiotami; 

‒ wiersze z alter ego, gdzie poetyckie „ja” jest w oczywisty sposób nietoż-
same z Miłoszem, w przestrzeni metatekstowej zasugerowany zatem 
został dialog pomiędzy Miłoszem a bohaterem lub poglądem przez 
niego reprezentowanym, ale w samym wierszu nie odbywa się jaka-
kolwiek komunikacja pomiędzy tymi dwoma podmiotami. 

W tym szkicu interesują mnie przede wszystkim wiersze należące do pierwszej 
i drugiej grupy, ponieważ widać w nich próbę zobrazowania przez poetę ewolu-
cji relacji Ja – Inny, będącej drogą wiodącą do poetyckiej apokatastazy. 

Dialog wewnętrzny wynika z chęci uwolnienia się przez podmiot z niesatys-
fakcjonującej dialektyki opisanej przez Fiuta i Błońskiego. Pojawia się ona 
w oczywisty sposób nie tylko w wierszach, w których Inny został zidentyfi-
kowany w drugiej osobie jako „ty”, ale także w Miłoszowych dialogach prozą 
z innymi filozofami i myślicielami. W tego typu dialogach nie można utożsa-
miać osoby mówiącej z Miłoszem ani twierdzić z całą pewnością, że prezen-
towane głosy należą do niego. Pomijając fakt, że zostały napisane jego ręką, są 
to wypowiedzi, których poeta nie kontroluje. Taki dialog pomiędzy równymi 
sobie wskazuje, że agape zwyciężyła na chwilę erosa i może przybliżyć podmiot 
do poetyckiej apokatastazy, ponieważ oznacza wiarę w możliwość połączenia 
Ja z Innym bez konieczności poświęcenia integralności jednej lub drugiej 
strony, co jest możliwe jedynie poza absolutnym czasem i przestrzenią. 

Jako dziecko Miłosz poznał związek pomiędzy erotycznym doświadcze-
niem pożądania Innego i towarzyszącym mu lękiem, że Innego posiąść się 
nie da. W pismach prozatorskich Miłosz opisuje swoje wczesne doświad-
czenia z erosem: uczucie do wiewiórek, ptaków, zwierząt, bohaterów książek, 
a także kobiet (matki, babek, dziewcząt z sąsiedztwa, starszych krewnych, 
a nawet dawno zmarłych kobiet ze swojego rodu). Wszystkie te związki 
powielają ten sam emocjonalny wzorzec: pragnienie Innego, krótkotrwałe 
spełnienie wynikające z połączenia Ja z Innym i następujące po nim rozcza-
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rowanie. Odtwarza on pierwsze dziecięce rozpoznanie siebie jako różnego 
od Innego. Odróżnianie się małego chłopca od jego matki to doświadczenie 
uniwersalne, choć boleśnie indywidualne, podobnie jak poszukiwanie przez 
dorosłego (heteroseksualnego) mężczyznę kobiety, która zastąpi mu tę, 
która pierwsza nauczyła go, co znaczy Inny. Dla Widma jednakże rozczaro-
wanie może być tylko jednostkowe, gdyż nie jest ono zdolne do postrzega-
nia siebie w sposób obiektywny, co jest warunkiem bycia częścią otaczające-
go świata, do postrzegania siebie niejako z dwóch perspektyw. Dziecko nie 
pozwala, aby rozczarowanie powstrzymało je od poszukiwania nowego 
kontaktu z Innym; zamiast tego podtrzymuje swoją wiarę w możliwość po-
łączenia Ja z Innym, w poetycką apokatastazę. W ten sposób dziecko otwie-
ra się na Innego i uczestniczy w jego świecie. Widmo zatem, aby uniknąć 
śmierci w monologicznym dyskursie, musi posiąść na nowo umiejętność, 
którą posiadało jako dziecko. 

Proces ten rozpoczyna się od prostego uświadomienia sobie obecności 
Innego. Świadomość taka rodzi w podmiocie potrzebę zawładnięcia Innym 
i posiadania go, rodzi miłość do Innego. Miłość własna zostaje zatem prze-
kształcona w miłość skierowaną ku Innemu, co może zostać wykorzystane 
przez podmiot do przeprowadzenia wewnętrznego dialogu z Innym trakto-
wanym jako własne alter ego. Dzieje się tak w wierszach należących do pierw-
szej z wymienionych kategorii polifonicznych utworów Miłosza, na przykład 
w wierszu Co znaczy. Podmiot jest w stanie zidentyfikować inną, podobną do 
własnej widmową egzystencję w urzędniku poczty („urzędnik poczty upija 
się co dzień / Z żalu że jest tożsamy tylko ze sobą”). Żal urzędnika, że „jest 
tożsamy tylko ze sobą”, ukazuje izolację osoby, jest znakiem rozpoznania 
Siebie w Innym, co może doprowadzić do pojawienia się agape. Sposób, 
w jaki podmiot opisuje urzędnika poczty, jest w istocie wykładnią powodów 
własnej izolacji wobec świata zewnętrznego, dokonującej się czy to poprzez 
alkohol, czy też za sprawą innych środków; wydaje się, że osoba mówiąca 
w wierszu ma swój własny, podobny nałóg: 

Z gasnącym papierosem Gauloise, 
Nad szklanką czerwonego wina, 
Myślę o tym co znaczy być tym a nie innym. 
[Co znaczy, Miłosz 2002] 

Urzędnik poczty może się upijać codziennie z jakiegokolwiek z niezliczo-
nej ilości powodów, ale osoba mówiąca w wierszu chce dostrzec w nim 
kogoś podobnego do siebie, kto rozpacza dlatego, że nie jest inny od 
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wszystkich, w alkoholu i nikotynie szuka ucieczki przed bólem, który rodzi 
poczucie zerwania. To właśnie owa rozpaczliwa samotność każe podmioto-
wi dostrzec w urzędniku pocztowym wspólnika niedoli – jest to próba zna-
lezienia bratniej duszy, zakończenia izolacji narzucanej przez Ulro, krok 
w stronę zrozumienia, że izolacja jest uniwersalnym rysem ludzkiej kondycji, 
a nie osobistym przekleństwem. 

Taka wizja Ja w Innym jest przykładem podmiotowego (dokonanego 
przez osobę mówiącą w wierszu) uprzedmiotowienia Innego. Ponieważ 
wynika ona z potrzeby Ja, aby być takim samym, jak ktoś inny, skazana jest 
na porażkę w swojej próbie dostarczenia podmiotowi wiersza rozmówcy, 
ponieważ w przedmiocie nie ma potencjału do stania się podmiotem, a za-
tem nie może on podtrzymać dialogu. Ta rozbudowana w pionie relacja Ja 
z trzecioosobowym Innym przynosi zarówno brak spełnienia, jak i rezygna-
cję z prób wyjścia z izolacji. 

Esse (1954), wiersz prozą, którego zasadniczą część stanowi długi paragraf 
opisujący objawienie się piękna w paryskim metrze, obrazuje barierę pomię-
dzy Ja i Innym nieodłącznie związaną z miłosną/erotyczną relacją. Mężczy-
zna ubolewa nad niemożnością prawdziwego poznania kobiety z metra, 
niemożliwością wchłonięcia przedmiotu przez podmiot: 

Przyglądałem się tej twarzy w osłupieniu. Przebiegały światła stacji metra, nie 
zauważałem ich. Co można zrobić, jeżeli wzrok nie ma siły absolutnej, tak 
żeby wciągał przedmioty z zachłyśnięciem się szybkości, zostawiając za sobą 
już tylko pustkę formy idealnej, znak, niby hieroglif, który uproszczono z ry-
sunku zwierzęcia czy ptaka?  
[Esse, Miłosz 2002] 

Wybór formy – wiersza prozą – przez Miłosza, jest śladem nadziei, że uda 
się uchwycić natłok myśli pojawiających się równocześnie w głowie mówią-
cego. Nie ma tutaj wersów czy przerw między zwrotkami, bo nie ma takich 
przerw w myślach podmiotu, w natłoku wrażeń, usiłujących uchwycić ulot-
ną chwilę. Strumień świadomości zawarty w wierszu-prozie jest zatem w tym 
wypadku najwłaściwszym sposobem przekazania doświadczenia „bycia”, 
esse. Podmiot uświadamia sobie, że kobieta będąca przedmiotem jego pożą-
dania, jest nieosiągalna, ponieważ przemieszcza się szybko w czasie i prze-
strzeni, podobnie jak on sam. Nie jest w stanie powstrzymać jej ruchu do 
przodu. Zamiast tego, pozostaje mu pusta skorupa po doskonałej formie – 
jest to zapewne odniesienie do Platońskiej koncepcji Idei, podjętej przez 
Junga w teorii archetypów i szeroko omawianej przez Miłosza w Ziemi Ulro. 
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Dla osoby mówiącej w utworze, podobnie jak dla Miłosza, koncepcja arche-
typu bądź idealnej formy „doskonałej kobiety”, jest wysoce niezadowalająca 
w porównaniu z rzeczywistością, której doświadczyła przez moment w me-
trze. Wymieniając jej cechy, podmiot odczuwa frustrację i przerywa sam 
sobie okrzykiem: „ale dlaczego wzrok nie ma siły absolutnej?” Pytanie to 
pozostaje bez odpowiedzi, po nim zaś następuje opis tego, jak zmieniłoby 
się postrzeganie przedmiotu przez podmiot, gdyby był obdarzony wzro-
kiem, który ma siłę absolutną: 

Lekko zadarty nos, wysokie czoło z gładko zaczesanymi włosami, linia 
podbródka – ale dlaczego wzrok nie ma siły absolutnej? – i w różowawej 
bieli wycięte otwory, w których ciemna błyszcząca lawa. Wchłonąć tę 
twarz, ale równocześnie mieć ją na tle wszystkich gałęzi wiosennych, mu-
rów, fal, w płaczu, w śmiechu, w cofnięciu jej o piętnaście lat, w posunię-
ciu naprzód o trzydzieści lat.  
[Esse, Miłosz 2002] 

Gdyby podmiot mógł wejść w związek z kobietą, stanowiącą obiekt je-
go pożądania, zobaczyłby ją w całej pełni, w każdym czasie i przestrzeni, 
w każdym nastroju i w każdym wieku – wyrwaną z obowiązującej czło-
wieka konkretności czasu i przestrzeni. Jest to jednak niemożliwe, po-
nieważ podmiot ciągle jeszcze jest zdolny do wyrażania swojego pragnie-
nia jedynie w kategoriach posiadania i definiowania, tak jak to czynił, 
będąc dzieckiem, kiedy zapisywał w zeszycie nazwy obiektów ze świata 
natury: „Mieć. To nawet nie pożądanie. Jak motyl, ryba, łodyga rośliny, 
tylko rzecz bardziej tajemnicza” [Esse, Miłosz 2002]. Dążenie podmiotu 
do połączenia się z przedmiotem, choć wskazuje na pragnienie skomuni-
kowania się z kobietą, nawiązania dialogu, scharakteryzowane zostało za 
pomocą form dzierżawczych, w ten sposób zaprzeczona została możli-
wość prawdziwego połączenia dwóch równych sobie jednostek poprzez 
poetycką apokatastazę. Przejście od czasu przeszłego („przyglądałem”, 
„przebiegały,” „nie zauważałem”) do bezokoliczników („wchłonąć,” 
„mieć”) zwiększa dystans pomiędzy podmiotem a obiektem jego wizji, 
ponieważ opisujący fakty, prosty czas przeszły rozpływa się w bezoko-
licznikach pożądania. 

Kolejny fragment ukazuje uświadomienie sobie przez podmiot nie tylko 
faktu, że przedmiotu nie da się nazwać, ale też tego, że żadne imię, które 
mógłby wymyślić, nie byłoby w stanie oddać radości, jaką czuje z powodu 
ich wzajemnego istnienia: 
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Na to mi przyszło, że po tylu próbach nazywania świata umiem już tylko 
powtarzać w kółko najwyższe, jedyne wyznanie, poza które żadna moc 
nie może sięgnąć: ja jestem – ona jest. Krzyczcie, dmijcie w trąby, utwórzcie 
tysiączne pochody, skaczcie, rozdzierajcie sobie ubrania, powtarzając to 
jedno: jest!  
[Esse, Miłosz 2002] 

Jednak ta radość także jest obarczona oddzieleniem podmiotu od przed-
miotu, wyrażonym w dwóch zaimkowo-czasownikowych strukturach: „ja 
jestem” – „ona jest” i zaznaczona graficznie przez poetę jako opozycja bi-
narna dzięki zastosowaniu pomiędzy nimi myślnika. A zatem, chociaż jest 
w tym wierszu moment szczęścia (i to znaczący, tam, gdzie „ja jestem, ona 
jest” zamienia się w „to jedno: jest”, sygnalizujące krótkie połączenie pod-
miotu i przedmiotu, moment osiągnięcia poetyckiej apokatastazy), towarzy-
szy mu jednak wiedza o tym, że ta radość jest fałszywa, że setki pisarzy pró-
bowało osiągnąć to, czego pragnie osoba mówiąca w wierszu, i nie powio-
dło im się: 

I po co zapisano stronice, tony, katedry stronic, jeżeli bełkocę jakbym 
był pierwszym, który wyłonił się z iłu na brzegach oceanu? Na co zdały 
się cywilizacje Słońca, czerwony pył rozpadających się miast, zbroje i motory 
w pyle pustyń, jeżeli nie dodały nic do tego dźwięku: jest?  
[Esse, Miłosz 2002] 

Fragment ten przywołuje obrazy jałowej ziemi z wiersza Przedmieście, sy-
gnalizując powrót do krainy Ulro. Znak zapytania po ostatnim powtórzo-
nym „jest?” oznacza przejście od radości odczuwanej przez podmiot do 
bolesnego uświadomienia sobie, że chwilowe połączenie się z przedmiotem 
dobiegło końca. Jest to złowróżbny znak zapytania zapowiadający następny 
paragraf, w którym osoba mówiąca w wierszu wyraża swoje rozczarowanie 
i zwątpienie w możliwość poetyckiej apokatastazy. W tym znaku zapytania 
przeżywa raz jeszcze doświadczenie utraty niewinności przebyte w dzieciń-
stwie oraz przymusowe opuszczenie domu, doświadczone już przez doro-
słego (data powstania wiersza, 1954, sugeruje, że został on napisany we 
wczesnym okresie emigracji Miłosza, w naznaczonym dotkliwą samotnością 
okresie spędzonym we Francji). 

Wiersz kończy się nowym, krótkim akapitem, graficznie ukazującym 
przerwanie ekstazy, zerwanie wizji piękna (to gwałtowne zerwanie jest 
wyraźniejsze w przekładzie angielskim, który pomija zdania opisujące wy-
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siłki cywilizacji zmierzające do wyrażenia radości, dzięki temu ostra zmiana 
nastroju z radosnego [„powtarzając to jedno: jest!”] na ponury została 
uwydatniona): 

Wysiadła na Raspail. Zostałem z ogromem rzeczy istniejących. Gąbka, 
która cierpi, bo nie może napełnić się wodą, rzeka, która cierpi, bo odbi-
cia obłoków i drzew nie są obłokami i drzewami. 
[Esse, Miłosz 2002] 

Prostota pierwszego, krótkiego zdania, które otwiera ten paragraf i mówi 
o tym, że kobieta wysiadła z metra, jeszcze bardziej uwydatnia zmianę na-
stroju. Miłosz nazywa Esse „krótkim wierszem miłosnym” [Miłosz 1998, 
40], ujawniając swoje postrzeganie miłości erotycznej, a przynajmniej takie-
go jej wariantu, który uchwycony został w utworze: połączenie Ja z Innym 
jest autentyczne, lecz krótkotrwałe, miłość jest ekstatyczna, ale bolesna. 
Sposób, w jaki doświadcza jej podmiot w utworze, wydaje się przypominać 
grzech Adama. Rozpoznanie Innego i próba przekroczenia bariery pomię-
dzy Ja a Innym prowadzi do chwilowego sukcesu, ale ostatecznie kończy się 
bolesnym upadkiem. Bohater jest brutalnie cofnięty do ziemi Ulro, prze-
strzeni cierpienia i nienasycenia, gdzie świat zewnętrzny zbliża się jedynie do 
powierzchni Ja – w sposób podobny do tego, w jaki drzewa i chmury odbi-
jają się w rzece; nie wchodzi jednak w głąb Ja, a Ja nie może go zawierać. 
Finał Esse dowodzi, że połączenie Ja i Innego, podmiotu i przedmiotu, jest 
niemożliwe1. 

Inny objawia się w wielu formach, nie tylko pod postacią kobiety. W wier-
szu To jedno (1985) podmiot opisuje myśli podróżnego powracającego do 
miejsca, które znał w przeszłości: 

                                                           
1 Oczywiste jest, że Miłosz postrzegał Esse jako wiersz, który podejmował wiele kluczo-

wych dla jego twórczości tematów. W wywiadzie, którego udzielił mi w 1995 roku, stwierdził, 
że Esse to „bardzo ważny wiersz”, a w swojej Antologii osobistej przyznał, że czyta ten wiersz na 
wszystkich swoich spotkaniach autorskich, zarówno w Polsce, jak i w Ameryce: „Ten wiersz 
czytam na wszystkich moich wieczorach autorskich, zarówno po polsku, jak po angielsku 
w Ameryce” [Miłosz 1998, 41]. Interesująca jest kwestia, dlaczego w angielskim tłumaczeniu 
(wykonanym przez autora i Roberta Pinsky’ego) opuszczone zostały ponure wersy poświęco-
ne ziemi jałowej. Aby chronić niewinnego? Z powodu braku wiary, że naiwny odbiorca 
zrozumie? Ponieważ w czasie, kiedy powstawał przekład, Miłosz sam nie był już przywiązany 
do pesymistycznej wizji zawartej w tych wersach? A może po prostu z powodów estetycz-
nych? Wszystkie te sugestie mają jedynie wskazać, że Miłosz był wrażliwy na problem dystan-
su pomiędzy nim – emigrantem a amerykańską publicznością.  
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Dolina i nad nią lasy w barwach jesieni. 
Wędrowiec przybywa, mapa go tutaj wiodła 
A może pamięć. 
[To jedno, Miłosz 2004] 

To jedno ukazuje, jak bohater wyobraża sobie wymarzone połączenie Ja 
z Innym: 

Chce jednej tylko, drogocennej rzeczy: 
Być samym czystym patrzeniem bez nazwy, 
Bez oczekiwań, lęków i nadziei, 
Na granicy, gdzie kończy się ja i nie-ja 
[To jedno, Miłosz 2004] 

Nazywając to, czego będzie brakować w tej „jednej tylko, drogocennej 
rzeczy”, której pragnie wędrowiec, podmiot charakteryzuje rzeczy takimi, 
jakimi jawią mu się teraz, kiedy wyrażone przez niego pragnienie nie jest 
zaspokojone. Sam podmiot, jak można wywnioskować z tekstu, żyje 
w świecie nazw, oczekiwań, lęków i nadziei. W jego rzeczywistości ludzie 
znajdują się po jednej lub drugiej stronie granicy pomiędzy „ja” i „nie-ja”. 
To świat, który bardzo przypomina ten opisany w rozdziale drugim Ziemi 
Ulro. Z trzynastu wersów składających się na ten wiersz, większość posiada 
stałą liczbę sylab 5 + 6, jednak wers ostatni łamie wzorzec metryczny za-
stosowany w wersach wcześniejszych i wprowadza dodatkową, dwunastą 
sylabę, tworząc wers o rozmiarze 4 + 8. Wers ten kończy się podwójnym 
akcentem na „nie-ja”, podkreślając nieprzekraczalność tej granicy dla 
mieszkańca Ulro. Pragnienie znalezienia się „na granicy, gdzie kończy się 
ja i nie-ja” jest pragnieniem powrotu do stanu, w którym Ja i Inny są peł-
nią, pragnieniem życia w jedności ze swoim przeciwieństwem, a nawet 
stanu, w którym nie jest się w ogóle świadomym tego, że opozycje takie 
istnieją, bo opozycja jest właśnie tym, co przestaje istnieć na tej granicy. 
Takie „czyste patrzenie” przywodzi na myśl Schopenhauera i wskazuje na 
pragnienie podmiotu, aby znaleźć się poza czasem i przestrzenią, w wiecz-
nym teraz, gdzie poetycka apokatastaza ma miejsce. Fakt, że „nie-ja” wy-
musza dodatkową sylabę, dowodzi, że jedność jest przełamaniem formy 
lub – inaczej rzecz ujmując – forma jest tym, co powstrzymuje nas przed 
osiągnięciem jedności i tylko wyzwalając się z rygorystycznych definicji 
(np. czasu i przestrzeni, Siebie i Innego, form wierszowych), można osią-
gnąć poetycką apokatastazę. 
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W wierszu wypowiada się inna osoba niż ów pożądający jedności wędro-
wiec. Osoba mówiąca stara się zbadać, jakie to uczucie, chce je wypróbować 
na sobie, choć nie jest pewna, czy jest ono dla niej odpowiednie, zacieka-
wiona tym, kto takiego pragnienia doświadcza. W ten sposób prowadzi 
w wierszu wewnętrzny dialog pomiędzy sobą samą, której to pragnienie 
wydaje się może naiwne i niemożliwe, a wędrowcem, dla którego jest ono 
czymś naturalnym i zasługuje na to, by w nie uwierzyć. Zarówno podmiot, 
jak i wędrowiec wiedzą, co znaczy mieć nadzieje, oczekiwania i żyć w świe-
cie nazw. Poprzez swoją podróż do świata przeszłości wędrowiec pragnie 
zobaczyć świat, w którym żyje, innymi oczyma. Osoba mówiąca w wierszu 
osiąga to samo poprzez opisanie wędrowca, dzięki próbie spojrzenia na 
świat oczami Innego. 

W każdym z wierszy należących do pierwszej polifonicznej grupy, osoba 
dorosła przeżywa raz jeszcze dziecięce doświadczenie zawodu i rozczaro-
wania; przeżywa grzech Adama prowadzący od niewinności do wiedzy, że 
połączenie z Innym jest niemożliwe, ulegając temu, co Fiut opisuje jako 
„świadomość, że świat zewnętrzny jest całkowicie nieprzenikalny i obcy czło-
wiekowi” [Fiut 1993, 58]. Podobnie jak w zakończeniu Esse, pojawia się tu nie-
odmiennie powrót do ziemi Ulro, powrót do prawa ego i racjonalnej wiedzy 
Widma, że połączenie Ja z Innym jest niemożliwe, w przeciwieństwie do dzie-
cięcej wiary w to, że takie scalenie jest czymś naturalnym. Poeta jest zatem uwię-
ziony pomiędzy pragnieniem posiadania Innego i dojrzałą, racjonalną świado-
mością, że jest to niemożliwe. Ten powtarzający się proces jest podstawą dialek-
tyki kształtującej poetycki monolog, ukrywający się pod postacią wewnętrznego 
dialogu pomiędzy „ja” i „on”, pomiędzy Sobą i Innym. Jak pisze Fiut: 

Wejście w dojrzałość stanowi drastyczne zerwanie intymnej i niewinnej, 
bo nieświadomej, więzi z przyrodą, którą nieomal spontanicznie identyfi-
kuje się z całym światem. Świadomość burzy iluzję tożsamości z sobą 
samym i całym bytem, pozbawia kosmicznego współuczestnictwa. […] 
Inicjacja jest zarazem – nie tylko dla Miłosza – dramatem poznania i na-
zywania, który w uproszczeniu da się sprowadzić do ujawnienia sprzecz-
ności pomiędzy świadomością a bytem oraz między językiem a przed-
miotem. […] Dialektyka tych sprzecznych wyobrażeń naznacza, jak ła-
two zauwżayć, całą twórczość Miłosza [Fiut 1993, 55–57]. 

Ta dialektyka musi zostać przełamana w celu osiągnięcia poetyckiej apoka-
tastazy. Próby jej przezwyciężenia przez podmiot prowadzą do dialogu po-
między Ja i Innym. 
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Przejście od dialogu wewnętrznego do zewnętrznego następuje wtedy, 
kiedy podmiot postrzega swojego rozmówcę nie jako przedmiot, coś, co 
może modelować i określać na podstawie własnej percepcji, ale jako pod-
miot, który ma swoje własne prawa, jako „ty”. W wierszach Miłosza należą-
cych do drugiej polifonicznej grupy pojawia się taka strategia. Takie postrze-
ganie Innego wymaga podważenia sposobu, w jaki percypował go podmiot, 
odrzucenia wszystkich wcześniejszych nazw i definicji Innego. Ma to na celu 
prawdziwe poznanie Innego jako samoistnego podmiotu zdolnego do pod-
trzymania swojego głosu w dialogu. Tylko taki autentyczny dyskurs może się 
przekształcić w poetycką apokatastazę, ponieważ reprezentuje równowagę 
pomiędzy przeciwieństwami, jedność, w której obie osoby stanowiące czło-
ny opozycyjnej pary zachowują swoją integralność. 

A zatem z postrzegania Innego w trzeciej osobie rodzi się pragnienie na-
wiązania z nim komunikacji, co w wierszu wyrażone zostało poprzez zwra-
canie się do niego w drugiej osobie: „ty”. Forma ta, jak pisze Błoński, ozna-
cza uświadomienie sobie „odrębności, jednostkowości, różnicy” [Błoński 
1998, 28]. Przejście od określania Innego za pomocą form trzecioosobo-
wych do drugiej osoby oznacza pragnienie skrócenia dystansu pomiędzy 
„ja” i „nie-ja”, towarzyszy mu jednak świadomość, że dystans ten się zwięk-
sza, kiedy podmiot, „ja”, nakłada swoje definicje „nie-ja” na przedmiot, 
Innego, próbując doprowadzić do połączenia z nim (co widzieliśmy w wier-
szach z pierwszej grupy). Trzeba się zgodzić z Błońskim, że ten rodzaj rela-
cji z „ty” umożliwia przejście od monologu do dialogu: „Tak właśnie rodzi 
się możliwość – i konieczność – wewnętrznego dialogu” [Błoński 1998, 
101], choć twierdzenie to należy doprecyzować, przypominając, że ów we-
wnętrzny dialog jest w istocie monologiem udającym dialog pomiędzy „ja” 
i „on”, kreacją „ja” i alter ego. Ten wewnętrzny dialog/monolog przechodzi 
w zewnętrzny (który przez Błońskiego nadal określany jest jako wewnętrzny), 
kiedy alter ego, „on”, zastąpiony zostaje przez autonomiczny podmiot – „ty”. 

„Rozmaitość głosów jest więc jednym z najczęstszych i najskuteczniej-
szych chwytów Miłosza. A gdzie głos, tam i człowiek”– pisze Błoński 
[Błoński 1998, 101]. Określenie Innego poprzez formę drugiej osoby, „ty”, 
nadaje mu jego własny głos, a zatem Inny umieszczony zostaje na równi 
z Ja. Robiąc to, Ja pozwala mu działać, czyni go podmiotem, a to prowadzi 
do sytuacji, w której dialog jest możliwy. Ja nie tworzy już Innego, to raczej 
Inny sam się tworzy, a poetycki dialog zbliża się do rzeczywistej sytuacji 
rozmowy pomiędzy dwoma osobami. Nie trzeba dodawać, że te „głosy” są 
w dalszym ciągu kreacją poety, Miłosz rezygnuje jednak z kształtowania 
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należącej do nich części dialogu. Z tego powodu w wierszach Miłosza czę-
sto spotyka się nieproszone głosy, dajmonionów, intruzów, nad którymi 
poeta nie sprawuje kontroli; jak sam zaznaczał, zdarzało się, że różne „za-
mieszkujące go byty” przejmowały nad nim kontrolę, czego zresztą później 
żałował [za: Czarnecka, Fiut 1987, 322]. 

Wiersz Veni Creator jest bezpośrednim zwrotem do Ducha Świętego, 
w którym podmiot natychmiast rozpoznaje autonomicznego Innego: 

Przyjdź, Duchu Święty, 
zginając (albo nie zginając) trawy, 
ukazując się (albo nie) nad głową językiem płomienia, 
kiedy sianokosy, albo kiedy na podorywkę wychodzi traktor 
w dolinie orzechowych gajów, albo kiedy śniegi 
przywalą jodły kalekie w Sierra Nevada. 
[Veni Creator, Miłosz 2003] 

Podczas kiedy podmiot błaga Ducha Świętego, aby do niego przybył, do-
strzega bezsens używania formy rozkazującej względem kogoś, nad kim nie ma 
się władzy, kto przybędzie bądź nie, zależnie od swojej własnej woli. Ujmując 
rozkazy skierowane do Ducha Świętego w struktury „albo nie”, podmiot zrzeka 
się części swojej władzy, wzmacniając tym samym Innego, w tym wypadku 
Ducha Świętego, aby także stał się podmiotem. Zdania z „albo nie” umieszczo-
ne zostały w nawiasach, co dodatkowo graficznie podkreśla ograniczoną władzę 
podmiotu. Fakt, że wiersz został napisany na samym początku pobytu Miłosza 
emigranta w Kalifornii (Berkeley, 1961), może sugerować poetyckie poczucie 
niemożności wydawania rozkazów mających na celu przymuszenie do zrobienia 
czegokolwiek. W istocie podmiot sprawia wrażenie wydanego na łaskę Ducha 
Świętego, będącego raczej przedmiotem podporządkowanym jego woli niż 
autonomicznym podmiotem. Opisując wszystkie cztery pory roku, podmiot 
mówi w istocie: „Przyjdź, kiedy chcesz, Duchu Święty”. 

Wiersz kończy się rozkazem skierowanym do Ducha Świętego, a dotyczą-
cym jego pomocy w przekształcaniu relacji podmiotu z Innym. Rozkazowi 
temu towarzyszy jednak świadomość własnej marności, uniemożliwiającej 
formułowanie takiego żądania: 

Zbudź więc jednego człowieka, gdziekolwiek na ziemi 
(nie mnie, bo jednak znam co przyzwoitość) 
i pozwól abym patrząc na niego podziwiać mógł Ciebie. 
[Veni Creator, Miłosz 2003] 
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Podmiot prosi Ducha Świętego, aby pokazał mu człowieka, wiedząc, że 
w obecności Innego będzie mógł doświadczyć wiary poprzez Schopenhaue-
rowskie połączenie Ja z Innym, podmiotu z przedmiotem, tak, jak opisał to 
Miłosz w Osobnym zeszycie. 

Wiersz O aniołach zwraca się do aniołów w formie „wy” i opisuje efekt, ja-
ki ich głos wywiera na podmiocie. Choć niektórzy mogą myśleć o aniołach 
jako o istotach, które nie są „prawdziwe”, podmiot znajduje dowód na ich 
istnienie w głosach, które słyszy: „Głos – ten jest chyba dowodem”. Głos 
jest czymś, co dobiega spoza podmiotu, a chociaż dociera do niego nocą, 
podmiot wierzy, że nie jest jedynie wytworem jego wyobraźni. A zatem In-
ny, tutaj ukryty pod postacią aniołów, ma swoją własną, autonomiczną egzy-
stencję. Podmiot czerpie siłę z tego nieziemskiego głosu: 

Słyszałem ten głos nieraz we śnie 
I, co dziwniejsze, rozumiałem mniej więcej 
Nakaz albo wezwanie w nadziemskim języku: 

zaraz dzień 
jeszcze jeden 
zrób co możesz. 
[O aniołach, Miłosz 2003] 

Polecenie aniołów brzmi rzeczywiście nieziemsko: powtórzone „sze-
leszczące” dźwięki (s, z, ż, sz, ch) tworzą eteryczny, szepczący głos uno-
szący się w powietrzu. Krótkość i rytm trzech ostatnich wersów wywołu-
je efekt słabnącego i nasilającego się dźwięku w każdym wersie, co spra-
wia wrażenie, jakby głos docierał do podmiotu z wielkim trudem. Pod-
miot twierdzi, że rozumie ten głos i czerpie z niego inspirację. W tym 
wypadku potraktowanie Innego jako niezależnej osoby, zdolnej do wy-
głoszenia „nakazu albo wezwania”, przynosi skutek w postaci przedłu-
żenia życia podmiotu – a także poety – dodając mu sił, aby zmierzył się 
z nowym dniem. Inny, postrzegany jako podmiot, ratuje go przed nihili-
zmem widmowości. 

W innym przypadku, kiedy podmiot uświadamia sobie daremność naka-
zów kierowanych do duchów nie z tego świata – wiersz Odstąp ode mnie 
(1977) – pojawia się prośba o to, by nie istnieć dzięki nim. Prośba ta ewi-
dentnie nie została spełniona, o czym świadczą wypowiedzi duchów przy-
wołane w tekście: 
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Odstąp ode mnie, duchu ciemny. 
Nie mów, że jesteś prawdą mojej istoty 
i że całe moje życie było ukrywaniem zła. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Nie udręczaj mnie w godzinie próby 
[Odstąp ode mnie, Miłosz 2003] 

Wypowiadając słowami „ciemnego ducha” swoje najgłębsze lęki (dotyczą-
ce obecności zła w jego życiu), podmiot projektuje swoje myśli o sobie na 
inną istotę, jak gdyby chciał winić za nie Innego. Przypisując słowa samo-
krytyki duchowi, dystansuje się od uczucia niechęci do samego siebie. Przykład 
ten ilustruje zasadę podwójnego widzenia, odczuwaną przez podmiot potrzebę 
dostrzeżenia w sobie przedmiotu, spojrzenia na siebie oczyma Innego. „Wbrew 
mojej woli dotykałeś mnie. Wbrew mojej woli przemawiasz, duchu ciemny” 
[Odstąp ode mnie, Miłosz 2003]. Duch objawia się podmiotowi i przemawia do 
niego wbrew jego woli, co poeta podkreśla za pomocą powtórzenia. Osoba 
mówiąca w wierszu pełni funkcję przedmiotu wobec ducha-podmiotu. Duch 
ma swoją własną wolę, nad którą podmiot wiersza nie ma władzy. Ostatecznie 
jednak w tym konkretnym utworze upodmiotowienie Innego nie łagodzi 
w żaden sposób przekonania podmiotu o własnej niedoskonałości; dialog 
zewnętrzny jest bezsilny wobec uczucia niechęci do siebie. 

Do dajmoniona (1994) to wiersz składający się z trzech części, z których każda 
ukazuje odmienne i wzajemnie sprzeczne uczucia podmiotu wobec Innego, 
który przybiera tutaj formę „dajmoniona”. Część pierwsza opisuje podległość 
podmiotu wobec dajmoniona, którego wydaje się prosić o wyrozumiałość: 

Proszę ciebie, mój dajmonionie, zluzuj trochę. 
Muszę jeszcze zamykać rachunki, dużo powiedzieć. 
Twoje rytmiczne szepty onieśmielają mnie 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

„Rytmiczne szepty” dajmoniona oznaczają, że jest on niechcianą muzą, 
„onieśmielenie” jest źródłem polifonicznych wierszy poety. Część druga, 
przeciwnie, pokazuje uczucie bliskie wdzięczności, jakie żywi podmiot wo-
bec dajmoniona: 

Dajmonionie, na pewno nie mógłbym żyć inaczej. 
Przepadłbym gdyby nie ty 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 
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Obie części pokazują bezsilność podmiotu w obliczu dajmoniona. W czę-
ści pierwszej dajmonion „miesza się, przerywa”, a w drugiej podmiot opisuje 
siebie jako bezwolne narzędzie posłuszne głosowi dajmoniona: 

Twoja inkantacja 
Rozlega się w moim uchu, napełnia mnie 
I mogę ją tylko powtarzać 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Należało przyjąć swój los, na który dziś mówią karma, 
Bo był, jaki był, choć nie ja wybrałem 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

Fragmenty drugi i trzeci ukazują niektóre zalety zrzeczenia się części swo-
jej władzy przez Ja i przekazania jej Innemu, dajmonionowi. Podmiot nie 
musi „myśleć / O moim złym charakterze, o pogarszaniu się świata / Albo 
o zgubionym rachunku z pralni”. Zamiast być zmuszonym do zaakceptowa-
nia losu Widma, dzięki dajmonionowi persona w wierszu staje się poetą, 
a zatem ma możliwość częstego praktykowania podwójnego widzenia, po-
strzegania Innego jako podmiotu, a siebie jako przedmiotu: 

I zdaje się, że kiedy inni 
Kochają, nienawidzą, rozpaczają, dążą, 
Ja byłem tylko zajęty wsłuchaniem się 
W twoje niejasne nuty, żeby zmieniać je w słowa 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

Zamiast popaść w egocentryzm Ulro, poecie przypada w udziale rola 
w konstrukcji dialogowej: słuchacza raczej niż mówcy, odbiorcy raczej niż 
nadawcy, strony pasywnej raczej niż aktywnej. Chociaż może to wyglądać na 
odsunięcie się od świata, jest to w istocie sposób, w jaki poeta radzi sobie 
z ziemskim bólem i cierpieniem. W części trzeciej czytamy bowiem: 

Dajmonionie, przypominając moje dziecinne trwogi 
Na ziemi dorosłych, zrozumiałem, kim jesteś. 

W ich nocy dalekich strzałów, ogni na horyzoncie 
Grube rechoty, szamotania się, chrapliwe oddechy 
Niepokoją serce dziecka. A ty, wędrowiec, 
Litujesz się tak mocno, że odwracasz twarz. 

Ty jesteś przyjacielem niewinnych i bezbronnych 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 
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Obecność dajmoniona w życiu podmiotu przypomina obecność opiekuń-
czego i dobroczynnego Boga, dla którego ludzie są jak jego dzieci, a ich 
cierpienie sprawia mu ból. „Dziecinne trwogi” przywodzą na myśl wiersz 
Trwoga z cyklu Świat (poema naiwne), gdzie dziecko wzywa swojego ojca. Dia-
log podmiotu z Innym umożliwia mu odzyskanie wiary dziecka, wiary w to, 
że wszechświat nie jest zupełnie obojętny, wiary, że Bóg nie opuścił świata. 
Wiara taka, pojawiająca się dzięki dialogowi z Innym, ratuje podmiot przed 
widmowością. 

Znaczący jest fakt, że wiersz Do dajmoniona jest wierszem późnym, pocho-
dzącym ze zbioru Na brzegu rzeki z 1994 roku. Zbiór ten zainspirowany zo-
stał pragnieniem Miłosza, aby podsumować całe swoje życie. Pesymizm 
i cynizm – kategorie nadrzędne w jego poezji lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych, w późnej twórczości coraz częściej ustępują miejsca kontempla-
cyjnej radości, która zawsze była obecna w dziele poety, choć nigdy w takim 
stopniu. Ośmielam się twierdzić, że to, co Robert Hass nazywa „zdumie-
niem ocalonego” [por. Hirsch 1999; fraza w moim tłum. – M.B.] (w opozy-
cji do tych, którzy w powojennej poezji Miłosza widzą „winę ocalonego”), 
jest jeszcze wyraźniej obecne w jego utworach pisanych na starość, kiedy 
poeta uświadamia sobie, że przeżył nie tylko drugą wojnę światową i emi-
gracyjną tułaczkę, ale także życie. Zmiana w stosunku Miłosza do jego daj-
moniona, widoczna w zmianie tonu – od rozpaczy w wierszu Odstąp ode mnie 
do postawy bardziej zrównoważonej w wierszu Do dajmoniona – obrazują 
wzrastającą świadomość poety, że jego los obfitował zarówno w cienie, jak 
i blaski. Bycie poetą nie jest po prostu przekleństwem dajmoniona, ale – jak 
to kiedyś ujął Josif Brodski – powołaniem danym przez Boga. 

Bardzo często „ty” nie oznacza ducha, ale ideę, zantropomorfizowaną 
przez podmiot, który chce włączyć ją w dialog pod postacią Innego. Fiut 
pisze, że w poezji Miłosza „dyskretna antropomorfizacja jest, być może, 
wyrazem chęci oswojenia ich [rzeczy – K.J.] inności” [Fiut 1993, 30]. Jest tak 
na przykład w wierszu Moja wierna mowo, w którym podmiot zwraca się do 
polszczyzny: „Kim jestem bez ciebie?” Nawet język, narzędzie, za pomocą 
którego poeta komunikuje się z Innym, jest takim Innym dla niego, a zatem 
może wystąpić w roli potencjalnego rozmówcy. 

W późnym wierszu Wołacz, ze zbioru Na brzegu rzeki, podmiot ubolewa 
nad swoją bezsilnością wobec zła: 

Ty, której imię agresja i pożeranie, 
Gnilna i duszna, fermentująca, 



116 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2011 • 1 (7) 

Przerabiająca na miazgę mędrców i proroków, 
Zbrodniarzy i bohaterów, obojętna 
[Wołacz, Miłosz 2009] 

„Ty” odnosi się tutaj do siły kierującej historią, do obojętności wszech-
świata wobec losu jednostek. Ta obojętność prowokuje wystąpienie pod-
miotu, choć próba zwrócenia uwagi „agresora” jest skazana na niepowo-
dzenie: 

Bezużyteczny ten mój vocativus. 
Nie słyszysz mnie, choć zwracam się do Ciebie. 
Ale chcę mówić, bo jestem przeciw tobie 
[Wołacz, Miłosz 2009] 

Poprzez użycie łacińskiego słowa vocativus zamiast polskiego „wołacza”, 
który pojawia się w tytule utworu, podmiot odsyła do liczącego sobie wiele 
stuleci języka używanego w kościele, języka klasyków, języka nauki, aby do-
dać mocy swojemu głosowi. Vocativus jest od razu identyfikowany z podmio-
tem męskim bezpośrednio przeciwstawionym żeńskiej sile, przeciwko której 
występuje – „ty” identyfikowane jest z rzeczownikiem w rodzaju żeńskim „agre-
sja” i przymiotnikami w analogicznej formie „gnilna”, „duszna”, „fermentująca” 
i „przerabiająca”. Podmiot służy równie wielkiej sile (oznaczonej jako męska za 
pomocą zaimka „ten”), która może pokonać tę złą, żeńską: 

Co z tego, że mnie połkniesz, kiedy twój nie jestem. 
Zwyciężasz mnie gorączką i utratą sił, 
Zamącasz moją myśl, która protestuje, 
Toczysz się nade mną, tępa, nieświadoma siło. 
Ten, który ciebie pokona, biegnie zbrojny. 
Umysł, duch, tworzyciel, odnowiciel. 
Potyka się z tobą w głębiach i na wysokościach, 
Konny, skrzydlaty, lotny, w srebrnej łusce. 
Jemu służyłem w wiosennych burzach form 
I nie mnie troszczyć się, co robi ze mną. 
[Wołacz, Miłosz 2009] 

W istocie wołacz sam w sobie jest wielką siłą, z którą podmiot musi się li-
czyć, gdyż może ona przemienić Innego w rzecz. Być może właśnie dlatego 
Inny w tym wierszu jest pierwiastkiem żeńskim. Wezwanie do dialogu, 
krzyk, ma za zadanie natchnąć Ja, aby nie odczuwało strachu przed Innym, 
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aby zaakceptowało tożsamość Innego taką, jaka jest, a poprzez to zaakcep-
towało także własną tożsamość. 

Wielkanocne dzwony w zakończeniu wiersza zwiastują sukces tego ze-
wnętrznego dialogu. Oznaczają one odrodzenie, odnowienie, trwanie – 
nawet po śmierci ciała: 

Orszaki ciągną w słońcu nad jeziorami. 
Z białych wiosek ozwały się wielkanocne dzwony. 
[Wołacz, Miłosz 2009] 

Wiara w rządzącą wszechświatem cykliczność jest podkreślona przez ruch wiel-
kanocnej procesji skierowany do przodu, została ona także uwydatniona graficz-
nie dzięki temu, że świąteczna procesja pojawia się w osobnym dwuwersie. 

W innych wierszach „ty” odnosi się do konkretnej osoby, którą można 
nazwać i zidentyfikować. Może to być bohater historyczny, z którym Miłosz 
chce przedyskutować jakieś ważne w jego czasach (lub później) wydarzenia. 
Może to być także ktoś współczesny Miłoszowi, przyjaciel, kolega, inny 
myśliciel/filozof/poeta, którego Miłosz mógł rzeczywiście spotkać bądź nie. 
Kiedy w poezji pojawiają się konkretne nazwiska, staje się jeszcze bardziej 
oczywiste, że wypowiedzi Innego występującego w drugiej osobie nie mogą 
być kontrolowane przez Miłosza – dotyczy to zarówno wypowiedzi, które 
pojawiają się w wierszu, jak i tego, co pozostaje przemilczane. Poeta może 
swobodnie decydować jedynie o swoim własnym wkładzie w toczący się 
dialog. Nawet jeżeli ta prawdziwa osoba (ukrywająca się pod formą „ty”) już 
nie żyje lub jest kimś, kogo Miłosz nigdy nie spotkał, poeta zobowiązany 
jest do respektowania wiadomości historycznych na temat tej postaci lub 
pism danego autora wyrażających jego przemyślenia i opinie. Jak pisze 
w Osobnym zeszycie: „imiona są prawdziwe i przez to sprawują kontrolę”. Do 
wierszy, w których pojawiają się autentyczne postaci, zaliczyć można: Do 
Robinsona Jeffersa, Raja Rao, Rozmowa z Jeanne, Do Allena Ginsberga, Tłumacząc 
Annę Świrszczyńską na wyspie Morza Karaibskiego. Miłosz sam stwierdza, że 
celem, który chce osiągnąć w takich utworach, jest wierność ludziom, mak-
symalne zbliżenie się do prawdy o ich egzystencji, a jednocześnie wykreo-
wanie związku pomiędzy sobą a nimi za pomocą wyimaginowanego dialogu. 
Poezja polifoniczna staje się w ten sposób skuteczną bronią przeciwko nihi-
lizmowi, ponieważ ułatwia taki związek i ma możliwość przerodzenia się 
w poetycką apokatastazę, czym zajmuję się szerzej w innym studium. 

Autoryzowane tłumaczenie z angielskiego: Magdalena Bąk 
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The Dialogic Process of Restoration: Czeslaw Milosz’s Polyphony  
as Movement toward Poetic Apokatastasis 

In “The Dialogic Process of Restoration: Czeslaw Milosz’s Polyphony as Movement toward 
Poetic Apokatastasis,” Kim Jastremski explores Milosz’s use of polyphonic poetry as a de-
fense against nihilism in its connection of Self and Other, which has the potential to develop 
into poetic apokatastasis. She argues that what is typically referred to as Milosz’s polyphony is 
not interchangeable with the term “internal dialogue.” She typologizes Milosz’s polyphony in 
three sub-groups: 1) poems of internal dialogue; 2) poems of external dialogue; and 3) alter 
ego poems. 

Key words: Czesław Miłosz, polyphony, apokatastasis, dialogue 
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Rytmiczne szepty dajmoniona.  
O mediumicznej funkcji poezji Czesława Miłosza 

W twórczości Czesława Miłosza wielokrotnie wyrażane jest przekonanie 
o wyjątkowej roli poety. Należy on do grona ludzi wybranych, przeznaczo-
nych do wypełnienia powierzanej im misji. Podlega bezwolnie oddziaływa-
niu jakiejś siły wyższej, pozaracjonalnej, czasami ukazywanej w relacji trans-
cendentnej. W tomie Wierszy ostatnich o wspólnocie artystów i ludzi pióra 
mówi Miłosz następująco: 

[…] my jesteśmy zaledwie igraszką 
Sił tajemniczych, nieznanych nikomu, 
[Dziewięćdziesięcioletni poeta podpisuje swoje książki, Miłosz 2006] 

Podobnie w Ziemi Ulro, podejmując refleksję nad własną twórczością i za-
stanawiając się nad wpływem, jakiemu ulegał, Miłosz notował: „Jaki był 
w tym udział świadomości, co natomiast było dyktowane przez siły mnie 
nieznane, nie potrafię rozstrzygnąć” [Miłosz 2000b, 206]. 

Poetyckie przeznaczenie może być dla pisarza darem, ale też przekleń-
stwem mocy „nieznanych nikomu”. Zgodnie z wielowiekową tradycją uka-
zywane są one często jako siły o proweniencji boskiej, których źródłem jest 
Istota Najwyższa, jak w wierszu Sprawozdanie: 

O Najwyższy, zechciałeś mnie stworzyć poetą, 
i teraz pora, żebym złożył sprawozdanie. 
[Sprawozdanie, Miłosz 1994] 
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Bywają jednak wiersze, w których tajemnicze siły są zgoła odmiennej 
proweniencji. W przewrotnie ironicznym, odwołującym się do faustycznego 
mitu utworze zatytułowanym Deamones to chór diabelskich głosów oznajmia: 

Co obiecane, spełniłeś, 
Rzec można nie darmo żyłeś 
[Daemones, Miłosz 2000a] 

Przeznaczenie poety jest nieodwołalne, niezależne od jego woli, jak mówi 
podmiot w wierszu Do dajmoniona: 

Należało przyjąć swój los, na który dziś mówią karma, 
Bo był, jaki był, choć nie ja wybrałem 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

W Posłuchaniu otwierającym poemat Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada za-
warta została sugestia lokująca przeznaczenie poetyckie u początku wszel-
kiego stworzenia. Podmiot liryczny w poetyckiej, sennej medytacji przenosi 
się poza czas, „daleko” i sięga odległych granic transcendencji „tam, skąd 
biegnie przepadające światło”, po czym zadaje pytanie o „zamysł” dotyczący 
jego losu, który sprawia, że staje się on „wezwany”: 

Czy byłem tam, zwinięty jak płód roślinny w ziarnie, 
Wezwany nim jedna za drugą dotkną mnie godziny? 
[Posłuchanie, Miłosz 1993b] 

W zakończeniu tego poematu zarysowującym eschatologiczną wizję końca 
świata podmiot mówiący nawiązał do swej inicjalnej wypowiedzi: 

Nagle umilknie warsztat demiurga. Nie do wyobrażenia cisza. 
I forma pojedynczego ziarna wróci w chwale. 
Sądzony byłem za rozpacz, bo nie mogłem tego zrozumieć. 
[Dzwony w zimie, Miłosz 1993b] 

Przywołana tu, znana już od epoki wedyjskiej, tradycja wierzeń solarnych 
i teologii światła pojmowanego jako semen virile, przyznaje świetlistej, boskiej 
energii stwórczej moc życiodajną zawartą w nasieniu [Eliade 1992, 112–149]. 
Odwołuje się do niej św. Paweł, objaśniając perspektywę zmartwychwstania 
za pomocą symbolu ziarna, które domaga się śmierci, by ponownie powró-
cić do życia. W Pierwszym liście do Koryntian tajemnicę przemiany i ponownych 
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narodzin tłumaczy on następująco: „Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni 
umarli? I w jakim ciele przychodzą? Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, 
jeśli nie umrze […]. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako 
skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbu-
dzone w chwale” [1 Kor 15, 35–36, 42–43]1. W nawiązującym do tego frag-
mentu utworze Czesława Miłosza życiowa droga poety symbolicznie ukaza-
na została jako „forma pojedynczego ziarna”, która „wróci w chwale”2. 
Przez nawiązanie do św. Pawła presupozycyjnie wyłania się niewypowie-
dziany w wierszu wartościujący obraz życia ziemskiego, które przeżywane 
musi być w „niesławie”, by ostatecznie mogło zostać wzbudzone „w chwa-
le”. Zatem samo już przeznaczenie poety, zawarte w symbolice ziarna, do-
maga się życia w niesławie, by następnie mogło wypełnić się w chwale. 

W szerokim sensie słowo semen, pojmowane jako nasienie, oznacza także 
przekazywaną przez pokolenia wspólnotę pokrewieństwa, pochodzenia 
i rodu. Bóg przez tak pojęte ziarno-semen może nadać wybranej wspólnocie 
misję do wypełnienia, jak uczynił to w pokoleniach Abrahama [Forstner 
1990, 204]. W odniesieniu do twórczości Czesława Miłosza znaczenie to 
wydaje się istotne, wskazuje bowiem na ponadczasową wspólnotę ludzi 
pióra, będących społecznością wybranych, których przeznaczenie zawarte 
immanentnie w „ziarnie” naznaczone jest boskim posłannictwem. W poemacie 
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada postawione zostaje sugestywne, a zarazem 
retoryczne pytanie o kondycję „wezwanego” poety, który „zwinięty jak płód 
roślinny w ziarnie” jest być może człowiekiem wybranym, obdarzonym 
łaską, którego los wyznaczony jest już w planie boskiego stworzenia, 
w przedustawnym zamyśle porządku bytu. Pytanie pozostaje w zawieszeniu 
i niedopowiedzeniu. Odpowiedzi na nie bowiem człowiek nigdy nie posią-
dzie. Pozostaje mu jedynie domysł bądź przeczucie. 

Miłosz jednak dopuszcza także biegunowo odmienną myśl mówiącą, że 
rola poety jest być może efektem wyłącznie „urojenia”. W wierszu Sprawoz-
danie czytamy: 

Z urojenia bierze się poezja i przyznaje się do swojej 
skazy. 
[ . . . . . . . . . . . ] 
Jakże więc mógłbym nie być wdzięczny, jeżeli wcześnie 

                                                           
1 Cyt. wg.: Biblia… 1980. 
2 Pisze na ten temat, odwołując się do kontekstu mistycznej twórczości Williama Blake’a, 

J. Dudek [Dudek 1995, 180–181]. 
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byłem powołany i niepojęta sprzeczność nie odjęła 
mego podziwu? 

Za każdym wschodem słońca wyrzekam się zwątpień 
nocy i witam nowy dzień drogocennego urojenia. 
[Sprawozdanie, Miłosz 1994] 

Ambiwalencja w podejściu do statusu pisarza pojawia się również w wier-
szu Ksiądz Ch., po latach. Poeta ukazany jest w nim jako ten, który przynależy 
do świata ziemskiego, do wspólnoty życia z Ewą „spod jabłoni w Ogrodzie 
Rozkoszy”, a zarazem do świata duchowego, niebiańskiego. Rozdwojenie to 
wynika z pewnego osobowego „upodwójnienia” twórcy, co wyraża sylogi-
stycznie zbudowany dwuwers: 

Nie jedno ale dwoje, nie dwoje bo jedno, 
Ja drugi, żebym siebie był przez to świadomy. 
[Ksiądz Ch., po latach, Miłosz 1993c] 

„Ja drugi”, który wskrzesza romantyczną ideę człowieka wewnętrznego3, 
przejętą następnie przez Bolesława Leśmiana4, staje się wytworem rozszcze-
pienia świadomości. Istnieje zatem w jednej osobie ten, kto „wyłącznie bier-
nie doznaje wrażenia” oraz ów „drugi”, który wyprojektowuje świadomość 
i „analizuje przeżycia podmiotu biernie doznającego” [Opacki 1979, 65]. 
W twórczości Miłosza często odnaleźć można świadectwa tej dialogicznej 
podwójności w doznawaniu własnej osoby. Zwracał na to uwagę Jan Błoń-
ski, który w szkicu Patos, romantyzm, proroctwo pisał: „od początku lirykę Miło-
sza cechuje skłonność do dialogu […]. Ta wielogłosowość nie jest bynajm-
niej pustym chwytem retorycznym. Odsłania raczej niepewność, rozdarcie, 
»rozdwojenie w sobie«” [Błoński 1998, 19]. Tę podwójną perspektywę uwi-
dacznia jeden z zapisów Pieska przydrożnego, gdzie poeta zanotował: „cały 
czas jak słuchanie drugim, wewnętrznym uchem odczytywanego wyroku. 
Tak miało być, jak we wczesnej młodości przeczułem. Tudzież świadomość 
niezasłużonego daru” [Miłosz 1998, 131]. W wierszu Na moje 88 urodziny 
Miłosz po raz kolejny, odwołując się do romantycznej tradycji, podkreśla 
„upodwójniony” sposób istnienia poety: 

                                                           
3 Na temat romantycznej idei człowieka wewnętrznego pisze Maria Janion [Janion 2000, 

75–76]. 
4 Zob. na ten temat Opacki 1979. 
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Jestem jak ten, kto widzi, a jednak sam nie przemija, 
Duch lotny mimo siwizny i chorób starości. 

Ocalony, bo z nim wieczne i boskie zdziwienie. 
[Na moje 88 urodziny, 2000a] 

W tomie Wierszy ostatnich, w utworze zatytułowanym Dziewięćdziesięcioletni 
poeta podpisuje swoje książki rozszczepienie świadomości poety pozwala mu na 
mentalne trwanie w obszarze wyobraźni i pamięci, podczas gdy cielesna 
obecność domaga się uczestnictwa w zdarzeniach egzystencji: 

Teraz, w starości, jestem przed świadkami, 
Którzy dla żywych są już niewidzialni, 
Rozmawiam z nimi, wołam po imieniu, 
Podczas gdy moja ręka podpisuje książki. 
[Dziewięćdziesięcioletni poeta podpisuje swoje książki, Miłosz 2006] 

Równie wyraźnie owo rozdwojenie świadomości poety na część zmysło-
wą, doznającą i duchową, lotną, transmigrującą zarysowuje z należnym po-
czuciem dystansu i ironii wiersz Moce: 

Słabej wiary, jednak wierzę w potęgi i moce 
Których pełen każdy centymetr powietrza. 
[…] moja świadomość. Oddziela się ode mnie, 
Szybuje nade mną, nad innymi ludźmi, nad ziemią, 
Najoczywiściej mocom tym pokrewna, 
Zdolna tak jak one oglądać w oderwaniu. 
[Moce, Miłosz 1993c] 

Rozszczepienie osobowości spełnia ogromnie ważną funkcję, umożliwia 
bowiem relację mediumiczną, realizującą się, jak zauważa Aleksander Fiut, 
w postaci soliloquium [Fiut 1987, 237–239]. Wewnętrzny dialog poety ma 
charakter samozwrotny i, jak podkreśla badacz, tworzy „hipotetyczną per-
spektywę personalną, którą dookreśla inny punkt widzenia” [Fiut 1987, 237–
238]. Ta dialogiczna sytuacja „upodwójnienia” podkreślona została w Małej 
pauzie w poemacie Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, w którym twórca, zasta-
nawiając się nad poetycką mocą poznania, pyta jednocześnie o możliwość 
relacjonowania wewnętrznych „głosów”: 

Jeżeli dzieckiem byłem nieświadomym 
I głosy tylko przeze mnie mówiły? 
[Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 1993b] 
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Podobnie zapisze Miłosz w utworze Sekretarze: 

Sługa ja tylko jestem niewidzialnej rzeczy, 
Która jest dyktowana mnie i kilku innym 
[Sekretarze, Miłosz 1993c] 

Rozdzielenie świadomości „ja” mówiącego kształtuje dzięki temu wypo-
wiedź poetycką, którą, jak zauważa Marian Stala, należy postrzegać „w po-
dwójnej perspektywie: jako słowa tego, który poszukuje, i tego, który jest 
wtajemniczony” [Stala 2001, 140]. 

Wtajemniczenie poety, zdaniem Ryszarda Nycza, dokonuje się za sprawą 
epiklezy, która prowadzi do „rozpoznania-przedstawienia ukrytego porząd-
ku doświadczanej rzeczywistości” [Nycz 1984, 56]. Przekaz, który dociera 
do wewnętrznej sfery „ja” poety, ujmowany jest w utworach Miłosza 
w odniesieniu do antycznej tradycji jako głos Muzy, bądź dajmoniona5. Na 
kartach Pieska przydrożnego poeta notuje między innymi takie oto wyznanie: 
„Od młodości czułem obecność mego dajmoniona czy, jeżeli kto woli, Muzy, 
i gdyby nie to towarzystwo, zginąłbym marnie” [Miłosz 1998, 171]. 

W kontekście przywoływanej przez Miłosza starożytnej tradycji wtajemni-
czenie poety wiązać możemy także z sokratejską praktyką analizy dialektycz-
nej prowadzącej do oglądu noetycznego, to jest „przedzierania” się przez zmy-
słowo doświadczaną zmienność i czasowość do tego, co jest źródłowe, wiecznie 
bytujące, będące „samo w sobie” [zob. Dembiński 2004, 80–90]. W przypadku 
poety proces poznania dokonuje się za sprawą natchnienia manicznego, 
które poddaje poetę pod władzę Muz i mocy boskich. W dialogu zatytuło-
wanym Ion ukazuje Platon boski charakter natchnienia, pisząc następująco: 

muza sprawia, że bóg w kogoś wstępuje; […] wszyscy poeci, którzy do-
bre wiersze piszą, nie przez umiejętność to robią, nie przez sztukę: tylko 
bóg w nich wstępuje i oni w zachwyceniu wszystkie te piękne poematy 
mówią, […] poeci nie są niczym więcej, tylko tłumaczami bogów w za-
chwyceniu [Platon 1958b, 161, 163]. 

Poeta, który jest wybrańcem Muz, a więc musikos, przez swoje powołanie 
staje się także człowiekiem zamieszkanym przez siły boskie, mężem boskim, 
theios aner [Tatarkiewicz 2006, 114]. W takiej też podwójnej roli, ludzkiej 
                                                           

5 W literaturze filozoficznej stosowany jest zapis daimonion, natomiast Miłosz konsekwent-
nie używa pojęcia dajmonion. W niniejszym szkicu, w odniesieniu do poezji, stosować się będę 
do formy zapisu poety. 
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i boskiej, kreuje Miłosz poetę w inicjalnym wierszu cyklu Dla Heraklita, pyta-
jąc jednocześnie o tożsamość twórcy: 

Te głosy, które przeze mnie mówiły 
Są moje i nie moje, słyszane z daleka. 

Ale kim jestem teraz ja sam, ten prawdziwy, 
Inny niż greckie chóry i odbite echa? 
[Te głosy…, Miłosz 1993c] 

Najczęściej jednak głos, który słyszany jest w poetyckim soliloquium Miło-
sza, przypisany jest obecności dajmoniona. W Świadectwie poezji Miłosz napisał: 
„Mówiąc szczerze, całe życie byłem we władzy dajmoniona i w jaki sposób 
powstawały dyktowane przez niego wiersze, nie bardzo rozumiem” [Miłosz 
1987a, 5]. Poetycka świadomość uległości i mediumicznego dyskursu, które 
kształtują „lirykę nawiedzeń” [Łapiński 1988, 69], wyrażona została także 
w wierszu Ars poetica?, gdzie czytamy: 

Dlatego słusznie się mówi, że dyktuje poezję dajmonion, 
choć przesadza się utrzymując, że jest na pewno aniołem 
[Ars poetica?, Miłosz 1993b] 

Nazwę daimonion utworzył Sokrates na oznaczenie głosu bóstwa, który 
słyszał w swoim wnętrzu. Jak dowodził filozof, głos daimoniona był oznaką 
boskich interwencji, których doświadczał. W swojej obronie sądowej Sokra-
tes mówił na przykład: 

jakeście to nieraz ode mnie słyszeli, mam jakieś bóstwo, jakiegoś ducha 
[…]. To u mnie tak już od chłopięcych lat: głos jakiś się odzywa, a ile-
kroć się zjawia, zawsze mi coś odradza, […] a nie doradza mi nigdy 

i w innym miejscu dodawał  

Ten mój zwyczajny, wieszczy głos (głos ducha) zawsze przedtem, i to 
bardzo często się u mnie odzywał, a sprzeciwiał się w drobnostkach na-
wet, ilekroć miałem coś zrobić nie jak należy [Platon 1958a, 114, 128]. 

Daimonion stał się także przyczyną oskarżeń Sokratesa o nieposzanowanie 
bogów uznanych przez państwo i ostatecznie powodem wydania wyroku 
śmierci na filozofa. 
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Słowo daimonion utworzył Sokrates od greckiego słowa daimon, czyli ‘sza-
farz, rozdawca, ten, który przydziela’, termin ten używany był także wów-
czas, gdy nie chciano wymienić imienia jakiegoś boga. Daimon rozumiano 
jako nagłe i nieodparte wtargnięcie pierwiastka boskiego w życie człowieka. 
Jak pisze Waldemar Pycka, daimonion Sokratesa było nieprzewidywalnym, 
pozazmysłowym sygnałem, impulsem, który bezpośrednio przenika świa-
domość, doświadczeniem bezosobowym i bezsłownym [Pycka, źródło in-
ternetowe]. Z tych względów sokratejskie daimonion tłumaczy jako „boskie 
tknięcie”. Istotny wydaje się również fakt, że działalność filozoficzna była 
dla Sokratesa nakazem boga, misją, którą wypełniał z boskiego rozkazu6. 

Doświadczenie daimoniona, będące dla Sokratesa „bezsłownym dotknię-
ciem”, oznaczało także wstrzymanie mowy. Jak mówi filozof w Obronie, 
nagłe objawienie głosu było tak niespodziewane, że „bywało, przerwie 
w środku słowa” [Platon 1958a, 128]. Wstrzymanie mowy było jednocześnie 
momentem rozpoczęcia dialektycznego procesu namysłu. Tymczasem li-
ryczna twórczość Czesława Miłosza pozostawiła wiele śladów rozmów poety 
z jego dajmonionem. Interesujące wydaje się również przekonanie Miłosza, że 
jego dajmonion posługuje się mową rytmiczną, na co poeta zwracał uwagę wiele 
razy. Na przykład wiersz Do dajmoniona rozpoczynają następujące słowa: 

Proszę ciebie, mój dajmonionie, zluzuj trochę. 
Muszę jeszcze zamykać rachunki, dużo powiedzieć. 
Twoje r y t m i c z n e  szepty onieśmielają mnie. 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994; podkr. – J.D.-P.] 

Mowa rytmiczna, pojmowana jako inkantacyjna, glosolaliczna, oparta na 
stałej powtarzalności metrycznej jest znamieniem, jak podkreśla Roman 
Jakobson, mowy natchnionej [Jakobson, Waugh 1989, 325–330]. W taki 
sposób przedstawiał ją już Platon, pisząc: „Jak korybanci nie przy zdrowych 
zmysłach tańczą, tak i pieśniarze nie przy zdrowych zmysłach piękne pieśni 
owe składają, tylko, kiedy jeden z drugim wpadnie w harmonię i w r y t m , 
w rodzaj szału, w zachwycenie” [Platon 1958b, 162; podkr. – J.D.-P.]. Rytm 
staje się więc znakiem rytuału manicznego, obrzędu wtajemniczenia, obco-
wania w porządku transcendencji. W stan pobudzenia manicznego wprowa-
dza poetę daimon, który od czasów Platona pojmowany jest już jako byt oso-
                                                           

6 W Obronie mówi Sokrates następująco: „A mnie to, jak powiadam, bóg nakazał robić 
i przez wróżby, i sny, i na wszelkie sposoby, jakimi zrządzenie boskie zwykło człowiekowi 
cokolwiek rozkazywać” [Platon 1958a, 117]. 
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bowy, pośredniczący między bogami i ludźmi. Poeta pod wpływem daimona 
poddany zostaje oddziaływaniu rytmicznej inkantacji, która przekształca go 
w rodzaj medium. Jak czytamy w Ionie:  

A dlatego im bóg rozum odbiera i używa ich do swej posługi i wiesz-
czów, i wróżbitów boskich, abyśmy, słuchając, wiedzieli, że to nie oni 
sami mówią te bezcenne rzeczy; nie ci, których rozum odszedł, tylko bóg 
sam mówi i przez nich się do nas odzywa [Platon 1958b, 162].  

Boska moc wykorzystuje poetę do biernego spełniania swych zamiarów, 
traktując go w sposób przedmiotowy i mediumiczny. W taki sposób ukazane 
zostało powołanie poety w Posłuchaniu Miłosza: 

Cokolwiek dostanę do ręki, rylec, trzcinę, gęsie pióro, długopis, 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Spełniam, do czego zostałem w prowincjach wezwany. 
Zaczynając, choć nikt nie objaśni na co zaczynam i po co. 
[Posłuchanie, Miłosz 1993b] 

Podobne przeświadczenie wypowiada podmiot mówiący w wierszu Do 
dajmoniona: 

Należało przyjąć swój los, […] 
[…] choć nie ja wybrałem, 
I co dzień wstawać do pracy i uświetniać ją, 
Choć nie ma w niej ni mojej winy, ni zasługi. 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

Przeznaczenie poety pozbawia go świadomej subiektywności i oddaje pod 
władanie głosu dajmoniona pochodzącego z obszaru transcendencji. 

Poeta nawiedzany przez głos bóstwa, a więc jako theios aner, postrzegany 
jest jako rodzaj instrumentu. Do symboliki tej sięga Miłosz wielokrotnie na 
przestrzeni całego życia, ukazując rolę poety „jako medium, jako instrumen-
tu sił potężniejszych niż on sam” [Miłosz 1987b, 361]. W tradycji biblijnej 
rolę wybranego i natchnionego poety, muzyka i śpiewaka w sposób najdo-
skonalszy wypełniał król Dawid. Jego Psalmy, pisze Marc-Alain Ouaknin, 
zapisywane w mistycznym natchnieniu Ducha Świętego, oparte zostały na 
dziesięciu „witalnych rytmach”. 

Jak głosi tradycja – tłumaczy badacz – u wezgłowia łoża Dawida zawieszona 
była dziesięciostrunna harfa. Zawsze o północy zrywał się wiatr i grał na jej 
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strunach. Dawid budził się wtedy i zabierał do układania psalmów. Słysząc 
wibracje wszechświata i wszystkich rzeczy, wpisywał je w słowa i muzykę 
niezwykłego dzieła [Ouaknin 2006, 52]. 

Wtajemniczony głos dajmoniona czy natchniony głos Ducha Świętego za-
słyszany w szumie wiatru (o czym wielokrotnie zaświadczają mistycy) jest 
integralnie złączony z rytmem świata, z jego „rytmami witalnymi”. Rytm 
wibracji przekształca poetę w medium i instrument sił transcendentnych, 
wobec których pozostaje bezsilny i bezwolny. 

Mediumiczne powołanie twórcy, o którym wspominał Miłosz, dobrze ob-
jaśnia jeden z fragmentów zawartych w Piesku przydrożnym, w którym czyta-
my: „Pewnie miała rację Jeanne mówiąc, że nie znała nikogo, kto by był tak 
jak ja ins t rumenta lny , czyli biernie poddający się głosom, niby instru-
ment” [Miłosz 1998, 60]. W nieco dalszej partii Pieska przydrożnego Miłosz 
zapisał następujące wyznanie: „Ależ ten prąd przeze mnie biegł naprawdę 
i naprawdę ja, skurczony, zgarbiony, dalej jestem tym samym instrumentem, jak 
to możliwe?” [Miłosz 1998, 135]. Poprzez odwołanie do symboliki instrumentu 
ukazana jest przez Miłosza sylwetka twórcza autora Dionizji w utworze zatytu-
łowanym Wybierając wiersze Jarosława Iwaszkiewicza na wieczór jego poezji: 

Nienasycony i zdumiony pięknem, 
Słuchałeś rytmów dnia i rytmów nocy, 
Zmieniając siebie w muzyczny instrument. 
[Wybierając wiersze Jarosława Iwaszkiewicza na wieczór jego poezji, Miłosz 2000a] 

Na mediumiczne powołanie poety, które realizuje się w magiczno-
-rytmicznym obrzędzie poezji, zwracał Miłosz uwagę już w tomie Miasto bez 
imienia. W wierszu Sposób w metapoetyckiej refleksji wskazywał przede 
wszystkim na rytmiczną właściwość liryki: 

Od nieznajomych przodków dostałem rozwagę i upór, więc 
[wynalazłem sposób: 

Rytmiczne kołysanie słów układanych, powtarzanych na ulicy, 
[w autobusie, w barach, na drogach, 

A tym bardziej w półśnie rannych godzin, kiedy świadomość 
[wynurza się jak diabelska góra. 

[Sposób, Miłosz 1993b; podkr. – J.D.-P.] 

W kontekście manicznego charakteru twórczości interesujący wydaje się 
fragment pochodzący z Rodzinnej Europy, w którym Miłosz powraca wspo-
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mnieniami do okresu pobytu w Paryżu. Zgodnie z tym świadectwem do-
znawane wówczas poczucie instrumentalne i rytmiczne oddziaływało na 
niego w sposób absolutnie zniewalający: 

Na tych, którzy znali mnie w Paryżu, musiałem robić wrażenie niezu-
pełnie przytomnego, nieobecnego. I w istocie, zachowując nadwrażli-
wość na bodźce zewnętrzne, tak że każdy szczegół utrwalał się we 
mnie z całą barwą i gęstością, byłem równocześnie jak lunatyk, bierny 
instrument obcej siły. Ta siła obracała się gdzieś wewnątrz, będąc zara-
zem mną i nie mną. Nie pozostało nic innego jak jej ulegać. Wszystkie 
doświadczenia przekształcała w magiczne zaklęcia, ale zbyt uparte, że-
bym mógł się ich pozbyć, umieszczając je na papierze. Pisałem niewie-
le, natomiast całe tygodnie byłem we władzy jednej frazy rytmicznej, 
która nie pozostawiała właściwie miejsca na świadome zamiary, na do-
bro czy zło. Poruszałem się jak medium na spirytystycznym seansie 
[Miłosz 1983, 152]. 

Opis tego stanu twórczego zawiera zarówno wzmiankę dotyczącą rozsz-
czepienia oraz podwojenia świadomości („zarazem mną i nie mną”), jak 
i bezwolnego podlegania wpływom „obcej siły”, instrumentalnego, mediu-
micznego podporządkowania, a także wibracyjnego oddziaływania „frazy 
rytmicznej”, która ubezwłasnowolniała zamiary artystyczne, przekształcane 
w „magiczne zaklęcie”. Głos wewnętrzny, który rozlegał się we wnętrzu „ja” 
poety, zawłaszczał jego świadomość za pomocą rytmicznej inkantacji. W ten 
sposób objawiał się Miłoszowi maniczny charakter twórczości. 

W podobny sposób na temat na poły nieświadomego procesu twórczego 
pisał Miłosz w wierszu Jak powinno być w niebie, gdzie w refleksji autobiogra-
ficznej notował: 

Życie spędziłem układając r y tm iczne  zaklęcia, 
Tego co ze mną się działo nie bardzo świadomy 
[Jak powinno być w niebie, Miłosz 1993c, podkr. – J.D.-P.] 

Poczucie bezsilności wobec manicznych głosów i instrumentalnej podle-
głości poety prowokowało do następującego stwierdzenia: 

Co za demonizm w naturze języka, 
Że można zostać tylko jego sługą! 
[Ze szkodą, Miłosz 2000a] 
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Właśnie ów „demonizm” obecny w „naturze języka”, który jest podszep-
tem rytmicznych głosów i który strąca wybranego poetę w posługę wiesz-
czą, stał się przedmiotem refleksji w wierszu zatytułowanym Daemones. Poeta 
przywołuje w nim tradycje mitu faustycznego – rozliczenia z artystycznego 
natchnienia, będącego efektem „paktu” z siłami pozaziemskimi. Jak czytamy 
w wierszu, nadchodzi bowiem „pora wyznania”, kiedy „życie skłamane światu 
ma być pokazane”. Tym razem jednak w tym ironicznym i autoironicznym 
utworze Miłosz nie odwołuje się do swego dajmoniona, ale kreuje scenę dialo-
gu poety z siłami demonicznymi, diabłami. O ile sokratejski daimonion był 
bezosobową siłą i głosem docierającym wprost ze sfery sacrum, to osobową 
postać siły te uzyskały w koncepcjach platońskich. Jak podkreśla Waldemar 
Pycka, „to dopiero Platon wprowadził kategorię demonów – odrębnych by-
tów, które pełnić miały rolę łączników między rzeczywistością boską i ludz-
ką” [Pycka, źrodło internetowe]. Dla pogłębienia ironicznego dystansu to 
właśnie „daemones” stały się w wierszu Miłosza windykatorami długu poe-
tyckiego natchnienia. 

W wierszu Daemones poruszony został problem poetyckiej autokreacji. 
Okazuje się, że rytmiczny głos dajmoniona bywa pomocny dla poety, gdyż za 
jego dystansującą przesłoną można skrywać autorską prywatność. W twór-
czości Miłosza, jak zauważa Krzysztof Kłosiński, egzystencjalna rola poety 
jest przede wszystkim „doświadczeniem dezindywiduacji” [Kłosiński 2001, 
132]. Poeta nieustająco toczy „grę o tożsamość”, której zasadą jest tworze-
nie kreacji własnej persony i, jak mówi w utworze Stan poetycki, „przybranie 
na siebie »ja«, które jest »nie-ja«” [Miłosz 1993c, 40]. Autor Hymnu o perle, 
podkreśla Aleksander Fiut, nawet wypowiadając się w liryce bezpośredniej, 
ciąży w stronę liryki maski i roli [Fiut 1987, 183–214]. W Daemones w trakcie 
toczącego się dialogu poety z demonami ujawnia się proces autokreacji, 
nieustannego nakładania poetyckich przebrań i masek. Walka o duszę poety, 
stworzona na wzór psychomachii, rozgrywa się między paradygmatem auto-
biografii i autokreacji. Głos poety zaświadcza przede wszystkim o swym 
artystycznym powołaniu: 

Nie nacieszycie się duszą. 
Forma mnie zawsze pęta, 
Gra wcześnie była zaczęta, 
Czy lepszy byłem, czy gorszy, 
Na grze mój żywot się skończy, 
I z całą moją odwagą 
Nie umiem wystąpić nago, 
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Rytmy i rymy odrzucić, 
Do samej esencji wrócić. 
[Daemones, Miłosz 2000a] 

Wyznaczniki artystycznej kreacji – „forma”, „gra”, ale także „rytmy i ry-
my” – pełnią funkcję zasłony, za którą można ukryć autorską tożsamość. 
Podporządkowana schematom metrycznym, inkantacyjna i rytmiczna mowa 
dajmoniona, wywodząca się z przestrzeni tradycji, uwalnia poetę od ziemskiej 
„esencji”, ciążenia biografii i ocala jego zdolność lirycznej autokreacji. 

Czy jednak autor może ukryć się w kostiumie własnej twórczości, „ryt-
mów i rymów”? Miłosz wprowadza w Daemones ironiczny dystans, który 
uzyskuje za pomocą zabiegu o charakterze architekstualnym, nazwanym 
przez Stanisława Balbusa restytucją formy [Balbus 1996, 218–243]. Autor 
tomu To konsekwentnie buduje wiersz oparty na „pozarepertuarowym” 
schemacie metrycznym ośmiozgłoskowca o toku daktylicznym i amfibra-
chicznym. Za pomocą artystycznego gestu powtórzenia odwołuje się tym 
samym do popularnej w średniowieczu miary wierszowej stosowanej często 
w utworach o treści religijnej, przeznaczonej przede wszystkim dla pieśni 
o charakterze sakralnym [Kopczyńska 1956, 201–205; Pszczołowska 1997, 
17–18]. Miarą ośmiozgłoskowca napisana została zarówno Rozmowa Mi-
strza Polikarpa ze Śmiercią, jak i Skarga umierającego. Do tego wzorca me-
trycznego sięgał ksiądz Józef Baka w Rozmyślaniu o śmierci oraz Uwagach 
śmierci niechybnej, a później także Adam Mickiewicz, pisząc Panią Twardow-
ską. Kontekst tych utworów, przywołujących spotkanie z siłami pozaziem-
skimi, Śmiercią i Mefistofelesem, zderzony z ludycznym charakterem resty-
tucji, kształtuje wymiar ironii artystycznej. Dzięki niej nieprzekraczalny 
rozdźwięk istniejący między poetycką autobiografią i autokreacją, a więc 
między realnym życiem i fikcją literacką, nabiera walorów znacznie bar-
dziej ambiwalentnych, bardziej zdystansowanych, ironicznych i komicz-
nych. Nie przeszkadza to jednak temu, by Miłosz w końcowej partii tego 
wiersza wypowiedział ostatecznie swoje poetyckie credo, i co warto pod-
kreślić, rezygnując w tej części z toku ośmiozgłoskowca, a zatem niejako 
uchylając ironiczny dystans restytucji7: 

                                                           
7 Zamiana schematu metrycznego nie jest, jak by się pozornie wydawało, radykalna. Poeta 

dokonuje bowiem przekształcenia katalektycznej formy ośmiozgłoskowca o toku daktylicz-
nym i amfibrachicznym na pokrewną mu, rozwiniętą trocheicznie postać dwunastozgłoskowca 
(7 + 5) o zachowanym schemacie zestrojów akcentowych. Pozostaje zatem wierny tradycji, gdzie 
toczy się liryczna „gra” uległości wobec formy i tradycyjnie pojętego rytmu metrycznego. 
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Po prostu diabli męczą, a wtedy przykro. 
Bronię się zamawianiem, jakby modlitwą. 
Zamiast spowiedzi, w nocy układam strofy. 
Tylko dlatego mądry, że zaściankowy. 
[Daemones, Miłosz 2000a] 

Liryczna autokreacja pełni rolę osłony skrywającej autorską tożsamość. 
Chroni ją magiczna moc rytmicznego zamawiania i lirycznej mowy o funk-
cjach sakralnych, a więc będących odpowiednikiem modlitwy i spowiedzi. 
„Zaściankowa” świadomość, w której przechowana jest odwieczna funkcja 
poezji łącząca ją ze sferą sacrum, pozwala zachować wierność wobec poetyc-
kiego powołania. Postrzegana przez pryzmat „zaściankowości” poezja nie 
jest wytworem kultury, sposobem osiągnięcia powodzenia i sławy, ale po-
winnością wobec sfery transcendencji, medytacją teozoficzną. Mowa lirycz-
na poety, zdaje się mówić podmiot w końcowych wersach, nie przynależy do 
świata profanum, ale wyłącznie do świata sacrum. 

Mediumiczna i inkantacyjna liryka, powstająca pod wpływem „rytmicz-
nych szeptów” dajmoniona, jest jednak tylko jedną odsłoną poetyckiego aktu 
tworzenia. Jak bowiem interesująco ukazuje Stanisław Balbus, Miłosz prze-
de wszystkim prowadzi „walkę z wierszem”, która jest wyrazem stałej anty-
nomii między poetyckim imperatywem inkantacji, a scjentyczną świadomo-
ścią dwudziestowiecznego twórcy [Balbus 1985, 461–521]. Ambiwalencję 
w podejściu Miłosza do statusu poezji ukazuje między innymi przywoływa-
ne już Posłuchanie z poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Podmiot mó-
wiący, doznając wpływu głosu dajmoniona, uświadamia sobie jego władzę 
maniczną: 

Znowu tamten nienazwany mówi za mnie 
I otwiera znikające senne domy, 
Żebym pisał tutaj w pustkach 
Za morzem i ziemią. 
[Posłuchanie, Miłosz 1993b] 

jednocześnie jednak podejmuje krytyczną refleksję: 

A mnie straszno tym razem. Obrzydliwość r y tm iczne j  mowy, 
Która sama siebie obrządza, sama postępuje, 
Choćbym chciał ją zatrzymać, słaby z przyczyny gorączki 
[Posłuchanie, Miłosz 1993b; podkr. – J.D.-P.] 
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„Obrzydliwość rytmicznej mowy”, manicznej, natchnionej głosem dajmo-
niona przejawia się dominacją metrycznej meliczności, zawłaszczeniem 
i podporządkowaniem poety, który pozostaje „słaby z przyczyny gorączki”. 
Świadomość zależności i uległości skłania do pytań o własną niezależność 
artystyczną, jak w wierszu Ars poetica?: 

Trudno pojąć skąd się bierze ta duma poetów 
jeżeli wstyd im nieraz, że widać ich słabość. 

Jaki rozumny człowiek zechce być państwem demonów, 
Które rządzą się w nim jak u siebie, przemawiają mnóstwem języków 
[Ars poetica?, Miłosz 1993b] 

Metapoetycka refleksja prowadzić musi w sposób nieunikniony do wyra-
żenia poetyckiego zdystansowania i autoironii. Tę rozszczepioną perspekty-
wę i podwójną postawę tłumaczy Arent van Nieukerken, który zauważa: 

twórca kwestionuje możliwość artykulacji własnej obecności jako świa-
domego, panującego nad swym małym światem, demiurga. Ale powiada 
to jednak Miłosz, autor licznych pism autobiograficznych […]. Ironia 
wynika oczywiście z tego, że Miłosz nie chce się ograniczyć do roli bier-
nego narzędzia, ani też zdyskredytować swojej własnej poezji [van Nieu-
kerken 1998, 108–109]. 

Ambiwalencja poetyckiej kreacji tworzy się w wyniku wewnętrznego kon-
fliktu rozgrywającego się w podwójnej, rozszczepionej świadomości „ja” 
poety. Na jednym biegunie pojawia się duma i moc boskiej inkantacji, na 
przeciwległym „obrzydliwość”, „wstyd”, „słabość” i „gorączka”. Jak pisze 
Stanisław Balbus, toczy się między nimi walka 

we śnie, w głębinach podświadomości. Po jednej stronie – ciemne siły, 
nie do opanowania na jawie techniki artystycznej i rozumowych prze-
świadczeń […], co wyraża się w żywiołowym śp i ew ie  mowy […]. Po 
drugiej – to wszystko, czego domaga się rozum i co rozum kwituje „do-
czesną zapłatą”, co wynika ze świadomości społecznego zakorzenienia 
społecznych oraz prywatnych obowiązków, a co w twórczości wyraża się 
jako techné, umiejętność, ars [Balbus 1985, 466]. 

Autor szkicu Pierwszy ruch jest śpiewanie… wskazuje na dwa aspekty owej 
„walki z wierszem”, którą toczy Miłosz. Z jednej strony ucieka on od poezji 
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śpiewnej, melicznej, z drugiej uchyla się od przymusu odziedziczonych, 
konwencjonalnych systemów wersyfikacyjnych, dostrzegając w nich „skazę 
harmonii”, jak powie Miłosz w Traktacie poetyckim [Miłosz 1993b, 39]. Jego 
ucieczka i uchylanie się nigdy nie są ostateczne. Pozostając pod wpływem 
inkantacji i tradycji wzorców mowy poetyckiej, jednocześnie im zaprzecza, 
tworząc, jak pisze Balbus, „»systemy momentalne«, systemy jednorazowego 
lub zaledwie parokrotnego użytku” [Balbus 1985, 462–463]. 

Problem podwójnego uwarunkowania wypowiedzi lirycznej, kształtowanej 
przez intensywność doświadczenia i tradycję mowy poetyckiej, rozważany 
jest także w wierszu Do dajmoniona. Podmiot-poeta w sposób metapoetycki, 
ale także magiczno-obrzędowy odnosi się do aktu kreacji. Powraca wspo-
mnieniami do lat dawnych, by, jak mówi, „odprawić obrzędy” i nadać 
„wieczną młodość”. Jako theios aner poddany jest władzy dajmoniona, który 
oddziałuje swą boską mocą: 

Twoje rytmiczne szepty onieśmielają mnie. 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

Tym razem jednak poeta próbuje świadomie dystansować się od narzuca-
nego mu manicznego wpływu: 

A ty, dajmonionie, 
Już mieszasz się, przerywasz nam, niechętny 
Imionom i nazwiskom, i wszelkim realiom, 
Zanadto prozaicznym, śmiesznym bez wątpienia. 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

Prozie życia przeciwstawiona jest w wierszu mowa poetycka – odświętna, 
docierająca z wymiaru transcendencji, rytmiczna i inkantacyjna. A jednak, jak 
przyznaje podmiot, tylko ona, zasłyszana w rytmicznym szepcie dajmoniona, 
może być źródłem twórczości: 

Przepadłbym gdyby nie ty. Twoja inkantacja 
Rozlega się w moim uchu, napełnia mnie 
I mogę ją tylko powtarzać, 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

Kreacja poetyckiego słowa oddzielona zostaje od sfery ludzkiego przeży-
wania emocji i zmysłowego doświadczania egzystencji. Wytwarza ona kon-
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wencjonalny, osobny, czysty świat liryki, powołany na wzór najwyższej ze 
sztuk – muzyki. Podmiot liryczny zaczyna dostrzegać tę dychotomiczną 
nieprzystawalność i własne wyobcowanie: 

I zdaje się, że kiedy inni 
Kochają, nienawidzą, rozpaczają, dążą, 
Ja byłem tylko zajęty wsłuchiwaniem się 
W twoje niejasne nuty, żeby zmieniać je w słowa. 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

Metapoetycka refleksja podmiotu ukazuje, że prozaiczny świat ludzkich 
namiętności i świat lirycznej, muzycznej inkantacji stanowią odrębne dzie-
dziny, które – istniejąc wyłącznie dla siebie – nie mają ze sobą powiązań ani 
styczności. W podobnie dychotomiczny sposób rolę muzyki w poezji Miłosza 
postrzega Wojciech Ligęza, który pisze, iż poetyckie „trwanie dźwięku rozcią-
ga się ponad epizodami życia, staje się poszukiwaniem tego, co niewyrażalne” 
[Ligęza 2004, 329–337]. Okazuje się, że „niejasne nuty” i „rytmiczne szepty” 
dajmoniona, odwracając się od tego, co ziemskie, zmysłowe, erotyczne, pozostają 
zawsze wysublimowanym głosem wymiaru duchowego, przynależnego do sfery 
sacrum. Ostatecznie podmiot liryczny z lekką nutą ironii konstatuje: 

Ty jesteś przyjacielem niewinnych i bezbronnych, 
Którzy tęsknią do Królestwa, 
[Do dajmoniona, Miłosz 1994] 

Z mową poetycką dajmoniona – natchnioną, meliczną i rytmiczną – identy-
fikować zatem mogą się tylko ci, których życie ukierunkowane jest w stronę 
horyzontu transcendencji. 

W tomie Wierszy ostatnich Czesława Miłosza zamieszczony jest wiersz 
o znamiennym tytule Bez dajmoniona. Podmiot-poeta przyznaje się w nim do 
twórczej bezradności i niemocy, będącej efektem opuszczenia przez dajmo-
niona. Brak jego obecności i niemożność wsłuchiwania się w jego „rytmiczne 
szepty” pozbawia twórcę zdolności mediumicznych i kreacyjnych. Niegdy-
siejszy natchniony poeta, theios aner, pozostawiony przez dajmoniona traci swą 
maniczną i instrumentalną rolę. W tej niepełnej kondycji poety ujawnia się 
wyraźnie jego ludzka natura i słabość człowieka: 

Dajmonionie, od dwóch tygodni nie nawiedzasz mnie 
I staję się kim byłbym zawsze bez twojej pomocy. 
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Patrzę w lustro i niemiła jest mi moja twarz, 
Pamięć otwiera się, a tam straszno. 

Zmącony i nieszczęśliwy ja człowiek. 
[Bez dajmoniona, Miłosz 2006] 

Poprzez bezpośredni zwrot do dajmoniona, ale także za pomocą użytego 
słowa „zmącony” przywołuje Miłosz po raz kolejny tradycję antyczną. 
W Timajosie wyraził Platon przekonanie, że człowiek opuszczony przez siły 
boskie traci poczucie porządkującej harmonii i pogrąża się w nieładzie [Pla-
ton 1958, 59–60]. W starożytnej Grecji panowało powszechne przeświad-
czenie, że „właściwy rytm jest znakiem uporządkowanego życia wewnętrz-
nego i uczy ładu wewnętrznego” [cyt. za: Tatarkiewicz 2006, 91–92]. Wydaje 
się zatem, że „zmącony i nieszczęśliwy” człowiek z wiersza Miłosza jest 
twórcą, który wskutek utraty „rytmicznych szeptów” dajmoniona zagubił 
poczucie ładu i pogrążył się w twórczej niemocy. Ostatecznie więc poeta 
w wierszu Bez dajmoniona wyznaje swą całkowitą bezradność: 

Chciałbym ostrzec czytelników, prosić wybaczenia. 
Cóż kiedy nie umiem nawet tej skargi ułożyć. 
[Bez dajmoniona, Miłosz 2006] 

Wyraziście sprozaizowany język wiersza, stylizowany na wypowiedź kolo-
kwialną, podkreśla poetycką nieumiejętność tworzenia na miarę „rytmicz-
nych szeptów” dajmoniona. Tylko one bowiem za pomocą mediumicznych 
właściwości pozwalają w poetycki sposób „ułożyć” słowa lirycznej „skargi”. 
Utwór staje się zatem wyrazem klęski lirycznych ambicji poety, ale w zamian 
za to pozostaje bliski ludzkiemu wymiarowi istnienia. Bez „rytmicznych 
szeptów” dajmoniona odsłania się egzystencjalny wymiar kondycji człowieka: 
„twarz” ujrzana jako „niemiła”, „pamięć”, w której „straszno”. „Zmącony 
i nieszczęśliwy” człowiek, pozbawiony maski poetyki fundowanej na po-
rządkującym rytmie, nie może już ukryć swego ludzkiego oblicza. 
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Rhythmic Whispers of Daimonion.  
A Medium-Like Function of Czesław Miłosz’s Poetry 

The article analyzes a medium-like creation of a poet in Czesław Miłosz’s writings. In his 
works a poet is presented as a chosen man, stigmatized with an artistic destiny, dependent on 
‘forces’ and ‘voices’. Splitting poet’s consciousness enables a medium-like relation, called 
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here as ‘a voice of god’, or ‘a divine touch’. In Miłosz’s poems that have a soliloqium form, the 
voice of his daimonion manifest itself through the rhythm and incantation of speech. Inspir-
ing and ‘rhythmic whispers’ of a daimonion that take possession of the poet’s consciousness, 
are also regarded as a compulsion of metre, “disgust of rhythmic speech”. A struggle against 
a poem, against a “defect of harmony” (described by S. Balbus) is aimed also at daimonion’s 
incantation. However, the rhythmic whisper of daimonion favours the process of self-
-creation, its lack (as in the poem Bez daimoniona) directs attention to the autobiography and 
reveals an existential aspect of poet’s being. 

Key words: Czesław Miłosz, poet as a medium, daimonion, metre in poetry 
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Miejsca traumy w Świecie Miłosza 

Świat, poema naiwne jest przez badaczy interpretowany na różne sposoby. War-
to zrekapitulować najważniejsze odczytania tego tekstu, ponieważ ustalają one 
pewien modus percypowania jego tytułowej naiwności. Marian Stala pisze: 

Jest to zapewne jeden z najjaśniejszych tekstów współczesnej polskiej 
poezji. Jasne są brzmienia słów, układające się w harmonijne przebiegi 
rytmiczne. Jasne same słowa i większość zdań z nich złożonych. Błysz-
czą przedmioty, odsłaniane refleksami światła [Stala 1981, 134]. 

Badacz zwraca uwagę na paradoks wynikający z czasu, w którym powstał 
Świat, z jego „ciemnej jasności”. Stala proponuje odczytywać Świat jako tekst 
paradoksalny, którego napięcie budowane jest poprzez zderzanie treści 
z rzeczywistością kwietnia 1943 r. 

Z kolei Jacek Łukasiewicz – powołując się na wypowiedzi Miłosza – 
stwierdza: 

[Świat – M.K.] jest utworem ironicznym, sam autor w wystąpieniach pu-
blicznych wskazywał na tę ironiczność, na to, że przedstawiony został 
w tym poemacie świat taki, jaki powinien być, a nie taki, jaki jest napraw-
dę [Łukasiewicz 1981, 96]. 

Dla Łukasiewicza bardzo ważnym aspektem Świata jest jego sielankowość: 

Przestrzeń przedstawiona w Świecie cała jest dobra, nie ma w niej miejsca na 
zło […]. W poemacie tym nie ma Natury wystawiającej na pokusy człowie-
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ka-poetę, odwołującej się do jego „gorszej strony”. Nie ma miejsca na diabła, 
opiekuńczy duch prowadzi tu dzieci przez przestrzenie poematu, tak różne, 
a tak harmonijnie z sobą powiązane, jakby to ich współistnienie nie stanowi-
ło problemu [Łukasiewicz 1981, 97–98]. 

Badacz odczytuje Świat w zgodzie z domniemaną intencją autorską, 
przyjmuje zatem ironiczny ton tekstu za jego dominantę, wynikającą z kon-
trastu sielanki zapisanej z perspektywy dziecka wobec potworności i terroru 
panujących w rzeczywistości historycznej. 

Tropem Łukasiewicza podąża także Michał Masłowski, który wskazuje na 
to, że „dziecko reprezentuje dla Miłosza stan niewinności ontologicznej” 
[Masłowski 2007, 53]. Naiwność Świata „polega wtedy na zachowaniu we-
wnętrznego ładu mimo wszelkich okropieństw, które mogą się wydarzyć” 
[Masłowski 2007, 55]. Można w tych interpretacjach dostrzec wspólny mo-
ment zakleszczenia, pewnego tropu, którego śladami podążają wszyscy ba-
dacze, dochodząc do bardzo zbliżonych wniosków. W lekturze Świata prze-
waża uznanie sielankowości tych wierszy, czyli świadomego oczyszczenia 
tekstu ze zła i grozy panujących w rzeczywistości. Można powiedzieć, że 
cytowane odczytania potwierdzają, w różny sposób, fakt stłumienia1 w Świe-
cie traumy związanej z wojną. Owo stłumienie jest na tyle silne, że wpływa 
ono także na interpretatorów Miłoszowego tekstu. Bardzo ciekawie na tym 
tle rysuje się odczytanie Aleksandra Fiuta, który przełamuje siłę pisarskiej 
represji Miłosza. Pisze on: 

Wymowa poematu jest z całą pewnością ambiwalentna. Tyleż w niej se-
rio, co – smutnej – przekory, naiwności, co nienaiwności, nadziei, co 
spojrzenia pozbawionego złudzeń. Jest to przecież obraz świata oczysz-
czonego z bólu, śmierci i pożądania. Czy nie znamienne, że zagłada mola 
jest potraktowana z taką samą umownością, jak przedstawiona na rycinie 
śmierć Hektora? Demony natury, historii i poetyckiej wyobraźni Miłosza 
pozostały w uśpieniu. Wystarczy jednak odjąć czar dziecięcego spojrze-
nia, by zrównanie unicestwienia owada i człowieka nabrało złowieszczej 
wymowy. Wystarczy przerwać kojące marzenie, by ruszyło zatrzymane 
koło czasu [Fiut 2003, 40]. 

                                                           
1 Używam w mojej pracy terminu stłumienie w jego szerokim znaczeniu: „W szerokim zna-

czeniu – operacja psychiczna, która ma na celu doprowadzenie do zniknięcia ze świadomości 
nieprzyjemnej lub niepożądanej treści: myśli, uczucia itp. Przy takim rozumieniu stłumienia 
wyparcie może być rozpatrywane jako szczególny sposób tłumienia” [Laplanche, Pontalis 
1996, 309]. 
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Aleksander Fiut odnajduje w Świecie ambiwalencję, która nie bierze się wy-
łącznie ze zderzenia tekstu Miłosza z rzeczywistością kwietnia 1943 roku2. 
Badacz zauważa, że ambiwalencja jest cechą konstytutywną tego cyklu, przez 
co uwidacznia się możliwość jego „złowieszczej wymowy”. W Świecie istnieje 
olbrzymi potencjał, rezerwuar „demonów natury, historii i poetyckiej wyob-
raźni”, który może zamienić sielankę w koszmar. Fiut odkrywa w swojej 
lekturze miejsca silnego stłumienia tych koszmarnych treści. 

Dla interpretacji psychoanalitycznej, która odwołuje się do Miłoszowych 
doświadczeń z dzieciństwa, owe miejsca odgrywają rolę główną. W kontek-
ście kwietnia 1943 roku Świat nabiera bardzo szczególnej wymowy. Można 
spróbować odczytać go jako tekst pisany przez Miłosza przeciwko własnej 
traumie, tekst, który z założenia jest oznaczony znakiem minus, ostatecznie 
stanowiąc zapis tłumionych od dziecka lęków poety. 

Można odczytać Świat, stawiając wyraźny nacisk na miejsca podejrzane, 
w których tkwi stłumiony potencjał koszmaru, miejsca pobrzmiewające 
złowrogo, zaburzające idylliczność poematu. 

Uwagę wkraczającego do Świata przyciąga już opis Furtki, bram Miłoszo-
wego poematu. Droga, która jest pierwszym utworem cyklu, nie stanowi 
miejsca granicznego, wędrówka po Świecie rozpoczyna się od przekroczenia 
jego bram, od przejścia przez Furtkę. Jej opis nie obfituje na wstępie 
w symptomy lęku czy zapisy traumatycznego doświadczenia. A jednak owa 
pozorna aura sielankowości ulega naruszeniu: 

Sztachety z wierzchu malowane biało: 
Białe i ostre, zawsze jak płomyki. 
Dziwne, że ptakom to nie przeszkadzało, 
Raz nawet usiadł na nich gołąb dziki. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Pod klamkę lubi skradać się pokrzywa 
[Furtka] 

Sztachety furtki są „ostre”, przypominają „płomyki”, może nawet układają się 
w rząd płonących ostrzy. Metafory odnosiłyby więc do Biblii – płonący miecz to 
atrybut archanioła Michała, strzegącego bram Edenu. Jeśli archanioł Michał jest 
nosicielem śmierci i oczyszczenia, to oznaczałoby, że przez Furtkę można 
przejść do lepszego świata, ale tylko pozbywając się grzesznego ciała. W tym 
                                                           

2 Taka jest data pierwszego – konspiracyjnego wydania Świata, z którego reprintu korzy-
stam w moim odczytaniu [Miłosz 1943]. 
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kontekście „pokrzywa skradająca się pod klamkę” funkcjonuje jako przestroga 
i nasuwa na myśl transgresję – kto zechce przejść przez Furtkę, zostanie popa-
rzony. W monografii poświęconej pokrzywie Aleksander Nawarecki pisze: 

Pokrzywa byłaby zatem nieodłącznie związana z tym, co w człowieku niskie: 
podwórzowe, śmietnikowe, wieprzowate. I, oczywiście, też z tym, co wnosi 
chaos awantury, wojny, historycznej zawieruchy […]. Czyżby należało tu sły-
szeć diabelski chichot natrząsający się z efektów ludzkiej słabości? Czytamy 
w biblijnej Księdze przysłów (20, 30): „Szedłem koło roli próżniaka i koło win-
nicy głupiego: a oto wszystko zarosło pokrzywą” [Nawarecki 1996, 16–17]. 

Symbolika pokrzywy jest ambiwalentna, wiąże się ona z grzechem marno-
trawstwa, z zaniedbaniem, jest pierwiastkiem diabelskim. Z drugiej strony, 
ma ona właściwości lecznicze, Nawarecki pokazuje także jej związki z topiką 
miłosną. Z tej perspektywy jej obecność potwierdzałaby tezę Aleksandra 
Fiuta o tym, że Świat jest przede wszystkim poematem inicjacyjnym. Symbo-
liczne poparzenie przez pokrzywę można interpretować także w kategoriach 
oczyszczenia, co korespondowałoby z płonącym mieczem archanioła. 

A zatem wejście do Miłoszowego Świata wiąże się z poparzeniem, naznacze-
niem, oczyszczeniem? Archanioł Michał strzeże bram do Edenu, płonące 
ostrze – miecz sprawiedliwości – powstrzymuje niegodnych od wejścia. Powrót 
do miejsca, z którego prarodzice zostali wygnani, jest naznaczony ambiwalencją 
(płonące ostrza i diabelska żegawka). Te elementy zostały wyraźnie zamasko-
wane w Miłoszowym tekście, to „uśpione demony”, które przypominają o tym, 
że wkraczającego w Świat czeka diabelska pokusa i sprawiedliwy sąd. 

Po przejściu przez furtkę czytelnik Świata wkracza na Ganek: 

Widok szeroki stąd na wszystkie strony 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Świat ginie w dali za niebieską korą 
Pocięty liśćmi w cętkowane zęby. 

Tutaj brat z siostrą, nad małym stolikiem 
Klęczą, rysując wojny i pogonie. 
I pomagają różowym językiem 
Wielkim okrętom, z których jeden tonie. 
[Ganek] 

Obserwującemu z ganku otaczający świat rzucająca cień lipa psuje malow-
niczą perspektywę. Zaburzenie światła powoduje, że perspektywa Świata 
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diametralnie się zmienia. „Świat ginie”…, znika, umiera? Rozszarpany… 
przez liście? Metafora „cętkowane zęby” gra ambiwalencją znaczeń: może 
odnosić się i do „tnących” świat liści i do barwnych plam, jakie ze świata 
„pociętego liśćmi” pozostają w oku obserwatora. Natomiast „cętki” nasuwa-
ją myśl o dzikim kocie, o drapieżniku wyposażonym w tnące świat zęby. 
Drapieżniku – dzikiej bestii – kojarzonej w Biblii z diabłem? Nad gankiem 
więc straż trzyma cień, tnący zębami, może Cerber? Furtka i Ganek wprowa-
dzają jakby do dwóch różnych, istniejących obok siebie i przeciwko sobie 
Światów. Nie sposób stwierdzić, czy Miłosz wiedzie czytelnika do Raju, czy 
do Piekła, a może po prostu w dziedzinę swoich lęków? 

Na ganku bawią się dzieci. Rysują „wojny i pogonie”, bitwę morską, 
w której swe uczestnictwo zaznaczają, „pomagając różowym językiem” jed-
nemu z okrętów. Owo fikcyjne zaangażowanie w wojenny scenariusz z jed-
nej strony może wskazywać na ich niewinność, z drugiej zaś, co warto pod-
kreślić, na okrucieństwo i wyobraźnię zainfekowaną przez zewnętrzne oko-
liczności. Zabawa dzieci w wojnę w konfrontacji z kwietniem 1943 roku 
i Powstaniem w Getcie, a i późniejszym Powstaniem Warszawskim, zderza 
dziecięcą fantazję z rzeczywistością. Na Ganku rozgrywa się dramat: w cieniu 
niszczącej świat bestii, dzieci pomagają w wojnie. „Różowy język” – literalna 
oznaka zdeterminowania, aby wykonać zadanie – na poziomie metaforycz-
nym konotować może rozpoznawany przez powstańców getta efekt miota-
czy ognia. Nieprzypadkowo na rysunku dzieci walki toczą się na morzu. 
Pierwsze doniesienia o hitlerowskiej inwazji dotyczą obrony Westerplatte. 
Świat, poema naiwne prezentuje bogactwo obrazów, które, po deszyfracji, 

mogłyby stanowić ilustracje kroniki wojennej. Miłoszowe stłumienie neutra-
lizuje ich ponurą wymowę, nakładając na nie kostium idylli. Cień na Ganku 
wywołuje lipa, drzewo Kochanowskiego3. Taki intertekst wskazywałby na 
miejsce sielskie, na miejsce odpoczynku, podczas gdy u Miłosza cień lipy 
rodzi demony: „Świat ginie w dali za niebieską korą”4. Przeszczepiona 
                                                           

3 Na lipę: „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! / Nie dójdzie cię tu słońce, 
przyrzekam ja tobie, / Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie / Ściągną pod swoje 
drzewa rozstrzelane cienie. / Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają, / Tu słowicy, tu 
szpacy wdzięcznie narzekają. / Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły / Biorą miód, 
który potym szlachci pańskie stoły. / A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, / 
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. / Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak 
kładzie / Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.” [Kochanowski 1957, 65]. 

4 Metafora „niebieskiej kory” z jednej strony jest próbą uchwycenia gry światła i cienia, 
z drugiej strony można odczytywać ją jako kontaminację obrazów: drzewa i nieba. W „niebie-
skiej korze” zlewają się one, tworząc dziwaczną i „diabelską” pod względem kolorystycznym 
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w Świat Miłosza lipa nie równoważy okrucieństw wojny, nie przesłania rze-
czywistości kwietnia 1943 roku ani ginącego świata. Lipa Kochanowskiego, 
dając cień, zaprasza do snu: „A ja swym cichym szeptem sprawić umiem 
snadnie, / Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie” [Kochanowski 
1957, 65]. U Miłosza cień lipy ukrywa uczestniczące w fantazyjnej wojnie 
dzieci, co więcej, to z cienia jej liści rodzi się bestia. Lipa Kochanowskiego 
obiecuje terapeutyczny sen, Miłosz nadaje jej rolę świadka: wojny, niewinnej 
dziecięcej zabawy w zagładę. Być może dzieci przepracowują traumatyczne 
doświadczenia. Być może Miłosz przepracowuje także swoje lęki. 

W swojej interpretacji Świata Jacek Łukasiewicz wskazuje na intertekstual-
ne nawiązanie Miłosza do wiersza Konopnickiej Co dzieci widziały w drodze 
z tomu Co słonko widziało [Konopnicka 1996, 79–80]5. Nawiązanie szczególnie 
istotne dla lektury traumatycznej, ponieważ utwór Konopnickiej ma ambiwa-
lentny i ironiczny wydźwięk. Z jednej strony, dziecięce spojrzenie na świat nace-
chowane jest naiwnością, przez co, podobnie jak u Miłosza, oznaki zła zostają 
zakamuflowane: „A w konopiach strach…”, „Brysio, kundys zły…”, „A pastu-
szek mały, bosy, / Chudą krówkę gna”. Strach, zły pies, bieda – te elementy 
powodują, że wiersz Konopnickiej nabiera charakteru ironicznego na skutek 
zderzenia dziecięcego spojrzenia z rzeczywistością. Naiwność spojrzenia po-
woduje swoistą hiperbolizację elementów, które są z obrazem „pięknego 
świata” sprzeczne. Dziecięce spojrzenie percypuje świat jako piękny pomi-
mo rzeczy, uczuć i obrazów, którym dorośli nadają cechy negatywne. 

W Miłoszowym Świecie dziecięca perspektywa może być interpretowana 
jako efekt działania stłumienia. Naiwność dziecka uzasadnia kreację obrazu 
                                                                                                                                   
lipę (diabeł był często, jak na obrazach Ducia Zstąpienie do piekieł, Kuszenie, malowany na 
niebiesko). Możliwe jest jeszcze jedno – bardzo kontrowersyjne – odczytanie, uwzględniające 
zastosowanie przez Miłosza dokładnego tłumaczenia angielskiego terminu blue bark, który 
w żeglarstwie cywilnym i wojskowym oznacza niebieską wstęgę żałobną malowaną na okręcie 
po śmierci członka załogi. Niebieska kora byłaby zatem symbolem żałoby, ściśle związanym 
ze śmiercią, szczególnie w kontekście batalii morskiej rysowanej przez dzieci.  

5 Co dzieci widziały w drodze: „Jadą, jadą dzieci drogą, / Siostrzyczka i brat, / I nadziwić się 
nie mogą, / Jaki piękny świat! // Tu się kryje biała chata / Pod słomiany dach, / Przy niej 
wierzba rosochata, / A w konopiach… strach. / Od łąk mokrych bocian leci, / Żabkę 
w dziobie ma… / – Bociuś! Bociuś! – krzyczą dzieci. / A on: – Kla!… kla!… kla!… // Tam 
zagania owce siwe / Brysio, kundys zły… / Konik wstrząsa bujną grzywę / I do stajni rży… 
// Idą żeńcy, niosą kosy, / Fujareczka gra, / A pastuszek mały, bosy, / Chudą krówkę gna. 
// Młyn na rzeczce huczy z dala. / Białe ciągną mgły, / A tam z kuźni, od kowala, / Lecą 
złote skry. // W polu, w sadzie brzmi piosenka / Wskroś srebrzystych roś, / Siwy dziad pod 
krzyżem klęka. // Pacierz mówi w głos… // Jadą wioską, jadą drogą / Siostrzyczka i brat, / 
I nadziwić się nie mogą, / Jaki piękny świat!” [Konopnicka 1996, 79–80]. 
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świata zaburzonego, pełnego paradoksów i przeciwieństw. Wystrój Jadalni 
może wzbudzać śmiech, ale i straszyć: 

Pokój gdzie niskie okna, cień brązowy 
I gdański zegar milczy w kącie. Niska 
Sofa obita skórą, nad nią głowy 
Dwóch uśmiechniętych djabłów wyrzeźbione 
I miedzianego rondla brzuch połyska. 
[Jadalnia] 

Przerzutnia w trzecim wersie wytwarza napięcie. Oto w przestrzeni, w której, 
jak pisał Łukasiewicz „[n]ie ma miejsca na diabła” [Łukasiewicz 1981, 98], po-
jawiają się aż dwie diabelskie głowy. Jadalnia jest miejscem o „niskich oknach”, 
w którym panuje „cień brązowy”. Milczący zegar wskazuje na to, że w tym 
miejscu czas się zatrzymał. Przerzutnia wprowadza niepokój, napięcie, powodu-
je, że atmosfera Jadalni zaczyna przypominać bardziej obrazy z horrorów gore niż 
sielskie przytulne wnętrze. Ten moment jest wyraźny ze względu na bezczaso-
wość, na atmosferę zmysłowego powrotu do rodzinnego miejsca. Obraz, który 
– dzięki przerzutni – wytwarza chwilowe zawieszenie, ulega szybkiemu stłumie-
niu, głowy okazują się rzeźbami, diabły zyskują uśmiech. Antropomorfizowany 
zegar, skórzana sofa, rzeźbione głowy, brzuch rondla to elementy, które dyna-
mizują obraz Jadalni, nadając jej ludzki wymiar. Pozostaje jednak ślad traumy, 
w postaci rozpisanego w całej pierwszej strofie fantazmatu poćwiartowanego 
ciała. Jadalnia figuruje rozdarcie ludzkiego ciała, skoro jest z fragmentów tego 
ciała „zrobiona” (skóra, głowy, brzuch). 

Elementy obrazu, który wisi na ścianie, przywołują kwiecień 1943 roku: 

Na ścianie obraz. Przedstawiona zima: 
Między drzewami ślizga się na lodzie 
Gromada ludzi, dym idzie z komina 
I wrony lecą w pochmurnej pogodzie. 

Tuż drugi zegar. Ptak wewnątrz tam siedzi, 
Wybiega skrzypiąc i woła trzy razy. 
A ledwo zdąży krzyknąć po raz trzeci 
Dymiącą zupę matka bierze z wazy. 
[Jadalnia] 

Nad zimowym spokojnym pejzażem „wrony lecą w pochmurnej pogo-
dzie”. Miłosz, w dzieciństwie miłośnik ptaków, nieprzypadkowo wkompo-
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nowuje w ten obraz wrony, naruszając tym samym oleodrukową, sielską 
wymowę całości. Bowiem wrony, obok kruków, symbolizują w kulturze 
europejskiej wojnę i śmierć. Warto wspomnieć, że niemiecki orzeł herbowy 
do dzisiaj mylony jest w opisach z wroną. Nawet „dym idący z komina” 
może tracić konotację pozytywną i wskazywać przez matkę: czas Zagłady. 

Jadalnię zamyka klamra, którą budują dwa różne przedstawienia zegarów. 
Zegar z początku wiersza „milczał”, zegar na końcu działa, co więcej, 
dźwięk jego mechanizmu wyznacza wykonywane czynności: „A ledwo zdąży 
krzyknąć po raz trzeci / Dymiącą zupę matka bierze z wazy”. O ile domi-
nantą w strofie pierwszej była antropomorfizacja wnętrza, to w strofie trze-
ciej, na odwrót, następuje reifikacja matki. Bardziej ożywiony od niej jest zegar 
z kukułką. Matka jest w tym utworze postacią stereotypową, funkcjonuje ni-
czym przedmiot w jadalni, przypisany i podległy prawom jej mechanizmu. 
Tego typu operacja wywołuje niepokój, sugerując, że człowiek podporządko-
wany jest domenie rzeczy. Czyżby kuchnia i wojna, każda na swój sposób, 
wprzęgały człowieka w swoje mechanizmy i odbierały mu człowieczeństwo? 

Pisząc o ambiwalentnym charakterze świata, Aleksander Fiut przywołuje 
szósty z kolei wiersz cyklu – Obrazki: 

Otwarta książka. Mól rozchwianym lotem 
Leci nad mknącym w kurzawie rydwanem. 
Dotknięty, spada prósząc pyłem złotym 
Na greckie szyki w mieście zdobywanym. 

Toczy się rydwan, o kamienne płyty 
Uderza głowa, wloką bohatera, 
A mol, do karty klaśnięciem przybity 
Na jego ciele, trzepiąc się, umiera. 
[Obrazki] 

Miłosz, by tak rzec, nadpisuje intertekstualnie mola na ilustracje z Iliady. Ten 
zabieg powoduje, że żywot owada zostaje związany z postacią Hektora, którego 
ciało zbezcześcił mściwy Achilles wbrew umowie, jaką zawarli herosi. To jeden 
z najdramatyczniejszych momentów epopei, świadczący o hańbie Achillesa. 
Miłosz rysuje tę scenę bardzo drastycznie, ukazując tłukącą o kamienne płyty 
głowę Hektora. Mól odwraca uwagę od makabrycznego obrazu, ale paradoksal-
nie, to jego udział w lekturze scen Iliady sprawia, że podwaja się, potęguje obec-
ność śmierci. Owad uczestniczy w lekturze, jego lot zostaje wpisany w jej pro-
ces, a jego życie zostaje powiązane z życiem bohatera. Poeta sięga po palim-
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psest6: śmierć Hektora i śmierć mola związują fikcję z rzeczywistością. W Miło-
szowym palimpseście realna sytuacja czytelnika uwikłanego w rzeczywistość 
kwietnia 1943 roku nadpisuje się na karty Iliady. Owad jest tu tylko pretekstem, 
zdobywane miasto i bezczeszczone ciała jego obrońców to historyczne realia 
czasu powstawania Świata. Miłosz posługuje się palimpsestem i niewątpliwie ten 
poetycki „chwyt” klarownie oddaje mechanizm stłumienia. Stłumiona trauma 
powraca jednak jako intertekst. Zabity mól „spina” rzeczywistość z literaturą, 
czas „tu i teraz” z przeszłością, a jego martwe ciało przybite do ciała bohatera 
załamuje porządek lektury. Mole to owady, które niszczą ubranie i są zmorą 
każdej biblioteki. W tym wypadku mól symbolizuje zagrożenie dla literatu-
ry/fikcji, a jego los przypomina o jej nierozerwalnym związku z rzeczywistością. 

Rzeczywistość jest dla Miłosza bardzo ważną kategorią, w Turnieju Garbu-
sów Piotr Kulas pisze: 

Zdaniem Miłosza, nie ma jednej, obiektywnej rzeczywistości, tylko trzy 
równoległe, mogące się nakładać na siebie, przenikać i uzupełniać. 
Pierwsza to rzeczywistość przeżywana w czasie teraźniejszym, druga jest 
związana z czasem minionym, z przeszłością: jest ona odtwarzana każdo-
razowo przez naszą pamięć. Natomiast o trzeciej rzeczywistości można 
mówić wtedy, gdy minione, utrwalone w pamięci przeżycia są zamieniane 
w słowa [Kulas 2009, 126]. 

Miłosz snuje refleksję nad prawdziwością którejś z wymienionych rzeczy-
wistości: 

Która rzeczywistość jest prawdziwa? Czy ta pierwsza, surowa, która nas 
rani, obezwładnia, zwodzi obietnicami, czy ta druga, oczyszczona, pięk-

                                                           
6 Zob. Nycz 2006, 55–67. Nycz pisze, że: „»warstwowa« struktura szokującego zdarzenia 

jako przeżycia i/lub doświadczenia bardzo przypomina strukturę traumatycznego zdarzenia, 
którą Freud analizuje w przypadku histerii; jednak tym, co tu zostaje represjonowane, nie jest 
rzeczywistość (sama w sobie), lecz pamięć jednostki o rzeczywistości, a więc pośredniczący 
świat doświadczenia, który może zostać »rozbrojony« i zasymilowany przez świadomość lub pozo-
stawać nie dającą się zaleczyć czy choćby znieczulić raną. Także i w tym przypadku zatem to do-
świadczenie traci status wyłącznie predyskursywnego i prepojęciowego doznania, przez które 
rzeczywistość mogłaby odcisnąć się na świadomości, by ta z kolei mogła je uczynić źródłem 
znaczenia, obiektem przedstawienia czy podstawą wyobrażenia; staje się natomiast palimpse-
stowym zapisem, złożonym ze składników ewokujących otwarty horyzont heterogenicznych 
kontekstów, zawsze już w pewnym stopniu preformowanych pojęciowo i językowo” [Nycz 
2006, 63]. Palimpsest byłby zatem najbardziej naturalnym sposobem przepracowywania 
doświadczeń traumy w literaturze, przykład stanowi chociażby tekst Miłosza. 
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niejsza, może taka, jaką widzą duchy bezcielesne? […] A jest jeszcze rze-
czywistość trzecia, trudno orzec na ile prawdziwa: ta, którą znajdujemy 
utrwaloną w języku ludzkiej mowy czy obrazów, zawsze niepełna, rozbi-
ta na okruchy, fragmenty, i składana na nowo wedle prawa selekcji czy 
formy (W IV 168–169) [Kulas 2009, 126]. 

Problem trzech typów rzeczywistości doskonale obrazuje palimpsesto-
wość Obrazków. Z jednej strony, wpisane w prezentację rodzinnego domu, 
należą one do przestrzeni swojskiej, są częścią wystroju Świata – przestrzeni 
idealnej, oczyszczonej, powiedzieć można, przestrzeni fantazmatycznej. 
Z drugiej strony, przedstawione sceny należą do dziedzictwa kultury euro-
pejskiej, to fragmenty niedoścignionej epopei Homeryckiej, które stanowią 
podstawę klasycznego wykształcenia. Śmierć mola na kartach Iliady świadczy 
o wtargnięciu tej „surowej i raniącej” rzeczywistości do porządku, w którym 
nie było dla niej miejsca lub w którym była ona traktowana umownie. Biorąc 
pod uwagę podział, którego dokonuje Miłosz, Świat może funkcjonować 
jako strefa największego napięcia pomiędzy różnymi rzeczywistościami. 
Palimpsest byłby zatem tą strategią, która pozwala opisać sposób, w jaki 
„pracuje” stłumienie Miłosza. Taka lektura uaktywnia kontekst kwietnia 
1943 roku, pozwala na interpretację i włączenie dopisku z końca cyklu: 
„kwiecień 1943” jako sygnału rzeczywistości pierwszej – „surowej”, „ranią-
cej”, „obezwładniającej” i „zwodzącej obietnicami”, tej, która w miejscach 
najsilniejszego napięcia przebija się przez nałożone na nią warstwy rzeczywi-
stości oczyszczonej (fantazmatycznej) lub ujmowanej w ramach nawiązania 
intertekstualnego. 

Takie odczytanie jest możliwe przy założeniu, że i w tym przypadku działa 
mechanizm Miłoszowego stłumienia, który dąży do neutralizacji traumy. 
Świadome nie jest jednak w stanie okiełznać czy podporządkować sobie 
symptomów nieświadomego lęku i dlatego można je wyczytywać z metafor 
i obrazów. Świat, poema naiwne naiwne nie są. Przeciwnie, działa w nich me-
chanizm, który symuluje7 naiwność. Na analizę owej symulacji pozwalają me-
tafory obsesyjne. Najbardziej czytelna w Świecie metafora obsesyjna związana 
jest z dymem. Pierwszy raz pojawia się ona w ostatniej strofie Jadalni: „Dy-
miącą zupę matka bierze z wazy”. Nie budzi podejrzeń ze względu na ste-

                                                           
7 Terminu symulacja używam za Jeanem Baudrillardem, jej działanie rozumiem jako działa-

nie dążące do tego, aby to, co rzeczywiste, było nie do odróżnienia od tego, co symulowane, 
udawane. Symulacja wytwarza symptomy, których nie można odróżnić od rzeczywistości. 
Zob. Baudrillard 2005. 
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reotypowe obrazowanie, które odsyła do tego, co swojskie, domowe, do 
Freudowskiego Heimliche. Spotykamy ją także w dwóch innych wierszach 
Świata, w widoku Z okna oraz w Odnalezieniu. Można je ze sobą, dla większej 
przejrzystości, zestawić: 

Gromada ludzi, dym idzie z komina 
I wrony lecą w pochmurnej pogodzie. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Tuż drugi zegar. Ptak wewnątrz tam siedzi, 
Wybiega skrzypiąc i woła trzy razy. 
A ledwo zdąży krzyknąć po raz trzeci 
Dymiącą zupę matka bierze z wazy. 
[Jadalnia] 

Ojciec powiada że to Europa. 
W dnie jasne całą widać jak na dłoni, 
Dymiącą jeszcze po wielu potopach 
[Z okna] 

Ścieżka jest prosta. Jesteśmy na skraju. 
Tam w dole dzwonek w wiosce się odzywa. 
Koguty światło na płotach witają 
I dymi ziemia, bujna i szczęśliwa. 
[Odnalezienie] 

Metaforę „dymienia” powtarza Miłosz w różnych kombinacjach, kontek-
sty tworzą: komin, zupa, Europa, ziemia. W swoim projekcie psychokrytyki 
Charles Mauron proponuje nakładać na siebie metafory obsesyjne [Mauron 
1972], dzięki czemu możliwe staje się całkiem nowe odczytanie tekstu, nie-
dostępne w przypadku samego porównywania podobnych jego fragmentów. 
Metafory obsesyjne pozwalają na interpretację stłumionej treści obrazów, 
których są częścią. 

Nałożenie na siebie wersów, w których pojawia się metafora dymienia, 
wskazuje na ich bliski związek znaczeniowy. Palimpsest pozwala na zapisa-
nie obok siebie Matki, zupy, bujności i szczęścia w jednym rzędzie, w dru-
gim natomiast: komina, ziemi, potopu. Zestawienie tych dwóch porządków, 
z których jeden należy do rzeczywistości idealnej, a drugi do rzeczywistości 
bolesnej, ukazuje, że w tekście Miłosza doszło do splotu treści tłumionej 
z tą, która posłużyła stłumieniu. Dlatego dym łączy w sobie ciepło domowej 
atmosfery z największym lękiem wytworzonym przez hitlerowców, lękiem 
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przed dymem obozu koncentracyjnego. Miłoszowy Świat pełen jest ambiwa-
lencji dlatego, że jego budulec uległ przewartościowaniu, że te same słowa, 
które wytwarzają przestrzeń domowego bezpieczeństwa, służą do opisywa-
nia horroru wojny. Metafora dymu, która występuje w różnych kombina-
cjach, zdradza, że trzecia – literacka – rzeczywistość została skażona przez 
rzeczywistość pierwszą. 

W rozmowach z Ewą Czarnecką Miłosz mówi: 

Na czym polega Świat – to jest wiersz o tym, jaki świat powinien być. Utwór 
był pisany w okropnych okolicznościach. Warszawa 1943 to było dno. Ale 
wystarczyło tylko aktu magicznego, ażeby opisywać właśnie na przekór. Po-
nieważ świat jest taki, że właściwie powiedzieć o nim cokolwiek to trzeba by-
łoby krzyczeć, a nie mówić […]. Naturalnie, to jest stworzenie sztucznego 
świata jako ochrony przed tym horrorem. Mówię, że to jest bardzo dziwny 
utwór, dlatego że on maksymalnie podkreśla jakąś zasadniczą niezgodę, która 
zachodziła między mną a młodymi poetami warszawskimi […]. Oni wszyscy 
byli na dnie, a ja nie chciałem być na dnie! [Gorczyńska 1992, 57]. 

Świat, poema naiwne są „sztucznym światem”, wytworzoną na mocy stłu-
mienia symulacją, której celem była negacja pierwszej – bolesnej rzeczywi-
stości. Można powiedzieć, że Świat wymierzony jest w zasadę rzeczywistości. 
Miłosz mówi, że „nie chciał być na dnie”, wskazuje na ironiczne odczytanie 
swojego utworu, niemniej ironia Świata skłania się w kierunku negacji rze-
czywistości w ogóle. Z jednej strony wojnę ma przesłonić sielska aura ro-
dzinnego domu, z drugiej zaś, w rodzinny dom wciska się horror, który miał 
być przez tę idyllę stłumiony. 

Jednym z wierszy Świata, najbliżej dotykających dziecięcego doświadczenia 
poety, jest Królestwo ptaków: 

W wysokim locie ociężałe głuszce 
Skrzydłami niebo nad lasami krają 
I gołąb wraca w napowietrzną puszczę 
I kruk połyska, jak samolot stalą. 
[Królestwo ptaków] 

Królestwo ptaków Miłosza zamieszkują: głuszec, gołąb i kruk. Są one szcze-
gólnie ciekawe poprzez swoją symbolikę i przywoływane konotacje. Mowa 
w końcu o „królestwie”, co w perspektywie pasji ornitologicznej poety nie 
jest bez znaczenia. Po pierwsze, zarówno kruk, jak i gołąb wykorzystywane 
są jako symbole – odpowiednio – wojny i pokoju, kulturowo stanowią sym-
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boliczne przeciwieństwo. Nieprzypadkowo zostają one przez Miłosza wpi-
sane w obręb jednej – fantazmatycznej – przestrzeni Królestwa ptaków. Ten 
zabieg dyktowałby jednakże usytuowanie któregoś z przedstawicieli ptasiej 
rasy na tronie – kulturowa klisza wprowadza bowiem w świat ptaków spo-
łeczną stratyfikację, podczas gdy o urzędach sprawowanych przez trzy wy-
mienione w tekście ptaki nie ma ani słowa. Kruk reprezentuje w tym po-
rządku wojnę, stąd jego metaliczny połysk, który metaforycznie zbliża jego 
wygląd do samolotu. To porównanie uaktywnia kontekst II wojny świato-
wej, a w szczególności osławionej bitwy o Wielką Brytanię, w której zasłynęli 
polscy piloci. Kruk, obok wspomnianej wcześniej wrony jest także ptakiem, 
który przez długie lata kojarzony był z niemieckim orłem herbowym. 
W przeciwieństwie do kruczej czerni plasuje się gołąb, którego biała odmia-
na stała się symbolem pokoju w kulturze chrześcijańskiej. Dziwne to króle-
stwo, w którym nie ma króla, ale w wiecznym zawieszeniu są wojna i pokój. 

Co innego głuszce, być może najbardziej w wyobraźni poetyckiej Miłosza 
zakorzenione, które nieodzownie przywołują znacznie późniejszą Dolinę Issy, 
gdzie jednym z najbardziej malowniczych momentów jest polowanie na te 
rzadkie ptaki: 

Tak, głuszec potrzebował prawdziwej puszczy, żeby go chroniła […]. Żad-
nej innej pieśni równie ściśle wyrażającej dzikość wiosny nie umiałaby wyna-
leźć natura. Nie melodia, nie wdzięczny trel – nic więcej niż stukanie bębna, 
który przyspiesza rytm, tętna walą w skroniach, aż pieśń głuszca i bęben tłu-
kący się w piersi zlewają się w jedno. Bez podobieństwa do głosu żadnego 
innego ptaka, nie poddający się opisowi dźwięk [Miłosz 1981, 175–176]. 

Nie orzeł, nie jastrząb, nie sokół, ale głuszec włada w wykreowanym przez 
Miłosza królestwie ptaków. Doświadczenie jego śpiewu zapisane w Dolinie 
Issy stanowi moment, w którym pomiędzy rzeczywistością a tekstem pojawia 
się nieprzekraczalna bariera, chodzi bowiem o „nie poddający się opisowi 
dźwięk”. Ale w Królestwie ptaków nic z tego doświadczenia nie zostało zapisa-
ne, żaden dźwięk, jakby to najbardziej zmysłowe doświadczenie zestrojenia 
rytmu serca z rytmem ptasiej pieśni zostało zupełnie wyciszone. Nie przy-
padkiem, bo też zupełnie innym ptakiem jest głuszec, nie w lesie ukryty, 
a „skrzydłami niebo nad lasami krający”! W Dolinie Issy pojawi się jeszcze 
jeden opis głuszca, zmieniony, bezdźwięczny: 

Z metalicznym połyskiem, czerwoną brwią, dziobem jak z białawej kości, 
kiedy wzięty za głowę przez Tomasza i podniesiony na wysokość ramie-
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nia, zwieszał mu się aż do stóp […]. Uderzył piorun i zabił. A on, To-
masz, przebywał za piorunem, z drugiej strony, spotkali się tak, jak mogli 
się spotkać i trochę żal, że nigdy inaczej, tylko tak [Miłosz 1981, 177]. 

W tym opisie następuje po latach jakby kontaminacja wszystkich elementów, 
które Miłosz przydzielił w Królestwie ptaków i krukowi, i gołębiowi, bo i biel 
dzioba, i metaliczny połysk skrzydła nie definiują żywego głuszca. Ten sam 
ptak w Świecie posiada cechy jakiejś dziwnej, „krającej niebo”, maszyny, ale 
jednocześnie pozbawiony jest detali stanowiących jego differentiam specificam. 
W Świecie nie ma głuszca żywego, istnieje raczej jego przekształcona przez 
traumę reminiscencja, nacechowana raczej jakąś pesymistyczną destruktywno-
ścią niż obecną w Dolinie Issy radością cielesnej wspólnoty. Głuszec w Królestwie 
ptaków przypomina bardziej martwego niż żywego głuszca z Doliny Issy. 

Transformacje głuszca oraz splecenie symboliki wojny i pokoju sprawiają, 
że Królestwo ptaków wcale nie wydaje się dopasowane do idealnego modelu 
świata, co więcej, ornitologiczne spojrzenie na owo „królestwo” miesza się 
z perspektywą myśliwego. W tym sensie refleksja Miłosza zarówno w Świecie, 
jak i w Dolinie Issy nie ulega zmianie, w tekście z 1943 roku nie zostaje jednak 
jasno wyartykułowane pytanie, które tak silnie dręczyć będzie Tomasza: 
„Czemu ta przyroda i czemu, jeśli się kocha naturę, trzeba zostać myśli-
wym?” [Miłosz 1981, 177]. 

W Królestwie ptaków głuszec, gołąb i kruk ustanawiają symboliczną hierar-
chię: król – wojna – pokój. Można interpretować tę triadę jako próbę wy-
tworzenia swoistej równowagi, równowagi wymierzonej przeciwko miesz-
kańcom ziemi: 

Czem dla nich ziemia? Ciemności jeziorem. 
Noc ją połknęła na zawsze, a one 
Mają nad mrokiem jak nad czarną falą 
Domy i wyspy światłem ocalone. 

Jeżeli gładząc dziobem długie pióra 
Upuszczą jedno – pióro długo spada 
Zanim dna jezior głębokich dosięgnie. 
I o policzek trąca – wieść ze świata 
Gdzie jasno, ciepło, swobodnie i pięknie. 
[Królestwo ptaków] 

W zestawieniu z ziemią tytułowe „królestwo ptaków” funkcjonuje w ra-
mach konsekwentnie kreowanej w Świecie opozycji światło – ciemność. 
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A fakt „połknięcia ziemi przez ciemność” świadczy o panującej w obrębie 
Świata sprzeczności, która wynika z zanurzenia przestrzeni opisywanej 
w poemacie w sferze oddziaływania mroku. W porządku wertykalnym ze 
świata ptaków dociera „ocalające” światło, natomiast jego brak na ziemi 
musi de facto dotyczyć także przestrzeni domu kreowanej w Świecie. Nieprzy-
padkowo w obrębie metaforyki Miłosza pojawia się w tym kontekście 
„czarna fala”, odpowiadająca w porządku lektury historycznej zdarzeniom II 
wojny światowej. Retoryczne pytanie: „Czem dla nich ziemia?” odwraca 
wpisane w tytuł wiersza spojrzenie ornitologa, spojrzenie z ziemi w niebo. 

Przejmujący obraz ziemi jako „jeziora ciemności” tworzy w swojej meta-
foryce (sięgającej chyba do biblijnego potopu) związek z cytowanym wcze-
śniej obrazem w wierszu Z okna, w którym Europa ukazuje się jako „Dymią-
ca jeszcze po wielu potopach” oraz z późniejszym w linearnym porządku 
cyklu wyobrażeniem zapisanym w Odnalezieniu: „Ale już w wodę świt na 
szczudłach wchodzi”. Motywy akwatyczne stwarzają w Świecie wrażenie 
spójności i konsekwencji, ale pojawiają się w różnych kontekstach – trudno 
w Odnalezieniu doszukiwać się tych samych znamion katastrofy, które uak-
tywniają tło historyczne w utworze Z okna. Niemniej jednak stanowią one 
kolejny przykład obsesyjnej metaforyki, którą poprzez konotacje z potopem 
i mrokiem można odczytywać jako symptom Miłoszowej traumy, wyrażają-
cej się w nawiązaniach do biblijnego obrazu potępienia poprzez zatopienie. 

W perspektywie przeciwieństw ptasiego i ludzkiego świata rysuje się moment 
transgresji, która dokonuje się za sprawą ptasiego pióra. Gest czy raczej zdarze-
nie „trącania o policzek” stanowi powrót do doświadczenia, które utracone 
w Świecie odżyło w Dolinie Issy, do cielesnego kontaktu z naturą. Ten moment 
nazywa Miłosz mianem „wieści ze świata”, tak jakby świat był wobec przedsta-
wianej z lotu ptaka ziemi czymś zewnętrznym. Ale „wieść ze świata” ma w wy-
miarze historycznym, a szczególnie w okupowanej Warszawie, znaczenie wręcz 
prorocze. W Królestwie ptaków dochodzi zatem do kontaminacji dwóch bardzo 
ważnych doświadczeń, pierwsze dotyczy utraconej więzi z naturą, ornitologicz-
nej miłości z czasów dzieciństwa, drugie przedziera się do tekstu z bolesnej 
rzeczywistości kwietnia 1943, z czasu, w którym „wieść ze świata” daje nadzieję 
i siłę. Być może dlatego właśnie owa szczęśliwa „wieść ze świata” zostaje, za 
sprawą przerzutni, odepchnięta od ostatniego wersu, który ten świat opisuje: 
„Gdzie jasno, ciepło, swobodnie i pięknie”, wersu zupełnie niepasującego do 
realiów szalejącej na świecie zagłady. W Miłoszowym Świecie toczy się walka 
o poczucie bezpieczeństwa, a w chwilach, w których pękają tekstowe szwy, 
przestrzeń dziecięcej rekolekcji naznaczona zostaje blizną rzeczywistości. 
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The Spots of Trauma in The World by Czesław Miłosz 

The author is searching for the spots or cracks through which concealed trauma reveals itself 
in The World by Miłosz, a text which most of the interpreters described as idyllic. Close read-
ing of Miłosz’s text shows that it is driven by unconscious repression that works to conceal 
the symptoms of traumatic experience by covering them with a simulation of a house-
-sanctuary. Author is trying to re-read The World, paying close attention to these spots and the 
fact that the date closing the book – April 1943 – is not just an ironic point, but a mark of 
experience that could not be erased or repressed from memory. The author also points to the 
intertextual relation between The World and other Miłosz’s texts, and shows how by compar-
ing different types of poetic imagery related to the same memory, one can depict the work of 
unconscious repression. 

Key words: Czesław Miłosz, The World, interpretation 
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Słów kilka o mistrzu pokonanej rozpaczy 

1. 

W 1971 roku Czesław Miłosz napisał w Berkeley wiersz Natrafiłem na to: 

Natrafiłem na to przechodząc ulicą i wydało mi się to jak wyjawione ludzkie 
przeznaczenie. 
Ale nie miało nazwy i przypomniała mi się inna taka chwila dla której 
słów szukałem aż znalazłem po dwudziestu latach. 
Zacznę teraz na nowo i dążyć będę na jawie i we śnie, tylko że tym 
razem, jak myślę, powie stop kończący się czas 
[Natrafiłem na to, Miłosz 1993b] 

Czas okazał się w przypadku Miłosza cierpliwy i poecie udało się znaleźć 
słowa dla opisania chwili epifanii – „objawienia się rzeczywistości”: 

Żebym wreszcie powiedzieć mógł, co siedzi we mnie. 
Wykrzyknąć: ludzie, okłamywałem was 
Mówiąc, że tego we mnie nie ma, 
Kiedy TO jest tam ciągle, we dnie i w nocy. 
Chociaż właśnie dzięki temu 
Umiałem opisywać wasze łatwopalne miasta, 
Wasze krótkie miłości i zabawy rozpadające się w próchno, 
Kolczyki, lustra, zsuwające się ramiączko, 
Sceny w sypialniach i na pobojowiskach. 

Pisanie było dla mnie ochronną strategią 
Zacierania śladów. Bo nie może podobać się ludziom 
Ten, kto sięga po zabronione. 
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Przywołuję na pomoc rzeki, w których pływałem, jeziora 
Z kładką między sitowiem, dolinę, 
W której echu pieśni wtórzy wieczorne światło, 
I wyznaję, że moje ekstatyczne pochwały istnienia 
Mogły być tylko ćwiczeniami wysokiego stylu, 
A pod spodem było TO, czego nie podejmuję się nazwać. 

TO jest podobne do myśli bezdomnego, kiedy idzie po mroźnym, 
obcym mieście. 

I podobne do chwili, kiedy osaczony Żyd widzi zbliżające się ciężkie kaski niemieckich 
żandarmów. 

TO jest jak kiedy syn króla wybiera się na miasto i widzi świat 
Prawdziwy: nędzę, chorobę, starzenie się i śmierć. 

TO może też być porównane do nieruchomej twarzy kogoś, 
kto pojął, że został opuszczony na zawsze. 

Albo do słów lekarza o nie dającym się odwrócić wyroku. 

Ponieważ TO oznacza natknięcie się na kamienny mur, 
I zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym błaganiom 
[To, Miłosz 2001] 

Znamienne w tym opisie jest to, że zaczyna się od osobistego wyznania: 
„ludzie, okłamywałem was” i prowadzi przez gorzkie, ironiczne stwierdze-
nie, że poeta nie podejmuje się nazwać, czym jest TO, przedstawione 
w wierszu za pomocą sugestywnych obrazów śmierci, zniszczenia, opusz-
czenia, przerażenia, całkowitego poczucia bezsilności. Tym razem za osta-
teczną przeszkodę w nazwaniu nie zostaje uznany czas, lecz kamienne mury 
nieodwołalnych wyroków, zdolnych pozbawiać głosu skuteczniej niż czas. 

2. 

Jeżeli pierwszy wiersz był skondensowaną epifanią, to drugi jest prawie 
wyznaniem autobiograficznym, z centralnym miejscem nieskromnie zare-
zerwowanym dla samego poety. Dlaczego? Miłosz definiuje swoją twór-
czość jako „ochronną strategię zacierania śladów”, a „ekstatyczne pochwały 
istnienia” przedstawia jako „ćwiczenia wysokiego stylu” i nic ponadto. Po 
uwerturze To, leitmotiv autodefinicji pojawia się znowu w tomie o tym sa-
mym tytule w różnych wariantach, jak np. w pouczeniu mówiącym, że poezja 
dla Miłosza jest obroną przed odsłonięciem nieprzykrytej formą esencji: 
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Niestety, Panowie Diabli, 
Choćbyście mnie dopadli, 
Pożytku dla Was niedużo, 
Nie nacieszycie się duszą. 
Forma mnie zawsze pęta, 
Gra wcześnie była zaczęta, 
Czy lepszy byłem czy gorszy, 
Na grze mój żywot się skończy, 
I z całą moją odwagą 
Nie umiem wystąpić nago, 
Rytmy i rymy odrzucić 
Do samej esencji wrócić 
[Daemones, Miłosz 2001] 

Czarną nicią tomu jest „To, czego nie podejmuję się nazwać”. Może za-
tem powinniśmy czytać ten tom jak traktat o „poezji niepowstałej” i zasta-
nawiać się nad przyczynami jej „niepowstania”. Jaka byłaby to poezja? Co 
byłoby jej tematem? Czy byłaby „negatywem” kontemplacyjnej radości wy-
rażonej w Darze [Miłosz 1993b], w którym, co Miłosz lubi podkreślać, Ame-
rykanie doczytali się przede wszystkim nieobecności pogody ducha, przez co 
fraza tego wiersza stała się dla nich zapisem niewyrażonego cierpienia?1 
Trudno na to przystać, mimo iż świat, w którym przyszło nam żyć, stanął na 
głowie: każdej chwili szczęścia odpowiada chwila przejmującej rozpaczy, 
a ekstaza niwelowana jest obezwładniającym przeżyciem beznadziejności. 
Natura ludzka nie jest, na szczęście, zdolna przeżywać obu tych stanów 
jednocześnie, dzięki czemu człowiek może mimo wszystko żyć, zachowując 
pozory normalności. 

Gdyby opis tego, przed czym Miłosz się bronił, stał się punktem wyjścia 
dla tej „niepowstałej poezji”, jakie byłoby to „coś” wieńczące trud? Mamy 
poezję blasku, z cieniem wiecznie obecnym, chociaż nigdy nie pierwszopla-
nowym. Im więcej blasku, tym częstsze przeciw-wypowiedzi Miłosza – pa-
miętajcie o skrytym, niewyrażonym, obecnym. Pamiętajcie, że blask, opty-
mizm, piękno są sprawą wyboru, a każdy wybór – ograniczeniem i odrzuce-
niem. W przypadku poezji decyduję ja i mój dajmonion. Jest jednak świat, 
którego nie mamy prawa zubożać wyborem. Pamiętajcie, że „to” nie może 
zostać zapomniane. 
                                                           

1 Kto wie, czy to nie Amerykanie są adresatami wiersza To jasne; wiersza-przypisu: „To jasne, 
że nie mówiłem, co / naprawdę myślę, / Ponieważ na szacunek zasługują śmiertelni, / I nie 
wolno wyjawiać, w mowie ani na piśmie / Sekretów naszej cielesnej mizerii” [Miłosz 2001]. 
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Czy w takim razie Miłosz próbuje uzasadnić swój wybór? Czy przejąłby 
się myślą, że stworzył poezję zbyt pogodną jak na ten świat? Czyby się tłu-
maczył? Ostrzegał? 

3. 

Ktoś inny może będzie miał odmienne zdanie o tomie To. O rozmowie po-
ety wierzącego w hierarchię z duchami kilku wybranych postaci, uznanych 
przez niego za adresatów słów prawie obnażonych. O dialogu z poetami, ale 
przede wszystkim z Jego Magnificencją Rektorem Marianem Ździechowskim. 
Dialogu z duchami osób, które zdolne były sprostać życiem nagiej prawdzie 
o istnieniu. Zwraca się do nich u kresu wyliczonego mu przez los (?), istnie-
nie (?), „wielką głowę czasu” (?), nadając sobie samemu przydomek „mistrza 
pokonanej rozpaczy”. A ja chętnie tę interpretację, ten tekst przeczytam. 

4. 

„Jest coś z heraklitejskiej zadumy, kiedy tutaj stoję, / pamiętając siebie mi-
nionego…” [Miłosz 2001, 9]. Miłosz nie tyle pyta, „kim jestem”, ile próbuje 
umieścić swój los w absolucie: „Nic nie trwa, ale trwa wszystko: ogromna 
stałość. / I próbuję w niej umieścić moje przeznaczenie…” [Miłosz 2001, 
9]. Nie pyta, dlaczego takie przeznaczenie, a nie inne, chociaż przyznaje, że 
nie chciał go przyjąć: 

Byłem szczęśliwy, z moim łukiem, skradając się brzegiem baśni. 
Co stało się ze mną później, zasługuje na wzruszenie ramion 
I jest tylko biografią, to znaczy zmyśleniem 
[Do leszczyny, Miłosz 2001] 

Miłosz odrzuca swoją publiczną postać, wyrzeka się dorobku dorosłości, 
przyznaje do marzenia o pozostaniu na skraju baśni. Pyta o sedno ludzkiej 
osobowości: 

Biografia, czyli zmyślenie albo wielki sen. 
Obłoki ułożone warstwami na skrawku nieba między jasnością brzóz. 
Żółte i rdzawe winnice pod wieczór. 
Na krótko byłem sługą i wędrowcem. 
Odpuszczony, wracam drogą niebyłą 
[Do leszczyny, Miłosz 2001] 
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Z jednej strony odrzucona biografia. Z drugiej strony – przyjęta za pew-
nik, wieczna ogromna stałość, tak np. odczuwana: „W fotografii mego 
dziadka, kiedy miał 6 lat, zawiera się, moim zdaniem, sekret jego osoby” 
[Miłosz 2001, 13]. Jeżeli stale obecny, to nadany. Jeżeli nadany, nie wypra-
cowany, to tajemniczy, nie do końca poznawalny, łatwy do przeoczenia. 
Odkrywca – świata, ludzi, stanów, a wszystko po to, aby nareszcie zrozu-
mieć siebie, zbliżyć się do własnej natury, objaśnić samego siebie, przede 
wszystkim samemu sobie. I wniosek: 

W rozmyślaniu o życiu-podróży dotkliwie dokucza niemożność odpo-
wiedzi na pytanie o sedno i sens własnej osoby. Niejasny dla siebie, chcę 
odgadnąć, kim byłem dla innych, szczególnie dla kobiet, z którymi łączy-
ły mnie związki przyjaźni albo miłości. Ale teraz jesteśmy jak uśpiony te-
atr marionetek, którego lalki leżą na płask w plątaninie swoich sznurków 
i nie dają pojęcia o tym, czym było przedstawienie [Miłosz 2001, 17]. 

5. 

Tematem przewodnim poezji Miłosza jest „pożądanie”. Rewersem pożą-
dania jest nienasycenie. Leitmotivem, akcentem logicznym jego twórczości 
jest skaza. Od jakiegoś czasu wzrasta częstotliwość frazy: „gdybym tylko 
wam powiedział, kim jestem naprawdę”. Czy rzeczywiście jest to tylko 
„element gry z czytelnikiem”, jakaś „chytrość Miłosza”, jakiś „po prostu 
znaczący element literackiej strategii”, jak utrzymuje Jan Błoński [Błoński 
2002]? Zbyt uporczywy jest ten motyw przewodni, zbyt często dochodzi do 
głosu, aby nie stać się niebezpieczną strategią – czytelnik po prostu się znie-
chęci, uzna tę frazę za przejaw „mizdrzenia się”. Mądry pisarz nie drażni się 
w ten sposób ze swoim czytelnikiem. 

A przecież należy pamiętać, że Miłosz jest pisarzem nieprzeciętnym, twór-
cą wielu dzieł „czystej” sztuki, jak na przykład tego krótkiego zachwytu: 

O, spokój wody pod skałami i żółta cisza popołudnia, i odbite poziome 
obłoki! 

Postacie na pierwszym planie ubierające się po kąpieli, inne 
na drugim brzegu malutkie i w swoich czynnościach tajemnicze! 

O, najzwyklejsze wyjęte z codzienności i podniesione w scenę 
do ziemskiej podobną i niepodobną! 
[O!, Miłosz 2001] 
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Tak więc można stwierdzić, że zarzut próby przypodobania się raczej 
brzmi śmiesznie – ot, „bodzie baran dąb”. Niemniej pytanie pozostaje. Cze-
go Miłosz nie chce powiedzieć wprost, co ukrywa, jakiego wyznania boi się 
bardziej niż milczenia (a przecież milczeć Miłosz nie lubi)? Zwraca się do 
czytelnika nieuprzejmym, ba! prawie obraźliwym „wy”. Nazywa siebie „mi-
strzem pokonanej rozpaczy”, dodaje, że był „człowiekiem ze skazą, wyłą-
czonym z ojców obyczaju”, któremu „znaczona była inna wierność”. Czy 
skazą, którą bezskutecznie próbuje nazwać, cofając się za każdym razem 
przed ostatecznym wyznaniem, jest ta „inna wierność”? 

6. 

Obłoki, straszne moje obłoki; 
Jak bije serce, jaki żal i smutek ziemi, 
Chmury, obłoki białe i milczące, 
Patrzę na was o świcie oczami łez pełnymi 
I wiem, że we mnie pycha, pożądanie 
I okrucieństwo i ziarno pogardy 
Dla snu twardego splatają posłanie, 
A kłamstwa mego najpiękniejsze farby 
prawdę. Wtedy spuszczam oczy 
I czuję wicher, co przeze mnie wieje, 
Palący, suchy. O, jakże wy straszne 
Jesteście, stróże świata, obłoki! Niech zasnę, 
Niech litościwa ogarnie mnie noc 
[Obłoki, Miłosz 1993a] 

7. 

Osiemnaście lat przed śmiercią, zamęczając się myślą o nadchodzącej starości, 
przerażony okrucieństwem wojny domowej, która zatruła marzenie o wolnej, 
demokratycznej, sprawiedliwej Irlandii, obserwowaniem rozsypywania się 
w proch najpiękniejszych marzeń, pięćdziesięciosześcioletni Yeats napisał Drugie 
przyjście [Yeats 1997]. Jeden z najciemniejszych wierszy XX wieku zapowiadał 
apokalipsę, śmierć, zniszczenie, koniec wszelkiej wiary i nadziei. Odwołując się 
do obietnicy zbawienia, Yeats stworzył obraz tak bardzo ponury, że nawet teraz, 
prawie sześćdziesiąt lat po potwornościach drugiej apokalipsy, wiersz ten pozo-
staje trudną, pozbawiającą nadziei lekturą metafizycznego katastrofizmu. 
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Na początku twórczej drogi dwudziestoczteroletni Czesław Miłosz znalazł 
swój głos poety w wizji apokaliptycznego chaosu, straty, rozpadu i mani-
chejskiej ciemności. Obraz apokalipsy wyprowadził nie tak jak Yeats – 
z doświadczenia kilku dekad twórczego życia, prowadzących do kulminacji 
w momencie wizjonerskiej rozpaczy, lecz z próby poradzenia sobie z mło-
dzieńczą pogardą odczuwaną wobec ludzi i spraw tego świata. 

Postawa rozgoryczonej zawziętości wprowadza Miłosza w samo sedno 
wiersza Yeatsa. Jest to tekst o kimś podobnym do niego – jak pisze Irland-
czyk: „najgorsi aż drżą od pasji / podczas gdy najlepszych obezwładnia 
niemoc” [Yeats 1997]. Tylko że Miłosz jest właśnie jak ten najgorszy, który 
ma świadomość swojej mocy, ale też jednocześnie bezsilności i powołania. 
Jego wczesna poezja staje się zapisem walki pragnienia zła i odrzucenia zła, 
rozdrażnienia nienawiści i prób jej okiełznania w akcie tworzenia. 

8. 

Nienawiść u ekstatycznego chwalcy istnienia? Zrodziła się z grozy, o czym 
Miłosz tak opowiedział w jednej z rozmów z Aleksandrem Fiutem: 

F.: Pan interesował się już gnozą przed wojną…? 
M.: Zajmowałem się manicheizmem, będąc w szkole… 
F.: Ale dlaczego…? 
M.: […] Nie wiem, co mnie pchnęło. Mniej więcej może wiem. Świat 

wydawał mi się bardzo okrutny. Przeżywałem bardzo silnie okrucieństwo 
świata już jako nieduży chłopiec. W jakimś stopniu lata wojny wpłynęły 
na to. Ostatecznie byłem mały, ale coś tam przenikało do mnie. I rewo-
lucję rosyjską przeżyłem nad Wołgą. Widziałem rozmaite sceny i właści-
wie niewiele brakowało, a w ogóle nie byłbym w Polsce. W 1918 roku 
wracaliśmy na Litwę z rewolucyjnej Rosji i zgubiłem się na jakiejś stacji. 
Niewiele brakowało, pociąg by odszedł i już by nigdy mnie nie znaleźli. 
Więc może te rzeczy jakoś działały. Ale poza tym, kiedy byłem mały, by-
łem bardzo szczęśliwy w domu moich dziadków nad Niewiażą, zupe ł -
n i e  s amotny  i  ab so lu tn i e  s zczęś l iwy  [podkreślenie – R.S.]. Tam 
było mi znakomicie. A później, jak znalazłem się w szkole, przerażenie 
mnie ogarnęło. To było bardzo dramatyczne doświadczenie znaleźć się 
w szkole. To raz. A po drugie, w okresie dojrzewania zacząłem czytać ja-
kieś dziwne książki […]. Była taka książka Idea ewolucji w biologii napisana 
przez doktora Nausbauma Hilarowicza i wydana w Warszawie. Nie pa-
miętam, czy był to rok 1918, czy 15 czy 20. Ale w każdym razie z tej 
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książki dowiedziałem się masę o całych polemikach, dyskusjach na temat 
selekcji naturalnej, walki o byt itd. No i na pewno cała biologia i poczucie 
horroru tego wszystkiego, co się dzieje, natura devorans, natura devorata – 
bardzo silnie na mnie działały [Fiut 1988, 80–81]. 

Horror, przerażenie i jednocześnie zachwyt. Jak w świecie baśni. Czyżby 
i z tego powodu fascynował Miłosza Mickiewicz? I sprawa zasadnicza – 
postawa wobec świata. Miłosz zaczyna od agresji, od zachwytu „absolutną 
samotnością”. W swojej wczesnej poezji zachowuje się jak inkwizytor: „nie 
mam ani mądrości, ani umiejętności, ani wiary, / ale dostałem siłę, ona roz-
dziera świat” [Miłosz 1993a, 16], po czym spędza życie na budowaniu mo-
stów, scalaniu świata słowem i czynem. Wycisza pogardę, amplifikuje za-
chwyt, wybiera wstrzemięźliwość. Bezustannie broni się przed postawą, 
którą tak scharakteryzował na przykładzie Norwida: 

Litość nad sobą wyłazi bardzo duża. Jakaś taka pretensja do świata. Mi-
mo całej jego filozofii bardzo interesującej, gdzie na te pretensje do świa-
ta właściwie miejsca nie ma, jest zaś pewnego rodzaju akceptacja świata, 
który rozwija się po to, żeby męczeństwo stało się niekonieczne na zie-
mi. Ale i w tych wierszach ciągle on występuje jako zraniony, jako ten pe-
łen ukrytych i ironicznych pretensji do świata [Fiut 1988, 86]. 

A źródło tej niechęci – dokładniej, obawy przed taką postawą – definiuje 
następująco: 

Norwid… jest wyniosły… Jest u Norwida właśnie ta jakaś arystokra-
tyczność, równocześnie wielka wstrzemięźliwość i bardzo dużo dumy, 
wyniosłości… To zranienie, ta wrażliwość arystokratyczna i oddzielenia 
od zła świata są bardzo silne u Norwida. Być może, że ja to czuję u siebie 
też jako zagrożenie, jako lechickość, ja czuję się przez to sam zagrożony 
[Fiut 1988, 88–89]. 

Jest nią, powtórzmy, arystokratyczna wrażliwość i oddzielenie samego sie-
bie od zła świata, które nas nie dotyczy, za które nie ponosimy odpowie-
dzialności, które istnieje poza nami i samo z siebie. 

9. 

Czytając wiersz To, łatwo ulec zwodniczej sugestii końcowych wersów. Wyra-
żają współczucie, zgrozę, odwołują się do martyrologii. A czy nie słuszniej by-
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łoby przystać na to, że Miłosz odwołuje się do tych kilku mocno w naszej świa-
domości zakorzenionych stanów wykluczenia w celu ostrzejszego zarysowania 
tematu bycia, pozostawania na zewnątrz? „Absolutna samotność”, „absolutne 
szczęście” i narastające przekonanie, że ta wyłączność jest równie nieosiągalna, 
jak pragnienie współzaistnienia. Niemożność oswobodzenia się spod wpływu 
arystokratycznej predyspozycji do oddzielania się od zła świata, umycia rąk, 
zrzeczenia się odpowiedzialności. Nieosiągalne, choć bliskie mu przez całe życie 
pragnienie wyłączności, odrębności i samotności, jak w wyznaniu: „Moje pań-
stwo, którego mapę, dwunastoletni bodaj, rysowałem, miało tylko lasy, żadnych 
pól, jedynym dozwolonym środkiem komunikacji były łodzie, a wstęp do pań-
stwa mieli tylko patentowani miłośnicy puszczy” [Miłosz 1994, 38]. A mimo to, 
i jest to prawdopodobnie jedno ze znamion geniuszu Miłosza, jego poezja stała 
się dowodem przeciwko sobie samemu, gdyż tworzył ją przekonany, że wspól-
nota ludzka oparta jest na wartościach szlachetniejszych niż prawo jednostki do 
szczęścia w samotności, co tak niedawno opisał: 

Wkładałem maski, odmieniałem stroje. 
Złowrogie wydawało się mojemu sercu urządzenie świata, 
Jak albigensi tęskniłem do wyzwolenia. 
Ale Storge, miłość opiekuńcza, instruowała mnie, 
I nauczyłem się wdzięczności 
[Miłosz 2002, 110] 

Jak gąbka nigdy nie nasyci pragnienia, tak Miłosz na zawsze pozostanie 
z niespełnionym marzeniem o zamieszkaniu w wykreślonej przez samego 
siebie republice natury i wypełnianiu roli chwalcy drzew, rzek, leśnych duk-
tów, ba! borów całych. To tak, jakby dany mu czas, czasu tego sprawy 
i spory, którym tyle uwagi poświęcił, były mu całkowicie do istnienia zbęd-
ne; tak, jakby świadomość bardziej niż obowiązek podpowiadała, że poza 
społecznością istnieć nie może, chociażby dlatego, że jako artysta słowem 
się posługujący, musi mieć słuchaczy. Bo czyż można żyć w XX wieku, 
drzewom i rzekom układając pieśni? 

Więc nie tylko z przekory Miłosz podkopuje swoją pozycję wieszcza czę-
sto pojawiającą się sugestią, że nie jest do końca z czytelnikiem uczciwy, że 
nie wszystko mówi i że nie można mu bezkrytycznie zaufać. Ulegając dykta-
towi Storge, Miłosz marzy o wyjściu spod pręgierza publicznych obowiąz-
ków, o pisaniu poezji zajętej wyłącznie sprawami osobistej wyobraźni. 
I pewnie wątpi w ostateczną szczerość poezji skrzętnie wywiązującej się 
z publicznych obowiązków. 
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A Few Words about the Master Who Conquered Despair 

Why does Miłosz so often suggest in his poetry that he has concealed something essential 
from his readers? What is the intended meaning of the frequent phrase of Miłosz’s: if only I 
told you all about myself? Why this persistent reference to some unnamed feature, truth, 
wisdom, revelation? Is this, as some critics tend to believe, a part of a creative strategy, some 
sort of a subversive play with the reader? Is this a strategy employed in order to create a dark 
counter-argument to luminous poetry of grateful existence? Or is it, as the author of the 
article suggests, a deliberate strategy to entice the reader to undertake a meticulous contem-
plation of Miłosz’s attitude towards the social function of poetry? Sabo suggests that Miłosz, 
who due to historical and social reasons, put so much stress on the utility aspect of the poetic 
vocation, was actually a poet who was most interested in a pure poetry unyoked from any 
specific cause, except the cause of relentless expression of gratitude. 

Key words: Czesław Miłosz, function of poetry 
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Zdobycie władzy Czesława Miłosza – dzisiaj 

Powieść powinna zaciekawiać, porywać i wzruszać. Jeżeli nie wzrusza, brak 
jej cech prawdziwej powieści. 
Czesław Miłosz, Piesek przydrożny 

Wieloaspektowe spojrzenie na dzieło literackie uruchamia także refleksje 
nad jego obecnością, „życiem” we współczesności; zwłaszcza, gdy dotyczy 
to utworu, którego geneza jest daleka od teraźniejszości czytelnika wkracza-
jącego lekturowo w tekst. W chwili, gdy badacz podejmuje czytanie utworu 
po latach, nawet gdy nie stawia sobie za cel próby zweryfikowania wcze-
śniejszych sądów i ocen, zawsze staje przed nim pokusa refleksji na temat 
starzenia się dzieła. Bo przecież w przypadku dzieł literackich, zarówno tych 
najwybitniejszych, określanych mianem arcydzieł, jak i tych o mniejszej ran-
dze, ich starzenie się jest (chociaż nie tylko) rezultatem długotrwałego ist-
nienia w obiegu i tym samym znacznej cezury czasowej od momentu ich 
powstania do kolejnych aktów lektury. Ale to nie jest jedyny miarodajny 
wyznacznik tego procesu. Historyk literatury może mierzyć stopień zesta-
rzenia się utworu obniżeniem jego skuteczności oddziaływania i wypełniania 
funkcji, dla jakich powołał go twórca i którym kiedyś zdołał sprostać, co 
udowadnia sposób jego artystycznej konstrukcji. Ona się nie zmieniła, zmia-
nie uległ świat wokół dzieła. Jeżeli nie postawimy nowych pytań wobec 
dawnego utworu, uznamy go za stary, nieatrakcyjny i niezdolny do funkcjo-
nowania we współczesnym świecie. Jakie pytania należy postawić dzisiaj 
powieści Czesława Miłosza Zdobycie władzy? Liczy sobie ona ponad pół wie-
ku; ukazała się w języku francuskim w 1953 roku, u Gallimarda w Paryżu 



168 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2011 • 1 (7) 

i jeszcze w tym samym roku nakładem La Guilde du Livre w Lozannie 
w ilości 10500 egzemplarzy, nosiła tytuł La Preis du pouvoir, który, co warto 
zaznaczyć, wydawał się autorowi lepszy, semantycznie bardziej nośny aniżeli 
jego polska wersja. W szybkim czasie powieść była tłumaczona na inne ję-
zyki, nieraz egzotyczne jak dla przykładu malajski czy gudżarati. Jej polsko-
języczna edycja, co może zastanawiać, nie ukazuje się niezwłocznie po pier-
wodruku w języku francuskim. Czy Książę z Maisons-Laffitte „robił” tu 
swoją politykę wydawniczą, przy której trwał nieczuły na sugestie współpra-
cowników i pisarzy, których przecież szanował i wydawał? Jego działania 
w tym względzie są znane, bo stały się już historyczne i upublicznione w edy-
cjach listów, także różnice stanowisk w poglądach na rolę „Kultury” Miłosza 
i Jerzego Giedroycia1 były już przedmiotem zainteresowania badaczy. 

Ostatecznie Zdobycie władzy po polsku ukazuje się dopiero w 1955 roku ja-
ko IX tom serii Instytutu Literackiego, w bliskim sąsiedztwie Doliny Issy, 
opublikowanej w tomie X Biblioteki „Kultury”, która wcześniej była dru-
kowana we fragmentach w numerach 1–2 do 6. Jaki był cel tej podwójnej 
edycji? Może przyczynę „odwlekanego” polskiego wydania powieści należy 
upatrywać w jakimś zamyśle redaktora „Kultury”, aby ta pierwsza powieść 
Miłosza była bliższa prozie artystycznej, fabularnej aniżeli politycznej publi-
cystyce, za jaką powszechnie uchodził Zniewolony umysł. W liście Miłosza do 
Jerzego Giedroycia z grudnia 1954 roku czytamy enigmatyczne słowa, które 
pozostałyby takie, gdyby nie reperkusje faktu w innej korespondencji Redak-
tora i wyjaśnienia przypisowe w edytorskiej edycji Listów Marka Kornata; 
czytamy bowiem: 

Czekam na dalszy ciąg korekt Issy. Tekst do wydania specjalnego załą-
czam, chociaż nie wiem, sama idea nie bardzo mi się podoba jako może 
za podpolna i nie mam wrażenia, żeby w rzeczywistości była bardzo sku-
teczna. To znaczy, że wydaje mi się, że egzemplarze na redakcje, instytu-
cje i adresy „pewne” i tak dojdą, więc czy tak potrzebne jest robienie 
pewnego demonizmu, jeżeli skutek bardzo wątpliwy? [Giedroyć, Miłosz 
2008, 202–203]. 

Miłosz, w perspektywie swej wiedzy o polskiej rzeczywistości, wykazał się 
przewidującym spojrzeniem, zaznaczając swój dystans wobec – jego zdaniem 
                                                           

1 Najlepszym tego świadectwem są: Giedroyć, Miłosz 2008. Zob. zwłaszcza list Miłosza 
[przed 22 III 1952], który był rodzajem listu „pożegnalnego” i jak go określa redaktor Listów 
w przypisie – „rozrachunkowego” [Giedroyć, Miłosz 2008, 68–69].  
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– całkowicie daremnego przedsięwzięcia. Giedroyć wymyślił akcję przemy-
tową powieści Zdobycie władzy. Miała być ona wysłana do kraju pod fikcyj-
nym nazwiskiem autora – Zygmunta Kornaga i ze zmienionym tytułem. 
Oprócz tytułu Wyzwolenie na okładce książki widniał wydawca: Stowarzysze-
nie Budowniczych Polski Ludowej im. Wandy Wasilewskiej, sekcja Paryż. 
Redaktor „Kultury”, jak przystało na wprawnego „przywódcę”, sprawdza 
skuteczność planu akcji. Wysyła egzemplarz „mistyfikacyjny” do Jerzego 
Stempowskiego, który nie kryjąc negatywnych emocji, odpisuje: 

Przysłał mi Pan książkę Kornagi Wyzwolenie. Zacząłem ją czytać i widzę, 
że komuniści stają najbliżej wzorów faszystowskich. Powieść ta jest pa-
skudna, histeryczna, pełna fałszywej krzepy. Widzę, że widocznie nie jest 
wcale wydana w Paryżu, bo tytuł jest doklejony. Czy jest to literatura na 
wynos, nie mająca debiutu w kraju? I kim jest Kornaga? [Giedroyć, 
Stempowski 1998, 270–272] 

Uradowany, że podstęp się udał, Giedroyć odpowiada listem, śpiesznie 
wyjaśniając: „Bardzo się ucieszyłem, że Wyzwolenie Kornagi przez chwilę 
wziął Pan za wydawnictwo komunistyczne. Jest to wydana przeze mnie 
edycja »krajowa« Prise du pouvoir Miłosza. Nabieram nadziei, że wysłany na-
kład przekroczył granicę” [Giedroyć, Stempowski 1998, 272]. Niepochlebna 
ocena powieści została przez redaktora „Kultury” jakby niezauważona, po-
została bez komentarza. Opublikowanie polskiej wersji powieści w bliskim 
czasie z Doliną Issy wydaje się w pewnym sensie wzmacniać jej sygnały auto-
biograficzne. 

W Przypisie po latach, napisanym w maju 1999 roku i od tego czasu obec-
nym w polskich wznowieniach Zdobycia władzy, jej autor stwierdza: 

Sam przez długi czas miałem do tej książki stosunek niechętny. Nie dla-
tego, że mógłbym jej coś politycznie zarzucić. […] Nie, moje zastrzeże-
nia stąd pochodziły, że jest to powieść polityczna, a ja chciałem cały ten 
labirynt zostawić za sobą i napisałem w tym celu inną powieść, Dolinę Is-
sy, w której polityka jest niemal nieobecna [Miłosz 1999, 9]. 

Wiele lat wcześniej w rozmowie z Renatą Gorczyńską potwierdza jej suge-
stię, że Zdobycie władzy to jego „niekochane dziecko” i że „jest w jakimś sen-
sie pochodną Zniewolonego umysłu” [Gorczyńska 1992, 93]. Jest więc w dal-
szym ciągu motywowana potrzebą rozrachunku z własnym środowiskiem 
inteligenckim (intelektualistów), stosunkiem do polskości, historii i własną 
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biografią. Dolina Issy jawi się więc tu w odczuciu pisarza jako stanowczy 
odwrót od polityki i rodzaj leczniczego zabiegu. Terapeutyczne wysiłki zaję-
ły twórcy kilka trudnych lat. Od pisanego na gorąco Zniewolonego umysłu do 
chłodnego zdystansowanego tonu Zdobycia władzy droga prowadziła przez, 
między innymi, artykuł Nie opublikowany w „Kulturze” w maju 1951 roku. 
Głosy najbliższych współpracowników Giedroycia na temat owego wystą-
pienia autora Traktatu moralnego były przeważnie negatywne. Są publikowane 
i stały się już dziedzictwem historii literatury, ale warto przypomnieć istotną 
dla podjętego dyskursu opinię Redaktora „Kultury”. W liście do Mieroszew-
skiego z 19 stycznia 1953 roku napisał następujące słowa o Miłoszu: 

On w gruncie rzeczy jest całkowicie pod wpływem marksizmu i różni go od 
emigracji fakt, że my w większości, rozpatrując sprawę polską, wychodzimy 
z sytuacji, jaką zostawiliśmy za sobą w 1939 r., a on wychodzi z sytuacji 
obecnej i dlatego jego głównym zainteresowaniem jest sprawa, dlaczego ko-
munizm »nie działa« i co należy zrobić i w jakim sensie go »odstalinić«, by 
działał. Myślę, że gdyby dziś czy za dziesięć lat można było wrócić do Kra-
ju, to większość inteligentów tak właśnie będzie rozumowała, jak Miłosz 
[Giedroyć, Mieroszewski 1999, 252]. 

Dla odmiany autor Szkiców piórkiem pomawiał Miłosza, przeczytawszy Nie, 
o „zatrucie duszy” i przewidywał, „ile wysiłku będzie wymagało odtrucie” 
[Giedroyć, Bobkowski 1977, 188]. Interesującą opinię na temat Zdobycia 
władzy i jego autora wystawia w swych Dziennikach Witold Gombrowicz, 
który czytał książkę w wersji francuskiej: 

Miłosz: La Preis du pouvoir. Bardzo silna książka. Miłosz to dla mnie przeżycie. 
Jedyny z pisarzy na emigracji, którego naprawdę zmoczyła ta burza. Innych – 
nie. Byli wprawdzie na deszczu, ale z parasolami. Miłosz został zmoczony do 
nitki, a w końcu huragan zdarł z niego ubranie – wrócił nagi […]. Miłosz 
wie. […] Jemu w blasku nawałnicy ukazało się coś… meduza naszego czasu. 
Od której Miłosz padł spustoszony. Spustoszony? Może za bardzo. Wta-
jemniczony? Czy nie zanadto, lub raczej – czy nie za bierne to wtajemnicze-
nie? Wsłuchiwać się w swój czas? Tak. Ale nie – poddawać się czasowi 
[Gombrowicz 1986, 149–150]. 

W dalszych fragmentach swej wypowiedzi twórca Ferdydurke (znamienne!) 
wskazuje na „błąd” Miłosza polegający na lojalności „wobec swoich braci 
w nieszczęściu”, co jest konsekwencją tego, że „pozwolił, aby Historia na-
rzuciła mu nie tylko temat, ale i pewną postawę, którą nazwałbym postawą 
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człowieka przewróconego” [Gombrowicz 1986, 150]. Twórczość i sztuka 
mają swoje prawa – dowodzi Gombrowicz: „Hegel? Hegel niewiele ma 
wspólnego z nami, gdyż my jesteśmy tańcem”. Czesław Miłosz nie wypierał 
się heglizmu, świadomie stwierdzał we wspomnieniach: 

wkręciłem się w heglizm, bardzo dla mnie niezdrowy. Heglowskie podszepty 
Krońskiego były w jakimś stopniu wyzwalające, to na pewno. Wyzwalały od 
przeszłości, od jakiegoś kompleksu polskiego, nazwijmy to, bogoojczyźnia-
nego. Więc okazały się w pewnym sensie potrzebne. Ale z drugiej strony by-
ło to bardzo obce mojej naturze i wyjaławiało mnie poetycko. Stąd Dolina Is-
sy była zabiegiem terapeutycznym. Chociaż niektóre wiersze z tego okresu, 
jak właśnie Koncert, są wybitnie „moje”. To znaczy takie, gdzie nie wkracza 
publicystyka [Gorczyńska 1992, 90]. 

Poezja, jak dawniej, miała być znów jego żywiołem. Publicystyka politycz-
na przestawała go interesować, chociaż to jej zawdzięcza Miłosz fakt upo-
wszechnienia na świecie swego nazwiska w owym czasie. Zniewolony umysł 
w opinii zachodnich czytelników, zwłaszcza intelektualistów, uchodził za 
ważne studium totalitaryzmu i często był przywoływany w refleksji nad jego 
fenomenem. A proza powieściowa, czy była w zasięgu uwagi poety? Może, 
ale z pewnością nie polityczna; wyrazi to zdecydowanie: 

Nigdy polityka nie była moim powołaniem. Nigdy akcja polityczna ani 
żadna w ogóle akcja nie była moim powołaniem. […] Zdobycie władzy naj-
wyraźniej odbiega od moich kwalifikacji. Poza tym, biorąc pod uwagę moją 
wiedzę o rzeczywistości tamtego okresu, to książka tak się ma do tej rze-
czywistości jak równanie matematyczne do świata pełnego kolorów, barw 
i indywidualnych odcieni. To jest wykoncypowane. To jest robienie jakie-
goś ekstraktu postaw ludzkich […]. Realność polska była bardzo specy-
ficzna [Gorczyńska 1992, 94–95]. 

Twórca wierny jest dawnym wskazaniom poetyki prozy realistycznej, tej 
czerpiącej ze wskazań myśli oświeceniowej, nakazującej, że kreowany świat 
dzieła musi znajdować przełożenie na własne doświadczenie, wiedzę, talent 
i rozum, bo największym dramatem człowieka wydaje się być miso logos – 
nieprzyjaciel tego ostatniego. Obraz walk powstańczych w Warszawie musi 
więc znaleźć jakieś „dokumentarne” uzasadnienie, bo nie ma on umocowa-
nia biograficznego. I znów chciałoby się powiedzieć, że ta powieść jest także 
(oprócz biograficznej) quasi-dokumentarna. Krótkie wyjaśnienie wskazujące 
na „zapożyczenia” źródłowe inicjuje dzieło i w jakiejś mierze burzy iluzję 
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literackości (fikcyjności) na rzecz faktu. Wskazanie opowieści Przemarsz przez 
piekło, uczestnika postania warszawskiego, opublikowanej w 1945 roku 
(Wyd. Fuks, następnie Wyd. PAX), ma także w pewien sposób „usprawie-
dliwiać” szkicowość i powierzchowność wątków powstańczych w tej krót-
kiej powieści, której epicki zamiar kompozycyjny został ostatecznie sprowa-
dzony do szkicu (autor mówi „ekstraktu”) ludzkich postaw i środowisk. Ten 
„przed-tekst” do powieści brzmi następująco: 

Większość postaci tej powieści jest fikcyjna. Spośród postaci rzeczywi-
stych postacie kapitana Osmana i strzelca Bertranda zostały zaczerpnięte, 
podobnie jak i kilka innych szczegółów, z kroniki walk na Starym Mie-
ście, Przemarsz przez piekło, spisanej przez Stanisława Podlewskiego. Star-
szy strzelec Bertrand to Zbigniew, Andrzej Maciejewski, o którym pisze 
Podlewski, że „należał do najciekawszych żołnierzy batalionu harcerskie-
go »Wigry«”. Jego osobowość, przekonania, zachowanie całkowicie za-
wiera powieściowy portret wybornego strzelca pacyfisty, głosiciela haseł 
internacjonalistycznych, wolności jednostki, przeciwnika nacjonalizmu 
i totalizmu (stąd wybór jego pseudonimu dla wskazania na swego duchowe-
go przywódcę Bertranda Rusella), spożytkowany został przez autora powie-
ści do przeciwstawienia mu postawy zgoła innej – narodowca Michała. 
Współczesny czytelnik posiada już szerszy kontekst odwołań do literatury 
i dokumentów na temat powstania warszawskiego; nawet późniejsze książki 
eseisty i historyka, oficera AK, Stanisława Podlewskiego jak: Rapsodia żolibor-
ska, Wierni Bogu i ojczyźnie uzupełniają obraz wydarzeń – a powieść Miłosza, 
paradoksalnie, sytuują w przestrzeni fabularnej powieści o polityce z historią 
w tle. Poeta to doskonale wyczuwał; po latach stwierdzi: „…ale ja nie lubię 
tej książki […]. Są ludzie, którzy odchodzą za daleko od swoich powołań 
i nie mogą nic wartościowego wykonać. Człowiek musi mniej więcej trzymać 
się swojego powołania. Pisanie książek na temat historycznych tragedii nie 
jest moim powołaniem” [Gorczyńska 1992, 94]. 

Warto przypomnieć, że bezpośrednią przyczyną napisania powieści Zdoby-
cie władzy była chęć wzięcia udziału w konkursie na powieść napisaną 
w jednym z języków europejskich, ogłoszonym w 1952 roku przez Les Gu-
ildes du Livre w Szwajcarii. Ewentualna nagroda, czego Miłosz nie ukrywa, 
znacznie polepszyłaby trudny status bytowy pisarza, gdy podjął decyzję 
o pozostaniu na obczyźnie. Proza powieściowa była dla poety (do tego mo-
mentu) terram incognitam, w którą jednak wchodził twórca odważnie, nawet 
z pewną nonszalancją znajdującą oparcie w nazwisku teoretyka gatunku. 
W Przypisie po latach autor Doliny Issy wyznaje: 
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Postanowiłem wziąć udział w konkursie, chociaż nigdy dotychczas po-
wieści nie napisałem. Mogłem powziąć taką decyzję, ponieważ, zgadzając 
się w tym ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, nie uważałem powie-
ści za dzieło sztuki, jedynie za „worek”, żeby autor mógł tam umieścić 
to, co ma na wątrobie [Miłosz 2007, 7]. 

Co, prócz sytuacji materialnej i braku pokory wobec powieściowej formy 
dzieła, motywowało twórcę do napisania pierwszej swej „fabuły”. Miłosz 
wskazuje na bardzo osobiste przyczyny: 

Miałem na wątrobie lata drugiej wojny światowej w Polsce i koniec Pol-
ski międzywojennego dwudziestolecia. A czytałem wtedy Tukidydesa 
w przekładzie francuskim o rewolucji na wyspie Korkyra (dziś Korfu) 
i jego wstrzemięźliwy a bezstronny opis utwierdził mnie w przekonaniu, 
że to, co się stało w Polsce w 1944/45 roku, ma w istocie wymiar po-
dobny antycznej tragedii i zasługuje na pokazanie w całej surowości faktów. 
Moja powieść miała więc możliwie dokładnie opowiedzieć, „jak było”, nie 
dając się skusić żadnym moralizującym zapędom [Miłosz 2007, 7–8]. 

Można więc postawić tezę, że ta powieść pisana dla jasno wytyczonego ce-
lu, w pośpiechu, w ciągu dwóch miesięcy, wynika jednak ze źródeł bardzo 
osobistych, autobiograficznych. Ślady tych wątków odnajduje czytelnik ła-
two także w biografii powieściowej Piotra Kwinto, którą wyposażył autor 
zarówno w fakty z własnego życiorysu (dawny żołnierz I Dywizji wyjeżdża, 
a właściwie ucieka z Polski, gdy już nie potrafi dalej służyć dyktatorom no-
wego porządku), jak też w kreację epizodycznych losów wojennych bohatera 
żywo przypominających biografię Pawła Hertza, jego powrót z Kazachstanu 
z armią Berlinga do kraju. Oczywiście nie tylko ta jedna postać jest w powie-
ści nośnikiem ideowych rozrachunków z niedawną przeszłością i teraźniej-
szością. Jak przystało na powieść polityczną, a za taką ją uważał autor, no-
śnikami „ideologemów” są tu różne poziomy tekstu. Przemyślenia Piotra na 
temat dziejów historii i nowego społeczno-politycznego porządku w Polsce 
po 1945 roku są tożsame z tymi, które można przeczytać w publicystyce 
Miłosza i jego poezji, ale ta, czasem wewnętrznie niespójna, postać ma 
w powieści wsparcie w osobie profesora Gila, ideologa powieści, studiujące-
go Wojnę peloponeską Tukidydesa. A była to, jak wyznaje Miłosz, jego lektura 
czasowo zbieżna z pisaniem powieści. Cytaty z dzieła greckiego historyka 
„inkrustują” obie części powieści: Lato 1944 i Aż do Elby, są trafnym zarów-
no artystycznie, jak i myślowo dopełnieniem kwestii ideowej utworu o klęsce 
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oraz tragedii jednostki ludzkiej i narodu. Właśnie narodu, bowiem nie ogra-
nicza się tu pisarz do ukazania tylko środowisk inteligenckich, ale – w od-
różnieniu do Zniewolonego umysłu – wprowadza w akcję powieści postacie 
z różnych grup społecznych, środowisk robotniczych i wiejskich. Są to stu-
denci, drukarze, socjaliści, zakonnicy, księża, powstańcy warszawscy i party-
zanci czasów powojennych oraz polityczny aparat utrwalającej się władzy 
komunistycznej. Jednakże cytacje i aluzje do dzieła ateńskiego polityka 
i historyka mają – oprócz wskazań na racjonalistyczną metodę opisu wyda-
rzeń mu współczesnych, co owocowało przekazem zdystansowanym, 
chłodnym, pozbawionym emocji – także pośrednio reprezentować pogląd 
na temat ludzkiej istoty, która zwykła w wyborach kierować się własną ko-
rzyścią. Poeta już wcześniej, w Traktacie moralnym, wskazał na nurtujący go 
problem wyboru sposobu życia w czasie katastrofy; w utworze pojawia się 
także postać Tukidydesa: 

Mając znajomość z nocy kresem 
Zasiadaj nad Tukidydesem 
I purpurowy sok destyluj, 
Aż palcem dotkniesz ziarna stylu 
I szukaj, jaki wtedy będzie 
Ślad stopy ludzkiej na legendzie 
[Traktat moralny, Miłosz 1993] 

Autobiografizm tej powieści zdaje się być wzmocniony odczuciem czytel-
nika, że jest ona ciągiem dalszym rozrachunków i porachunków pisarza ze 
stalinizmem. Forma powieściowa pozwalała mu wyrazić w dialogach i mo-
nologach wewnętrznych postaci zarówno swój stosunek do historiozofii, 
marksizmu, nowej sytuacji politycznej w Polsce po 1945 roku, jak też wpleść 
dyskurs oceniający przedwojenną rzeczywistość i wyrazić swe zdanie na 
temat przyszłości. Wyrazisty sygnał autobiograficzny zyskuje powieść, gdy 
przypomnimy słowa jej autora jasno sytuującego swe dzieło w relacji do 
powieści swego przyjaciela Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament: 

Temat mój był więc jasno określony i zależało mi na ujęciu złożoności 
zjawisk za pośrednictwem możliwie wielu sytuacji i postaci na ograni-
czonej liczbie stronic. Żadnej takiej powieści politycznej w Polsce ani 
na emigracji nie było. Wymiar tragiczny przeziera w Popiele i diamencie 
Jerzego Andrzejewskiego, ale znika, poddany ideologicznej przeróbce 
[Miłosz 2007, 8]. 
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Ograniczenie formy epickiej i postanowienie nieulegania „moralizującym 
zapędom” już na wstępie skazuje autora na schematyczne i epizodyczne 
przedstawienie systemu władzy totalitarnej. Stanisław Barańczak w Przedmo-
wie do szwedzkiego i amerykańskiego wydania „Zdobycia władzy” napisał: 

„Nic nie można wyrazić inaczej niż poprzez szczegół” – notuje jedna 
z postaci powieści i zdanie to wyraża istotę metody pisarskiej Miłosza, sto-
sowanej przez niego z równym powodzeniem tak w poezji, jak i w pro-
zie. Dramaty historii i paradoksy bytu ukazywane są w jego twórczości 
zawsze metodą pars pro toto, przez skupienie uwagi na drobnych, cząst-
kowych szczegółach rzeczywistości. Podobnie w Zdobyciu władzy mamy 
do czynienia nie z ogólną panoramą historycznych wydarzeń, ale z kil-
koma indywidualnymi biografiami, naszkicowanymi oszczędnie i wyryw-
kowo [Barańczak 1999, 212]. 

Kreowane w powieści postaci nie mają więc psychologicznej głębi, są nie-
co statyczne, papierowe, ponieważ są wyrazicielami określonych postaw; 
muszą się jasno rysować w tej galerii osób dramatu historii. Pisarz jednak 
obdarza czyny i postępowanie swych bohaterów zróżnicowanymi motywa-
cjami, które wyjaśniają przymus ugięcia się przed totalitarnym walcem dzie-
jów. Dziełu nie sposób zarzucić założonej, jawnej tendencyjności, chociaż 
powieść polityczna powinna ją zawierać w formule ideologicznych i poli-
tycznych doktryn zaprezentowanych z założenia do upowszechnienia, prze-
konania czytelnika. 

Zdobycie władzy czytane dzisiaj, paradoksalnie, nabiera właściwości utworu 
pamfletowego, który z założenia emocjonalny w tonie, preferuje raczej ucz-
ciwość w konstrukcji realiów i wszechogarniającym poczuciu klęski. Żaden 
z bohaterów nie ma świadomości zwycięstwa, tylko perspektywę śmierci, 
wycofania, ucieczki i kolaboracji z władzą. Zarówno ci, którzy władzę zdo-
byli, jak i zwyciężeni dopuszczają się manipulacji doktrynami: religijnymi 
i politycznymi – czynią to oficerowie Urzędu Bezpieczeństwa, fachowcy od 
propagandy, jak również postacie o prawicowych przekonaniach. Ma rację 
Miłosz, twierdząc, że w momencie powstawania powieść jego nie miała 
podobnego wzorca w Polsce i na emigracji. Wyziera z niej twarz pisarza, 
który pozbawiony jest jakichkolwiek nadziei i miraży, że może szybko ulec 
zmianie sytuacja państw środkowej Europy. Czesław Miłosz już właściwie 
rozpoznał mechanizmy historii toczącego się dwudziestego wieku. Będzie to 
systematycznie akcentował w poezji i esejach. Jest twórcą, który wcześniej 
niż inni pojął, że podstawowym złem wszelkiego totalitaryzmu jest przekre-
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ślanie tradycji i zniesienie systemu wartości; to prowadzi człowieka do kapi-
tulacji w imię przetrwania i sięgania po zręczne sposoby wytłumaczenia 
swych zachowań. Opisywany w Zdobyciu władzy pejzaż komunistycznej rze-
czywistości nie jawi się jako teren walki jednoznacznych wartości: po jednej 
stronie patrioci, po drugiej – zdrajcy, agresorzy i ci, co wyrażają bezwzględny 
sprzeciw i pragnienie wolności. Obraz jest bardziej skomplikowany i to chy-
ba jest nieprzemijalną wartością powieści, już nie politycznej, jaką pragnął 
napisać Miłosz, ale historycznej, albo quasi-biograficznej z historią w tle. 
W perspektywie długiego trwania stała się bliższa dokumentarnej odmianie 
powieści historycznej opartej na źródłach. W tej powieści czytanej dzisiaj 
polityka została rozmyta, przefiltrowana przez czas. 

Czy tak była czytana po roku 1980, gdy została wznowiona w obiegu nie-
zależnym? Czy była czytana jako powieść polityczna (gatunek szybko się 
starzejący!), która mogła skutecznie oddziaływać na młodych czytelników 
żyjących w realiach komunistycznego państwa? Ta zapomniana powieść, 
której znaczenie sam autor pomniejszał, zyskała za sprawą wydarzeń dzie-
jowych nową falę recepcji. Stanisław Barańczak wspomina: 

Pamiętam, jak rozchwytywana była w Polsce ta powieść, gdy w roku 
1980 wznowiła ją jedna z niecenzurowanych oficyn […]; pamiętam też 
parę przenikliwych esejów, jakie na jej temat napisali krytycy młodszego 
pokolenia. Zarówno polska publiczność literacka, jak i krytyka odkryły 
Zdobycie władzy na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych jako 
powieść polityczną o nieoczekiwanej aktualności [Barańczak 1999, 211]. 

Fakt zainteresowania powieścią jest bezsprzeczny, ale podobnych odczy-
tań zapomnianych lub nieistniejących w obiegu oficjalnym książek w owym 
czasie było wiele. Zachłannie je „konsumowano”, zwłaszcza masowy i młody 
czytelnik dowiadywał się z ich lektury o faktach z historii dotychczas w szczegó-
łach mu nieznanych. Taktował ją bardziej jako prozę historyczną bądź faktogra-
ficzną. Był to czas szczególnego zainteresowania najnowszą historią Polski. 
Czas powstania „Solidarności” przyczynił się do złagodzenia cenzury, co sprzy-
jało ukazywaniu się wielu nowych utworów i publikacji ujawniających nieznane 
dotychczas szerokiej publiczności fakty i zdarzenia, także natury politycznej. 
To się czytało i poznawało jak historię, uprawiało się politykę. Łatwiej zgo-
dzić się z taką oto diagnozą Barańczaka o tamtym czasie: 

Wiele faktów po raz pierwszy ujawniono; o innych, znanych powszech-
nie, lecz zbyt dotąd „drażliwych”, zaczęto mówić i pisać publicznie. 
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W ten sposób również masowy czytelnik – a nie, jak dotąd, tylko garstka 
wtajemniczonych – zyskiwał możność odczytania Zdobycia władzy jako 
„powieści z kluczem”. Gdy książkę zaczęły rozpowszechniać niezależne 
oficyny, w ogólnej świadomości odbiorców istniał już pewien zasób wie-
dzy historycznej, który pozwalał dostrzec pod fikcyjnymi z pozoru po-
staciami ich rzeczywiste pierwowzory [Barańczak 1999, 213]. 

Kilka postaci powieściowych zostało wykreowanych na podobieństwo 
osób należących już do rzeczywistości historycznej lat okupacji i czasów 
powojennej Polski. Michał Kamieński to wierne odbicie Bolesława Piasec-
kiego, założyciela PAX-u, a Baruga ma wiele cech Jerzego Borejszy. Wątek 
Tadeusza osnuty został wokół historii rozstrzelanego przez Niemców poety 
– Tadeusza Hollendera. Wygląd i osobowość Bruna przypominają Adolfa 
Rudnickiego. Gdyby dokładnie użyć „klucza” do tej powieści, można by 
odkryć podobieństwo postaci jezuity Ignacego do biografii księdza Józefa 
Warszawskiego, uczestnika powstania warszawskiego, majora AK2. Biografia 
powieściowa Wintera pozwala (chociaż nie całkowicie) zestawić ją z faktami 
z życia Putramenta. A Bunio to może Janusz Minkiewicz? Zapewne trzydzieści 
lat temu, przypomniana przez mnie powieść nagrodzonego Noblem poety, 
wyraźnie lekturowo sytuująca się w kontekście niemniej poczytnego Zniewolonego 
umysłu, mogła mieć jeszcze powab powieści politycznej, ale czytana dzisiaj traci 
go na rzecz dyskursu o historii czy napisanego prozą „traktatu historycznego”. 
Już dawno temu Kazimierz Wyka, analizując Mury Jerycha Tadeusza Brezy, do-
konał rozdzielenia w obrębie gatunku na powieść polityczną i powieść o polity-
ce. Gdy powieść ściśle „styka się z codziennym życiem prostego człowieka” 
[Wyka 1974, 196], gdy obrazuje sposoby „uprawiania” polityki, obnaża jej tryby, 
schematy, zdaniem Wyki mamy do czynienia z powieścią polityczną. Jeżeli lu-
dzie uprawiający politykę są w centrum zainteresowania formy powieściowej, 
gdy ci, którzy sprawują władzę, „aranżują akcje polityczne”, ujawniają „motywy 
[politycznych] decyzji” [Wyka 1974, 196] – stosowniej ją nazwać powieścią 
o polityce. Powieść Czesława Miłosza Zdobycie władzy właściwie reprezentuje 
cechy obu tych rozdzielonych typów powieści, bowiem obrazuje strategię 
zdobywania władzy i metody jej sprawowania oraz modeluje ludzkie losy 
i sposób myślenia zdeterminowane politycznymi realiami. 

Oprócz szerokiej panoramy fikcyjnych postaci występują w powieści tylko 
epizodycznie osoby przynależne przestrzeni wielkiej historii. Historii, której 
                                                           

2 Ks. Józef Warszawski, ps. Ojciec Paweł, nazywany był przez powstańców „chodzącym 
tabernakulum”. Urodził się w 1903 roku, zmarł w 1997 roku.  
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prawa fascynowały autora Traktatu moralnego. Profesor Gil podaje w wątpli-
wość wiarę w naukę (powszechną w nowej rzeczywistości, stanowiącą pod-
stawę wychowania zwłaszcza młodego pokolenia), uzasadnia okrucieństwo 
„nowego świata” brakiem „szacunku wobec złożoności człowieka”. Powie-
ściowy translator Wojny peloponeskiej, mając świadomość, że opisuje „niebez-
pieczny obraz historii” dla zdobywców władzy, rozmyśla: 

Marks, brodaty obrazoburca, niszczyciel absolutnych prawd, wielbiciel 
Ajschylosa, czyż mógł przypuścić, że w jego imię pokolenia będą masze-
rować w karnych kohortach, przekonywane przez tych, co posiedli siłę, 
o wiedzy, która nareszcie stała się udziałem ludzkiego gatunku? Wiedza, 
niewzruszalna, dlatego że wsparta siłą, że według tej wiedzy siła jest po-
twierdzeniem najwyższym, koło bez wyjścia genialnego Hegla. Za cztery-
sta, za pięćset lat uśmiech politowania będzie pojawiał się na twarzach 
tych, którzy będą wymawiali słowo: Weltgeist [Miłosz 1999, 103]. 

„Koło bez wyjścia” obrazuje dostatecznie jasno deterministyczną wizję 
dziejów ludzkości. Jednostka ma tu niewiele do zdziałania. Charakterystycz-
ne, że większość postaci powieściowych (nie akceptując teraźniejszości) nie 
opowiada się pozytywnie za jakimś określonym fragmentem przeszłości 
(dawnej bądź tej niedawnej, której byli uczestnikami). Stosunek do czasów 
międzywojennych jest z gruntu niechętny, by nie powiedzieć nienawistny 
i to zarówno dla Piotra Kwinto, który wracając do Polski z Dywizją Ko-
ściuszkowską nazywa siebie obywatelem Pompei i Herkulanum, jak i dla 
logika Bertranda o pacyfistycznych przekonaniach. Także poczucie bezna-
dziejności jasno wyraża Stefan Cisowski (Foka), powstaniec warszawski, 
który to, co robi (czyn zbrojny), uważa za pozbawione sensu. Jego argumen-
ty, sposób zachowania bardzo przypominają Maćka Chełmickiego z Popiołu 
i diamentu. Jerzy Andrzejewski próbuje jednak analizować intencje czynów 
bohatera swej powieści, autor sięga tu po konflikt sprzecznych wartości i mit 
wierności sobie i swym wyborom. Stanisław Gawliński, w swych Politycznych 
obowiązkach…, analizując prozy polityczne po 1945 roku, następująco ocenia 
powieść Popiół i diament i jej autora: 

Jerzy Andrzejewski-moralista sądzi, lecz nie odrzuca swoich przegranych 
postaci. Są przecież reprezentantami pokolenia, które walczyło o wolność, 
dzielą z tym pokoleniem jego tragiczny los powojenny. Czyny Chełmickie-
go i Kosseckich są ze wszech miar naganne, sugeruje pisarz i stara się zro-
zumieć owe czyny konspiratorów, badając ich subiektywne czyste intencje. 
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[…] [N]ie mógł Andrzejewski napisać prawdziwie udanej powieści. Świa-
domie obrał drogę inną – pozory niemal antycznej tragedii z jej nierozwią-
zywalnym konfliktem sprzecznych wartości [Gawliński 1993, 38]. 

Takiego umocowania psychologicznego i moralistycznego nie posiadają 
bohaterowie powieści Miłosza. Zdobycie władzy pisane z większego dystansu 
do rzeczywistości wojennej i przestrzennego oddalenia (emigracja) dawały 
teoretycznie pisarzowi większą swobodę w wyborze stylu wypowiedzi 
i głębszej oceny dziejowych wydarzeń. Przygnębiający, powszechny brak 
wiary cechuje w powieści nie tylko zwyciężonych. Także zwycięzcy nie są 
skłonni ufać jakimkolwiek doktrynom i ideologiom. Julian Halpern, przed 
wojną przeciwnik Hegla, poddaje się konieczności dziejów, bowiem przestał 
ufać w przyszłość, która byłaby lepsza niż teraźniejszość. To przekonanie 
jest bliskie twierdzeniu Karla Poppera o tym, że przyszłość społeczeństw 
jest zagadką trudną do przewidzenia, a każda teoria roszcząca sobie prawo 
do posiadania takiej wiedzy (dla przykładu komunizm, który zakładał zbu-
dowanie szczęśliwości mas ludowych) jest z założenia fałszywa. „Rozu-
miem, że inaczej nie może być” – to słowa konkludujące spotkanie przyja-
ciół po czasach okupacji i próbie zrozumienia nowej rzeczywistości. Julian 
w rozmowie z Piotrem najostrzej ocenia londyńską emigrację i AK: 

– Te deklamujące psy. Zostaną w Anglii i lata będą szły, i będzie ich zżerać 
ich własne kłamstwo. Będą wydawać dwa pisma zwalczające się nawzajem: 
„Pszczółka Londyńska” i „Osa Szkocka”. Na tym dokonają żywota. – 
Wiesz także coś o nowym wspaniałym świecie. – Naturalnie, że wiem. Nikt 
nie wybiera czasu, w którym się urodził. Ani obyczajów. Ani, choć źle zno-
si samolot, nie będzie podróżował karetą [Miłosz 1999, 33–34]. 

Julian szybko wyzbywa się sentymentów do dawnego świata i złudzeń do-
tyczących wyjazdu Piotra z Polski, uspokajająco stwierdza: 

Zobaczysz, że tam na Zachodzie, nie ma już o co zaczepić rąk ni umysłu. 
Nie jesteś idiotą. Nikt nie wyrzeka się królestwa za miskę soczewicy. Jesteś 
z nami. Kto jest z nami, będzie miał wszystko. Pieniądze, które dla takich 
jak my się nie liczą, książki, podróże. Sam widzisz. Chcesz podróży, jest ci 
to udzielone. I tam to zobaczysz wyraźniej niż tu [Miłosz 1999, 202]. 

Mechanizmy manipulacji ilustruje w powieści, między innymi, rozmowa, 
jaką prowadzi Wolin, oficer NKWD z Michałem Kaniowskim, przedstawi-



180 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2011 • 1 (7) 

cielem przedwojennego ruchu faszystowskiego w Polsce. Oto naprzeciw 
siebie usiedli dwaj „mocni” ludzie o silnych osobowościach. Kat i ofiara. 
Dialog toczy się „na argumenty” i jest to chyba jedna z lepszych scen powie-
ści. Są prawdziwymi ideologami, chociaż nie budzą emocji pozytywnych ani 
narratora powieści, ani chyba czytelnika – bo nie są autorytetami. Wytrawni 
gracze, nawet wyciągnięty z kazamat SB Michał nie traci głowy; stawia wa-
runki, przystaje na kompromisy, bo wie, że obaj mają swój cel do osiągnię-
cia. Wolin – inkwizytor, jak go nazywa autor, stawia sprawę chłodno, otwar-
cie, mając pewność, że wygrana znów jest po jego stronie: 

Wy dajecie swoje nazwisko. W zamian za to będziecie mogli legalnie 
praktykować duchowy opór. My w tej chwili i tak jesteśmy pewni zwy-
cięstwa. Możemy się spróbować. Wasz Nietzsche zrozumiał z opóź-
nieniem, że Bóg umarł. Trójca Hegla urodziła się z waszej katolickiej 
Trójcy [Miłosz 1999, 200]. 

Ostatnie rozdziały powieści dają odczuć jakieś wyraźne ciążenia ku zam-
knięciu; mają postać obrazków, jakby filmowych kadrów, gdzieś ginie zało-
żona przez autora chęć panoramicznego ujęcia społecznej rzeczywistości. 
Czy przestała się liczyć? Autor w ostatnich akapitach powieści odsyła czy-
telnika do swego wiersza. Czyni to oczywiście aluzyjnie i autoironicznie, ale 
ma też ten chwyt (czy zamierzony?) walor przesłania, pragmatycznej wska-
zówki dla trwania, przetrwania: „Jak powiadał złośliwy anonimowy poeta: 
»Z małego nasienia prawdy wyprowadzaj roślinę kłamstwa / Nie naśladuj 
tych, co kłamią, lekceważ rzeczywistość«” [Miłosz 1999, 211]. 

Czy Zdobycie władzy Czesława Miłosza zdolne jest obecnie budzić emocje: 
wzruszać, zachęcać do nowych odczytań, ocen? Myślę, że przede wszystkim 
będzie interesować historyków literatury i nowych monografistów pisarstwa 
autora Doliny Issy. Ta powieść, dziś widać to wyraźniej aniżeli kiedykolwiek 
wcześniej, stanowi cezurę w artystycznej biografii Miłosza. Wyznacza mo-
ment, od którego bierze on rozbrat z polityczną publicystyką na korzyść 
twórczości poetyckiej, eseistycznej i krytycznoliterackiej. 
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Czesław Miłosz’s The Seizure of Power – Today 

The theme of the article is an attempt to answer the question concerning the way in which 
Czesław Miłosz’s novel The Seizure of Power exists in the contemporary readers’ reception. To 
which extent does it nowadays fulfill (or not) the functions for which it was artistically de-
signed half a century earlier? Is it attractive, or do the standards of reading evolved which 
made it old-fashioned and unable to provoke readers emotions? The article concentrates also 
on searching for important distinctive features for the type of novel that The Seizure of Power is 
or appears to be today. It can be regarded both as a novel concerning politics with a clear 
autobiographical suggestions and as a key novel of a certain factual value. By a contemporary 
(especially young) reader this first novel of the Nobel Prize Winner will be regarded as a 
historical prose. By literary critics and new monographers of the author of The Issa Valley it 
will be treated today like the caesura in Miłosz’s artistic biography – such attitude is now 
more visible than ever before. It marks the point from which he distances himself from 
political „journalism” and favors poetry, essays and criticism. 

Key words: Czesław Miłosz, The Seizure of Power, novel, reception 
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Zniewolony umysł – zmiana biegunów recepcji 

W jednej z rozmów z Czesławem Miłoszem Renata Gorczyńska pyta o to, 
czy Zniewolony umysł był pisany z myślą o czytelniku zachodnim. „Tak – odpo-
wiada bez wahania indagowany autor – może z nadzieją, że coś temu czytelni-
kowi z szerokiego świata można wytłumaczyć” [Gorczyńska 1992, 76]. Bez 
wątpienia cel został osiągnięty. Książka miała liczne wydania w rozmaitych 
językach i sam autor w cytowanej rozmowie przyznaje, że nie jest w stanie ich 
wszystkich ogarnąć. Oczywiście, oprócz przekładów „na jakieś egzotyczne języ-
ki” [Gorczyńska 1992, 77], dzieło Miłosza ukazało się po francusku, angielsku, 
niemiecku, włosku, hiszpańsku. Przekłady pojawiły się już w roku 1953, równo-
legle z wydaniem polskojęzycznym przygotowanym przez paryski Instytut Lite-
racki: angielski The Captive Mind w Wielkiej Brytanii i USA, Kanadzie, przekład 
niemiecki Verfűhrtes Denken oraz francuski La pensée captive. Rok później pojawiła 
się edycja hiszpańska El pensamiento cautivo, w roku 1955 – włoska La mente prigio-
niera, w roku 1956 – szwedzka Själar i fångenskap [Kosińska, Błach, Kasperek 
2009]. W dodatku, Zniewolony umysł od pierwszej chwili, o czym wspomina sam 
jego autor, „miał znakomite recenzje w amerykańskich pismach socjologicznych 
[…]. Ta książka jest do dzisiaj uważana za istotną pozycję w tej dziedzinie” 
[Gorczyńska 1992, 76]. Przekład niemiecki, podobnie jak francuski, zostały 
poprzedzone niezwykle korzystną dla autora przedmową Karla Jaspersa, która 
znalazła się także w pierwszym wydaniu hiszpańskim i szwedzkim. W USA 
docenili przenikliwość Miłosza specjaliści z zakresu socjologii i politologii czy na 
przykład ekscentryczny myśliciel i utopista Dwight MacDonald1. Dla Jasper-
                                                           

1 Jego sylwetkę zaprezentował polskiemu czytelnikowi Czesław Miłosz w paryskiej „Kultu-
rze” [1954, nr 4]. Przedruk w: Miłosz 1987, 145–154. 
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sa z kolei liczył się nie tyle polityczny wymiar komentowanego dzieła, ile 
jego przesłanie moralne, ukazanie procesu dysymulacji i transformacji we-
wnętrznej [Jaspers 1982, 7–11]. Pozostaje niewątpliwie faktem, że po tej 
pierwszej fali międzynarodowej recepcji Zniewolony umysł dla wielu osób po-
został najważniejszym dziełem Miłosza. Liczącym się, dodajmy, przede 
wszystkim jako klasyczne studium o stalinizmie, studium rozdwojenia jaźni 
w warunkach totalitarnych, wreszcie jako analiza „ideokratycznego” aspektu 
totalitaryzmu. 

Tekst pisany z myślą o czytelniku zachodnim najwięcej emocji wywołał 
jednak wśród rodaków późniejszego Noblisty, zarówno w kraju, jak i na 
emigracji. Pojawiły się zarzuty kryptokomunizmu, także w „obywatelskich” 
donosach do ambasady amerykańskiej w Paryżu, które na kilka lat odebrały 
Miłoszowi szansę na uzyskanie wizy. Środowisko londyńskie atakowało 
książkę jako z gruntu fałszywą w swoich diagnozach i jej autora jako wciąż 
„niebezpiecznego dla sprawy polskiej” byłego reżimowego dyplomatę, który 
pełen pychy i nieszczerze próbuje wybielać siebie i system, któremu dotąd 
wiernie służył. Do najbardziej znaczących głosów krytyki, płynących z emi-
gracji, zaliczyć trzeba polemikę przedstawioną przez Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego, pisarza związanego z paryską „Kulturą”. W Dzienniku pisa-
nym nocą podważył on teoretyczne podstawy wywodu Miłosza, wskazując 
masowy terror, a nie wiarę w historiografię komunizmu, jako wyjaśnienie 
poparcia udzielonego komunistom przez elity intelektualne. W miejscu rze-
komego „heglowskiego zawierzenia historii rozumnej” Herling-Grudziński 
widział: „maski strachu, znieprawienia, często głupoty, czasem ciągot do 
władzy” [Herling-Grudziński 1980, 20]. Książkę Miłosza docenił natomiast 
w swoim Dzienniku inny wielki emigrant Witold Gombrowicz [Gombrowicz 
1997, 149–151]. Emocje krajowe wokół Miłosza rozgorzały najpierw po 
ogłoszeniu przezeń decyzji o pozostaniu na emigracji w roku 1951. Ukaza-
nie się Zniewolonego umysłu wywołało ich drugą falę. O ówczesnym znaczeniu 
książki Miłosza świadczy fakt, że w roku 1956 na łamach oficjalnej prasy 
komentowano ją w zupełnym oderwaniu od dystrybucyjnych realiów. Zaka-
zane dzieło ostro krytykowali wyłącznie koncesjonowani czytelnicy, m.in.: 
Jerzy Putrament, Roman Bratny, Zygmunt Kałużyński2. Różnymi nielegal-
nymi drogami esej Miłosza trafiał też do innych przypadkowych, jak się 
wydaje, odbiorców. Pisaną dla pożytku obcego czytelnika książkę wydruko-

                                                           
2 Omawiam to szczegółowo w artykule „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza – fakt polityczny 

czy literacki [Pawelec 1998, 16–18]. 
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wano bowiem na biblijnym papierze w specjalnym miniaturowym formacie 
i zrzucano nad Polską na balonach w roku 19543. 

Fala komentarzy oraz światowych wznowień Zniewolonego umysłu w okresie 
dwóch kolejnych dekad zdecydowanie słabnie i powraca dopiero ze zdwo-
joną siłą po roku 1980. Na świecie jest to jeden z przejawów reakcji na przy-
znanie Miłoszowi literackiej Nagrody Nobla. Obok kolejnych edycji angiel-
skich, niemieckich, francuskich, hiszpańskich, reedycji szwedzkiej czy włoskiej, 
pojawiają się najwyraźniej zainspirowane nagrodą przekłady na norweski (1981), 
fiński (1983), grecki (1983), niderlandzki (1984). Prawdziwa eksplozja publikacji 
krajowych wiąże się przede wszystkim z rozwojem niezależnego obiegu po 
wydarzeniach Sierpnia 1980 roku. Do roku 1989 poza cenzurą ukazuje się bli-
sko trzydzieści różnych wydań Zniewolonego umysłu, mających najczęściej za pod-
stawę oryginalną edycję Instytutu Literackiego. Książka nadal budzi żywe emo-
cje, czego dowodem może być chociażby wypowiedź Zbigniewa Herberta 
w Hańbie domowej w roku 1986, z czytelną aluzją do kwestii tzw. „ukąszenia he-
glowskiego”: „Bardzo przepraszam, ale Hegel leżał już od stulecia pod darnią, 
a kąsał Berman, kąsał Sokorski, kąsał Kroński… Oni kąsali – nie Hegel” 
[Trznadel 1996, 288]. Pod koniec lat osiemdziesiątych serię szkiców poświęco-
nych Zniewolonemu umysłowi publikuje cenzurowane i ukazujące się legalnie, choć 
poza oficjalnym monopolem, pismo „Res Publica”. Są to dwa teksty Jana Strze-
leckiego [Strzelecki 1988a, 1988b] upominające się o nieopisaną przez Miłosza 
jakąś drugą stronę tego, co ukazane zostało w Zniewolonym umyśle w wyłącznej 
perspektywie „pustki” i „absurdu”, jako „najlepszych narzędzi pozwalających 
odtworzyć stan ducha” opisywanej formacji intelektualnej. Zdaniem Strzelec-
kiego: „Tekst Miłosza, jeśli dotyka tych spraw i doświadczeń, skupia się nie-
równie gęściej wokół »obalania« niż wokół »ukazywania« wartości” [Strze-
lecki 1988b, 49]. W innym numerze tego samego pisma z roku 1988 ukazały 
się jeszcze dwa artykuły o Zniewolonym umyśle. Jerzy Ziomek ogłosił glosę do 
portretów oznaczonych u Miłosza literami greckiego alfabetu [Ziomek 
1988]. Autor niniejszego artykułu proponował z kolei interpretację całości 
dzieła w kategoriach paraboli, uniwersalizującej odbiór dzieła i przekraczającej 
kontekst polityczny [Pawelec 1988]. Szkic ten, zupełnie nieoczekiwanie, już rok 
później, notabene z wyboru Czesława Miłosza, otwierał jako „przedmowa” 
pierwsze oficjalne krajowe wydanie Zniewolonego umysłu w roku 1989, dodajmy – 
w dużym stutysięcznym nakładzie. Podobnie zresztą jak i drugie wydanie 
w roku 1990, tym razem w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy. 

                                                           
3 Mówi o tym Miłosz w rozmowie. Zob. Gorczyńska 1992, 78–79. 
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Zmiana sytuacji politycznej w Polsce po Okrągłym Stole i po utworzeniu 
pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego, złagodze-
nie i następnie likwidacja cenzury (w roku 1990), stworzyły warunki dla 
masowego wręcz upowszechnienia dzieła Miłosza. Paradoksalnie oznaczało 
to wkrótce spadek zainteresowania jego tekstem jako żywym i aktualnym 
przekazem. W Polsce po roku 1989 Zniewolony umysł stawał się tym, czym 
wcześniej był dla Zachodu: dokumentem historycznym, „klasyczniejącym” 
z roku na rok studium o przygodzie intelektualistów z komunizmem, za-
chowującym głównie swoje walory edukacyjne. Widać to wyraźnie w napi-
sanym w roku 1990 przez Andrzeja Walickiego studium „Zniewolony umysł” 
po latach. Lektura tekstu Miłosza nakierowana jest w nim na przeszłość, co 
widać nawet w geście bezpośredniej aktualizacji jego przesłania, z wyraźną 
intencją czytania „ku przestrodze”: 

przypomnienie Zniewolonego umysłu potrzebne jest dziś co najmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu tendencji zachodniej lewicy – 
i nie tylko lewicy – do zdyskredytowania pojęcia totalitaryzmu jako pro-
duktu zimnej wojny, służącego nie nauce, lecz jedynie antykomuni-
stycznej krucjacie ideologicznej. Po drugie, jako antidotum na tenden-
cję diametralnie przeciwną (rozpowszechnioną zwłaszcza w Polsce), 
operującą terminem totalitaryzm w taki sposób, aby można było sto-
sować go do wszystkich faz i wariantów realnie istniejącego socjalizmu 
[Walicki 1993, 316–317]. 

Prawdopodobnie podobna motywacja, „ku przestrodze”, legła u podstaw 
nowej fali tłumaczeń książki, która przetoczyła się w latach dziewięćdziesią-
tych przez świeżo uwolnione od totalitarnego ucisku kraje nowych demo-
kracji. Kolejne edycje pojawiają się w przekładach: czeskim (1992), węgier-
skim (1992), bułgarskim (1992), litewskim (1995), chorwackim (1998), ło-
tewskim (1998), estońskim (1999), rumuńskim (1999). 

Książka Miłosza pisana dla „czytelnika z szerokiego świata” wzbudziła od 
razu emocje Polaków w kraju i na emigracji. Została nawet bez wiedzy auto-
ra i bez zgody wydawcy wykorzystana w legendarnym już propagandowym 
zrzucie balonowym. Tekst wchodzi później do kanonu polskich opozycyj-
nych lektur i to na pierwszym miejscu. Okazało się zatem, że Zniewolony 
umysł w momencie swojego powstania i przez cały czas trwania państwa 
komunistycznego, pozostając cenioną pozycją wśród znawców sowietologii 
zachodniej, trafiał przede wszystkim do intelektu i emocji polskiego odbior-
cy. Po nastaniu demokratycznych rządów pozostał jednak w Polsce zapisem 
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historii, który emocji, zwłaszcza w młodym pokoleniu, już nie wywołuje. 
Znamiennym tego dowodem może być relacja prasowa z Festiwalu Literac-
kiego im. Czesława Miłosza w Krakowie w roku 2009, podczas którego 
odbyła się debata: „Zniewolony umysł – Umysł wyzwolony”. Relacjonująca 
przebieg festiwalu dziennikarka pisze m.in.: 

Inaczej było podczas obleganych spotkań polskich twórców młodszego 
pokolenia – mało kto z nich uznał Zniewolony umysł za książkę dla siebie 
ważną (dla Adama Zagajewskiego był to jednak dowód na jej klasycz-
ność). Mimo to dyskusje bywały gorące. W piątek w piwnicach pubu Al-
chemia po wierszu przeczytali Tadeusz Dąbrowski, Marta Podgórnik, 
Andrzej Sosnowski, Edward Pasewicz, Dariusz Suska i Krzysztof Ko-
ehler. To w pewnym sensie dowód na nieaktualność dzieła Miłosza – za-
uważył prowadzący Piotr Śliwiński. – Zniewolony umysł opowiadał o dąże-
niu do jednego języka, a my usłyszeliśmy tutaj sześć różnych głosów 
[Niemczyńska 2009a, 15]. 

Podczas wspomnianej festiwalowej debaty okazało się natomiast, że tekst 
Miłosza z entuzjazmem komentowany był przez przedstawicieli innych 
narodów i to, co ciekawe, nie tylko tych zmagających się wprost z rozmai-
tymi dyktaturami. Ramin Dżahanbeglu, filozof irański, uznał, że książkę 
mogliby z wielkim pożytkiem czytać Irańczycy i że czytanie Miłosza w Te-
heranie „mogłoby pomóc przejść od ideologii kłamstwa do ideologii praw-
dy”4. Dla Dubravki Ugresić, pisarki chorwackiej, Zniewolony umysł to studium 
antropologiczne, „nie tylko o tym, jak komunizm zmienia ludzi”. Najszerszy 
kontekst współczesnego odczytania dzieła zakreślił amerykański literaturo-
znawca Robert Faggen: „Tak naprawdę jedyną ideologią obecną dziś 
w Ameryce jest nadużywanie narkotyków. To na pewno dobry temat, skoro 
mówimy o zniewoleniu umysłu. Miłosz pisał przecież o pigułce Murti Bin-
ga, po której zyskiwało się światopogląd, i w pewnym sensie przewidział 
przyszłość”. 

Amerykański historyk i komentator polityczny Tony Judt, już przy innej 
okazji, także uznał przydatność Miłoszowych obrazów alegorycznych do 
opisu zdarzeń jak najbardziej współczesnych: 

Przypomnijcie sobie podobny do Ketmanu trans intelektualistów, któ-
rych kilka lat temu porwał pęd prezydenta Busha do wojny. […] Nasza 

                                                           
4 Wszystkie cytaty w niniejszym akapicie za: Niemczyńska 2009b. 
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dzisiejsza wiara w „rynek” odgrywa tę samą rolę, co jej radykalny XIX-
-wieczny odpowiednik – wiara w dziejową konieczność, postęp i Historię 
[…]. Ale rynek – podobnie jak materializm dialektyczny – to pojęcia abs-
trakcyjne […]. Ma swoich wiernych wyznawców, ma zwolenników, któ-
rzy prywatnie mogą wątpić w dogmaty, ale nie widzą innego wyjścia, jak 
głosić je publicznie. Ma wreszcie swoje ofiary, z których wiele – zwłasz-
cza w USA – posłusznie połknęło pigułkę i teraz z dumą głosi zalety 
doktryny, która im samym nigdy nie przyniesie korzyści [Judt 2010, 23]. 

Uniwersalne odczytanie dzieła Miłosza nieobce jest jego katalońskiemu 
tłumaczowi, który podkreśla, że „w przeciwieństwie do tego, co czyniono 
przez dziesięciolecia, dziś możemy go czytać jako coś więcej niż reportaż”5, 
ponieważ aktualność Zniewolonego umysłu „nie zależy od istnienia bądź upad-
ku reżimów komunistycznych, lecz od trwałości określonych postaw i po-
dobieństwa pewnych procesów kultury do tego, co opisał Miłosz”. Guillem 
Calaforra pokazuje, jak tekst Miłosza przestaje być dokumentem przeszło-
ści, stając się „przenikliwą metaforą niektórych aspektów współczesności”. 
Może „stanowić odtrutkę na nowe formy indoktrynacji, nowe »religie świec-
kie«, nowe hołdy składane Konieczności Dziejowej” w świecie pozostają-
cym pod władzą „pragmatycznego nihilizmu”. Jak dowodzi Calaforra: 

Narcystyczne samozadowolenie z obecnego stadium historycznego poj-
mowanego jako non plus ultra, neoheglowska idea Ładu Światowego jako 
celu i końca historii – wszystko to są elementy Nowej Wiary, która panu-
je w coraz większym stopniu bez opozycji. Dodajmy, że chodzi o marsz 
ku ostatecznemu zwycięstwu najbardziej surowej, instrumentalnej racjo-
nalizacji, której nienaruszalnymi symbolami są rynek, zysk i wartość 
pragmatyczna [Calaforra 2004, 28]. 

Zniewolony umysł powinien być zatem dziś czytany jako „ostrzeżenie przed 
»alchemikami historii«, zwolennikami umieszczania ludzkości na prokrusto-
wym łożu konieczności historycznej”. 

Rzecz jasna, alegoryczna wykładnia dzieła nie może unieważniać wagi jego 
aspektu historycznego. Niemniej jednak, esej Czesława Miłosza, oderwany 
już od polskiego czy nawet szerszego – stalinowskiego i komunistycznego 
kontekstu, okazuje się nadal „podatny na zdradę”, czyli potwierdza swoją 
zdolność do stawania się w każdym momencie historii czym innym niż był 
                                                           

5 Ten i następne cytaty w niniejszym akapicie za: Calaforra 2004. 
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poprzednio6. Napisany dla obcych wyzwalał emocje wśród swoich. Kiedy 
w przekonaniu swoich, i nawet samego autora7, stracił aktualność, zaczął prze-
mawiać do obcych, choć sensami zapewne przez autora nawet nieprzewidzia-
nymi. Żywotność propozycji Miłosza zdają się potwierdzać nowe przekłady, 
publikowane już głównie w pierwszej dekadzie XXI wieku, z których geo-
grafii być może da się wyczytać nowe tropy interpretacyjne: białoruski 
(2000), rosyjski (2003), kataloński (2005), serbski (2006), turecki (2006). 
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The Captive Mind – the Change in the Modes of Reception 

This article presents the changes through history in the reception of The Captive Mind by 
Czesław Miłosz. The book was published in 1953, first of all for the foreign readers. There 

                                                           
6 Zgodnie z wykładnią R. Escarpita: Escarpit 1980, 168. 
7 Mówi o tym Miłosz w przywoływanej rozmowie z R. Gorczyńską [Gorczyńska 1992, 80]. 
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were editions in English, French, German, Italian, Spanish, Swedish. However, it mainly 
evoked emotions of Poles at home and on emigration. After the 1989, with the first legal 
mass edition, we observed a decrease of interest in Poland for the Miłosz’s text. It has be-
come a classical work, it kept up didactic function. On the other hand, the world response 
argues, through universal interpretations and new translations in 21th century (a Belorussian, 
Russian, Turkish, Catalan, Serbian), that the Miłosz’s propositions are current and attractive 
outside Poland, in other geopolitical conditions. 

Key words: Czesław Miłosz, The Captive Mind, reception 
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O trudnej sztuce czytania Miłosza  
(ze zrozumieniem) słów kilka 

Nie da się ukryć, że badacze, interpretatorzy i komentatorzy dwudziesto-
wiecznej literatury przeżywać będą obchody Roku Czesława Miłosza 
w niejakim dyskomforcie, może nawet ze wstydliwie skrywanym niepokojem 
i poczuciem winy. Odkąd nestor środowiska literaturoznawców Henryk 
Markiewicz wystąpił z prowokacyjnym rejestrem niezrozumiałych dla niego 
miejsc i ustępów Traktatu moralnego, pytając przy tym „miłoszologów”, dla-
czego nie chcą (nie potrafią?) ich znaczenia wytłumaczyć1, dyskurs o dziele 
wielkiego poety nie może już się toczyć w atmosferze udawania, że wszystko 
w tym olbrzymim lirycznym dorobku jest dla znawców literatury jasne, 
z czego wynika, że owi znawcy nie mają obowiązku niczego publiczności 
czytającej objaśniać, bo każdy, kto rzetelnie Miłosza poczyta, ogarnie rozu-
mem sferę sensów jego liryki, tak jak ogarnęli „znawcy”, poczytawszy rze-
telnie. Krótko mówiąc, trudno już dziś udawać, że Miłosz jest zrozumiały 
„sam przez się” i nie wymaga komentarza. Być może „udawanie” nie jest tu 
słowem najwłaściwszym, jeśli miałoby sugerować, że wspierając się autory-
tetem Markiewicza, śmiałbym cokolwiek „miłoszologom” zarzucić – otóż 
nie zarzucam, chociażby dlatego, że jestem przekonany, iż poeta sam wymu-
sił taki stan rzeczy, czyli sam ukształtował mało podejrzliwą – w pewnych 
aspektach – recepcję literaturoznawczą swej liryki. Był bowiem Miłosz twór-
cą obficie komentującym własne dzieła, mnóstwo tych autokomentarzy, 
                                                           

1 Zob.: Markiewicz 2006 oraz odpowiedzi A. Fiuta, J. Zach, Ł. Tischnera, M. Lubelskiej, 
a także H. Markiewicza Odpowiedź miłoszologom, 2008. 
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objaśnień i wskazówek interpretacyjnych umieścił w swoich esejach, 
w „rozmowach z…”, wreszcie w skromniejszych objętościowo wywiadach. 
Wznowienia niektórych swoich utworów po prostu zaopatrzył w odautor-
skie przypisy objaśniające. Żył długo, po powrocie do kraju funkcjonował tu 
jako „żywy klasyk” i trudno się dziwić, że wykazując ową autokomentator-
ską skłonność, niejako zmuszał „miłoszologów”, by zajmowali się raczej 
odkrywaniem głębszych sensów w drodze postępowania interpretacyjnego 
niż „powierzchniowymi” objaśnieniami, które – rzecz oczywista – należało 
w tej sytuacji pozostawić autorowi. Nie wypadało, po prostu, nie przyjmo-
wać owych autorskich komentarzy bez zastrzeżeń, nie wypadało mówić, że 
bywają one dalece niewystarczające i pokrętne, a często, tam zwłaszcza, 
gdzie przynosiły jakieś dopowiedzenia autobiograficzne, były budulcem 
„autobiografii kreowanej”, którą Miłosz konsekwentnie upowszechniał, 
najwyraźniej pragnąc skłonić nas do postrzegania jego twórczej biografii 
jako dwudziestowiecznego ekwiwalentu biografii twórczej Mickiewicza2. 

Wspominam o tym nie dlatego, abym miał zamiar podejmować postulat 
Henryka Markiewicza, by budować swoistą „hermeneutykę negatywną”, 
która miałaby ujawniać, czego nie rozumiemy w interpretowanych przez nas 
tekstach Miłosza. Inaczej niż Markiewicz, chciałbym się zająć tymi miejsca-
mi jednego z utworów poety, które doczekały się już propozycji nieautor-
skiego komentarza i zastanowić się, na ile te objaśnienia są trafne, w jakim 
stopniu zaś świadczą o trudnościach interpretacyjnych czy wręcz o niezro-
zumieniu tekstu. Markiewicz, pisząc o Traktacie moralnym, nie krył, że nie 
podchodzi do tego dzieła z entuzjastycznym zachwytem, zdradził nawet, iż 
podejrzewa, że niektóre z napotkanych w tym utworze „zagadkowych for-
muł wynikły tylko z konieczności znalezienia rymu” [Markiewicz 2006]! 
Moim zamiarem jest zastanowienie się nad znaczeniem niektórych miejsc 
tekstu, do którego od lat podchodzę z niezmiennym entuzjazmem, którego 
nie posądzam o żadne artystyczne łatwizny i niedoróbki, przeciwnie – bez 
oporów przypisuję mu rangę arcydzieła poezji polskiej. Inaczej mówiąc, 
jeżeli czegoś w tym dziele nie rozumiem (a daleko mi do rozumienia wszyst-
kiego), przyczyny nie upatruję w domniemanych usterkach artystycznych czy 
logicznych tekstu, ale w niedostatkach własnego umysłu, własnej wiedzy 
i czytelniczej przenikliwości. Bywało, że dopracowywałem się pełnego – 
w chwilowym przeświadczeniu – rozumienia sensów danego ustępu, by po 
roku czy po kilku latach odrzucić to rozumienie jako fałszywe i przypisać 
                                                           

2 Szerzej na ten temat w: Lewandowski 2006, 363–368. 
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tym samym sformułowaniom znaczenie zgoła odmienne od przypisanego 
uprzednio. 

Poemat Miasto bez imienia, bo o nim tu mowa, czytuję systematycznie bez 
mała przez trzydzieści lat, powracam do lektury kilkakrotnie każdego roku 
i nie zdarzyło się jeszcze, by kolejny kontakt z utworem nie przyniósł jakiejś 
rewizji ustaleń z poprzedniej lektury, jakiegoś czytelniczego odkrycia, nie 
zawsze budującego, gdyż zdarza się, że czytając, wychwycę dotąd przegapio-
ny sens, ale jest także tak, że im dłużej obcuję z tym poematem, tym więcej 
w nim widzę miejsc dla mnie niejasnych, zagadkowych. Przyjmuję, że to nie 
wina poematu, a mojej percepcji – po prostu niektórych tekstowych zagadek 
nie widać od razu, tak jak od razu nie sposób ogarnąć całego bogactwa 
utworu. Jest w tym jakaś siła i tajemnica tego arcypoematu, bo w jego przy-
padku, wydawałoby się, nie powinniśmy mieć większych kłopotów z rozu-
mieniem tekstu, gdyż Miłosz wypowiadał się o tym utworze nader często 
i obficie, cierpliwie objaśniając osobliwości regionalnej polszczyzny, szcze-
góły lokalnej historii wileńskiej, opowiadał też o osobach rzeczywistych, 
wspominanych w poemacie, o których niełatwo byłoby nam jakąś wiedzę 
uzyskać, objaśniał topografię wileńskich ulic, współtworzących przestrzeń 
i scenerię utworu. I nie były to – jak bywało w innych wypadkach – obja-
śnienia bałamutne ani takie, których nie moglibyśmy weryfikować. Idąc za 
wskazówkami Miłosza, możemy bowiem poszukać w innych, nie przez poe-
tę podsuniętych źródłach, danych o osobach czy historycznych realiach 
lokalnych i upewnić się, że nie zostaliśmy oszukani. Drobny przykład na 
potwierdzenie: kim była pani Sora Kłok wspomniana w 12. części utworu, 
objaśnił Miłosz w Dykcyonarzu wileńskich ulic [Miłosz 1990, 25], ale anegdotę 
o tej handlarce z ulicy Niemieckiej i jej sklepie znajdziemy także u innego 
„wileńskiego” autora – Michała K. Pawlikowskiego [Pawlikowski 1965, 
169–170]. Mimo jednak tych licznych (i dających się potwierdzić) autorskich 
objaśnień tekst okazuje się dla czytelnika wyzwaniem i zadaniem, gdy tylko 
pojmie on, jak – wbrew pozorom gadulstwa – poeta był w tym wypadku 
wstrzemięźliwy i jak dalece nie wszystko objaśnił. 

Nie muszę chyba dodawać, że sformułowanie rzetelnego komentarza do 
tego poematu wydaje mi się zadaniem dla historyków literatury polskiej, 
które prędzej czy później będzie musiało zostać zrealizowane. Przedstawio-
ne wyżej moje przygody czytelnicze z tym utworem upewniają mnie, że nie 
byłbym gotów podjąć się tego zadania, gdy moja wiedza o utworze ciągle 
jeszcze zdaje mi się fragmentaryczna i niepewna. Może jednak jest tak, że 
zadanie to przerasta możliwości moje czy innego potencjalnego komentato-
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ra i warto by z niektórymi zagadkami tekstu mierzyć się w dyskusji, nawet 
sporze, formułować szczegółowe propozycje, dyskutować nad nimi i obalać 
je, gdy nie wydadzą się trafne, zastępować nowymi, mnożyć je i przyglądać 
się, jaki pożytek poznawczy przynoszą? Okazji do zapoczątkowania takiej 
dyskusji dostarcza spójna propozycja interpretacji poematu przedstawiona 
przez Krzysztofa Biedrzyckiego [Biedrzycki 2008, 85–178]. W tej próbie 
podjęcia dyskusji nie odniosę się do wszystkich propozycji komentatora, 
wiele z nich byłbym skłonny uznać za trafne, lecz w tym miejscu wypowiem 
się tylko o tych, które budzą mój opór, przeciwstawiają się mojemu rozu-
mieniu tekstu – nie wiem czy „lepszemu”, ale zdecydowanie innemu. Za-
strzeżenie powyższe czynię, by było jasne, że nie jest moim zamiarem re-
cenzowanie poczynań Biedrzyckiego, wytykanie mu „błędów”, a siłą napę-
dową mojego działania nie jest żądza polemiki z nim. Powtarzam, chciałbym 
zacząć dyskusję o znaczeniu kilku (na początek) miejsc tego poematu, które 
wydają mi się intrygujące, a które nie są w sposób oczywisty zrozumiałe, 
skoro w ich pojmowaniu bardzo się z Biedrzyckim różnimy. 

Zacznijmy od pięknej i intrygującej 11. części poematu: 

Nie sąd ostateczny a kiermasz nad rzeką. 
Świstawki, kogutki, serca lukrowane. 
No to chodziliśmy po tającym śniegu, 
Smorgońskie obwarzanki kupowaliśmy. 

Czarownik wołał: „los szczęścia, płanety życia” 
I czorcik w słoju płynął do góry w karminie. 
A obok na powietrzu inny z piskiem zdychał 
Przy historiach o królu Ottonie i o Meluzynie. 
[Miłosz 1981] 

Jak najsłuszniej pisze Biedrzycki, jest to poetycki obraz odpustowego jar-
marku w dzień św. Kazimierza Jagiellończyka, 4 marca; są to słynne „Kaziu-
ki wileńskie”. Słusznie zauważa, że przeciwstawienie „sądu ostatecznego” 
„kiermaszowi” ma zwracać uwagę na splot i przenikanie się sfer sacrum 
i profanum [Biedrzycki 2008, 149–150]. Komentator dodaje, że „historie 
o królu Ottonie i o Meluzynie” to jarmarczne wydania broszurowe pseudo-
historycznych romansów, które to opowieści – jak wspominał Miłosz 
w Czesława Miłosza autoportrecie przekornym – utrzymały się przez wieki 
w obiegu literackim i jeszcze w okresie międzywojennym drukowane były na 
gazetowym papierze i sprzedawane na jarmarkach jako literatura dla naj-
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mniej wyrobionej publiczności [Biedrzycki 2008, 151]. Pozostałe elementy 
obrazu Biedrzycki kwituje spostrzeżeniem: 

Wszystko tu dziecinne. I ten czarownik, i czorcik w słoju, i to, że „inny z pi-
skiem zdychał”. Dziecinny jest język (zdrobnienia, przesada), dziecinne jar-
marczne towary i dziecinna fascynacja nimi. Czarownik obiecujący szczęście. 
Czorcik, który nie jest groźnym szatanem, płynący w karminie (zabarwionym 
na czerwono płynie), oswojony, będący zabawką. Inny czorcik, zdychający 
z piskiem (wystrzeliwany w powietrze? gumowy?). Też zabawka, też oswojo-
ny [Biedrzycki 2008, 151]. 

Nie potrafię dostrzec żadnej „dziecinności” tego fragmentu. „Czorcik” nie 
jest tu, jak sądzę, zdrobnieniem od „czorta”, lecz podstawową formą rze-
czownika funkcjonującego w lokalnej, wileńskiej odmianie polszczyzny 
w okresie międzywojennym. Słowotwórczo zapewne od „czorta” pochodzi 
i powstał w wyniku zdrobnienia, ale nie oznacza ‘małego czorta’ czy ‘diabeł-
ka’, nie może też oznaczać ‘zabawki’, zwłaszcza „gumowej” czy „wystrzeli-
wanej w powietrze”, bo jeśli obraz odpustowego jarmarku zbudowany zo-
stał na podstawie wspomnień autora z lat dwudziestych lub trzydziestych 
XX wieku, jak zakładam, trudno przyjąć, że tego rodzaju zabawki sprzeda-
wano w tamtym czasie na wileńskim kiermaszu. 

Porządek rzeczy przedstawiany w drugiej z omawianych strof wyobrażam 
sobie następująco: „czarownik” to kramarz przebrany w strój maga, sprzedaw-
ca wróżb – horoskopów. Zachwala swój towar, wołając „los szczęścia, płanety 
życia” – „płanety”, nie „planety”, z wileńska, czy też tak, jak mówił Mickie-
wicz… Te „płanety życia” to, sądzę, nie konstelacje ciał niebieskich, na podsta-
wie których układa się wróżby, a po prostu znaki zodiaku. Obok sprzedawca, 
który swój towar trzyma w słoju – „czorciki”. Cóż to takiego, co „pływa 
w karminie” i jest oferowane na jarmarku? Wydaje mi się, że „czorcik” to pijaw-
ka lekarska (Hirudo medicinalis), tradycyjny środek przeciwko nadciśnieniu i apo-
pleksji. Wprawdzie wraz z rozwojem farmakologii jego stosowanie ograniczono, 
ale w okresie międzywojennym prowincjonalnej wiejskiej publiczności, która 
rzadko z usług lekarzy mogła korzystać, a ściągała do miasta z okazji odpustu, 
najpewniej był oferowany. To by tłumaczyło, dlaczego „czorcik” pływa i dla-
czego „w karminie” – opity krwią, zabarwia wodę w słoju czerwonymi smuga-
mi. Proponowałbym takie rozumienie, mimo że słowniki (ze Słownikiem wileń-
skim na czele) znaczenia ‘pijawka’ dla rzeczownika „czorcik” nie odnotowały. 
Nie jest to przecież jedyny prowincjonalizm leksykalny przez Miłosza użyty, 
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a niepotwierdzony słownikowo! Pozostaje zapytać, co z drugim „czorci-
kiem”, który „zdychał” obok? „Obok” – czyli gdzie? Myślę, że przy sąsied-
nim stoisku, tam, gdzie sprzedawano „historie o królu Ottonie i o Meluzy-
nie”. Wyobrażam sobie, że sprzedawca tej literatury, by zachwalić towar, czytał 
skupionym wokół kramu ludziom niektóre z tych przedziwnych historii, co 
wywoływało westchnienia zachwytu i zadziwienia, „piski” wiejskich bab, 
słuchających tak niesamowitych i fantastycznych opowieści. Drugi więc 
„czorcik” zdycha, bo wypadł ze słoja (najpewniej podczas nakładania „to-
waru” któremuś z klientów), a poza środowiskiem wodnym długo żyć nie 
może. Zdycha „z piskiem”, znaczyłoby raczej ‘przy wtórze’ pisków gawiedzi 
słuchającej w zachwycie romansowych historii. Nie wiem, czy to nie jest zbytnia 
dowolność lub „naginanie” sensów, wiem, że tak rozumiany fragment wydaje 
mi się sensowną całością… 

Inny fragment, z części 5.: 

Medykowie, prawnicy, 
oficerowie śliczni, 
w czarnej jamie. 

Słusznie pisze Biedrzycki, że pojawia się tutaj „ton wanitatywny”. Po czym 
zauważa: 

Kiczowi śliczności przeciwstawiona jest budząca dreszcz lęku czerń. 
I jama – miejsce okropne, zamknięte, ciasne. […] „Czarna jama” jest 
grobem, ta peryfraza dotyczy śmierci [Biedrzycki 2008, 110]. 

– Słusznie, ale czy wystarczająco? Mnie się wydaje, że poeta kreśli w tym 
miejscu historyczny bilans swojego pokolenia i operuje historycznym kon-
kretem. „Czarna jama” to moim zdaniem nie „peryfraza” (inna rzecz, że 
komentator powinien, tak rozumując, mówić raczej o metonimii, nie pery-
frazie) śmierci, ale konkretna mogiła i odwołanie do rzeczywistego histo-
rycznego zdarzenia – do mordu katyńskiego, którego ofiarą padło tak wielu 
spośród inteligencji kresowej, oficerów rezerwy, ludzi wykształconych (stąd: 
„medykowie, prawnicy”). Podobnie, jak mniemam, jest z następną tercyną 
tej części poematu: 

Futra, rzęsy, obrączki, 
ukłony w słońcu po mszy. 
Odpoczywanie. 
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Tu ja z kolei mówiłbym o metonimii, pod poetyckimi „rzęsami” domyśla-
jąc się włosów. Te zaś, razem z futrami i jubilerskimi precjozami przywołują 
nam przed oczy znane i wstrząsające obrazy skrzętnie zebranych pozostało-
ści po ofiarach obozów zagłady, kacetów. To także historyczne doświadcze-
nie pokolenia, któremu poeta układa podzwonne. (Nie sądzę, by w tym 
wypadku chodziło o Żydów, ofiary Holocaustu – tym oddaje hołd fragment 
części 12., poświęcony ulicy Niemieckiej). 

I jeszcze jeden wybrany przykład interpretacyjnej kontrowersji, dotyczący 
fragmentu części 12.: 

U Piotra i Pawła anioły opuszczają grube powieki w uśmiechu nad za-
konnicą która ma myśli nieskromne. 

Biedrzycki daje rzeczowy przypis o dziejach kościoła św. Piotra i Pawła na 
Antokolu, jako komentator zaintrygowany jest jednak głównie „grubymi 
powiekami” aniołów, toteż rozważa rzecz następująco: 

Zaskakują powieki, które są grube. W każdym wizerunku byłoby to źródłem 
humoru. Jednak w wypadku aniołów jest to szczególnie zabawne. Anioł, 
wedle wykładni teologicznej jest duchem […]. Jeśli jednak anioł przedsta-
wiany jest w sposób przerysowany, karykaturalny lub choćby po prostu za-
bawny, nawet sympatyczny, rodzi humor. Gdy przy tym jego cechą charakte-
rystyczną są grube powieki, coś rzadkiego w naturze, z dwojaką siłą musi 
budzić śmiech [Biedrzycki 2008, 160]. 

Ejże, przecież komentator wie, że chodzi tu o putta ze ścian i sklepienia 
kościoła, który jest perłą barokowej architektury! A putta takie zgodnie 
z barokową estetyką są wyobrażone jako tłuściutkie, uskrzydlone postaci 
dziecięce i tak właśnie jest u Piotra i Pawła. Nie widzę więc tutaj humory-
stycznego zabiegu, a po prostu synekdochę w typie pars pro toto – powieki anioł-
ków są „grube”, bo całe ich ciałka są tłuste i pękate. Jeśli to rozumieć inaczej, 
narażamy się na pytanie, któreż to z powiek uznać należy za „grube”, a które są 
„chudsze” (i skąd wiedzieć, że te „grube” to „coś rzadkiego w naturze”?) – 
rozróżnienie nie do przeprowadzenia poza metaforyką omawianego tekstu! 

Komentator konsekwentnie trzyma się jednak odczytania tego fragmentu 
jako humorystycznego, pisząc dalej: 

W tym wszystkim nie dziwi więc to, że [anioły] obserwują też zakonnicę, 
która przyszła tam, by się modlić. Źródłem humoru jest jednak to, że 



198 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2011 • 1 (7) 

ona […] „ma myśli nieskromne”. Przy czym niewspółmierności są dwie: 
zakonnica i nieskromne myśli, anioły, które te myśli przenikają i ich za-
chowanie […]. Humor pojawia się też w języku, gdy mowa o myślach 
nieskromnych – to frazeologia rodem z katechizmu dla dzieci przygoto-
wujących się do Pierwszej Komunii [Biedrzycki 2008, 161]. 

Rzecz w tym, że nie chodzi tu o jakąś siostrę zakonną, która zasiadła do 
modlitwy bez modlitewnego skupienia, a o rzeczywisty element wystroju 
antokolskiej świątyni! Fundator kościoła, hetman wielki litewski Michał 
Kazimierz Pac, magnat pobożny, ale i pyszny, pełen rodowej dumy, „anek-
tował” do swego rodu (i mianował jego patronką) włoską karmelitankę, 
florencką patrycjuszkę, świętą Kościoła katolickiego, Marię Magdalenę 
de’Pazzi. W świątyni kazał umieścić dwa wizerunki świętej, oba w kaplicy 
św. Urszuli, zwanej też kaplicą św. Dziewic Męczennic. Stoi tam figura świę-
tej w stroju dworskim, zaś na sklepieniu kaplicy znalazł się medalion z jej 
wizerunkiem w stroju zakonnym karmelitanki. Medalion otaczają zerkające 
na świętą putta. To właśnie owa zakonnica z poematu, a nieskromność jej 
myśli to nieskromny, pyszny zamysł fundatora, który wizerunek świętej 
dziewicy wyzyskał instrumentalnie jako środek rozpowszechniania chwały 
własnego rodu. 

Nie jest to jedyna rozbieżność dzieląca mnie z Biedrzyckim w odczyty-
waniu sensów części 12. utworu. Przykładowo – nie rozumiem, dlaczego 
fragment: 

Czarne książęce źródła stukają w podziemia katedry pod grobowcem 
Kaźmierza młodzianka i głowniami dębowych palenisk 

miałby być katastroficznym obrazem – zapowiedzią Holocaustu, „pomru-
kiem Zagłady” [Biedrzycki 2008, 162], skoro najwyraźniej zdanie to odnosi 
do największej sensacji archeologicznej międzywojennego Wilna, kiedy po-
wódź zalała Plac Katedralny, a wylew wód podziemnych odsłonił pod kapli-
cą, w której złożono ciało św. Kazimierza, nieznane dotąd przejście do 
krypt, z odkrytymi sarkofagami tych spośród Jagiellonów, których grobów 
nie umieszczono ani na Wawelu, ani we wnętrzu katedry wileńskiej i których 
miejsce pochówku było wcześniej nieznane. Po powodzi, w czasie renowacji 
katedry w jej podziemiach palono dębinę, aby osuszyć ściany. Sprawa gło-
śna, szeroko przez prasę międzywojenną opisana i zajmująca ówcześnie 
opinię publiczną… 
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Wstrzymam jednak na tym wyliczanie rozbieżności, nie będę budował 
szerszej listy różnic w odczytaniu tekstu poematu. Pragnę tylko zaznaczyć, 
że do tej listy mógłbym dołączyć też protokół rzeczy zagadkowych, o które 
komentator nie pytał, pomijając je milczeniem, a które są dla mnie kwestia-
mi intrygującymi, na które nie mam odpowiedzi, jak np. na pytanie, dlaczego 
w części 6. lokaje wnieśli świeczniki „tebańskie”, właśnie: tebańskie, a nie 
jakiekolwiek inne. Osobną sprawę stanowią liczne nawiązania aluzyjne, które 
można dostrzec w tekście poematu. Poza tymi łatwymi do rozpoznania (do 
Mickiewicza, Sępa Szarzyńskiego czy Franciszka Karpińskiego), widziałbym 
kilka nawiązań mniej oczywistych, np. do późnej poezji Aleksandra Wata. 
Trzeba by kiedyś rejestr tych aluzyjnych przywołań ustalić i zastanowić się 
nad ich semantyczną funkcją. Tymczasem jednak, jak powiedziałem, chcia-
łem tylko wstępnie zarysować pole dyskusji, przekonać, że jest ona potrzeb-
na i zaapelować o jej podjęcie. 
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A Few Words on Difficult Art of Reading (and Understanding) Miłosz’s Works 

The article aims to initiate a discussion on reading and interpreting poetic works by Czesław 
Miłosz. Discussing an example of City Without a Name the author of the article presents the 
deficiences of so far dominant interpretations. He also presents the specific reception of 
poet’s works among literary critics. 
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Antologia Miłosza 

Jak sporządzić antologię poezji Czesława Miłosza? Taką, która ustalałaby 
spójny i reprezentatywny kanon tej poezji? Czy w tym przypadku stworzenie 
kanonu jest w ogóle możliwe? To są pytania/wyzwania, z którymi antologi-
sta Miłosza mus i  się zmierzyć. Jeśli je zignoruje – lepiej, by się w ogóle do 
układania antologii nie zabierał. Jeśli zaś przyjmie zbyt osobiste kryteria 
wyboru – dokona efektownego auto-da-fé, zaś jego kacerzami będą rozliczni 
badacze i krytycy, którzy wytkną braki, upomną się o nieobecne w tej hipo-
tetycznej antologii utwory, podważą przyjęte w niej kryteria wyboru, powo-
łają się na „wolę” samego poety, wyrażoną niechęcią przedrukowywania 
przez niego niektórych utworów (najbardziej jaskrawy i oczywisty przykład 
to wieloletni brak zgody na przedruki debiutanckiego arkusza poetyckiego 
Poemat o czasie zastygłym) czy opiniami i autointerpretacjami z wywiadów 
i esejów. Niech nasz antologista będzie świadomy tego, że wybór  jest też 
interpretacją ca łośc i , a więc w każdej częśc i  owa całość powinna się 
odbijać. Niech nie ma też tupetu i nie przyjmie strategii ignorancji Ezry Po-
unda. Gdy ogłaszał on swój kanon klasyki, to znaczy swoją listę utworów, 
które przeczytać mus i  każdy, kto chce zajmować się literaturą, pisał: 

N i e  dow iec i e  s ię  n i gdy , dlaczego ich [poetów, pisarzy – dop. J.O.] 
właśnie wybrałem ani dlaczego uznałem ich za godnych wyboru; nie 
zrozumiecie nawet, dlaczego mój wybór wam się podoba (lub nie podo-
ba) – j eże l i  n i e  s ięgn i ec i e  po  t ek s t y , po oryginały. A im szybciej 
po nie sięgniecie, tym mniej będziecie musieli zważać na to, co mówię; ja 
lub każdy inny literacki gaduła [Pound 1983, 63]. 
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Nie piszę tu o antologii tematycznej (np. „wiersze o Litwie”…), genolo-
gicznej (np. „poematy” czy „traktaty”), antologista nie chce też przyjąć kry-
terium historyczno-biograficzno-geograficznego (np. „wiersze wileńskie, 
warszawskie, krakowskie, francuskie, amerykańskie…”, „krajowe, emigra-
cyjne…”, jakie tam jeszcze) ani kryterium recepcyjnego, nakazującego umie-
ścić w antologii utwory najczęściej cytowane, interpretowane i komentowa-
ne… Od razu odrzuca też jakąkolwiek możliwość jakiejkolwiek antologii 
ideologicznej (np. „wiersze religijne”). „Miłosz jak świat” – zatytułował swój 
zbiór pisanych na przestrzeni wielu lat esejów o twórczości autora Trzech zim 
Jan Błoński, taka formuła tytułu hipotetycznej antologii zdaje się najbardziej 
nęcąca, ale i adekwatna w stosunku do tej poezji i to nie tylko dlatego, że 
Miłosz nazwał jeden ze swoich najbardziej znanych tekstów Świat (poema 
naiwne). A więc „Miłosz jak świat” – taki mógłby być tytuł antologii – tylko 
cóż zawarte w nim porównanie znaczy?… 

Odpowiedzialne ułożenie antologii wierszy Miłosza jest zadaniem niewy-
konalnym z paru powodów. Pierwszy to rozmiary tego dzieła będące konse-
kwencją ponadsiedemdziesięcioletniej aktywności twórczej autora To. Jako 
że sprawa jest oczywista, mogę ją zbyć zaledwie paroma zdaniami komenta-
rza. Według ciągle jeszcze w badaniach historycznoliterackich obowiązują-
cych podziałów, od których jednak – moim zdaniem szczęśliwie, bo niewiele 
one wyjaśniają – historycy literatury coraz wyraźniej się dystansują, jego 
twórczość przynależy do paru okresów historycznoliterackich. I w każdym 
z tych okresów kolejne tomy zajmują miejsce ważne, by nie napisać „iko-
niczne”. W dwudziestoleciu międzywojennym Trzy zimy stały się ikoną (obok 
twórczości Józefa Czechowicza) niespójnego i niejednorodnego zjawiska 
określonego jako II Awangarda, wpisującego się w jeszcze bardziej niejedno-
rodną formułę „poezji katastroficznej”. Trzy zimy spełniły też funkcję mitu 
założycielskiego wobec twórczości poetów o pokolenie młodszych, urodzo-
nych w okolicach 1920 roku, których dzieło z tzw. okresu wojny i okupacji 
szkolne podręczniki określiły jako „poetów spełnionej apokalipsy”, choć 
pisane przez Miłosza w tym czasie w okupowanej Warszawie wiersze, ze-
brane w wydanym po wojnie tomie Ocalenie, wskazywały ówczesnym mło-
dym poetom inne rozwiązania ideowe, poświadczały też ewolucję języka 
poetyckiego i odejście od symbolistyczno-wizjonerskiego paradygmatu. 
„Wskazywały” zresztą w sposób niejednorodny, wewnętrznie pęknięty – 
„przepaść” między cyklem Głosy biednych ludzi a poematem cyklicznym Świat 
(poema naiwne), świadomie przez Miłosza zaprojektowaną – poeta po latach 
precyzyjnie to wyjaśnił w rozmowie z Renatą Gorczyńską [Gorczyńska 
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1983, 60–71], a po ukazaniu się Ocalenia w polemice z krytycznym esejem 
Kazimierza Wyki Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie [Wyka 1985, 15–41, Mi-
łosz 1985a, 79–90]. Zaś w tomie pomieścił niezwykły wiersz-epitafium skie-
rowany do ofiar wojny i okupacji – młodych poetów warszawskich, owych 
„poetów spełnionej apokalipsy”, a jednocześnie wiersz-konfesję i wiersz-
-zapowiedź. Chodzi o Przedmowę, w której jednoznacznie zrywał z katastro-
ficznymi niepokojami młodości na rzecz eschatologicznego spojrzenia na 
historię i radykalnego zerwania z romantycznymi marzeniami o poezji czyn-
nej i romantycznymi mitami poety-wieszcza oraz poety-ofiary: 

To, co wzmacniało mnie, dla ciebie było śmiertelne. 
Żegnanie epoki brałeś za początek nowej, 
Natchnienie nienawiści za piękno liryczne, 
Siłę ślepą za dokonany kształt. 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Sypano na mogiły proso albo mak 
Żywiąc zlatujących się umarłych – ptaki. 
Tę książkę kładę tutaj dla ciebie, o dawny, 
Abyś nas odtąd nie nawiedzał więcej. 
[Miłosz 1984]1 

Ta niejednorodność – w Ocaleniu będąca świadomym gestem poety – jest 
zresztą także cechą przedokupacyjnego dorobku Miłosza. Poetyka wierszy 
juwenilijnych (np. Jeszcze wiersz o Ojczyźnie) oraz ich tematyka w niczym nie 
„zapowiada” debiutanckiego arkusza poetyckiego Poemat o czasie zastygłym 
(1933). Z kolei Trzy zimy (1937) o lata świetlne są od Poematu o czasie… odda-
lone2. Podobnie niejednorodna i zmienna (zarówno w porządku synchro-
nicznym, jak i diachronicznym) jest poezja Miłosza aż do ostatniego wyda-
nego za życia poety tomu Orfeusz i Eurydyka (2003) i pośmiertnie wydanych 
Wierszy ostatnich (2006). 

Drugim powodem „niewykonalności” zadania ułożenia antologii/kanonu 
wierszy Miłosza jest wielość ról, w jakie wcielał się podmiot autorski jego 
wierszy oraz, zwykle tożsama z nimi, różnorodność ról spełnianych przez 
poetę w literaturze – pisząc językiem Rolanda Barthesa – pojmowanej jako 

                                                           
1 We wszystkich znanych mi edycjach Przedmowa jest wyróżniona innym krojem czcionki, 

najczęściej kursywą, wskazuje to na rangę utworu, dlatego cytując fragmenty, zachowałem 
krój czcionki z cytowanego źródła. 

2 Obszernie pisałem na ten temat w innym miejscu, zob. Olejniczak 2009a, 332–342. 
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instytucja3. „Poeta-dziecko” sąsiaduje w tej twórczości z „poetą-mędrcem”, 
naiwność z doświadczeniem, retor i mentor z postawą medytacyjną, ambicje 
epickie i historiozoficzne z poezją epifanijną, momentalność doświadczenia 
„zwarstwia się” w palimpsest będący narracją o XX wieku. Abstrakcyjny, upo-
zowany na postawę klasyczną i istniejący tylko w języku wiersza podmiot autor-
ski „ucieleśnia się” w późnej poezji, odsłaniając najbardziej skryte intymne pra-
gnienia oraz równie intymne doświadczenia starzejącej się cielesności. Darwini-
sta i przyrodnik przeobraża się w metafizyka, by za chwilę stać się teologiem. 
Wyobraźnię podmiotu autorskiego przytłacza jego wiedza, by gdzie indziej 
„mędrca” tłumiły popędy lub nagły błysk/wybuch wyobraźniowego i momen-
talnego doznania świata. Powagę, pryncypialność i wzniosłość wypiera ironia 
i autoironia. Obok postawy moralnego autorytetu wyłania się w późnych wier-
szach bezwstydnie obnażający tajemnice swojej seksualności i cielesności sta-
rzec, wyznający, że cała jego poezja jest odpowiedzią na podszepty Erosa. Wy-
znanie obok uczonego traktatu, uniwersum poety (Orfeusz!) i poezji pojawia się 
obok autobiografii… Tej poddającej się weryfikacji w konfrontacji z powszech-
ną wiedzą o biografii Czesława Miłosza, ale też tej kreowanej/stylizowanej, 
„powtarzającej” los Adama Mickiewicza, ale także tej będącej efektem pracy 
podświadomości-nieświadomości – fantazmatycznej, jak określiłem ją w innym 
miejscu4. Głębokiemu zakorzenieniu w język, kulturę, tradycję narodową 
towarzyszy w tej poezji doświadczenie nietożsamości, wykorzenienia emigran-
ta/wygnańca/tułacza/obcego… Nie jestem pewien, czy wszystkie role 
wskazałem, czy udało mi się zilustrować całą migotliwość podmiotu autor-
skiego Miłosza – „migotliwość”, a więc także nieuchwytność… 

A Miłosz – krytyk, eseista, historyk literatury, tłumacz poezji – nie ułatwia 
też zadania sporządzenia antologii swojej poezji, gdyż narzuca w autotema-
tycznych wypowiedziach (o własnej poezji, o poezji, o historii literatury 
polskiej) styl lektury/interpretacji swoich wierszy, hierarchizuje własny do-
robek, czasami wskazując na jego jednorodność i spójność, gdzie indziej 

                                                           
3 „Literatura to […] i i n s t y t u c j a ,  i d z i e ło . Jako instytucja obejmuje ona wszystkie zwy-

czaje i praktyki, które regulują w danym społeczeństwie obieg rzeczy pisanej: status społeczny 
i ideologiczny pisarza, sposoby upowszechniania, warunki użytkowania, sankcje krytyki. Jako dzieło 
stanowi przede wszystkim pewnego typu komunikat słowny, pisany” [Barthes 1977, 251]. 

4 O „autobiografii fantazmatycznej” mówiłem, także w odniesieniu do poezji Miłosza, 
w referacie Autobiografia i fantazmaty wygłoszonym na konferencji naukowej na Uniwersytecie 
Warszawskim Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku (23–25 listopada 2010), 
wcześniej pisałem na ten temat w opublikowanym po litewsku szkicu [Olejniczak 2007a, 86–98] 
(polska, skrócona wersja – zob. Olejniczak 2007b, 69–78). 
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zwracając uwagę na jego zmienność. Ustala w wywiadach z Renatą Gor-
czyńską [Gorczyńska 1983] i Aleksandrem Fiutem [Fiut 1994] rodzaj para-
dygmatu interpretacyjnego, któremu zdaje się sprzyjać, a czasem – już 
w utworach poetyckich wyraża żal z powodu niedostatków narzędzi poetyckich, 
jakimi dysponuje, i rodzaj zazdrości wobec innych poetów, jak na przykład 
w odzie Do Allena Ginsberga. Ostro polemizuje z najbardziej mu chyba sprzy-
jającym w pierwszym okresie twórczości krytykiem i przyjacielem – Kazi-
mierzem Wyką. Równie pryncypialnie traktuje najważniejszego „sojusznika” 
w istotnym w jego twórczości dyskursie polskości – Witolda Gombrowicza. 
Spotyka na swojej drodze Mistrzów, wobec których niezmiennie jest lojalny 
– Oskara Miłosza, Stanisława Vincenza, Aleksandra Wata, Thomasa Merto-
na, Simone Weil, ks. Józefa Sadzika… A w wielu miejscach swoich tekstów 
wyraża zazdrość w stosunku do postawy poetyckiej Juliana Przybosia. We 
wstępie do własnego przekładu Psalmów utyskuje nad losami polskiego języ-
ka poetyckiego, które mogłyby być inne, gdyby tradycja wybrała inny prze-
kład Biblii. Dokonuje w swoim dziele radykalnej rewizji tradycji romantycz-
nej, odrzuca myśl Cypriana Kamila Norwida, a wzorem własnej („pisanej”, 
realnej i „fantazmatycznej”) biografii czyni los Adama Mickiewicza. Wskazu-
je na poezję polską siedemnastego i osiemnastego wieku jako na źródło 
inspiracji i wzór języka poetyckiego, zawsze sytuuje się w opozycji do trady-
cji romantycznej, a patronami swojej poezji ogłasza wielkich mistyków – 
Williama Blake’a i Emanuela Swedenborga. Powiada w wielu swoich tek-
stach, że wiersze dyktuje mu dajmonion, a w jednej z najważniejszych wypo-
wiedzi programowych własne dzieło traktuje jako „obowiązek wobec pol-
skiej literatury”. „Pisze się po polsku, bo taka fantazja. Nie najgorszy los, 
skoro ziemia jest pełna ludzi, którzy szaleją i skaczą z mostów, bo swojej 
fantazji nie mają” [Miłosz 1985b, 102] – zanotuje. Trudno rozstrzygnąć, czy 
źródłem tej poezji jest poczucie obowiązku – by użyć formuły Jerzego 
Stempowskiego – „czernienia papieru”, a jego konsekwencją p racowi -
tość , która zaowocowała paroma tysiącami zapisanych stronic, czy dar 
na tchn ien i a?… Subtelny analityk historii i krytyk „heglowskiego ukąsze-
nia”, doświadczający w dzieciństwie grozy rewolucji komunistycznej, w wie-
ku dojrzałym świadek nazizmu i holokaustu, a potem wcielania stalinow-
skiego porządku, po emigracji przez obie strony (emigrację i kraj) oskarżany 
o zdradę, potrafił z własnych doświadczeń sporządzić zdystansowaną 
kronikę XX wieku. Natchniony poeta epifanii, zafascynowany mistycy-
zmem (Blake’a, Swedenborga i Mertona), a jednocześnie racjonalista, dar-
winista i przyrodnik… 



206 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2011 • 1 (7) 

Te trzy płaszczyzny tekstu „Miłosz” – rozmiary (w ujęciu synchronicznym 
i diachronicznym) dzieła, wielość ról, w jakie wcielał się poeta i podmiot 
autorski jego utworów oraz immanentnie obecna w tym tekście refleksja 
metapoetycka i autotematyczna – w praktyce decydują o tym, że sporządze-
nie antologii poetyckiej „Miłosz jak świat” staje się niemożliwe, lepiej już 
podjąć się redakcji krytycznego wydania wszystkich – publikowanych już 
i nie – tekstów zapisanych przez poetę. Czy jednak z faktu, że świat napiera 
na człowieka mnogością i różnorodnością wrażeń i doświadczeń, że ma 
strukturę chaosu czy rozszalałej entropii, można wnioskować, że nie należy 
podejmować prób jego uporządkowania i hierarchizowania?… Lekcja Wi-
tolda – bohatera Kosmosu Gombrowicza, który jednak poniósł klęskę i sal-
wował się ucieczką, nie na wiele by się zdała… Sam zgrzeszyłem przed laty 
antologią wierszy Miłosza i ich mikrointerpretacji, gdzie przyjąłem klucz 
„romantyczny” [Olejniczak 1997]. Z perspektywy trzynastu lat w dokona-
nych wówczas wyborach dostrzegam więcej luk i uproszczeń niż satysfakcji 
z „dobrze wykonanej pracy”. Dynamika tej poezji, książki opublikowane 
przez autora Trzech zim po 1997 roku (To, Druga przestrzeń, Orfeusz i Eurydyka, 
Wiersze ostatnie, ale też książki niepoetyckie: Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie 
Świrszczyńskiej, Abecadło Miłosza, Piesek przydrożny, Życie na wyspach, Zaraz po 
wojnie, Inne Abecadło, Wyprawa w Dwudziestolecie, O podróżach w czasie, Spiżarnia 
literacka), a także dokonujący się w metodologii nauk humanistycznych ko-
lejny przełom (tym razem określany jako „kulturowy”), który – chcemy tego 
czy nie – spowodował już wiele przewartościowań i przemian w literackiej 
świadomości, to wszystko spowodowało, że dzieło Miłosza trzeba poddać 
kolejnej reinterpretacji, że niektóre z formułowanych dotąd sądów trzeba 
zweryfikować. 

Być może jedynym wyjściem jest sporządzenie w tym przypadku „antolo-
gii osobistej”, być może jedynym wyjściem dla potencjalnego antologisty 
byłoby powtórzenie gestu Ezry Pounda, który przypomniałem poprzed-
nio?… Ale przecież kogóż obchodzi, które z wierszy Miłosza uzna on za 
najważniejsze, warte wywyższenia, kanonizacji? Jak nie interesuje mnie, że 
humanista tak wybitny, jak Michał Paweł Markowski nie lubi tej poezji, jak 
drażni mnie zdawkowość uzasadnienia5, tak mało obchodziłyby mnie pozy-
                                                           

5 Pisałem na ten temat w innym miejscu: „Pierwszym śladem n i e p r z y j a z n e j  lektury 
Markowskiego była opublikowana w »Znaku« recenzja z książki Miłosza Wypisy z ksiąg użytecznych 
[Markowski 1994]. Następne to już pojedyncze zdania: »rychło się okazało, że wykładanie Miłosza 
inteligentnym i dociekliwym studentom amerykańskim prędko staje się jałowe, bo Miłosz – 
zwłaszcza ‘późny’, ‘metafizyczny’ – odsłonięty w kilku pierwszych godzinach, nie przynosi już 
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tywne wybory jakiegokolwiek innego krytyka, poety czy badacza. Nie chodzi 
tu o spory typu, czy możliwa jest „reprezentatywna” (a cóż to właściwie 
znaczy?) antologia poezji Miłosza pomijająca np. Świat (poema naiwne), Notat-
nik: Bon nad Lemanem czy Piosenkę o końcu świata, chodzi o takie czytanie tej 
poezji, by docierać jak najgłębiej do sensów potencjalnie w niej tkwiących, 
nawet bez troski o to, czy sam poeta mój (czytelnika) wybór by zaakcepto-
wał. Miłosz, jego poezja, jest już „mój”, to ja jestem odpowiedzialny za 
sensy, jakie w niej znajduję. Podzielam wizję kultury opisaną przez Michela 
Foucaulta: 

Autor lub to, co nazwałem funkcją autora, jest z pewnością tylko jedną 
z postaci znacznie szerszej funkcji podmiotu. Postacią możliwą czy ko-
nieczną? Biorąc pod uwagę zmiany historyczne, nie wydaje się, by kategoria 
ta była nienaruszalna, zarówno jeśli chodzi o jej kształt, złożoność, a na-
wet samo istnienie. Można  sob i e  wyobraz ić  ku l t u rę ,  w  k tó r e j  
dy sku r sy  k rąży łyby  bez  na jmn i e j s ze j  t ro sk i  o  au tor a . 
Każdy dyskurs, niezależnie od formy, wartości i sposobu traktowania, 
rozwijałby się w bezimiennym mamrotaniu. Nie zadawano by już wytar-
tych pytań typu: „Kto rzeczywiście mówi? On czy ktoś inny? Kto to po-
świadczy? Co wysnuł z otchłani swojej wypowiedzi?”, lecz zastąpiono by je 
innymi pytaniami: „Jakie są modalności istnienia tej wypowiedzi? Skąd się 
wzięła, jak krąży i jak można ją sobie przyswoić? Jakie miejsce będzie mógł 
zająć możliwy podmiot? Kto może wypełnić te różne funkcje podmio-
tu?” A zza tych wszystkich pytań dobiega obojętny pomruk: „Czy to 
ważne, kto mówi?” [Foucault 1999, 201–202, wyróż. – J.O.]. 

Ale też widzę w niej szansę na ocalenie obecności Miłosza w jego tekście 
i we współczesnym dyskursie literackim. Obecnośc i  tym silniejszej, że 
najważniejszą może cechą tekstu Miłosza jest moc ciągle aktualizowanej 
w nim obecności podmiotu autorskiego i że ten silny podmiot zawsze jest 
                                                                                                                                   
więcej zysku, jest łatwo przyswajalny, łatwo interpretowalny i już z góry, po kilku wierszach, 
wszystko o nim wiadomo, a przecież powtarzanie tego samego przez dłuższy czas (nawet za spore 
pieniądze) urąga ciekawości« [Markowski 2004, 4]. I jeszcze – to póki co ślad ostatni – zdanie 
rzucone na marginesie polemiki z Anną Nasiłowską na temat polskiej prozy ostatnich lat: »wizja 
artystyczna polskiej inteligencji jest szlachetna, ale opiera się na kiczu, często k i c z u  m e t a f i -
z y c z n y m , jak w przypadku filmów Krzysztofa Kieślowskiego, p ó źn e j  p o e z j i  C z e -
s ł a w a  M i ło s z a  lub prozy Herlinga-Grudzińskiego« [Markowski 2005, wyróż. – J.O.]. Pomi-
jam już miejsce i styl inwektywy, bo określenie »kicz metafizyczny« jest inwektywą oczywistą. 
Pojawia się ona w tekście diagnozującym stan polskiej prozy po 2005 roku, a »dostaje się« Kieślow-
skiemu, Miłoszowi i Herlingowi-Grudzińskiemu” [Olejniczak 2009b, 161–162]. 
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konstrukcją autobiograficzną. Tekst Miłosza jest po prostu autobiografią, jak 
rozumie ją Paul de Man: 

Autobiografia to […] nie gatunek czy tryb wypowiedzi, lecz pewna figura 
odczytywania albo rozumienia, z jaką mniej lub bardziej wyraźnie mamy 
do czynienia we wszystkich tekstach. Polega ona na połączeniu dwóch 
podmiotów uwikłanych w proces lektury, w którym zastępując się wza-
jemnie i odbijając w sobie, określają się one nawzajem. Struktura ta za-
kłada zarówno zróżnicowanie, jak i podobieństwo, jedno i drugie jest 
bowiem wynikiem wzajemnego zastępowania się, tworzącego podmiot. 
W tekście, w którym autor oznajmia, że przedmiotem jego rozumienia 
jest on sam, ta zwierciadlana struktura zostaje zinterioryzowana, jednakże 
domaganie się uznania autorstwa jest tu szczególnie wyraźne, domaga się 
tego w istocie każdy tekst, który przedstawia się jako napisany przez ko-
goś i który dzięki temu właśnie ma być zrozumiały. Tym samym każda  
k s iążka  z  c zy t e lną  s t roną  t y tu łową  j e s t  do  pewnego  
s topn i a  au tob iog r a f i c zna  [Man de, 2000, 110, wyróż. – J.O.] 

Może więc antologia Miłosza powinna pójść tropem autobiografii, lecz 
czy możliwa jest jej wiarygodna rekonstrukcja? Próbę podjąć warto… 

Będzie w tej „autobiograficznej autobiografii” wszystko – litewskie dzie-
ciństwo, wileńska młodość, dojrzałość w okupowanej Warszawie, emigracja 
do Francji, do USA i powroty – do Europy, do Polski, na Litwę. Będzie 
topografia podróży, tułaczki, ucieczek i powrotów. Będzie poczęcie, inicjacja 
i umieranie. Będzie zapis doświadczenia zbiorowego i intymnego. Będzie 
romantyczne uniesienie i namysł racjonalisty. Będzie oświeceniowa dyscy-
plina wiersza i jego sylwiczne rozpadanie się. Będzie świat cały, Miłosz 
i „Miłosz jak świat”… I będzie wyznanie dziewięćdziesięcioletniego poety: 

Nie wyjawiać co zabronione. Dochować sekretu. 
Ponieważ ujawnione ludziom szkodzi. 
To jak w dzieciństwie pokój w którym straszy 
I nie wolno otwierać drzwi. 
I co bym tam znalazł w tym pokoju? 
Co innego wtedy, co innego teraz, 
Kiedy jestem stary i opisywałem tak długo, 
co zobaczą oczy. 
Aż nauczyłem się, że najbardziej wskazane jest 
zamilczeć 
[***(Nie wyjawiać…), Miłosz 2006]. 
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Anthology of Czesław Miłosz’s Poetry 

The author of the article offers insights into the process of preparing an anthology of 
Czesław Miłosz’s poetry by composing a list of major challenges that either a scholar or a critic 
undertaking such task must face. Paradoxically, the author stresses the fact that either a mere 
synthesis or a complete anthology of Miłosz’s oeuvre is rendered impossible by its sheer mag-
nitude, plurality of poetic voices, generic diversity and thematic richness. In conclusion, the 
author enumerates the most important features of Miłosz’s poetry, such as its unrelenting 
subjectivity (as in the case of the strong, subjective poetic voice, always rooted in poet’s 
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autobiography) and numerous and persistent dichotomies: intuitive seer versus labouring 
artisan; mystic versus hard working rationalist; Darwinist versus naturalist; romantic versus 
anti-romantic; detached historian versus a subject of history musing over its meaning, and 
last but not least, an erudite poet versus a naive, spontaneous one. 

Key words: Czesław Miłosz, poetry, anthology 
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Tropem myśliwego. Echa Mickiewiczowskie  
w poezji Czesława Miłosza (i nie tylko) 

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat ciągle powracającym wątkiem 
w studiach nad dorobkiem literackim Czesława Miłosza stało się zestawianie 
jego twórczości z poezją Adama Mickiewicza. Elżbieta Kiślak w swojej roz-
prawie Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności zauważyła 
słusznie: „Porównania te [między Miłoszem a Mickiewiczem – K.V.H.] są 
stałym i tak częstym toposem miłoszologii, że aż trudno je wszystkie wyli-
czyć” [Kiślak 2000, 271–272]. Nie ulega wątpliwości, iż wypowiedzi samego 
Miłosza stwarzały żyzny grunt dla takich paraleli1. Mimo iż w wielu artyku-
łach poruszających kwestię podobieństw między twórczością Miłosza i Mic-
kiewicza nie wykracza się poza stereotypową i dość powierzchowną analizę 
(wskazując m.in. na wspólne litewskie korzenie oraz na różne zbieżności 
w życiorysie i karierze literackiej obu poetów-„wygnańców”), niektóre prace 
oferują szerszą i głębszą analizę powinowactw widocznych w poetyckich tek-
stach Mickiewicza i Miłosza, zwłaszcza w zakresie ich koncepcji poezji i poety2. 

                                                           
1 W takich zbiorach esejów jak np. Ziemia Ulro (1978) i Szukanie Ojczyzny (1994) można zna-

leźć liczne potwierdzenia głębokiej fascynacji Miłosza Mickiewiczem. 
2 Tak np. francuski polonista M. Masłowski [Masłowski 1987] wskazał na wiele podobieństw 

i różnic między Miłoszem a Mickiewiczem w zakresie romantycznego wzoru „poety-wieszcza”, 
zestawiając naturę solarną Mickiewicza i lunarną Miłosza. Wspomniana już E. Kiślak [Kiślak 2000] 
omówiła w sposób interesujący szereg ciekawych aluzji do dzieł Mickiewicza w poezji Miłosza, 
poza tym obszernie zanalizowała ambiwalentny stosunek Miłosza do romantyzmu. Krakowski 
miłoszolog A. Fiut [Fiut 2003, 67–80] ze swej strony rzucił ciekawe światło na Miłoszowską inter-
pretację Pana Tadeusza. Odrębna monografia w całości poświęcona stosunkowi poety do Mickiewi-
cza to Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji L. Banowskiej [Banowska 2005]. 
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Z uwagi na taki stan rzeczy interesujące byłoby podjęcie dalszych studiów 
nad obecnością ech Mickiewiczowskich w mikrostrukturze wierszy Miłosza, 
by określić charakter i zakres wpływu Mickiewicza na poetykę Miłosza. 
W artykule tym podejmuję się analizy kilku konkretnych motywów, które 
zaczerpnął polski Noblista z twórczości swojego dziewiętnastowiecznego 
poprzednika. Są to: motyw „jądra gęstwiny” (niedostępnego środka puszczy) 
oraz związany z nim motyw polowania, które stanowią aluzję do znanego 
opisu sceny polowania w czwartej księdze Pana Tadeusza (Dyplomacja i łowy). 
Wskazując wyraźną leksykalną manifestację tej aluzji, przedstawię symbo-
liczne funkcje obu wątków w epifanicznej poezji Miłosza i postaram się 
również usytuować motywy w kontekście tych, które pełnią podobną funk-
cję w twórczości poety, ale mają inne, intertekstualne odniesienia. 

Zanim jednak przejdę do analizy wątku polowania i jądra puszczy w okre-
ślonych wierszach Miłosza, należy zaznaczyć, że nie posiadają one jedynie 
Mickiewiczowskich inspiracji. Motywy te mają również odniesienia do róż-
nych faktów z biografii Miłosza. Jak czytamy w Rodzinnej Europie, ojciec 
Noblisty był zawziętym myśliwym3. Sam poeta wykazywał także od dzieciń-
stwa zainteresowanie myślistwem, fascynację światem natury, a szczególnie 
tajemnicami pierwotnych lasów4. Z zainteresowaniami tymi wiążą się także 
młodzieńcze lektury poety. Do ulubionych książek młodego Miłosza należa-
ły powieści amerykańskich autorów, np. Thomasa Mayne’a Reida i Jamesa 
Fenimore’a Coopera, poświęcone ogromnym lasom i polowaniu, a także 
popularne wówczas polskie powieści jak np. Lato leśnych ludzi Zofii Rodzie-
wiczówny, Na tropie przyrody i W puszczy Włodzimierza Korsaka, Nasz las 
                                                           

3 Zob. Miłosz 2001a, 48–49: „Mój ojciec nie miał żadnej zdolności do kariery ani do robienia 
pieniędzy, to jest brak mu było broni potrzebnej do walki z ludźmi, poza tym wszelka intryga 
i nawet taktyka, stosowana, żeby osiągnąć osobiste cele, wydawała mu się czymś nieszlachet-
nym. Jeżeli natrafiał na podstęp i chytrość, po prostu wyłączał się z gry i szukał pracy gdzie 
indziej. Natomiast walka z przeciwnościami natury podniecała go i upajała, bo była przygodą. 
Wychował się na niezwykle popularnych w Cesarstwie książkach Mayne Reida i Marryata. Dzika 
Syberia w niczym nie ustępowała Alasce i północy Kanady, przystrajała się dla niego w powab 
romantyczny. Nie troszczył się o zarobek, ale o używanie życia – co streszczało się w oblicze-
niach konstrukcji mostów i w jak najdłuższych wędrówkach, jak choćby rzeką Jenisej, następnie 
zaprzęgami renów i psów do ujścia tej olbrzymiej rzeki do oceanu. Dołączała się do tego na-
miętność myśliwska. Był dobrym strzelcem i nie mógł się tu uskarżać na brak terenów. 
W Górach Sajańskich polował na jelenie, na dzikie gęsi w tundrze za kołem polarnym”. 

4 Tak np. częściowo autobiograficzna powieść Miłosza Dolina Issy zawiera liczne opisy scen 
myśliwskich w litewskiej puszczy, w których bierze udział młody bohater powieści, Tomasz 
Dilbin. Zob. także drugą część poematu Miłosza Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, pt. Pamięt-
nik naturalisty [Miłosz 2004a]. 
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i jego mieszkańcy Bohdana Dyakowskiego oraz Soból i panna Józefa Weyssen-
hoffa5. Znaczącym faktem wskazującym na specjalne zainteresowanie Miło-
sza polowaniem jest dosłowne powtórzenie – chociaż w metaforycznym 
znaczeniu – tytułu kalendarza polowań Korsaka Rok myśliwego jako tytułu 
swego znanego dziennika. 

Jak się jednak okazuje, głównym źródłem inspiracji motywu polowania 
i tajemniczego środka puszczy w poezji Miłosza jest przede wszystkim Pan 
Tadeusz. Zastanawiające jest, że Miłosz w swych licznych wypowiedziach na 
temat roli motywu polowania w swojej twórczości nie wspomina o epopei 
Mickiewicza, choć – jak zauważa Aleksander Fiut – Pan Tadeusz jest niewąt-
pliwie jednym z nielicznych dzieł, które ciągle powracają w różnych auto-
komentarzach Noblisty. Wybitny znawca poezji Miłosza jednocześnie 
twierdzi, że w samych wierszach tego poety trudno znaleźć konkretne od-
niesienia do epopei Mickiewicza: „Na temat Mickiewiczowskiego arcydzieła 
Miłosz wypowiadał się wielokrotnie, ale aluzji do niego pozostawił w swoich 
wierszach zastanawiająco niewiele” [Fiut 2003, 67]. Twierdzenie to można 
chyba zakwestionować, ponieważ bliższa analiza poezji Miłosza pozwala 
odkryć sporo różnych nawiązań do Pana Tadeusza, które spełniają w niej 
bardzo istotne funkcje. Różne wyrażenia, słowa lub metafory, będące do-
słownymi lub prawie dosłownymi cytatami z dzieła romantycznego poety, 
są zwykle tak doskonale wkomponowane w stylistykę i obrazowość wierszy 
Miłosza, że na pierwszy rzut oka rzeczywiście trudno zauważyć, że pocho-
dzą one z obcego tekstu. W opisie niedostępności jądra puszczy (mateczni-
ka) w czwartej księdze Pana Tadeusza, jednym z wyeksponowanych w nim 
elementów są „małe jeziorka, trawą zarosłe na poły”: 

Dalej co krok czyhają, niby wilcze doły, 
Małe jeziorka, trawą zarosłe na poły, 

                                                           
5 W Innym abecadle poeta twierdzi: „Podobały mi się powieści Tomasza Mayne Reid o przy-

godach młodych myśliwców i naturalistów w Ameryce, w których obok nazwy każdego 
zwierzęcia czy ptaka podana jest nazwa łacińska. Linneusz ze swoją klasyfikacją narzucił to 
przyrodnikom. Czytałem Nasz las i jego mieszkańcy Dyakowskiego, wkrótce Włodzimierza 
Korsaka powieść dla młodzieży Na tropie przyrody i jego kalendarz polowań Rok myśliwego. 
Uwielbiałem tego autora. Od tego przeszedłem do naukowych książek ornitologicznych. 
Postanowiłem nauczyć się łacińskich nazw wszystkich polskich ptaków – i nauczyłem się. 
Nieuniknioną fazą była lektura Lata leśnych ludzi Rodziewiczówny i marzenia o rezerwacie 
nietkniętej przyrody. Na lekcjach, nie słuchając, co tam bębni nauczyciel, rysowałem w zeszy-
tach mapy mego idealnego państwa, w którym tylko lasy, a zamiast dróg kanały dla komuni-
kacji czółnem” [Miłosz 1998, 119–120]. Zob. też: Miłosz 2000, 297 oraz Miłosz 1990, 7. 
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Tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą 
(Wielkie jest podobieństwo, że diabły tam siedzą). 
[Mickiewicz 1998, 493–4946] 

Jeśli uważnie czytamy opis drogi wiejskiej prowadzącej „do domu ze szko-
ły”, w początkowym wierszu znanego wojennego poematu Miłosza Świat 
(poema naiwne), dostrzegamy wyraźną aluzję leksykalną do zacytowanego 
zdania pochodzącego z opisu Mickiewiczowskiego matecznika: 

Tam, gdzie zielona ściele się dolina 
I droga, trawą zarosła na poły, 
Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna, 
Dzieci wracają do domu ze szkoły 
[Świat (poema naiwne), Miłosz 2001b] 

Widać tutaj, jak doskonały cytat ukazujący obraz dzikiej puszczy w dziele 
Mickiewicza służy w utworze Miłosza określeniu drogi w litewskiej wiosce, 
oddalonej od cywilizacyjnego centrum, w której także króluje jeszcze natura. 
Ten krótki fragment z poematu Świat jest przykładem wyrafinowanej strate-
gii intertekstualnej w poezji Noblisty7. Autor „poematu naiwnego” niewąt-
pliwie znał całe fragmenty Pana Tadeusza na pamięć i trudno dostrzec, na ile 
świadomie pojawiały się czasem w jego wierszach aluzje lub cytaty z epopei 
Mickiewicza. Zawsze jednak, posługując się nimi, uzyskiwał poeta doskona-
ły efekt artystyczny. 

Przykładem związków poezji Miłosza z Panem Tadeuszem są nie tylko 
obecne w niej luźne elementy leksykalne i stylistyczne zaczerpnięte z tego 
dzieła, ale także nawiązania do niektórych szerszych jego wątków i moty-
wów. Jak się wydaje, najbardziej znaczącym przykładem inspiracji, jakie 
czerpał Miłosz z Pana Tadeusza, są motywy polowania i niedostępnego jądra 
puszczy, posiadającego w poemacie Mickiewicza różne określenia – „ma-
tecznik”, „jądro gęstwiny” czy „knieja”. 

Przypomnijmy tu opis matecznika, czyli jądra gęstwiny w czwartej księdze 
Pana Tadeusza, Dyplomacja i łowy, którego początek brzmi następująco: 

                                                           
6 Wszystkie cytaty z Pana Tadeusza według tego wydania; w kolejnych przypisach podaję 

tylko numery stron. 
7 Nie bez znaczenia jest tu, oczywiście, fakt, że cały poemat został napisany w duchu Pana 

Tadeusza, o czym często pisali krytycy i interpretatorzy Świata. Por. Van Heuckelom 2000. 
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Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy, 
Aż do samego środka, do jądra gęstwiny? 
[479–480] 

Należy przypomnieć, że opis matecznika posiada w dziele Mickiewicza nie 
tylko realistyczny aspekt, ale i symboliczny wymiar. Matecznik jest symbo-
lem locui amoeni, ziemskiego raju, idyllicznego miejsca, gdzie rządzą tylko 
prawa natury. Jest to kraina nieskażona przez zło, gdyż nie ma do niej do-
stępu człowiek i stworzona przez niego cywilizacja: 

Myśliwiec krąży koło puszcz litewskich łoża, 
Zna je ledwie po wierzchu, ich postać, ich lice, 
Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice: 
Wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje. 
[482–485] 

Miejsce to zamieszkują wyłącznie zwierzęta, żyjące w bratniej zgodzie 
i harmonii. Nie ma tam konfliktów i walki jak w społeczeństwach ludzkich: 

Słychać, że tam w stolicy, między zwierzętami 
Dobre są obyczaje, bo rządzą się sami; 
Jeszcze cywilizacją ludzką nie popsuci, 
Nie znają praw własności, która świat nasz kłóci, 
Nie znają pojedynków ni wojennej sztuki. 
Jak ojce żyły w raju, tak dziś żyją wnuki, 
Dzikie i swojskie razem, w miłości i zgodzie, 
Nigdy jeden drugiego nie kąsa ni bodzie. 
[542–549] 

Ów tajemniczy obszar puszczy jest niedostępny dla człowieka i nikt go 
dotychczas nie zbadał: 

Szczęściem, człowiek nie zbłądzi do tego ostępu, 
Bo Trud i Trwoga, i Śmierć bronią mu przystępu. 

Czasem tylko w pogoni zaciekłe ogary, 
Wpadłszy niebacznie między bagna, mchy i jary, 
Wnętrznej ich okropności rażone widokiem, 
Uciekają skowycząc, z obłąkanym wzrokiem; 
I długo potem, ręką pana już głaskane, 
Drżą jeszcze u nóg jego strachem opętane. 
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Te puszcz stołeczne, ludziom nie znane tajniki 
W języku swoim strzelcy zowią: mateczniki. 
[556–565] 

Jak czytamy, dotarcie do wnętrza matecznika stwarza liczne niebezpie-
czeństwa, których człowiek nie zdoła pokonać i nie powinien się o to starać. 

Motyw locus amoenus pojawia się w poezji Miłosza w różnych konfigura-
cjach, posiada różne symboliczne aspekty i jest nośnikiem ważnych refleksji 
poety. W jego wierszach często występują obrazy jakiegoś nieprzeniknione-
go miejsca w ogromnym lesie, których opis nawiązuje wyraźnie do opisu 
matecznika w epopei Mickiewicza. O niewątpliwej inspiracji motywu locus 
amoenus, mającej swe źródło w Panu Tadeuszu, w twórczości Miłosza świad-
czą już same nazwy owej idyllicznej krainy, będące w jego wierszach cytata-
mi z Mickiewiczowskiego opisu, np.: „matecznik”, „gęstwina”, „knieja” 
i najczęściej występujące określenie „jądro gęstwiny”. 

Przytoczone wyżej określenie w poezji Miłosza spotykamy po raz pierw-
szy w Traktacie poetyckim (1958 r.). W czasie pierwszego pobytu Miłosza 
w Ameryce fascynujący świat amerykańskiej natury przypominał mu bujną 
przyrodę litewską, a także, prawdopodobnie, podania o niedostępnych miej-
scach w litewskich puszczach, z których – nawiasem mówiąc – czerpał za-
pewne także Mickiewicz w opisie matecznika: 

Ameryka jest dla mnie dopełnieniem 
Podań dzieciństwa o jądrze gęstwiny. 
[Traktat poetycki, Miłosz 2001b] 

Motyw niedostępnego miejsca w ciemnym lesie, gdzie w idyllicznej jedno-
ści i harmonii żyją zwierzęta, występuje także w napisanym w kilka lat po 
Traktacie poetyckim cyklu Na trąbach i na cytrze [Miłosz 1965]. Motyw ten pełni 
tutaj istotną funkcję. Dziesiątą część cytowanego utworu stanowi opis wy-
dobywającej się z podświadomości sennej wizji. Jest to obraz samego „środ-
ka gęstwiny”, „matecznika”, „lasu dużego i bezpiecznego”, w którym prze-
bywa człowiek w niezmąconej jedności z innymi bytami. Określenia „środek 
gęstwiny” i „matecznik” stanowią tu jednoznaczną aluzję do Mickiewiczow-
skiego opisu jądra puszczy, w którym panuje zgoda między stworzeniami, 
niezakłócona przez cywilizację. Motyw środka gęstwiny w cyklu Na trąbach 
i na cytrze stanowi początek rozważań poety, do których powraca w całej 
swej twórczości, na temat pierwotnej (erotycznie nacechowanej) jedności 
wszystkich bytów, dramatu rozdarcia tej jedności, pojawienia się napięcia 
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pomiędzy „ja” a „innym”, np. mężczyzną a kobietą, a także na temat dążenia 
człowieka do odzyskania owej jedności. Oto fragment opisu sceny wewnątrz 
ciemnego lasu, w którym panowała pierwotna jedność bytów, lecz z nasta-
niem światła nastąpiło ich nagłe rozdzielenie: 

W jednym wspólnym śnie ludzi mieszkają włochate zwierzęta. 

Jest to las duży i bezpieczny, a każdy kto tam wejdzie czołga się aż do 
rana samym środkiem gęstwiny. 

Matecznikiem niedosięgalnym dla przedmiotów z metalu, ogarniającym jak 
ciepła i głęboka rzeka. 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Wszyscy są czworonożni, ich uda radują się natrafiając na miękkość 
borsuko-niedźwiedzia i różowe języki liżą sierść wzajemnie. 

Odczute ze zdumieniem jest „ja” w biciu serca, ale tak szerokie, że nie 
wypełni go cała ziemia z jej wiosną i latem. 

Ani pilnująca innej esencji skóra jego czy jej nie postawi granicy. 

A potem, w jarym świetle, podzieleni na mnie i ciebie, bosą stopą 
próbują kamyków posadzki. 

Dwunodzy, jedni na prawo, drudzy na lewo, wkładają pasy, podwiązki, 
spodnie i sandały. 

I posuwają się na swoich szczudłach tęskniąc do leśnego domu, do 
niskich tuneli, do wyznaczonego im powrotu w to. 
[Na trąbach i na cytrze, Miłosz 1965] 

Poczucie jedności i harmonii, jakiej doznają ludzie i zwierzęta w ogrom-
nym lesie, kończy się wraz z nastaniem światła. Ludzie dostrzegają w „jarym 
świetle” swą nagość i odrębność. Nastąpił rozdział na „ja” i „innego”, ko-
bietę i mężczyznę. Został także zachwiany kontakt między ludźmi – „jedni 
na prawo, drudzy na lewo”. Zerwanie z jednością i zyskanie świadomości 
własnej odrębności przez człowieka staje się podstawą powstania cywilizacji. 
Nagi dotąd człowiek, widząc swą inność, zaczyna się przyoblekać w ubranie, 
które jest jednym z przejawów kultury. Znika jego bezpośredni związek 
z ziemią – chodzi na szczudłach, nie dotyka posadzki. Pan Tadeusz nie sta-
nowi jednak jedynego intertekstualnego pokrewieństwa tego fragmentu. 
Cały opis następstw, jakie wywołało rozproszenie ciemności przez światło 
w ogromnym lesie, wykazuje, jak się wydaje, intertekstualne związki z biblij-
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nym opisem raju, w którym człowiek, zrywając przez grzech jedność z Bo-
giem, dostrzegł swą nagość i inność. 

Jak sobie przypominamy, w przytoczonym fragmencie opisu matecznika 
przez Mickiewicza, zgodnie z ideą zawartą w ludowej legendzie, romantycz-
ny poeta ostrzega śmiałka-myśliwego przed zapuszczeniem się w głąb kniei 
i chęcią poznania jądra gęstwiny8. Ostrzeżenie to posiada także metaforycz-
ną dymensję. Wyraża przekonanie, że człowiek nie ma prawa poznania ta-
jemnicy świata natury, gdyż może wprowadzić doń pierwiastek niszczącego 
ją zła. W poezji Miłosza spotykamy się z manifestacją zupełnie innej niż 
w dziele Mickiewicza postawy wobec owego symbolicznego jądra puszczy 
kryjącego tajemnicę. Poeta wyraża niepohamowane pragnienie dotarcia do 
jądra gęstwiny, będące odbiciem ogólnego ludzkiego dążenia do odkrycia 
tajemnicy bytu. W sposób metaforyczny dążenie to w poezji Noblisty wyra-
ża motyw polowania. Poeta staje się niezrażającym się niczym myśliwym, 
podejmującym ogromny trud, by dotrzeć do ukrytego gdzieś locui amoeni – 
w celu poznania sensu istnienia, esencji bytów, całkowitej prawdy oraz od-
zyskania pierwotnej jedności i osiągnięcia pełnego szczęścia. Wysiłek pod-
miotu, zmierzający do osiągnięcia tego celu, przedstawia często obraz biegu 
przypominający pościg za zwierzyną, który – jak zobaczymy – w późnej 
twórczości określa poeta explicite jako polowanie. 

To wytrwałe poszukiwanie jądra gęstwiny przez poetę odbywa się w otaczają-
cym go świecie natury. Miłość (Eros) do jej wabiącego piękna, jej ciągła obser-
wacja i kontemplacja budzi nadzieję, że w końcu nastąpi odkrycie owego scho-
wanego w gęstwinie rajskiego miejsca, „gdzie nie ma tęsknoty”. Motyw dążenia 
do odkrycia tej terrae incognitae występuje na przykład w Pamiętniku naturalisty 
wchodzącym w skład poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (1974 r.): 

Eros to był, który splatał nam girlandy z kwiatów i owoców, 
Lite złoto sączył ze dzbana w zachody i wschody słońca. 
On to prowadził nas między słodkie krajobrazy 
Nisko nawisłych gałęzi u strumieni, wzgórz łagodnych, 
I wabiło nas echo dalej, dalej, kukułka obiecywała 
Miejsce gdzie nie ma tęsknoty, w gęstwinie schowane. 
[Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 2004a] 

                                                           
8 Warto tu zwrócić uwagę, że nieco podobne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami, które 

stwarza zapuszczenie się w głąb kniei, znalazło się w Świecie, m.in. w wierszu Trwoga, zawiera-
jącym szereg aluzji leksykalnych do cytowanego opisu matecznika w czwartej księdze Pana 
Tadeusza („trwoga”, „knieje”, „wilcze przepaście”). 
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Nie bez znaczenia jest tu również fakt, że motyw „środka gęstwiny” u Miło-
sza często wpisuje się w scenerię aktu seksualnego. Aczkolwiek konotacje te są 
w pewnej mierze już obecne u Mickiewicza (wyidealizowany „matecznik” jako 
ucieleśnienie nieskażonej przyrody, swoistej Matki-Rodzicielki), Miłosz rozwija 
ich potencjał erotyczny w bardziej sugestywny sposób. Z perspektywy męskiego 
podmiotu wierszy Miłosza, dotarcie „myśliwego” na nieskażone łono przyrody 
(„matecznik”) często utożsamia się z powrotem na łono kobiety rodzicielki 
(„macica”). Ciekawy splot takich erotycznych motywów przedstawia na przy-
kład wiersz Heraklit z tomu Król Popiel i inne wiersze (1962 r.): 

Swoi we śnie i sobie już tylko oddani, 
Z miłością do zapachu zniszczonego ciała, 
Do centralnego ciepła pod włosem pubicznym, 
Z kolanami pod brodą, wiemy że jest Wszystko 
I tęsknimy daremnie. Swoi, więc zwierzęcy. 
[Heraklit, Miłosz 2001b] 

Podobny wątek, tym razem bez wyraźnych erotycznych aluzji, spotykamy 
w późniejszych utworach Miłosza. W wierszu Dalsze okolice z tomiku pod tym 
samym tytułem (1991 r.) poznawczy wysiłek poety symbolizuje obraz codzien-
nego porannego biegu przez „leśne państwa”, „do jądra gęstwiny”, „gdzie 
wszystko będzie prawdziwe”. Poeta wypowiada tu tę samą nadzieję, że kiedyś 
wreszcie będzie mu dane osiągnięcie całkowitej wiedzy i absolutnej prawdy: 

Jak wtedy, kiedy budziło mnie kwakanie, gęganie ptactwa na folwarku 
I jaskrawe słońce wzywało do biegu 
Boso, po jeszcze mokrym czarnoziemie ścieżek. 
Czyż nie tak samo po latach zrywałem się 
Co ranka, wiedząc, że mam do odkrycia wiele 
W leśnych państwach, które umie narysować pióro, 
Że dosięgnę jądra gęstwiny, gdzie wszystko będzie prawdziwe? 
Zawsze tylko z nadzieją, że na pewno jutro. 
[Dalsze okolice, Miłosz 2003] 

Symboliczne obrazy pościgu za sensem świata mają w poezji Miłosza nie 
tylko egzystencjalny, ale i epistemologiczny wymiar – wyrażają nie tylko 
ludzkie dążenie do osiągnięcia doskonałego szczęścia, ale i do posiadania 
całkowitej wiedzy dotyczącej własnej egzystencji i otaczającego świata oraz 
poznania prawdy. Motywy jądra gęstwiny oraz polowania na tajemnicę świa-
ta mają zatem kluczowe znaczenie w tzw. epifanicznej poezji Miłosza, 
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z której zaprezentowałem powyżej krótkie przykłady9. Poeta spodziewa się 
dotrzeć do jądra gęstwiny w pełnej zachwytu wizualnej kontemplacji (kobie-
cego) piękna świata, w czasie ekstazy, podczas której oczekuje nagłego ob-
jawienia, „epifanii”, ukrytej dotąd tajemnicy. Oto jeszcze jeden fragment 
z epifanicznej poezji Miłosza, obrazujący to pragnienie objawienia: 

Ten wrzask ptaków za oknem kiedy witają ranek, 
I na podłodze jarzą się pręgi, tęczujące, światła, 
Albo horyzont z linią falistą u styku brzoskwiniowego nieba  

[i ciemnoniebieskich gór – 
Czyż to nie było od wieków, tak jak jest dzisiaj, wzywane, 
Niby tajemnica, która, jeszcze chwila, a nagle się odsłoni, 
I stary artysta myśli, że całe życie tylko wprawiał rękę, 
Dzień więcej, a wejdzie w sam środek jak do wnętrza kwiatu 
[Poznanie dobra i zła, Miłosz 2004b] 

Jak wynika z tego wiersza, oczekiwana epifania jest dla poety ważna nie 
tylko w sensie egzystencjalnym i epistemologicznym, ale także dla realizacji 
istotnych zadań poezji. „Stary artysta” nie tylko czeka i wierzy, że zostanie 
mu w końcu objawiona prawda o rzeczywistości, ale że będzie również 
w stanie wyrazić ją w poezji. Jak wiadomo, istotnym zadaniem poezji jest 
według Miłosza „widzieć i opisywać”, zgodnie z przyjętą przez niego dewizą 
inspirowaną przez arcydzieło Mickiewicza [por. Van Heuckelom 2004, 21–
32]. „Widzieć” oznacza jednak nie tylko zobaczyć realny aspekt rzeczywisto-
ści, ale także esencję rzeczy i ostateczną prawdę. Dopiero wówczas poeta 
spełnia swe zadania, gdy jest w stanie przedstawić rzeczywistość, w której 
„wszystko będzie prawdziwe”. Te zasadnicze idee wypowiedział Miłosz 
w zacytowanym wyżej wierszu Poznanie dobra i zła, którego już sam tytuł jest 
aluzją do właściwego człowiekowi pragnienia posiadania całkowitej prawdy. 

Motywy jądra gęstwiny i polowania na zamkniętą w niej tajemnicę świata 
powracają w twórczości Miłosza od jego wczesnych wierszy powojennych 
aż do ostatnich utworów. Zajmują one centralną pozycję przede wszystkim 
w jego epifanicznej poezji i są jednym z najważniejszych nośników jej przekazu 
w zakresie kwestii egzystencjalnych, epistemologicznych, jak i koncepcji poezji. 
Oba te motywy ulegają jednak w poetyckiej twórczości Miłosza pewnej ewolu-
cji. W jego epifanicznych wierszach napisanych w okresie powojennym symbo-
liczne polowanie na esencję rzeczy i prawdę, przedstawiane często jako (myśliw-
                                                           

9 Na temat funkcji epifanii w poezji Miłosza piszą J. Błoński [Błoński 1985, 205–228] i A. Fiut 
[Fiut 1998, 35–47]. 
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ski) bieg do „jądra gęstwiny”, wpisane zostało w orientację poety skierowaną ku 
zmysłowemu światu – światu pięciu zmysłów10. Artysta spodziewa się odkrycia 
tajemnicy w momentach kontemplacji piękna ziemskiego świata, które uznaje za 
źródło objawienia. W swej późnej twórczości stary poeta wyraża nadzieję na 
objawienie już tylko w rzeczywistości pozaziemskiej. W wierszu Oczy podsu-
mowuje jak gdyby swoje dotychczasowe poszukiwania jądra gęstwiny i polowa-
nie na esencję w rzeczywistym wizualnym świecie przy pomocy dwojga oczu, 
które nazywa „królewskimi ogarami”: 

Szanowne moje oczy, nie najlepiej z wami. 
Dostaję od was rysunek nieostry, 
A jeżeli kolor, to przymglony. 
A byłyście wy sforą królewskich ogarów, 
Z którymi wyruszałem niegdyś o poranku. 
Chwytliwe moje oczy, dużoście widziały 
Krajów i miast, wysp i oceanów. 
Razem witaliśmy ogromne wschody słońca, 
Kiedy szeroki oddech przyzywał nas do biegu 
Po ścieżkach, na których podsychała rosa. 
[Oczy, Miłosz 2009] 

Konstatuje, że jego pościg za niedosiężnym sensem świata przez obserwa-
cję widzialnego dobiega końca. Skarży się na opłakany stan swoich oczu, 
który utrudnia mu wizualną percepcję. Wyraża też swoje rozczarowanie do 
rzeczywistości: 

Oddalam się powoli od jarmarku świata 
I zauważam w sobie jakby niechęć 
Do małpowatych strojów, wrzasków, bicia w bębny. 
[Oczy, Miłosz 2009] 

W innym swoim utworze z późnego okresu, Zimie, poeta wyznaje: 

Wielkie było polowanie z ogarami na sens niedosiężny świata. 
I teraz gotów jestem do dalszego biegu 
O wschodzie słońca za granicami śmierci. 

                                                           
10 Por. wypowiedź Miłosza: „Młodociane marzenia o wyprawach »na tropie przyrody« nie 

spełniły się, a jednak zostałem myśliwym, choć innego rodzaju: moją zwierzyną był cały świat 
widzialny i życie poświęciłem próbom uchwycenia go słowami czy też trafienia go słowami” 
[Miłosz 1990, 8]. 
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Już widzę górskie pasma w niebiańskiej kniei 
Gdzie za każdą esencją odsłania się esencja nowa. 
[Zima, Miłosz 2004b] 

Sędziwy artysta nie wyrzeka się bynajmniej swego dążenia do „niedosięż-
nego sensu” i prawdy. Jest ciągle gotów do dalszego polowania, do „dalsze-
go biegu”. Terenem jego penetracji nie jest już jednak „jądro gęstwiny” wi-
zualnego, zmysłowego świata, lecz pozaziemska knieja w ponadczasowej 
dymensji wschodu słońca, w której oczekuje objawienia. Widzimy więc, że 
znaczenie motywu tajemniczego środka puszczy zasadniczo się tutaj zmie-
nia. Niedostępna knieja nie jest już usytuowana w rzeczywistości zmysłowej, 
lecz niebiańskiej i w niej poeta odbywa swe polowanie. 

W późnych wierszach doznania epifaniczne wpisane są zatem w inny wy-
miar, w wizję życia po śmierci. Stary pisarz dostrzega, że liczne ograniczenia 
jego ludzkiej kondycji nie pozwoliły mu dotrzeć do istoty świata i ludzkiego 
bytu oraz do prawdy przy pomocy zmysłów. Nabiera on coraz większego 
dystansu do tego, co ziemskie. Oczekuje ostatecznej eschatologicznej epifa-
nii w świecie pozaziemskim, gdzie będzie mógł spotkać się z transcendencją 
i poznać zasłoniętą dotychczas przed jego oczyma tajemnicę. W obu anali-
zowanych już późnych epifanicznych wierszach posługuje się poeta nadal 
symboliką i metaforyką nawiązującą do opisów puszczy i polowania w Panu 
Tadeuszu, lecz nadaje im nową dymensję semantyczną. 

Symbolika motywów jądra gęstwiny i polowania odsyłająca do Pana Tadeu-
sza nie jest jednak jedynym nośnikiem idei Miłosza przedstawionych w ni-
niejszej analizie. Motywy te usytuować można w szerszym kontekście ich 
poetyckich synonimów w jego twórczości. Fascynujące poetę locus amoenus 
symbolizuje nie tylko wnętrze puszczy, lecz także inne wnętrza: kwiatu, wy-
pełnionej światłem perły, świetlistą salę świątyni oraz inne przestrzenie, które 
również posiadają zwykle swe intertekstualne powiązania. Poza tym, podobnie 
jak Mickiewiczowski matecznik, owe tajemnicze „wnętrzne” przestrzenie 
zwykle są przedstawiane przez poetę jako „typowo kobiece” miejsca, do któ-
rych próbuje dotrzeć „typowo męski” podmiot liryczny wierszy Miłosza. 

Wnętrze kwiatu jako symbol terrae incognitae w twórczości Miłosza wystę-
puje np. w wierszach Przy piwoniach i w Przypowieści o maku z poematu Świat. 
Wnętrze kwiatu piwonii w utworze Przy piwoniach w poglądowej lekcji matki, 
która w formie przypowieści stara się wyjaśnić dzieciom panujący w świecie 
porządek, jest symbolem z góry wyznaczonego przeznaczenia każdego bytu: 
kwiat piwonii jest „dany żuczkom na mieszkanie”. We wnętrzu tego kwiatu 
można jak gdyby odczytać tajemnicę całej z góry założonej celowej i pełnej 
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sensu struktury świata. Podobnie makówka w wierszu Przypowieść o maku jest 
symbolem celowo zorganizowanego kosmosu. Motyw wnętrza kwiatu obecny 
jest także w zanalizowanym już wierszu Poznanie dobra i zła, a także w utworze 
Linnaeus z Dalszych okolic (gdzie występuje motyw „tajemniczego wnętrza tulipa-
na”). W Portretach sukien z tomiku Kroniki tajemniczy charakter wnętrza kwiatu 
związany jest wyraźnie z erotycznie nacechowaną opozycją kobieta – mężczy-
zna: kobieta jest tutaj określona jako „istota sekretna jak wnętrze kwiatu”. 

Kolejnym (tym razem religijnie nacechowanym) symbolem jest motyw 
wnętrza „wiecznej perły” w późnym wierszu Miłosza Dante. Motyw ten ma 
wyraźne intertekstualne powiązania z dziełem Dantego Boska Komedia. 
W utworze tym nawiązuje Miłosz do trzeciej części dzieła Alighieriego – 
Paradiso, w podobny sposób jak do Pana Tadeusza w omawianych wcześniej 
utworach epifanicznych. „Wieczna perła” w wierszu Dante symbolizuje na-
znaczone kobiecością miejsce, w którym dokonuje się spotkanie i zjedno-
czenie człowieka z transcendencją. Poeta przedstawia tu konfrontację świa-
topoglądu współczesnego człowieka poddanego supremacji nauki z poglą-
dami człowieka średniowiecza, które reprezentował Dante: 

Tak nie mieć nic. Ni ziemi, ni otchłani. 
Obracające się koło sezonów. 
Ludzie pod gwiazdami 
Idą i rozwiewają się 
W pył podobny gwiezdnemu. Molekularne maszyny 
Pracują bezbłędnie, samoczynne. 
Lilium columbianum otwiera swoje tygrysio pręgowane kwiaty, 
Które zaraz kurczą się w kleistą maź. 
Drzewa rosną pionowo, prosto w powietrze. 

Alchemiku Alighieri, tak daleko 
Od twego ładu ten ład niedorzeczny, 
Kosmos, który podziwiam i w którym ginę, 
Nie wiedząc nic o duszy nieśmiertelnej, 
Zapatrzony w bezludne ekrany. 
[Dante, Miłosz 2004b] 

Metafizyczny aspekt uniwersum stał się dla dzisiejszego człowieka wyzna-
jącego tzw. pogląd naukowy czymś iluzorycznym. Uznaje on wprawdzie, że 
istnieje pewien porządek, ale nie żywi już przekonania, że jest on celowo 
zaplanowany, nie uznaje transcendencji, uważa, że świat jest wpisany jedynie 
w uniwersalne prawo przemijalności materii. 
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Współczesny człowiek tak samo jednak jak człowiek z innych epok ludz-
kiej przeszłości pragnie w sposób „przyrodzony” transcendentalnego wy-
miaru swej egzystencji. Wbrew naukowym teoriom tęskni on za powrotem 
do boskiego światła: 

I tylko, jak dla ciebie, jedno jest prawdziwe: 
La concreata e perpetua sete, 
Nam przyrodzone i stałe pragnienie 
Del deiformo regno – bogokształtnej strefy, 
Krainy czy królestwa. Bo tam jest mój dom. 
Nic na to nie poradzę. Modlę się o światło, 
O wnętrze wiecznej perły, eterna margarita. 
[Dante, Miłosz 2004b] 

W końcowej strofie wiersza Dante przestrzeń wypełnioną światłem, z któ-
rej człowiek został jak gdyby wyrwany i do której pragnie powrócić jak do 
swego prawdziwego domu, przedstawia poeta, zapożyczając niektóre ele-
menty z opisu pozaziemskiego świata w Boskiej Komedii. Ilustruje to przyto-
czony fragment: 

Beatrice in suso, e io in lei guardava; 
e forse in tanto in quanto un quadrel posa 
e vola e da la noce si dischiava, 
giunto mi vidi ove mirabil cosa 
mi torse il viso a sé; e però quella 
cui non potea mia cura essere ascosa, 
volta ver’ me, sì lieta come bella, 
‘Drizza la mente in Dio grata,’ mi disse, 
‘che n’ha congiunti con la prima stella.’ 
Parev’a me che nube ne coprisse 
lucida, spessa, solida e pulita, 
quasi adamante che lo sol ferisse. 
Per entro sé l’etterna margarita 
ne ricevette, com’acqua recepe 
raggio di luce permanendo unita 
[Alighieri 2000, 374]. 

Beatryks w niebo, a ja w urodziwą 
Twarz jej patrzałem. Jako grot pocisku 
Tkwi w sedni, ledwo że pchnięty cięciwą, 
Jam nagle w dziwnym zawisnął zjawisku: 
Wzrok mi porwało; więc ona, co do dna 
Przegląda dusze w jednym myśli błysku, 
Spojrzała na mnie piękna i pogodna. 
„Podziękuj – rzekła – Dobroci Przedwiecznej, 
Oto planeta pierwszym niebem włodna”. 
Wtem mię ogarnął jakby obłok mleczny: 
Tuman błyszczącej, gęstej, zbitej bieli, 
Skrzącej jak klejnot w poświacie słonecznej. 
W tę wiekuistą perłę my wpłynęli: 
Tak woda promień słoneczny połyka, 
Ale pod ostrzem jego się nie dzieli 
[Alighieri 2003, 324–325]. 

Dante opisuje tu świetlisty obłok, który nazywa „wiekuistą perłą”, ogar-
niający go wraz z jego ukochaną. „Wiekuista perła” (w oryginalnym włoskim 
brzmieniu eterna margarita) jest zatem miejscem zjednoczenia z transcenden-
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cją, wniknięcia w boskie światło. Owa boska przestrzeń, do której ma na-
dzieję wejść człowiek, nazwana jest też w wierszu Miłosza deiformo regno 
(„bogokształtna strefa”), co stanowi również dosłowny cytat z Paradiso. 

To zjednoczenie z boskim pierwiastkiem określają w przytoczonym fragmen-
cie Boskiej komedii dwa słowa: congiunti i unita. Motyw owego wejścia w jedność 
w wierszu Miłosza posiada – jak się wydaje – szerszy semantyczny zakres niż 
w dziele Dantego, co jest związane z jego intertekstualnymi koneksjami także 
z innymi utworami. W wierszu Noblisty chodzi nie tylko o zjednoczenie z bo-
skim światłem, ale także o problem zakłócenia relacji między poszczególnymi 
bytami, między „ja” i „ty”, który podejmował już we wcześniejszych utworach, 
jak również o ludzkie pragnienie przekroczenia bariery tego podziału, zwłaszcza 
zlikwidowania rozdarcia między kobietą a mężczyzną. Ten ostatni problem 
w analizowanym utworze znajduje swój wyraz w opisie sceny w łazience: 

Patrzę na nią, cielistą w zielonkawej wodzie. 
Nie na nią, na powszechną, nam odjętą, nagość, 
Od której oddzieleni, przebywamy obok. 
[Dante, Miłosz 2004b] 

We fragmencie tym łatwo zauważyć, podobnie jak w cytowanym urywku 
Na trąbach i na cytrze, niewątpliwe odniesienia do sceny w raju opisanej 
w Księdze Rodzaju. Adam i Ewa, spostrzegając swoją nagość, ze wstydem 
uświadamiają sobie swoją inność. Symboliczne znaczenie wnętrza perły 
w wierszu Dante jako miejsca, gdzie ma nastąpić zlikwidowanie przeci-
wieństw między mężczyzną i kobietą, ich prawdziwe wejście w jedność, 
sugeruje dosłowne przytoczenie z Paradiso włoskiego słowa margarita 
i umieszczenie go na końcu ostatniego zdania utworu, zapewne w celu pod-
kreślenia jego specjalnego znaczenia. Margarita oznacza bowiem, jak wiemy, 
nie tylko perłę, lecz także imię kobiety. To, że podmiot liryczny – mężczy-
zna – prosi o wejście do wnętrza margarity, można w kontekście podwójnego 
znaczenia tego słowa oraz w kontekście sceny w łazience odczytać nie tylko 
jako wyraz tęsknoty człowieka za zjednoczeniem ze swym boskim źródłem, 
lecz także za zlikwidowaniem podziału między poszczególnymi bytami, 
a zwłaszcza między mężczyzną i kobietą11. Za takim aspektem interpretacji 
motywu wnętrza perły w wierszu Dante przemawia też m.in. fakt szerokiego 
                                                           

11 Ciekawe jest to, że włoskie słowo margherita również odnosi się do gatunku kwiatu (ja-
strun), co znowu wiąże się z często występującym w wierszach Miłosza utożsamianiem ko-
biecości z kwiatami.  
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wymiaru intertekstualnego, jaki posiada imię Margarita. Wystarczy tu wymienić 
znaną postać kobiety – Małgorzaty z Fausta Goethego. Obiekt idealnej miłości 
Fausta jest ucieleśnieniem wiecznej kobiecości, Das Ewig Weibliche. 

Motyw wejścia do idealnego (mocno naznaczonego kobiecością) miejsca 
spotykamy także w późnym wierszu Miłosza pt. Sala. Męski podmiot lirycz-
ny tego utworu przedstawia senną wizję przestrzeni, do której wstępuje po 
śmierci. Jest to wnętrze świątyni w formie olbrzymiej sali: 

Droga wiodła mnie prosto do świątyni 
Notre Dame, choć nie było w niej gotyku. 
Odrzwia-bramy zamknięte. Wybrałem tę z boku 
Nie do głównego budynku, do skrzydła na lewo, 
Z miedzi jaskrawozielonej, szczerbatej u dołu. 
Pchnąłem. I wtedy objawiła się 
Sala zdumiewająco olbrzymia, w ciepłym świetle. 
Wielkie posągi siedzących kobiet-bogiń 
W udrapowanych szatach, znaczyły ją rytmem. 
Objął mnie kolor jak wnętrze liliowobrunatnego kwiatu 
Niebywałych rozmiarów. Szedłem uwolniony 
Od trosk, wyrzutów sumienia i lęków. 
Wiedziałem, że tam jestem, choć dopiero będę. 
Obudziłem się spokojny, myśląc, że ten sen 
Odpowiada na moje często stawiane pytanie: 
Jak to jest z przekroczeniem ostatniego progu? 
[Sala, Miłosz 2009] 

Świątynia Notre Dame („Nasza Dama”) nie jest paryską katedrą („nie było 
w niej gotyku”). Podmiot liryczny wiersza to niewątpliwie chrześcijanin, który 
w poczuciu winy i pokuty oraz aktu pokory nie wkracza do świątyni główną 
bramą, lecz bramą uszkodzoną – „szczerbatą u dołu” – prowadzącą do bocznej 
nawy. Wnętrze świątyni wypełnione jest ciepłym kolorowym światłem, które 
obejmuje podmiot liryczny, podobnie jak w Paradiso światło wiecznej margarity 
obejmuje Dantego i Beatrycze. W utworze tym dostrzec można także specjalny 
aspekt owej boskiej przestrzeni i specjalny aspekt zjednoczenia się z nią. 
W świątyni Notre Dame wypełnionej światłem stoją „posągi kobiet-bogiń”. 
Sugeruje to, że boski element posiada tutaj przede wszystkim atrybuty żeńskie. 
Osobą wkraczającą w boską sferę jest natomiast mężczyzna12. Męski pod-
                                                           

12 Jeżeli analizowany wiersz usytuujemy również w szerszej intertekstualnej perspektywie, 
biorąc pod uwagę także pisma metafizyczne Oskara Miłosza, to odczytamy w nim nawiązanie 
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miot liryczny wchodzi nareszcie w utraconą jedność z transcendencją, prze-
łamując równocześnie najbardziej dramatyczny dla niego rozdział między 
pierwiastkiem męskim a żeńskim i osiąga szczęście. Dokonać się to jednak 
może dopiero po śmierci. Znamienne jest również to, że wkraczanie pod-
miotu lirycznego do tajemniczej przestrzeni naznaczonej kobiecością po raz 
kolejny wywołuje skojarzenia z wnętrzem kwiatu („Objął mnie kolor jak 
wnętrze liliowobrunatnego kwiatu / Niebywałych rozmiarów”). 

Jak wynika z cytowanych utworów, terrae incognitae – tajemnicze nieznane 
przestrzenie – są często powracającym motywem w poezji Miłosza. Czło-
wiek pragnie do nich wkroczyć, by osiągnąć wiedzę i pełne szczęście. Miej-
sca te, poza zanalizowanymi motywami, posiadają w poezji Miłosza także 
inny metaforyczny wyraz. Są to np.: „miejsce niewzruszonego posiadania”, 
„ziemia obietnicy”, „miejsce prawdziwe”: 

A biegnie się i żegluje z archipelagu na archipelag w nadziei, że jest 
gdzieś miejsce niewzruszonego posiadania. 
[Na trąbach i na cytrze, Miłosz 1965] 

Za każdym zakrętem otwierała się przede mną ziemia obietnicy, 
[Rzeki, Miłosz 2003] 

I szukaliśmy odtąd miejsca prawdziwego. 
[Ogród Ziemskich Rozkoszy, Miłosz 2004b] 

Jak wynika z powyższej analizy, motywy idealnej krainy będącej przedmio-
tem odwiecznej tęsknoty człowieka posiadają w poezji Miłosza różne intertek-
stualne inspiracje. Można stwierdzić, że zaczerpnięte z czwartej księgi Pana Ta-
deusza motywy polowania i jądra gęstwiny są jednymi z najważniejszych nośni-
ków przekazu Miłoszowej epifanicznej poezji, szczególnie w zakresie refleksji 
dotyczących kwestii egzystencjalnych i eschatologicznych, a także zadań poezji. 
Motywy te pełnią również ważne funkcje w kształtowaniu artystycznych 
środków w tej odmianie jego twórczości. Stanowią one podstawę jej obra-
zowości, symboliki i metaforyki, decydują o wielkiej poetyckiej ekspresji. 
                                                                                                                                   
do pojęć conjunctio i arcanum, które powracają w metafizycznych dziełach tego francuskiego 
poety [Miłosz 1985, 44]. Powrót do Boga po śmierci pojmowany jest przez autora Les Arcanes 
jako zjednoczenie męskiego i żeńskiego elementu. Męski element u O. Miłosza reprezentuje 
to, co boskie, a żeńskie to, co ludzkie. W wierszu Czesława Miłosza jest odwrotnie. Temu, co 
boskie, przypisuje poeta charakter żeński (posągi bogiń), męskim zaś elementem jest czło-
wiek, mężczyzna wchodzący do świątyni.  
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Motyw jądra gęstwiny (matecznika, kniei itp.) przejęty z dzieła Mickiewicza 
wzbogaca ponadto symbolika locus amoenus, którą poeta czerpał z różnych 
innych źródeł, związanych najczęściej z tradycją chrześcijańską. W jego poe-
zji funkcjonuje często jako symbol idyllicznej krainy motyw ogrodu (Edenu), 
odsyłający do biblijnego raju, oraz motyw bożego miasta – niebiańskiego 
Jeruzalem. Tym, co łączy wszystkie te rajskie przestrzenie w poezji Miłosza, 
jest fakt, że poeta naznacza je kobiecością. 

Wątek polowania, odsyłający do scen myśliwskich w Panu Tadeuszu, sta-
nowi nieraz w poezji Miłosza obraz biegu, swoistego pościgu za tajemnicą 
ukrytą w jądrze gęstwiny, widzialnego ziemskiego świata. Motyw ten symbo-
lizuje w twórczości epifanicznej Miłosza poznawczy wysiłek, intelektualny, 
emocjonalny i fizyczny – w dążeniu do odkrycia esencji bytu, poznania 
prawdy, zjednoczenia się z innymi bytami. W metaforycznych obrazach 
polowania dominuje zazwyczaj jeden z wymienionych aspektów tego (ero-
tycznego) ludzkiego dążenia. Poeta nie spełnił swego młodzieńczego ma-
rzenia i nie został myśliwym, odbywał jednak „swoje wielkie polowanie” na 
„niedosiężny sens świata” we własnej poezji. Ów motyw polowania uległ 
jednak, jak widzieliśmy, pewnej ewolucji w epifanicznej twórczości Miłosza. 
Poznawczy bieg przez ogromne obszary wizualnego świata zastąpił w nie-
których jego późnych (otwarcie religijnych) wierszach bieg w pozaziemskiej 
„niebiańskiej kniei”. Cechuje go jednak to samo, co zawsze – dążenie do 
uzyskania pełnej wiedzy, chociaż posiada już ona mistyczny wymiar. 

Liczne cytaty zaczerpnięte z opisu sceny polowania z Pana Tadeusza nie są, jak 
się okazuje, jedynie echami specyficznej Mickiewiczowskiej leksyki w epifanicz-
nej poezji Miłosza, lecz stanowią spójny semantycznie system poetyckich środ-
ków, będących nośnikiem jej najważniejszych treści. Jak wykazała analiza, Mi-
łosz sięgnął do różnych interkulturowych źródeł, zapożyczając z nich symbolikę 
rajskiej krainy. Motywy wnętrza wiecznej perły lub wnętrza wypełnionej świa-
tłem świątyni (o wyraźnej religijnej proweniencji) nie posiadają jednak takiego 
zakresu w jego poezji, jak przejęty z Pana Tadeusza motyw jądra gęstwiny. Wy-
stępuje on tylko w kilku późnych wierszach wyrażających tęsknotę człowieka za 
powrotem do pierwotnej jedności bytów i zjednoczenia z jego boskim źródłem 
w rzeczywistości pozaziemskiej. W wierszach tych podmiot liryczny nie odbywa 
już poznawczego biegu do miejsca, gdzie spodziewa się doznać epifanii, lecz 
przyjmuje raczej bierną postawę. W mistycznych wizjach wstępuje on do wnę-
trza perły lub do świątyni, gdzie zostaje ogarnięty przez boskie światło. 

Dynamiczne obrazy biegu ku jądru gęstwiny, gdzie ma nastąpić objawie-
nie, są znamienne dla epifanicznej poezji Miłosza, kiedy to poeta spodziewa 
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się, że zachwycające piękno natury odkryje przed nim esencję i prawdę oraz 
że zdoła nareszcie adekwatnie „napisać świat”. Podmiot liryczny w epifa-
nicznych wierszach znajduje się na zewnątrz ukrytego gdzieś w świecie ota-
czającej go natury jądra gęstwiny i pragnie przedostać się do „kobiecego” 
wnętrza. Owe „wewnątrz”, jak i „zewnątrz” usytuowane są jednak zawsze 
w tej samej ziemskiej rzeczywistości, w której ma nastąpić epifania. Na pod-
stawie analizy można zatem stwierdzić, że słynna epopeja wielkiego roman-
tycznego mistrza stała się głównym źródłem inspiracji dwóch istotnych 
motywów – jądra gęstwiny i polowania w epifanicznej poezji Miłosza po-
dejmującej odwiecznie nurtujące człowieka problemy. 
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On the Hunter’s Trail. Mickiewiczian Echoes in the Poetry of Czesław Miłosz  
(and Beyond) 

It is a truism that the work of Adam Mickiewicz occupies a central place in Czesław Miłosz’s 
literary universe. The present paper seeks to investigate one particular Mickiewiczian micro-
-element that strikingly often recurs in Miłosz’s writings, namely the so-called “kernel” of the 
Lithuanian forests (jądro gęstwiny). Significantly, while wilderness areas such as woods and forests 
have always filled the human imagination with awe and fear, Miłosz has turned the Lithuanian 
“thicket” into one of the cornerstones of his poetic topography, investing its mysterious “kernel” 
with epiphanic and eschatological potential. Partially mediated by some of his other childhood 
readings Lato leśnych ludzi (The Forest People’s Summer) by Zofia Rodziewiczówna, Na tropie przyrody 
(On the Trail of Nature) and W puszczy (In the Wood) by Włodzimierz Korsak, Nasz las i jego mieszkańcy 
(Our Forest and Its Inhabitants) by Bohdan Dyakowski and Soból i panna (The Sable and the Girl) by 
Józef Weyssenhoff), Miłosz’s mythologization (if not sacralization) of the wildland spaces of his 
childhood might be said to add a particular (pagan and gendered) twist to the traditional repertory 
of Christian (u)topography, in particular its rural and urban manifestations (the Garden of Eden 
and Heavenly Jerusalem). 

Key words: Czesław Miłosz, Adam Mickiewicz, “literary echoes”, intertextuality, mythologi-
zation 
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Dialog Miłosza z Mickiewiczem 

Wobec dziedzictwa 

Inspiracje Mickiewiczowskie w twórczości Miłosza są tak wyraźne i tak 
dobitnie przez samego Miłosza podkreślane, że stanowią osobny obszar 
intertekstualnych dociekań. Powstało już na ten temat wiele odkrywczych 
i wyczerpujących studiów1, z których wyraźnie wynika, że do związków 
Miłosza z Mickiewiczem można podchodzić wieloaspektowo, analizować je 
na różnych poziomach, ale jednocześnie okazuje się, że ten, zdawałoby się, 
oczywisty związek jest w istocie skomplikowany, że jasność Mickiewicza nie 
zawsze rozprasza mroki Miłoszowe i co więcej, w tych intertekstualnych 
prześwietleniach Mickiewicz często okazuje się ciemniejszy, bardziej złożo-
ny i antynomiczny niż w kanonicznych o nim sądach i wyobrażeniach. 

W tym krótkim szkicu będzie chodziło nie tyle o sprawdzian nośności dzieła 
dziewiętnastowiecznego poety, ile o to, w jakim stopniu był on dla Miłosza 
źródłem konfrontacji z samym sobą. Takie przedstawienie wymaga jednak uści-
śleń. Kiedy Miłosz sam powiada, że zawdzięcza Mickiewiczowi każdą linijkę2, 
można tę wypowiedź potraktować jako bardzo intymne wyznanie dotyczące 
najgłębszych więzi duchowych, ale także jako stały punkt odwołania dwudzie-
stowiecznego poety w zmaganiach z własną epoką. Te dwa aspekty są u Miłosza 
nierozłączne. Pierwszy dotyka twardego jądra, które ujawnia się w całokształcie 
                                                           

1 Zob.: Kwiatkowski 1985, Fiut 1987, Kiślak 2000, Wśród najnowszych opracowań należy 
na pierwszym miejscu wymienić obszerną monografię Lidii Banowskiej [Banowska 2005]. 

2 Por. Litwa, labirynt, nadzieja. Rozmowa Krzysztofa Myszkowskiego z Czesławem Miłoszem, 2004. 
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Miłoszowskiego dzieła, drugi wiąże się z jego drogą życiową i z ogólnymi prze-
mianami historyczno-cywilizacyjnymi: „Ciągle nasz stosunek do Mickiewicza się 
zmienia. Bez ustanku. Nie tylko mój, ale w ogóle chyba, w ogólnej świadomo-
ści” – wyznawał Miłosz w rozmowach z Aleksandrem Fiutem [Fiut 2004, 130]. 
Skądinąd wiadomo, że postać Mickiewicza była dla Miłosza sygnałem wywo-
ławczym całej tradycji romantycznej, choć miał do niej od początku stosunek 
ambiwalentny i z czasem, z pełną tego świadomością napisze: 

Buntowałem się nieraz przeciwko romantyzmowi, ale na Mickiewicza, 
Słowackiego, Norwida czytanych w bardzo młodym wieku, nie ma żad-
nego antidotum, to zostaje [Miłosz 1985a, 83]. 

Odnosi się wrażenie, że Miłoszowi już nie tyle o romantyzm chodzi, ile 
o własną do niego słabość, że dzieje się tak, jakby chciał oszacować ciężar 
gatunkowy dziedzictwa, z którego sam nie mógłby się wyzwolić inaczej niż 
za cenę utraty tożsamości. Jednocześnie jednak to trudne do uniesienia 
dziedzictwo nie stanowi immobilizującego i zabezpieczającego kadru, prze-
ciwnie – polscy romantycy znajdują się u źródeł jego nieprzeciętnej biografii: 

czytając polskich romantyków miałem już niejasne przeczucie swoich 
przyszłych nienormalnych losów. Choć najbardziej wybujała fantazja nie 
mogłaby wtedy podsunąć obrazów i mojej indywidualnej i historycznej 
przyszłości [Miłosz 1990, 31]. 

Dziedzictwo romantyczne rozumiane jako konieczność i anomalia (indy-
widualna i zbiorowa) to najważniejsza antynomia, która ujawnia się wielo-
krotnie w sporach Miłosza z Mickiewiczem. Autor Ziemi Ulro nie szczędzi 
swojemu wielkiemu poprzednikowi sarkastycznych uwag. Powraca do kwe-
stii mesjanizmu i jego negatywnych konsekwencji, zarzucając Mickiewiczo-
wi, że bronił w sposób przesadny intuicji i uczucia kosztem nauki i rozumu 
[Miłosz 1985b, 110], a sama idea Polski przeobrażonej w Chrystusa uchodzi 
w oczach Miłosza za herezję, która miesza pojęcia religii i patriotyzmu [Mi-
łosz 1985b, 106]. Także tajemniczy prorok z wizji księdza Piotra jest dla 
niego bardziej dowodem konszachtów Mickiewicza z demonem niż łaską 
Opatrzności, a pomyłka romantycznego wieszcza wydaje się tym większa, że 
Mickiewicz nie zdawał sobie z niej sprawy… [Miłosz 1985b, 107]. Wreszcie 
wiara w metempsychozę potraktowana zostanie przez dwudziestowiecznego 
poetę jako choroba „niedo-cielesności właściwa romantyzmowi” [Miłosz 
1985b, 96]. I nawet Pan Tadeusz zostaje poddany sarkastycznym uwagom, bo 
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zdaniem Miłosza w puszczach nowogrodzkich nigdy nie rosły buki, a na 
polowaniach nie biegały charty [Fiut 1981a, 121]. 

Surowość sądów Miłoszowych jest jednak na miarę jego zafascynowania 
Mickiewiczem. Traktując Mickiewicza jako intertekstualnego partnera, Mi-
łosz obnaża to, co uważa za przestarzałe, żeby wydobyć to, co zawsze aktu-
alne, odwieczne, uniwersalne. Mickiewicz z tych konfrontacji wychodzi nie 
tylko obronną ręką, ale pośredniczy w głębszych sporach autora Prywatnych 
obowiązków z polskością. Tak się dzieje już w młodości Miłosza, kiedy Mic-
kiewicz stawał się remedium na jego bunty przeciwko międzywojennemu 
nacjonalizmowi. W epoce narastających konfliktów mniejszościowych Mic-
kiewicz urasta do rangi symbolicznego piewcy pokoju i harmonii. Dla autora 
Ballad i romansów kwestia wielokulturowości polsko-litewsko-białoruskiej po 
prostu nie istniała. Słowa, które kierował do Lelewela („Żeś znad Niemna, 
Polak, mieszkaniec Europy”), definiują także i jego wielokulturową tożsa-
mość. I taki właśnie Mickiewicz „podoba się” Miłoszowi, bo wychodzi poza 
polskie stereotypy i tym samym staje się dla młodego poety ekranem, na którym 
dostrzega własny obraz rysujących się podbojów dalekich przestrzeni. Ale jest 
to obraz naznaczony ironią rodzącą się z samej konfrontacji dwóch nieprzy-
stawalnych do siebie epok, romantycznej i dwudziestowiecznej. 

Zdejmowanie zasłony ze świata czy zdzieranie własnej maski? 

Świadomość ich nieprzystawalności wiązała się u Miłosza od początku 
z pytaniem o przyczynę i sens powołania poetyckiego i wyznaczała tym 
samym obszar romantycznych reminiscencji. Chodziło o wieszczą kondycję, 
której nie mógł umknąć młody żagarysta, zanurzony w ogólnej atmosferze 
narastającego niepokoju. Zastanawiający jest fakt, że apokaliptyczne krajo-
brazy z Trzech zim są jakby bezpośrednio zaczerpnięte z Mickiewicza. Już 
w roku 1938 Stefan Napierski sugerował: 

Wiersze jego […] wywijają się wszystkie z ojczystego Mickiewiczowskie-
go krajobrazu […], który przed pokusą zagłady ocalić ma i utrwalić ten 
przyrodzony „kraj lat dziecinnych”. Ten rodzimy „krajobraz duszy” 
[Napierski 1938, 167, cyt. za: Banowska 2005 68]. 

Nie da się jednak ograniczyć tych paraleli do wspólnego litewskiego źródła 
piękności i harmonii. Kiedy Miłosz pisze: 
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Tak pięknej wiosny jak ta, już od dawna 
nie było; trawa, tuż przed sianokosem 
bujna i rosy pełna. W nocy granie 
słychać z brzegu moczarów, różowa ławica 
leży na wschodzie aż do godzin rana. 
[Powolna rzeka]3 

zarysowany krajobraz to swoista fatamorgana, zza której przeziera pustynny 
negatyw zwiastujący zagładę: 

– „Ach, ciemna tłuszcza na zielonej runi, 
a krematoria niby białe skały 
i dym wychodzi z gniazd nieżywych os. 
[Powolna rzeka] 

Miłosz nie Litwę więc przywołuje, ale jej reprezentację – taką, jaką narzuca 
mu jego prorocza intuicja. Przeczucie nadchodzącej zagłady w zderzeniu z siel-
ską aurą Mickiewiczowskich krajobrazów odsłania tu najboleśniejszą ranę 
poety-wizjonera, który może się zadowolić tylko momentami piękna zasty-
głego w przeczuciu katastrofy. Rysująca się wizja jest więc zapowiedzią apo-
kalipsy w jej eschatologicznym wymiarze, która, jak wiadomo, stanowi klu-
czową wymowę katastroficznej serii wierszy Trzech zim, ale nabiera jeszcze 
innego znaczenia z chwilą, gdy poetycki narrator kieruje obiektyw na siebie: 

Po trzykroć winno się obrócić koło 
ludzkich zaślepień, zanim ja bez lęku 
spojrzę na władzę, śpiącą w moim ręku, 
[Powolna rzeka] 

– czytamy w tym samym wierszu. Te wyraźne nawiązania do Mickiewicza 
(które pojawiają się w Trzech zimach wielokrotnie) pełnią ważną rolę identyfi-
kacyjną. Podejmując dialog intertekstualny z romantycznym wieszczem, 
Miłosz przeżywa go bardzo osobiście. Apokaliptycznemu wizjonerstwu 
towarzyszy namysł nad jego własną sytuacją wizjonera. Tak się dzieje w serii 
wierszy4, nawiązujących bezpośrednio do „Wielkiej Improwizacji”, a zwłasz-
cza w wielokrotnie już interpretowanym Hymnie, do którego sam Miłosz 
powraca po latach z właściwą mu autoironiczna kokieterią: 
                                                           

3 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty z utworów poetyckich wg wydania: Miłosz 2001. 
4 Pisze na ten temat obszerniej Lidia Banowska [2005, 55–66].  
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„Nikogo nie ma pomiędzy tobą i mną” – to do Boga zwrócone. Dość bez-
czelne. Trochę jak „improwizacja”. Mickiewicz się kłania, jeżeli chodzi o py-
chę. Dla mnie samego jest to bardzo dziwny wiersz. Szalenie się wstydziłem, 
zanim go opublikowałem. Przechodziłem męki, bo to takie nieskromne. To 
jest jakieś niesłychanie silne zamanifestowanie poczucia indywidualnego ist-
nienia [Miłosz, Garczyńska 1992, 23]. 

Miłosz oczywiście przesadza. Nie ma w jego wierszu Mickiewiczowskiej 
pychy, przynajmniej tej w wymiarze Konrada. I być jej nie może. Jak pisze 
słusznie Banowska, nie bardzo już chce być Konradem [Banowska 2005, 
49]. Partnerstwo Poety z Bogiem możliwe jest jedynie na mistycznych wyży-
nach („między mną a Tobą nie ma n ikogo” – podkreślenie M.D.), zanika 
zaś w zderzeniu z rzeczywistością ziemską. Pomiędzy wyidealizowaną prze-
szłość romantyczną i współczesność wdziera się samoistnie ironia Historii. 
Nowoczesny poeta prorok nie ma już romantycznej zuchwałości, jest pro-
rokiem wątpiącym. I kiedy czytamy dalej: 

Ja, wierny syn czarnoziemu, powrócę do czarnoziemu, 
jakby życia nie było, 
jakby pieśni i słowa tworzyło 
nie moje serce, nie moja krew, 
nie moje trwanie, 
ale głos niewiadomy, bezosobowy. 
[Hymn] 

trudno nie dostrzec, że Miłosz kreuje tu swego śmiertelnego bohatera, w opo-
zycji do nieśmiertelności Mickiewiczowskiego proroka. Jego głos nie jest 
głosem śpiewaka natchnionego przez bogów, ale dany mu jest z zewnątrz 
(podobnie jak z zewnątrz „dana mu jest siła”). W kontekście przemian cywi-
lizacyjnych poeta wieszcz przeradza się w poetę świadka i kronikarza, ob-
serwującego ironicznie i świat, jak i samego siebie jako rzecznika historii. 

Miłosz mierzy się tu z Mickiewiczem jednak nie po to, by się od niego od-
ciąć lub go naśladować – kontekst historyczny tego nie wymagał, ale by 
znaleźć w nim afirmację profetycznego sensu poezji, pojmowanego jako 
jasnowidztwo odsłaniające nie tyle przyszłość, ile aporie teraźniejszości. To 
one właśnie w okresie wojennym narzucą mu drastyczne pytanie: „Czym jest 
poezja, która nie ocala / Narodów ani ludzi?”5 Ale tak zapyta Miłosz dopie-

                                                           
5 W wierszu Przedmowa z 1945 r.  
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ro w momencie, gdy będzie już wiadomo, że apokalipsa nie przyniesie 
eschatologicznej odnowy świata. 

Czas spełnienia 

Świadomość nieprzystawalności romantycznej eschatologii do współcze-
snej rzeczywistości uwydatnia się u Miłosza istotnie najdobitniej w wierszach 
wojennych, kiedy prorok może już tylko sprawdzać nośność własnej profecji. 
Wtedy pojawia się cień Mickiewicza-Wajdeloty, który wobec wołających 
o pomstę do nieba wydarzeń wyraźnie podsuwa Miłoszowi „wzniecające 
bunt słowo poety”. Kilka lat później (w 1950 roku), w kontekście niewoli 
totalitarnej, podyktuje jeszcze dobitniej patetyczny apel: 

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. 
Możesz go zabić – narodzi się nowy. 
[Który skrzywdziłeś] 

Rysujący się etos romantyczny jest jednak dwuznaczny. W Walcu sama 
struktura wiersza tworzy dystans ironiczny w stosunku do Konrada i Matki 
Polki, połączonych niespodziewanie intertekstualną więzią [por. Łebkowska 
1985]. U Miłosza niedoszła rodzicielka, nieświadoma jest jeszcze przyszłości 
swego syna – poety, skazanego, jak niegdyś Konrad, na szyderstwo historii. 
Ogniwem łączącym Walc z tradycją romantyczną jest stygmat cierpienia, które-
go Miłosz nie musi komentować. Wystarczy samo drastyczne zestawienie wy-
padków odległych w czasie z rzeczywistością wojenną, by uwydatnić szyderstwo 
ślepej i nieprzewidywalnej Historii i tym samym skompromitować romantyczną 
profecję. To nie poeta, ale sama rzeczywistość wyjaskrawia kontrast między 
ideałem romantycznym a kontekstem wojennym, w którym powraca od-
wieczny temat zniewolenia. Ta brutalność zestawień6 nabiera szczególnego 
znaczenia, gdy odwołać się do perspektywy Mickiewiczowskiej martyrologii, 
której Miłosz nie kwestionuje wyraźnie, ale spogląda na nią „bez soczewki 
idealizującego mitu”[Banowska 2005, 111], bo do takiej interpretacji zmu-
szał czas Apokalipsy, paradoksalnie ogołoconej z wzniosłości. 

Stąd już tylko krok do Mickiewicza pogodnego: piękne ogrody z Piosenki 
pasterskiej lub wizja proroka zajmującego się przewiązywaniem pomidorów 
                                                           

6 O kontraście między tomem Świat (poema naiwne) a Głosami biednych ludzi pisał A. Fiut [Fiut 1987].  
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z Piosenki o końcu świata to oczywiście obrazy nawiązujące ironicznie do Mic-
kiewiczowskiego Edenu [zob. m.in. Łukasiewicz 1981, Fiut 1981b]. Ale jaki 
jest ich sens? Bo chodzi chyba nie tylko o przeciwstawianie się okrucieństwu 
wojny. Tu należy przypomnieć, że Mickiewiczowska historiozofia rodziła się 
na antypodach heglizmu. W Dziadach sens wydarzeń historycznych precyzu-
je się nie w ich linii rozwojowej, ale w cyrkularności powracających rytua-
łów, które pozwalają w poetyckiej wizji uchwycić jednocześnie cierpienia 
filomatów i późniejszą martyrologię insurekcyjną. Sens Historii ma więc 
u Mickiewicza od początku wymiar ponadczasowy. Nie było u niego 
sprzeczności między historią wydarzeniową i przeszłością zakodowaną 
w pamięci. Sens Historii znajdował naturalne oparcie w rytualnej sakralizacji 
czasu związanej z tradycją ludową i rządzącymi nią archetypami. Miłosz 
natomiast, borykając się w młodości z dialektyką marksistowską, dochodził 
do tej wizji drogą okrężną i dopiero pogłębiająca się nieufność wobec Histo-
rii linearnej skieruje go w stronę sacrum. Nie od razu sięgnie jednak po Dziady 
lub Ballady. Można przypuszczać, że nastąpiło to dopiero pod wpływem 
Oscara Miłosza głoszącego, że sztuka sakralna zawsze w pełni była świado-
ma swojej straszliwej odpowiedzialności i że zawsze szła wiernie za tajem-
nymi tęsknotami „wielkiej duszy ludowej” [Miłosz 1983, 23]. I kiedy autor 
Świadectwa poezji przywołuje te uwagi, można przypuszczać, że ma także na 
myśli Mickiewicza. Miłosz posługuje się bezustannie takimi intertekstualny-
mi bumerangami, kierującymi się zawsze ku temu, któremu zawdzięcza 
„każdą linijkę”. 

Historia i eschatologia 

Remedium na złą Historię staje się więc pamięć. W Traktacie poetyckim 
z 1956 roku7 Miłosz pytał: 

Czemuż wołać 
Że historyczność niszczy nam substancje, 
Jeżeli ona właśnie jest nam dana, 
Muza siwego ojca, Herodota, 
Jako broń i instrument? 
[Traktat poetycki] 

                                                           
7 Fragmenty Traktatu były drukowane w paryskiej „Kulturze” w 1956 roku. Całość została 

opublikowana w Polsce w rok później.  
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I tu aluzja do Herodota zdaje się nakładać na tradycje Mickiewiczowskie. Nie 
jest bez znaczenia, że Miłosz, sięgając do przeszłości, eksponuje reminiscencje 
o własnych antenatach: „Jeżeli wspominam o moich przodkach to dlatego, że są 
oni dla mnie siłą” – wyznaje w Rodzinnej Europie [Miłosz 1980, 22]. Mickiewicz 
mógłby wyrazić się podobnie. Dziady są przecież nie tylko dramatem odwołują-
cym się do wierzeń religijnych ludu, ale także przestrzenią, w której nowe poko-
lenia spotykają się z mądrością swych poprzedników. Rytualne przestrogi wska-
zują na sens Historii, która bynajmniej nie jest sama w sobie absolutem, ale 
wpisuje się w porządek eschatologiczny kolejnych doświadczeń inicjacyjnych. 

Zafascynowanie Miłosza poezją eschatologiczną, zwykło się wiązać 
z wielką falą katastrofizmu profetycznego lat trzydziestych, ale do głębsze-
go zastanowienia pobudza także eschatologia ukryta, która emanuje przecież 
z dzieł późniejszych i to nie tylko z poezji. Jest na przykład obecna w Znie-
wolonym umyśle, dziele par excellence politycznym, które stanowi moment 
zwrotny w życiu poety decydującego się na wygnanie. Miłosz sam wyzna po 
latach, że było to dzieło bolesne, „owoc wewnętrznych przymusów i modli-
twy”. I doda: „byłem nawiedzony przez jasnowidztwo, które pozwalało mi 
dojrzeć moją przyszłość” [Miłosz 1991, 9]. 

Tego typu wyznanie byłoby chyba niemożliwe, gdyby nie tradycja roman-
tyczna, z której Miłosz czerpał umiejętność przeżywania czasu w wymiarze 
metafizycznym. I z tych doświadczeń zrodzi się także Ziemia Ulro. Miłosz 
poświęca w niej Mickiewiczowi wiele miejsca, ale robi to w oświetleniach 
zwielokrotnionych. Kwestia powołania poetyckiego nabiera tu szczególnej 
ostrości, zwłaszcza wtedy, gdy autor stawia pytanie o rzeczywisty zasięg 
działania poezji wielkiego romantyka, któremu „nie udało się też przekonać 
Polaków do swojej religii, natomiast żywcem ich zapeklował w mesjani-
stycznym nacjonalizmie, który ma to do siebie, że pochłania każdego, kto 
mu się opiera, razem z jego zbroją i koniem” [Miłosz 1985b, 94]. 

Pozornie wypowiedzi te przeczą temu, co zostało powiedziane poprzed-
nio na temat zbawczej roli Mickiewicza w konfliktach Miłosza z polskością. 
Ale i tu, jak poprzednio, zmienność sądów można uzasadniać nie tylko ewo-
lucją historii, lecz również sprzecznościami osobowości Miłosza. Miłosz 
sięga do Mickiewicza niemal obsesyjnie, przepuszcza go ciągle od nowa 
przez coraz to inne filtry własnych horyzontów oczekiwań: 

Zgoda, można ostatecznie widzenie księdza Piotra i Księgi Narodu oddzielić 
od sekciarskiego opętania – ale, by prawdę rzec, tylko z trudem. Widzenie 
czytane dziś jest żenującą lekturą [Miłosz 1985b, 122]. 
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Miłosz stygmatyzuje Mickiewicza, ale robi to jakby wbrew samemu sobie 
i z ociąganiem, chciałby i nie może zaakceptować romantycznego Mistrza 
w całości. Model profety narzuca się jego osobowości i zarazem historycznie 
wymyka, z chwilą gdy ponadczasowość romantycznego dzieła zostaje bru-
talnie wpisana w czasowość. 

Ale krytyka mesjanizmu to dopiero pierwsze skrzydło dialogu z Mickiewi-
czem w Ziemi Ulro. Punktem wyjścia Miłoszowych rozważań jest, jak wiadomo, 
wizja świata zdesakralizowanego, zaczerpnięta z Blake’a, a punktem dojścia staje 
się Pan Tadeusz, któremu Miłosz poświęca cały rozdział. Mickiewicz pełni tu 
więc rolę zasadniczą: Miłosz idzie jego śladem, wywołując z przeszłości figury 
wielkich wizjonerów: Böhmego, Swedenborga i Saint-Martina, którzy zarazem 
naświetlają dzieło romantycznego Wieszcza. Na szczególną uwagę zasługuje 
lektura Pana Tadeusza przepuszczona przez pryzmat Blake’a: „Blake pragnie 
więc, żeby ludzie zamieszkiwali ziemię ogród, taką jak w Panu Tadeuszu, który 
będzie napisany w kilka lat po jego śmierci” [Miłosz 1985b, 184–185]. 

Tu już nie chodzi o przeciwstawienie sobie dwóch epok, czy odmiennych 
cywilizacji, ale o przestrzeń metafizyczną, w której Miłosz spojrzy na Mic-
kiewicza poza wszelkimi historycznymi uwarunkowaniami. 

Przestrzeń rodzima czy nowy Eden 

Miłosz miał wszelkie powody po temu, by w swych spotkaniach z Mickiewi-
czem uprzywilejować Pana Tadeusza [zob. Fiut 2004]. Odnalazł w nim to, co 
dotykało złóż najbardziej intymnych jego osobowości, to znaczy przestrzeń 
dzieciństwa, której wygnanie, zarówno u Mickiewicza, jak i u niego, nadało 
specyficzną aurę. Dla autora Trzech zim moment opuszczenia Litwy był 
pierwszą i może najważniejszą fazą wygnania, którą odczuwał jako rodzaj 
predestynacji. Co więcej, paralelizm losu wygnańczego jest jakby u Miłosza 
zaprogramowany8. Już w 1936 roku przecież pisał: 

W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę, 
Jest takie leśne jezioro ogromne, 
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne 
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. 
[W mojej ojczyźnie] 

                                                           
8 Można wysunąć tezę, że Miłosz uświadomił sobie w pełni swe więzi z Mickiewiczem, 

kiedy odkrywał na obczyźnie siłę rodzimego języka. Por. Miłosz 1984, 138. 
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Tych kilka wersetów jest jakby skondensowanym obrazem nostalgicznych 
ewokacji Litwy Mickiewiczowskiej. Lasy, chmury i jeziora to trzy zasadnicze 
komponenty rodzinnego krajobrazu. Odkrywając walory swojej pierwszej 
ojczyzny, nieskalanej jeszcze cywilizacją przemysłową, Miłosz dystansuje się 
jednocześnie od epoki „szyderczej szpetoty” [Miłosz 1983, 23], jak określał 
ją Oscar de Lubicz Miłosz, który i tu umacniał w młodym poecie świado-
mość przynależności do tej pierwszej romantycznej, Mickiewiczowskiej 
i głęboko litewskiej tradycji. 

Po latach, chyba za przykładem Gombrowicza, Miłosz odważy się mówić 
o swoim przywiązaniu do tradycji ziemiańskich. Z wyraźnym zadowoleniem 
cytuje słowa autora Trans-Atlantyku szkicującego jego portret: 

Ja sobie ciebie wyobrażam, powiedział raz Gombrowicz – jako litewskie-
go szlachcica siedzącego gdzieś w błotach, o dwadzieścia mil od najbliż-
szego miasteczka, jak bije muchy i rozmyśla nad tym, że żona dwadzie-
ścia lat temu podała mu pierogi ze śliwkami zamiast pierogów z wiśniami, 
i co to znaczy [Miłosz 1985b, 24]. 

Słowa te mogłyby równie dobrze odnosić się do Mickiewicza, który nigdy 
nie zdołał oswoić się z atmosferą paryskich salonów i Pan Tadeusz staje się 
antidotum nie tylko na cierpienia emigranta, ale także na aporie cywilizacyj-
ne. Tak to rozumie Miłosz, w którego biografii duchowej Mickiewiczowska 
epopeja pełni rolę katalityczną. Echem odpowiadają jej obrazy z Doliny Issy, 
z Miasta bez imienia, ze zbioru Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i z wcześniej 
przywołanego już cyklu wierszy Świat (poema naiwne). Miłosz wyzna: 

W Panu Tadeuszu jest mniej więcej tak, jak w moim Świecie. Świat taki, jaki 
powinien być. Świat, w którym się zbiera grzyby, w którym się przyrzą-
dza kawę, zasiada do stołu patriarchalnie, razem i milczkiem, żywo je się 
chłodnik [Fiut 1981, 120]. 

Komentarz ten dotyczy Pana Tadeusza, ale pokazuje zarazem, w jaki spo-
sób Miłosz wykracza poza czas historyczny jako świadek i aktor dwudzie-
stowiecznych kataklizmów totalitarnych. Oczywiście, Miłosz mógł posłużyć 
się tą samą strategią, nawiązując jedynie do własnych wspomnień z dzieciń-
stwa, i nie brać pod uwagę Mickiewiczowskiej mediacji. Chodziło mu jednak 
o punkt metafizycznego odniesienia. Mickiewicz utwierdzał w nim to, co 
nowoczesna epoka starała mu się odebrać, mianowicie zdolność oglądania 
świata od strony nie tyle egzystencji, ile od strony Bytu. Znaczący jest fakt, 
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że właśnie Mickiewicz posłużył Miłoszowi za tarczę obronną, kiedy w Ziemi 
Ulro polemizował z egzystencjalizmem Sartre’a: 

Człowiek jest wolny dlatego, że życiu jego brak jakiegokolwiek „nadania” 
i dopiero od niego wyłącznie zależy, jaki nada mu sens: oto dlaczego 
Sartre wszystkich, którzy samemu faktowi swoich narodzin przypisują 
metafizyczne znaczenie, nazywał les salauds. […] Wyzwisko to stosowa-
łoby się też do Mickiewicza [Miłosz 1985b, 93]. 

Ale dwadzieścia lat później sam siebie stawia na cenzurowanym: „Ponie-
waż wierzyłem, że mam miejsce w boskim planie […], byłem typowym sa-
laud” [Miłosz 1991, 94]. 

Plan boski jest planem kosmicznego porządku. Powtarzalność i cyklicz-
ność czasu wschodów i zachodów słońca stanowią parametr szczególnie 
bliski mieszkańcowi Ziemi Ulro, pragnącemu wyrwać się z przestrzeni pod-
porządkowanej czasowi mechanicznych zegarów. W ten sposób, interpretu-
jąc dzieło Mickiewicza w zależności od własnej sytuacji historycznej, Miłosz 
uwydatnia ukryty sens, którego Mickiewicz jeszcze nie musiał uwidaczniać. 
Dla wielkiego romantyka Pan Tadeusz był jedynie powrotem do dzieciństwa 
i ziemi rodzinnej na zawsze utraconej, dla Miłosza ta patriarchalna epopeja 
staje się najwyższą referencją wobec powszechnego wykorzenienia i akultu-
racji charakterystycznej dla XX wieku. 

Jednocześnie odczytanie Pana Tadeusza poprzez pryzmat własnych poszuki-
wań metafizycznych sprzyja nie tylko pokonywaniu czasu historycznego, ale 
zarazem sięga do głębszych pokładów osobowości dwudziestowiecznego poety. 
I nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że bez mocy katalizującej dzieła Mic-
kiewicza Miłosz nie mógłby napisać już wcześniej – w Prywatnych obowiązkach – 
iż jego konflikt z Polską „stanowi tylko przerzut jakiegoś zasadniczego konfliktu 
z istnieniem” i że jest „zwolennikiem poza-świata” [Miłosz 1985a, 82–83]. 

Etos jako gwarancja odkryć metafizycznych 

Nie znaczy to jednak, by uczucia metafizyczne, które Miłosz czerpie 
z przestrzeni litewskiej i które przechodzą przez filtr wizji Mickiewiczow-
skiej, ograniczały się do tej bezpiecznej stabilności, którą niesie z sobą prze-
strzeń umityczniona. Świat Pana Tadeusza nie jest światem zastałym w raj-
skiej ponadczasowości. Ponadczasowe są tylko jego prawa etyczne: porzą-
dek i prawo zadośćuczynienia, które musi nastąpić po chaosie winy. Na tej 
zasadzie budował Mickiewicz swoją mitologię, wprowadzając już wcześniej 
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w balladach nienaruszalną granicę zakazu. Miłosz, zastanawiając się nad 
zasięgiem oddziaływania Mickiewiczowskiej wizji świata, nie bez racji po-
równuje go z Dostojewskim. Idąc tym śladem, można by snuć dalsze parale-
le, wskazując także na różnice. Słynnemu zdaniu Dostojewskiego: „jeśli 
Boga nie ma, wszystko jest dozwolone” można by przeciwstawić sentencję, 
której Mickiewicz nie wypowiedział eksplicytnie, ale która emanuje z jego 
dzieła: nie wszystko jest dozwolone, więc Bóg istnieje. 

Podobne uwagi nasuwają się przy lekturze Doliny Issy, w której obecność 
sacrum łączy się ściśle z pojęciem zakazu. Tak należy też chyba rozumieć 
Miłoszowy kompleks winy. Nieprzypadkowo chyba w Dolinie Issy, w Rue 
Descartes, w Roku myśliwego powraca symboliczny motyw zabicia węża i kon-
sekwencji, które czekają winowajcę: 

A z ciężkich moich grzechów jeden najlepiej pamiętam: 
Jak przechodząc raz leśną ścieżką nad potokiem 
Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie. 
I co mnie w życiu spotkało, było słuszną karą, 
Która prędzej czy później łamiącego zakaz dosięgnie. 
[Rue Descartes, Miłosz 2003a] 

Choć Miłosz wielokrotnie powraca do kompleksów z dzieciństwa, powyż-
sze wyznanie niewiele ma chyba wspólnego z psychoanalizą. Dla Miłosza, 
podobnie jak dla Mickiewicza, poczucie winy przynosi gwarancje zakotwi-
czenia ontologicznego. Na nim u obu poetów zasadza się uczucie religijne, 
formujące się jakby poza religią oficjalną, którą obaj uznają za niewystarcza-
jąco wcieloną. Znaczące jest to, że Miłosz odwołuje się tutaj do Dziadów 
jako rytuału oczyszczenia, które zakłada uprzednie istnienie grzechu. Gdy 
w Ziemi Ulro przywołuje medytacje Blake’a zastanawiającego się nad losem 
duszy, zanim została jej nadana powłoka cielesna, replikuje rytualną prze-
strogą z Dziadów [Miłosz 1985b, 130]: 

Bo słuchajcie i zważcie u siebie 
Że wedle Bożego rozkazu 
Kto nie dotknął ziemi ni razu 
Ten nigdy nie może być w niebie. 

To Mickiewiczowskie zanurzenie w świecie jest dla Miłosza jednym z najcen-
niejszych aspektów zbliżających go do polskiego romantyka, który negował 
aberracje zinstrumentalizowanego rozumu, przeciwstawiając mu imperatywy 
wewnętrzne. I jak słusznie mówi Miłosz, gdyby trzeba było dokonać wybo-
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ru między bytem i rozumem, autor Pana Tadeusza wybrałby na pewno „stro-
nę bytu” [Miłosz 1985b, 110]. I chyba tak rozumiał Miłosz własną „namięt-
ną pogoń za Rzeczywistością” [Miłosz 1983, 62], którą określał neologi-
zmem „wciałowzięcia” [Miłosz 1991, 96]. 

W imię tego wspólnego przywiązania do świata ziemskiego Miłosz prze-
baczy Mickiewiczowi jego polityczne błądzenia. Dużo ważniejszy okazuje 
się opór wobec intelektualnej abstrakcji odpowiedzialnej za wszelkie dewia-
cje mentalne powodujące odwrót od tego, co najistotniejsze. 

Trudno się dziwić, że pod koniec życia Miłosz szczególnym sentymentem 
obdarzał Zdania i uwagi jako kwintesencję mądrości życiowej, łączącej do-
świadczenie jednostkowe z mądrością biblijną. Sam przecież także pokusi się 
o formę aforystyczną, dopisując własne glosy do sentencji zaczerpniętych 
z odległych kultur. Ale u Mickiewicza fascynowała go nie tyle powaga mędr-
ca, ile prostota dziecka, którą i sobie przypisze: „skłonny jestem przypusz-
czać, że w literaturze polskiej dwudziestego wieku wyróżnia się u mnie dzie-
cinny zabobon” [Miłosz 1991, 96]. Miłosz nie zapominał skądinąd, że Mic-
kiewicz nie należał do wieku ironii i właśnie dlatego miał siłę i żarliwość 
proroczą, której pozbawiony jest, zbyt świadom samego siebie, poeta 
współczesny. Mickiewicz był dla niego lustrem ironicznym, w którym od-
krywał ze zdumieniem bliską mu siłę atrakcji: 

Mnie zawsze podobał się Mickiewicz, ale nie wiedziałem dlaczego. 
Aż zrozumiałem, że pisał szyfrem i że taka jest zasada poezji, 
dystans między tym, co się wie 
tym, co się wyjawia. 
[Mnie zawsze podobał się, Miłosz 2003b] 

Czy Miłosz dookreślał w ten sposób istotę własnej poezji? Odpowiedź twier-
dząca prowadziłaby na niebezpieczne ścieżki jednokierunkowych interpretacji. 
Bliskość metafizyczna, którą Miłosz dostrzega w poezji Mickiewicza, pojawia się 
u niego jedynie w przebłyskach. Mickiewicz przeżywał dylemat rozumu i wiary 
wewnętrznie, w głębokim jednak przekonaniu o kosmicznej równowadze świata 
i zaświata. Miłosz, mieszkaniec Ziemi Ulro, podąża ku własnej eschatologii linią 
łamaną i tylko w nagłych epifaniach – lub w zapatrzeniu się na pobożność ludu 
– chwyta wymykającą mu się Drugą Przestrzeń. 

Dialog Miłosza z Mickiewiczem był więc czymś więcej niż konfrontacją 
z tradycją, którą w ostatecznym rozrachunku można przyjmować lub odrzucać. 
Mickiewicz był cząstką bytu poety i jej odrzucenie byłoby równoznaczne 
z samookaleczeniem. 
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Dialogue between Miłosz and Mickiewicz 

The author asserts that a dialogue between Miłosz and Mickiewicz sheds light not only on the great 
Polish Romantic, and even Polish Romanticism as such, but also on the personality of the author 
of The Land of Ulro. It is a difficult and full of contradictions dialogue, that used to be interpreted in 
relation to the uneasy history of the 20th century. The author of the article does not attempt to 
weaken the role of historical events in Miłosz’s spiritual evolution; she underlines, however, such 
aspects of his dialogue with Mickiewicz that reveal the deepest similarities and are not subjected to 
changeable interests. That is how Miłosz’s hesitations can be understood, as his disputes with 
Mickiewicz are time-bound, but both poets meet also in timeless sphere. 

Key words: Czesław Miłosz, Adam Mickiewicz, dialogue, intertextuality 
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PATRYCJA BUĆKO-ŻMUDA 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

K a t o w i c e  

Ocalony, bo z nim wieczne i boskie zdziwienie.  
Epilog burzliwego romansu wieszczów  

w kontekście teorii wpływu Harolda Blooma 

Jakże to dziwne, niezrozumiałe życie! Jakbym wrócił z niego niby 
z długiej podróży i próbował sobie przypomnieć, gdzie byłem i co 
robiłem. Nie bardzo się to udaje, a już najtrudniej zobaczyć tam siebie. 
Miałem zamiary, motywacje, coś postanowiłem, coś wykonywałem, 
ale z odległości tamten człowiek wydaje się istotą irracjonalną 
i absurdalną. Zupełnie jakby nie tyle działał, ile był działany przez 
pos ługu jące  s ię  n im  s i ły 1. 
[C. Miłosz, Po podróży] 

Życiowa podróż Czesława Miłosza pełna niepokojów i burz, dryfowania 
po filozoficznych morzach zwątpienia, zwieńczona została dotarciem do 
przylądka wiary, oczywiście, wiary na modłę Miłoszową. W czasie tej podró-
ży Miłoszowi bezustannie towarzyszył duch Mickiewicza i zmory romanty-
zmu. Bez wątpienia skomplikowana i ambiwalentna relacja Miłosza z Mic-
kiewiczem jest kluczem do Dzieła Noblisty, które odczytywane w tym kon-
tekście nabiera nowych sensów. 

Wielokrotnie Miłosz wypowiada się w sposób eksplicytny o romantyzmie 
i samym Mickiewiczu, by przytoczyć tylko te dwie krótkie wypowiedzi, sygnali-
zujące istotę zagadnienia. „Pewnie dla młodych pokoleń polskich Mickiewicz 
jest jedynie zabytkiem zmurszałego patriotyzmu – mówi Miłosz. – Dla mnie 
                                                           

1 Wszystkie podkreślenia w tekście są moje – P.B-Ż. 
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pozostaje poetą sekretnym i zagadkowym” [Miłosz 2004, 16], a w autopor-
trecie dodaje: 

Moja matka, kiedy chorowałem na dyfteryt, ślubowała, że jeżeli przeżyję, 
to pójdzie piechotą 
do Ostrej Bramy od nas z Litwy. Ja przeżyłem… To dokładnie tak, jak 
z Mickiewiczem, prawda? 
[Fiut 1988, 268] 

Wielu znawców twórczości Miłosza (by wspomnieć o Lidii Banowskiej – 
Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji) uważa, iż kluczem do zrozumienia 
poezji autora Ocalenia jest ambiwalentna relacja Miłosza w stosunku do Mic-
kiewicza. Pełna fascynacji z jednej strony, a z drugiej podporządkowana 
potrzebie rozliczenia i demitologizacji pomnika romantycznego poety. Na-
rzędziem metodologicznym, które pozwala zrozumieć „dzieje burzliwego 
romansu” Miłosza z Mickiewiczem, jest antytetyczna teoria poezji Harolda 
Blooma, opierająca się na śmiertelnej walce „późno urodzonego” twórcy 
z jego potężnymi prekursorami. Agon ten opisuje Bloom w swojej bodajże 
najsłynniejszej książce – Lęk przed wpływem [Bloom 1973], przedstawiając 
sześć etapów rewizyjnych, w których „mocny poeta” usiłuje wyzwolić się 
spod wpływu swego „poety-ojca”, a zarazem pragnie go wykorzystać do 
usankcjonowania własnej autonomii i oryginalnej pozycji. Teoria poezji 
wypracowana przez Blooma, choć operująca leksyką dość abstrakcyjną, bo 
krytycznym metajęzykiem opartym na hiperbolach i antytezach, pozostaje 
jednak tekstem przejrzystym, logicznym (choć de facto jest to logika sprzecz-
ności), wyraźnie przemawiającym do umysłów opornych na myśl ponowo-
czesną. Niestety, mimo erudycyjnych popisów „teoretyka omyłki”, brak 
w owej teorii rzeczy zasadniczej, czyli praktycznego, krytycznego know-how, 
natomiast liczne są argumenty oparte na paradoksach. Bloom, analizując 
wiele tekstów, pozostawia czytelnika na powierzchni interpretacji, uznając 
pewne chropowatości tkaniny tekstowej za oczywiste, przemawiające same 
za siebie, niewymagające zbędnego komentarza. Urzeka jednak zasugerowa-
ną ścieżką, zmusza czytelnika do dokonania interpretacji jego interpretacji, 
dzięki czemu lektura staje się prawdziwym wyzwaniem. Sprawia ponadto, iż 
odzyskujemy wiarę w odnalezienie wyjścia z humanistycznego zaułka, 
w którym znalazła się współczesna myśl literaturoznawcza. 

Bloom wyróżnia sześć etapów rewizyjnych, które stanowią długotrwały 
proces wyzwalania się spod wpływu „poety-ojca”. Każdy „mocny poeta” ma 
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„poetę-ojca”, z którym łączy go sieć skomplikowanych relacji, ulegających 
transformacjom w czasie. Bloom, podobnie jak T.S. Eliot, dowodzi, iż żadna 
wielka osobowość poetycka nie może narodzić się poza kontekstem historycz-
noliterackim, w ideowej próżni, już w chwili narodzin zostaje uwikłana 
w zawiłą sieć odwołań i wzajemnych zapożyczeń, komentarzy i polemik 
[Eliot 1998, 26]. Każdy „mocny poeta” jest uzależniony zarówno od teraźniej-
szości, jak i od przeszłości, podświadomie lub świadomie czerpie z warszta-
tów swoich poprzedników, dążąc do wypracowania własnego indywidualne-
go stylu, który stanowić będzie o niezależności poetyckiej podmiotu. 

Zarysowując jedynie schemat owego procesu rewizjonistycznego, pragnę 
skupić się na jego ostatniej fazie – apophrades. Zgodnie z moją interpretacją 
spuścizny literackiej Miłosza, pierwsza faza – clinamen – odchylenie, uskok, 
dewiacja – przypada na okres od debiutu w roku 1930 (pismo „Alma Mater 
Vilnensis” – wiersze: Kompozycja, Podróż) do napisania poematu Świat (poema 
naiwne) w roku 19432. Wpływ Dziadów na wczesną twórczość Miłosza widać 
przede wszystkim w konstrukcji podmiotu, który przyjmuje role profety 
i przewodnika, będące rozmaicie realizowanymi wariantami modelu Mickie-
wiczowskiego [Banowska 2005, 11]. 

Drugi etap – tessera symbolizuje ponowne zbliżenie się efeba i prekursora, 
dopełnienie, pojednanie walczących poetów. „Późny poeta” uzupełnia sło-
wo pozostawione przez „poetę wcześniejszego”, wzmacniając tym samym 
pozycje ich obu. Tessera, mimo iż pozornie brzmi to absurdalnie, jest jedno-
cześnie „dopełnieniem i antytezą”. Prawdopodobnie najważniejszym prze-
łomem w wojennej twórczości Miłosza są obok poematu Świat (poema naiw-
ne) – Głosy biednych ludzi, będące dowodem na nieustającą walkę Miłosza 
z autorem Dziadów, w której broni się efeb narzędziem ironii. Miłosza odchyle-
nie od Mickiewicza jest głęboko ironicznym przedstawieniem wizji świata, 
w którą wierzył prekursor. Pierwszy z wymienionych tekstów to apogeum fazy 
clinamen, natomiast drugi to prolog etapu tessera. Obydwa cykle w sposób bezpo-
średni korespondują z poetyckim dorobkiem Mickiewicza. Od momentu po-
wstania Świata, „pieśni o błogosławieństwie ziemi”, kluczowym kontekstem dla 
poezji efeba staje się Pan Tadeusz. Od tej pory już nie tylko Dziady, lecz również 
i epopeja są przedmiotem sporu i polemiki „syna” z „Ojcem”. Innymi sło-
wy, Mickiewicz zostaje wskrzeszony atramentem Miłosza. 

                                                           
2 Do tego okresu należą również wiersze wydane w tomie Ocalenie w roku 1945, ale napisa-

ne do roku 1943 włącznie; cały tom, zgodnie z moją klasyfikacją, zaliczony zostaje już do 
okresu drugiego – tessera. 
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W trzecim okresie – kenosis – ważną rolę w przypadku Miłosza odgrywa 
biografia pisarza, która determinuje jego Dzieło. Autor Traktatu poetyckiego 
pielęgnuje swój ból, niczym ogrodnik rzadkie kwiaty, rozpamiętuje swoją 
niedoszłą lub utraconą sławę, marnując dany mu czas, w wyniku czego traci 
i natchnienie, i sens życia. Emigrant – homo melancholicus. Czeka go dojmująca 
pus tka . Tej „pustki” Miłosz obawiał się najbardziej, w rok po opuszczeniu 
kraju powie: „Zgodziłem się wejść w pustkę tą straszliwą bramą” [Miłosz 
1985, 146]. Poeta odczuwa lęk (melancholię) nie tyle ze względu na spusto-
szenie wartości w pozostawionej ojczyźnie, co brak (adekwatnych) wartości 
w świecie, w którym żyć się zdecydował. Lęk przed pustką jest chyba nawet 
bardziej uciążliwy niż lęk przed utratą. Symboliczną reprezentacją utraco-
nych wartości jest porcelana z utworu Piosenka o porcelanie (1947). Porcelana, 
piękna, ale i arcykrucha, niepielęgnowana odpowiednio ulega zabrudzeniu, 
a chwila nieuwagi może spowodować całkowite zniszczenie; porcelana repre-
zentuje „kruche” wartości kulturalne, te wartości, które wydawały się święte 
i chroniły człowieka przed czasami horroru [Gorczyńska 2002, 106]. Podmiot 
liryczny jest w o tyle dogodnej sytuacji, iż dane mu było jeszcze nacieszyć oczy 
„porcelaną”, możemy przypuszczać, że ci, którzy przyjdą po nim, nie docenią jej 
piękna na podstawie potłuczonych resztek. Człowiek na zgliszczach „porcela-
ny”, tak, w sposób metaforyczny, widzi Miłosz człowieka XX wieku, wieku 
„płonących kominów” i „bestii totalitaryzmów”. Kenosis twórczości Miłosza 
przypada na utwory powstałe między rokiem 1952, w którym ukazał się tom 
Światło dzienne, a wydaniem Króla Popiela w 1962 roku. 

Demonizacja to zdolność do samostanowienia. Poeta odnajduje w sobie si-
łę, by uzyskać odrębność. Nie jest to, co prawda, jeszcze zupełna niezależ-
ność (choć efeb jest przekonany, iż całkowicie uwolnił się od lęku), lecz 
nagląca potrzeba zawłaszczenia języka Ojca. Bunt to odrzucenie, wyparcie, 
a demonizacja to ustalenie nowego porządku po wcześniejszej rewolucji, które 
w twórczości Miłosza przypada na lata 1964–1969, kiedy odwraca się od 
„poety-ojca” w wyniku doświadczenia amerykańskiego transcendentalizmu. 
Lektura amerykańskich romantyków Henry’ego Davida Thoreau (z którego 
poglądami polemizuje), Walta Whitmana, Henry’ego Melville’a, Allena Gin-
sberga oraz Robinsona Jeffersa, o których wypowiada się w następujący 
sposób: „zawarli w swoich dziełach, rzeklibyśmy, na wyrost, wszystkie pro-
blemy nękające ich następców” [Miłosz 1989, 43], staje się przyczynkiem do 
weryfikacji spuścizny literackiej „poety-ojca” i tymczasowego wykluczenia 
go ze sfery sacrum. „Późny poeta”, który staje się świadkiem współczesnej 
„walki romantyków z klasykami” wśród zbuntowanej młodzieży Ameryki lat 
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siedemdziesiątych, doświadcza przeżycia zbliżonego do katharsis, co pozwala 
mu dostrzec w Mickiewiczu wyłącznie pierwiastek ludzki. 

Powrót zmarłych – apophrades – ostateczne przezwyciężenie wpływu – to 
ostatni etap mitologii tworzenia Blooma3, który stanowi główne zagadnienie 
niniejszego tekstu. Pozornie cykl rewindykacyjny zatoczył koło i powrócili-
śmy do fazy pierwszej – clinamen, charakteryzującej się ironią, najwyraźniej 
widoczną w procesie recepcji dzieła prekursora. Apophrades łudzi nas podo-
bieństwem do fazy wyjściowej, przede wszystkim ze względu na narzędzie 
ironii (tym razem jest to w głównej mierze autoironia), wykorzystywane 
przez poetę do rozliczenia się zarówno z dorobkiem Ojca, jak i własnym. 
Aby dopisać epilog „burzliwego romansu” Miłosza z Mickiewiczem, autor 
Pieska przydrożnego otwiera się świadomie na dzieło Ojca. „Późny poeta 
w końcowej fazie rozwoju, dźwigając brzemię swojej samotności, niemal 
solipsystycznej wyobraźni, na powrót otwiera swój wiersz na dzieło prekur-
sora” [Bloom 2002, 59]. Dojrzały poeta (już nie efeb) przyjmuje z premedy-
tacją wyzwanie rzucone mu przez prekursora i otwiera się na jego wpływ. 
Świadomy wypracowanego stylu oraz koherentnej poetyki, nabiera pewności 
siebie, która wyzwala w nim potrzebę definitywnego rozstrzygnięcia kłopo-
tliwego sporu, jakim jest relacja – „poeta-syn” – „poeta-ojciec”. 

Apophrades przypada na teksty wydane w latach 1991–2004. „Siwizna wie-
ku” Miłosza to okres wytężonej pracy twórczej, który zaowocował tekstami 
aspirującymi do ostatecznych rozstrzygnięć, ponawia w nich zatem Miłosz 
świadectwo przyjęcia tradycji i dąży do jej odświeżenia/odnowienia. Wiele 
z motywów i zagadnień, które ewoluowały i dojrzewały w czasie poetyckich 
peregrynacji poety, teraz zostaje zwieńczonych podsumowującą refleksją. 

Stąd jest to Dzieło „ostatecznej jasności”, poetycki testament „późnego 
poety”, stanowiący „rozstrzygającą deklarację” Miłosza poety, Miłosza pro-
roka. Jak wyznaje po latach: „próbuję zrozumieć moje życie. Trzeba przy-
znać, że strach przed korelacją choroba – geniusz był u mnie wręcz obsesyj-
ny i on to wyjaśnia wiele moich decyzji” [Miłosz 2001, 27]. Romantyczne 
„obciążenie”, „korelacja choroba – geniusz”, spór z Mickiewiczem to wciąż, 
mimo upływu lat, najbardziej kłopotliwy temat Miłosza. Mickiewicz zmito-
logizowany, „rekwizyt patriotyzmu”, jest dla Miłosza wyzwaniem, poeta 
próbuje uciec od stereotypowych interpretacji twórczości. Dla niego Mickiewicz 
jest raczej „poetycką puszką Pandory”, przetworzoną w mit w celach dydak-
tycznych i moralizatorskich, która wymaga zdemitologizowania. „Problem 
                                                           

3 Termin wprowadza tłumaczka – Agata Bielik-Robson w komentarzu do polskiego wyda-
nia Blooma – Sześć dni stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczości [Bloom 2002, 201–239].  
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Mickiewicza” i fantazmatu romantycznego można rozpatrywać na szeroką 
skalę, stosunek do spuścizny romantycznej nie jest bowiem wyłącznie pro-
blemem Miłosza (chociaż jest zagadnieniem kluczowym w jego universum 
tekstowym), lecz całej postromantycznej literatury polskiej. Generalizując, 
Miłosz mówi nawet o „nieszczęśliwości” naszego języka rodzimego, który 
nie potrafi wyzwolić się z semantycznej i stylistycznej cliché epoki romanty-
zmu. Problematyczny przypadek Mickiewicza to – według Miłosza – sprawa 
wymagająca ostatecznego rozstrzygnięcia, zdekonstruowania. Podziw i po-
garda. Miłość i nienawiść. Gra ambiwalentnych uczuć, której brakuje już 
teraz tylko finałowego epizodu. W rezultacie dychotomia Miłosz poeta 
(wieszcz) – Miłosz człowiek konsekwentnie persewerowana przez Autora 
zostaje ostatecznie rozwiązana w ostatnim etapie uwalniania się spod wpły-
wu „poety-ojca” – apophrades. Narodowy mit poety wieszcza i proroka zosta-
je ostatecznie zdemitologizowany, Miłosz przyjmuje pozę „wieszczka” lub, 
jak sam mawiał, „wieszcza obrotowego”. 

Od czasu napisania poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada krystalizuje 
się metafizyczna formuła poezji Miłosza, który u kresu swoich dni odnalazł 
wreszcie tak upragnioną „formę bardziej pojemną”. Co prawda, epifanicz-
ność, „nagłe objawienia”, jak dowodzi Jan Błoński w szkicu Epifanie Miłosza, 
pojawiają się już we wczesnych lirykach poety, trudno jednak podejrzewać 
Miłosza o to, iż były one świadomym przejawem opiewania piękna otaczają-
cego świata jako znaku rzeczywistości transcendentnej. Owe nagłe objawie-
nia, olśniewające epifanie są „chwilami doznań zmysłowych tak intensyw-
nych, że prowadzą do roztopienia się podmiotu w przedmiocie” [Błoński 
1998, 56]. Przedmioty, zjawiska to 

jasności poranków, rzeki w zieleni, dymiąca woda różanego brzasku, ko-
lory cynobru, karminu, sjeny palonej, błękitu, rozkosz pływania w morzu 
koło marmurowych skał, ucztowanie na tarasie nad zgiełkiem rybackiego 
portu, smak wina, soli, oliwy, gorczycy, migdałów, lot jaskółki, lot soko-
ła, dostojny lot stada pelikanów nad zatoką, zapach naręczy bzu w letnim 
deszczu [Miłosz 2002a, 8]. 

Próba dotarcia do tego, co nienazwane, niewypowiedziane, niejasne po-
przez epifaniczne przeżywanie rzeczywistości, które przydarza się Miłoszowi 
każdego dnia – to ostateczna formuła jego poetyki. „Ciągłe zdumienie, każ-
dego dnia; zacząłem siedemdziesiąty siódmy rok życia” [Miłosz 2001, 11]. 

Wiersz nie jest zatem tym, co „w trzech kropkach mieszka, za przecin-
kiem” (Traktat poetycki), lecz odczytywaniem widzialnych znaków, które 
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odsyłają do rzeczywistości transcendentnej: „Żebym wreszcie powiedzieć 
mógł, co siedzi we mnie” [Miłosz 2004, 7]. 

„TO, czego nie podejmuję się nazwać” [Miłosz 2004, 11]. To jest łakom-
stwem doznań, żądzą świata, naglącą potrzebą nieustannego doświadczania 
jego przejawów, ekstazą o wschodzie słońca i o zachodzie, w deszczu, 
w czasie burzy z piorunami. Bez końca, bez wytchnienia, oscylując między 
zachwytem i wiecznym zdziwieniem, przypominającym zaskoczenie dziecka, 
kiedy powoli odkrywa wszystko, co je otacza. „Poeta jako dziecko wśród 
dorosłych. Wie, że jest dziecinny, i musi bez ustanku udawać swój udział 
w działaniach i obyczajach dorosłych” [Miłosz 1998, 53]. Poeta, jak mówi 
Miłosz, jest przykładem stworzenia „naiwnie-emocjonalnego, które jest stale 
zagrożone przez rechot ludzi dorosłych” [Miłosz 1998, 53]. „Tak naprawdę 
nic nie rozumiem, jest tylko ekstatyczny nasz taniec, drobin wielkiej całości” 
[Miłosz 1998, 79]. Jednocześnie jest to afirmacja życia, w tym pochwała 
fizykalności i cielesności. Jak pisze Błoński: „nie idea, nie pojęcie, lecz okaz 
indywidualny, istnienie poszczególne” [Błoński 1998, 57]. Miłosza, podob-
nie jak dziecko, dziwi otaczający świat; afirmacja drobnych rzeczy, żądza 
świata sprawiają, iż z „napuszonego wieszcza” staje się „wieszczem obroto-
wym”, który nie ma już aspiracji do odkrycia episteme, nie szuka Prawdy, nie 
chce pisać „ani za świątobliwie, ani zanadto świecko” [Miłosz 2002b, 66]. 

Pragnieniem każdego efeba, „późno urodzonego poety” jest „wypracować 
styl, który pozwala uzyskać i utrzymać pierwszeństwo wobec prekursorów” 
[Bloom 2002, 183]. Innymi słowy, każdy „mocny poeta” musi wyzwolić się 
spod wpływu „poety-ojca”, by wypracować swój własny styl poetycki, który 
byłby odporny na Dzieło Wielkiego Poprzednika. Obarczony obowiązkiem 
bycia wieszczem, który notabene przyjął dobrowolnie, czemu dał świadec-
two na kartach Ocalenia, w fazie apophrades odrzuca patos i „mesjanistyczne 
zadęcie”, krytycznie analizuje dzieje swojego proroczego statusu. Mrugając 
zadziornie w stronę czytelnika, mówi: „Tak naprawdę to chciałem siły 
i sławy, i kobiet” [Miłosz 2002c, 27]. Miłosz jako poeta vates, nie czuje się 
spełniony, ciąży mu jego próżność i pycha, stanowiące, zdaje się, nieodłącz-
ne atrybuty poety wieszcza. „Poetyckie fantasmagorie”, „urojenia” nie są 
źródłem poezji ocalającej, tworzą iluzję i podtrzymują mity narodowe. 
„Choć tylko przypominając sobie napisane kiedyś wiersze, czuje ich autor 
cały wstyd urojenia” [Miłosz 1994, 47]. Wyznaje również Miłosz, iż uwiel-
bienie oraz uznanie, jakich doświadcza, sprawiało mu nieukrywaną przyjem-
ność, tyle tylko, że obecnie dawna próżność wywołuje w poecie uczucie 
wstydu i staje się przyczynkiem autodrwin. Miłosz staje się więc „wieszczem 
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obrotowym” [Miłosz 2001, 20] lub, używając formuły platońskiej, „wieszcz-
kiem” [Platon 2005, 133]. Zarówno Platon, jak i Miłosz posługują się narzę-
dziem autoironii, dzięki czemu udaje im się uniknąć patosu. Porzucają zatem 
ton wysoki, napuszony oraz towarzyszące mu wzniosłość i ceremonialność. 

Paradoksalnie, jak twierdzi Bloom, dochodzimy do momentu, w którym 
twórczość prekursora jest usytuowana w taki sposób w twórczości „późne-
go (późniejszego) poety”, iż wydaje nam się, że to „poeta-ojciec” zaciągnął 
dług u „poety-syna”. Wiersze powstałe w ciągu ostatnich dwóch lat życia 
poety mają charakter podsumowujący, ale i wspomnieniowy, dotyczący 
miejsc i ludzi, którzy odeszli już do „krainy Nigdzie”, liryki charakteryzuje 
ton melancholiczny, potęgujący przeczucie zbliżającego się kresu. Redakcji 
tomu dokonał Jerzy Illg, który pogrupował utwory w pięć kategorii; pierw-
szą, można by nazwać autotematyczną, dotyczącą młodości poety, drugą, 
wspominkowo-portretową, ponieważ dotyczy ludzi, którzy już odeszli, trze-
cią stanowi poetycka spowiedź Miłosza – poemat Orfeusz i Eurydyka, czwarta 
jest na wskroś filozoficzna, ostatnia część mówi w bezpośredni sposób 
o pragnieniu i potrzebie Boga. „Ja też chciałbym wierzyć, że trafię do tej 
krainy [krainy intelektualnych łowów – P.B.-Ż.] i będę mógł tam dalej robić 
to, co zacząłem na ziemi” [Miłosz 2006, 49]. Sam Miłosz mówi, iż w zasa-
dzie jest już bardziej „TAM” niż „TU”, przez co łatwiej rozmawia mu się ze 
zmarłymi. I tak, jak w wierszu Niebiańskie odnosi się do Blake’a, tak w liryku 
zatytułowanym W Tumanie, zwraca się bezpośrednio do swojego prekursora: 

Nasza cywilizacja jak garnek rozbity. 
Patrzymy na siebie zezem, mężczyźni i kobity. 
[…] Jak wydobyć się z tego, powiedz, Panie Adamie. 
Uczono mnie, że trzeba zawsze starszych pytać o zdanie. 
[W Tumanie, Miłosz 2006] 

Nie widać już u Miłosza lęku przed wpływem Mickiewicza, który towarzy-
szył mu przez całe życie, w relacji z Mickiewiczem pojawia się długo wypra-
cowywany ironiczny dystans. Poeta stworzył autonomiczny i oryginalny styl, 
używając terminologii samego Miłosza – powiedzielibyśmy – dykcję. Miłosz, 
przyjmując maskę „wieszcza obrotowego” / platońskiego „wieszczka” 
przemawia nostalgicznie i tak, jak Wergiliusz wskazywał Dantemu drogę po 
Piekle i Czyśćcu, tak Miłosz oprowadza nas po drogach prowadzących do 
duchowego odrodzenia. Czesław Miłosz, wkraczający w ciszę wieczoru 
życiowego, tłumaczy swoje życiowe wybory i szuka uzasadnień, chociaż 
doskonale wie, iż: 
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Liryczni poeci 
Mają zwykle, jak wiedział, zimne serca. 
To niemal warunek. Doskonałość sztuki 
Otrzymuje się w zamian za takie kalectwo. 
[Miłosz, 2006] 

Miłosz dociera o krok dalej od Wielkiego Zmarłego, wybierając rolę me-
lancholicznego wieszczka, który „żadnym swoim słowem nie sławił nicości” 
[Miłosz 2006, 44], desakralizuje fantazmat poety proroka. Pomnik Mickiewi-
cza zostaje zburzony, a Miłosz „ocalony, bo z nim wieczne i boskie zdzi-
wienie” [Na moje 88 urodziny, Miłosz 2004b]. 
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Saved by His Amazement, Eternal and Divine. The Epilogue of Miłosz’s Whirlwind  
Love Affair with Mickiewicz in the Context of Harold Bloom’s Theory 

The article is an attempt to sum up Czesław Miłosz’s complicated relation with Adam Mic-
kiewicz. The aim of the text is to outline Miłosz’s revisionary process and to focus on its last 
period called apophrades. The anxiety of influence and the anxiety of cultural emptiness, which 
he prophesied, seem to be especially intriguing aspects of Miłosz’s literary heritage. 
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O zbawieniu (z Wierszy ostatnich Czesława Miłosza) 

Jedyne, czego wolno nam spodziewać się, to że zbawienie polega na 
zn ikn ięc iu  w Bogu, w obecności Boga, a potępienie na zniknięciu 
w nieobecności Boga [Miłosz 1991, 13] 

O ZBAWIENIU 

Zbawiony dóbr i honorów 
Zbawiony szczęścia i troski 
Zbawiony życia i trwania 
Zbawiony. 
[Miłosz 2006] 

1. 

Ten „ostatni” wiersz Czesława Miłosza od samego początku, od pierwszej 
lektury nie daje mi spokoju! Prowokuje i zmusza do refleksji. Wstępne no-
tatki – brulionowy zapis interpretacyjnych asocjacji – noszą datę 31 paź-
dziernika 2006 r. Zrobiłem je w pociągu, w drodze z Czeskiego Cieszyna do 
Brna. Miesiąc później analizowałem ten „monolog eschatologicznej konsta-
tacji” (według określenia jednej ze studentek1) z uczestnikami seminarium. 

                                                           
1 Autorką tego sformułowania jest mgr Kamila Dzika-Jurek, absolwentka filologii polskiej, 

która w roku akademickim 2006/2007 uczestniczyła w prowadzonym przeze mnie semina-
rium licencjackim w Katedrze Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
-Białej. 
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Wiosną tego roku omówiłem wiersz w cyklu bielskich wykładów o literatu-
rze współczesnej. Teraz chciałbym przyjrzeć się zawartemu w nim przesła-
niu raz jeszcze…2 

2. 

Z Noty bibliograficznej przygotowanej przez Agnieszkę Kosińską i włączonej 
do tomu Czesława Miłosza Wiersze ostatnie wynika, że analizowany utwór 
należy do grupy wierszy nigdzie wcześniej niepublikowanych. Został zatem, 
jak można się domyślać, napisany przez starego poetę „do szuflady”3 i ujrzał 
światło dzienne dopiero po jego śmierci. Nie wiadomo dokładnie, kiedy 
powstał. Według Kosińskiej, która pracowała z Miłoszem w ostatnich latach 
jego życia, poeta mógł go napisać w 2000 r., kiedy przygotowywał do druku 
tom To [Kosińska 2006, 231]. Natomiast Krzysztof Myszkowski kategorycz-
nie przesuwa datę powstania utworu na lata 2002–20044, czyli na dwa ostat-
nie lata życia Miłosza5. Nie był to z pewnością jego wiersz pożegnalny ani, 
chronologicznie rzecz ujmując, „ostatni”. W tomie figuruje jednak właśnie 
jako taki, co ma swoje znaczenie. Bez względu bowiem na to, że decyzja 
o umieszczeniu wiersza O zbawieniu na końcu Wierszy ostatnich była arbitralna 
i zapadła po śmierci Autora, potraktować go można jako „kropkę nad i”, 
„finał wieńczący dzieło”. Jeśli bowiem, jak zauważyła Julia Hartwig: „Wiersze 
ostatnie to ukazana w miniaturze skala całej twórczości Miłosza” [Hartwig 
2006, 219], wiersz O zbawieniu jest w tej skali akordem niezwykle istotnym, 
scalającym w epigramatycznym ujęciu najważniejsze motywy i wątki obecne 
w całym dziele autora Traktatu teologicznego. Jak pisał Marian Stala: 
                                                           

2 Tekst niniejszy stanowi rozszerzoną wersję referatu pt. Próba hermeneutycznej interpretacji 
wiersza „O zbawieniu” (z „Wierszy ostatnich” Czesława Miłosza), który wygłosiłem 16.10.2008 r. 
w Ostrawie podczas konferencji „Czesław Miłosz: tradycja – współczesność – recepcja”. 
Rozbudowaną wersję tego tekstu zamieściłem jako rozdział rozprawy habilitacyjnej – zob. 
Marek Bernacki, Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vincenz, 
Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska), Bielsko-Biała 2010 (tu: rozdz. „O zbawieniu” – Czesława 
Miłosza summa eschatologiae, s. 243–260).  

3 W sensie dosłownym; jak podaje Kosińska: „Wydruk odkładał do teczki, teczkę do gór-
nej albo dolnej szuflady po lewej stronie swojego biurka. Do tej części biurka nie zaglądało 
się, chyba że na wyraźne polecenie” [Kosińska 2006, 225]. 

4 „Są to wiersze i zapisy liryczne z lat 2002–2004” [Myszkowski 2006, 255]. 
5 Podobnie datuje powstanie utworu Julian Kornhauser: „Wiersze zamieszczone w tomie 

Wiersze ostatnie napisał Miłosz w ciągu dwóch lat (2002–2003), zatem tuż przed śmiercią 
w 2004 r. [Kornhauser 2006, 250]. 
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Ostatnie wiersze Miłosza, poznawane po raz pierwszy, wydają się przede 
wszystkim dalszym ciągiem budowanego przez kilka dziesięcioleci dzieła. 
Ich czytanie jest tożsame z radością spotkania z tym, co nie tylko wielkie, 
ale też dobrze znane [Stala 2006, 28]. 

A dalej, przyglądając się wierszom: Mara: wielość i Syn arcykapłana, konklu-
dował: 

wciąż pozostajemy w kręgu projektu poetyckiego, realizowanego i prze-
kształcanego przez dziesięciolecia, w kręgu wielkiej poezji metafizycznej, 
sytuującej człowieka wobec historii, natury i Boga, i usiłującej odnowić 
jałowiejącą wyobraźnię religijną [Stala 2006, 28]. 

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że umieszczony na końcu Wierszy 
ostatnich utwór O zbawieniu pełni podobną funkcję jak Kamyk ulokowany 
przez Zbigniewa Herberta na końcu autorskiego wyboru wierszy, a bardziej 
jeszcze przypomina Mickiewiczowski elegijny „wiersz-płacz” (według okre-
ślenia Juliana Przybosia [zob. Przyboś 1998, 204–214]), domykający cykl 
liryków lozańskich niczym poetycki testament, a jednocześnie poszerzający 
dzieło autora Dziadów o wymiar antropologicznej refleksji, w której to, co 
transcendentne, staje się punktem odniesienia dla tego, co tylko ziemskie, 
ludzkie, skończone6: 

Polały się łzy me czyste, rzęsiste, 
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie, 
Na moją młodość górną i durną, 
Na mój wiek męski, wiek klęski; 
Polały się łzy me czyste, rzęsiste… 
[***Polały się łzy me czyste…, Mickiewicz 1986] 

W 1946 r. Julian Przyboś tak pisał o tym niezwykłym wierszu: 

w twórczości każdego poety – wiersze ostatnie mają szczególną wymowę 
[…], bywają obciążone znaczeniem, które tłumaczy utajoną tendencję ca-
łej twórczości i całego życia. […] I bywa, że ostatnie wiersze, wiersze 

                                                           
6 Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Juliana Przybosia odnoszące się do „ostatniego” 

wiersza Mickiewicza: „Choć wiem i wiedziałem, że nie był to wiersz z datą najpóźniejszą, że 
nie jest to utwór Mickiewicza chronologiczne ostatni, przyjmowałem go zawsze w swoim odczu-
ciu jako słowo końcowe, najbliższe milczeniu. Jak napis ułożony na kamień grobowy, napis mó-
wiący prawdziwie i najkrócej wszystko o życiu człowieka i poety” [Przyboś 1998, 214]. 
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starców, przekraczają granicę osiągniętego w ciągu żywota kanonu arty-
stycznego: odkrywają nowe piękno [Przyboś 1998a, 204]. 

Dokładnie 60 lat później o ostatnich wierszach Miłosza pisał Marian Stala: 

Wielu poetów polskich doświadczyło starości i poetycko przetworzyło to 
doświadczenie. Wyzyskiwane twórczo doświadczenie Miłosza sięgało da-
lej, przekraczając granicę, poza którą – jak się domyślam – przeżywanie 
czasu zmienia swój sens (albo go traci). To stamtąd odzywa się głos poe-
ty, wpisany w jego ostatnie wiersze […]. Krótko mówiąc: w doświadcze-
niu Miłosza jako autora Wierszy ostatnich spotykają się, wzajemnie 
wzmacniając swe działanie, poczucie poetyckiej dominacji, przeżycie 
bardzo głębokiej starości i doznanie przedłużającego się przebywania 
w pobliżu śmierci, na trudnej do uchwycenia granicy istnienia i nieistnie-
nia [Stala 2006, 28]. 

3. 

Powróćmy do tekstu Miłosza. Pierwszym wrażeniem ewokowanym przez 
wiersz jest wrażenie niezwykłej kondensacji treści i formy. Uważna i pogłę-
biona lektura prowadzi do wniosku, że wiersz O zbawieniu nie powstał nagle 
w błysku nagłego olśnienia, ale musiał być efektem długotrwałego procesu 
twórczego. Utwór ten jest napisany 8-zgłoskowcem (3 + 5), z wyraźną pau-
zą intonacyjną po trzeciej sylabie (kończącej pierwszy wyraz „zbawienie”). 
W czwartym wersie pojawia się tylko to jedno: kluczowe i najważniejsze 
słowo, po którym następuje kropka (ten znak interpunkcyjny może pełnić 
funkcję słowa „amen” – „niech się stanie wola Twoja, Boże”) oraz „świa-
tło” (norwidowski element liryzmu wizualnego), które jest jednocześnie 
miejscem wypełnionym ciszą („Reszta jest milczeniem”). W tym właśnie 
miejscu – w krótszym o połowę finalnym wersie, który stanowi jednowyra-
zową puentę całego utworu – wypowiadana medytacja dociera do granic 
możliwości werbalnych, otwierając się na niemą kontemplację wymiaru 
„drugiej przestrzeni” wypełnionej (jak możemy się domyślać, interpretując 
formę wiersza) przez wszechogarniającą ciszę i światło. Odczytany w ten 
sposób finał wiersza Miłosza, rozpatrywany w odniesieniu do całego zawar-
tego w nim sensu, potraktować należy jako znak transcendentnego wymiaru 
istnienia. Objawia się ono przy tym „ja” lirycznemu jako „z-bawienie” 
i „wy-bawienie” od tego, co doczesne, ziemskie, materialne… 
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Zauważmy, że analizowany wiersz ma bardzo logiczną i precyzyjnie zapla-
nowaną konstrukcję opartą na symbolice liczby „3”7. Trzy pierwsze wersy 
interpretowane w układzie wertykalnym, składają się z dwóch triad pojęcio-
wych, które można odczytywać jako opozycyjne względem siebie: do-
bra/honory; szczęście/troski; życie/trwanie8. W pierwszej kolumnie Mi-
łosz umieścił trzy słowa nacechowane emocjonalnie dodatnio: dobra, 
szczęście, życie. 

Pojemne semantycznie słowo dobra odczytuję przede wszystkim jako od-
powiednik wszelkich pożytecznych i niezbędnych dla człowieka rzeczy, 
które zapewniają mu „zbożny pobyt” na ziemi. To synekdocha „chleba 
naszego powszedniego”, o który pobożni ludzie zwracają się codziennie 
w Modlitwie Pańskiej. Według definicji słownikowej, „dobro(a)” to: „wszelkie 
środki potrzebne do rozwoju człowieka, sprzyjające temu rozwojowi”, przy 
czym mogą one mieć charakter zarówno materialny (majątek, dobytek), jak 
i duchowy (dobra kulturalne, wartości, osiągnięcia) [Sobol 1997, 135]. 
Szczęście, będąc pojęciem równie wieloznacznym jak dobro(a)9, przez 
starożytnych utożsamiane było z eudajmonią i definiowane jako „posiadanie 
największych dóbr dostępnych człowiekowi”. Także według filozofów śre-
dniowiecznych istota szczęścia (łac. beatitudo) polegała na „posiadaniu 
dóbr”, a radość (łac. felicitas) jest tylko „naturalnym skutkiem posiadania 
dóbr”. Władysław Tatarkiewicz, autor fundamentalnej pracy O szczęściu, 
przytacza definicję polskiego myśliciela z przełomu XV i XVI wieku Petry-
                                                           

7 Trzy pełne wersy, trzy triady antynomicznych pojęć, trzy sylaby kluczowego słowa: zba-
-wie-nie… Jak podaje Dorothea Forstner: „W spekulacji nad liczbami trójka uchodziła 
u wszystkich ludów za świętą […]. Jak mówią sami pitagorejczycy, cały świat i wszystkie 
rzeczy w nim zawarte są określone liczbą »trzy«: koniec, środek i początek tworzą liczbę, 
którą cechuje »całość«, a liczbą tą jest »triada«” [Forstner 1990, 43–44].  

8 Z taką wykładnią polemizował Aleksander Fiut. Podczas dyskusji, jaka się wywiązała po 
odczytanym referacie, twierdził, iż wskazane w wierszu pary pojęć odnieść należy raczej do 
kolejnych wymiarów ludzkiego życia: międzyludzkiego („dobra/honory”), indywidualnego 
(„szczęścia/troski”) i uniwersalnego („życie/trwanie”). Autor niniejszego tekstu, szanując tę 
sugestię, obstaje jednak przy własnej interpretacji, pamiętając o dychotomicznym charakterze 
twórczości autora Syna Arcykapłana, dla którego – podobnie jak dla Simone Weil, której 
dzieło dobrze znał, czytał i tłumaczył – sprzeczność jest „dźwignią transcendencji” [Miłosz 
1991, 10]. 

9 Zob. Tatarkiewicz 1990, 15. Celowo podkreślam w tekście słowo „dobra”, aby pokazać 
jego związek z pojęciem „szczęście” – oba słowa znalazły się u Miłosza w pierwszej triadzie 
pojęć nacechowanych emocjonalnie dodatnio – dołączy do nich najbardziej pojemne seman-
tycznie słowo „życie”, które – jak wykazujemy – połączone jest zarówno z „dobrem”, jak 
i „szczęściem”. 
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cego z Pilzna, który powiada: „szczęście zamyka w sobie wszystkie dobra” 
i „szczęściu nie przybędzie, choć przystąpią do niego insze dobra” [Tatar-
kiewicz 1990, 20–21]. W innym miejscu, próbując ustalić definicję pojęcia 
„szczęście”, Tatarkiewicz pisze: „należy definiować szczęście jako pe łne  
i  t rwa łe  zadowolenie z ca łośc i  życia” [Tatarkiewicz 1990, 31]. A zatem, 
najogólniej rzecz ujmując, słowo szczęście odnosiłoby się do chwil spełnienia 
i duchowych uniesień, w których człowiekowi bliski jest „stan, uczucie bez-
granicznego zadowolenia, upojenia, radości…” [Sobol 1997, 905]. Należy 
zaznaczyć, że takie chwile ekstatycznego upojenia istnieniem10 rejestrował 
Miłosz wielokrotnie, czego świadectwem są jego epifaniczne „wiersze-
-błyski”11, jak choćby Dar, Godzina czy Łąka12: 

Dzień taki szczęśliwy. 
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. 
[Dar, Miłosz 2003] 

I zapach mnie ogarnął, ustało wszelkie wiedzenie. 
Nagle poczułem, że znikam i płaczę ze szczęścia. 
[Łąka, Miłosz 2009] 

Ostatnie w triadzie pojęć nacechowanych dodatnio: życie, posiadając 
ogromną pojemność semantyczną13, oznacza najogólniej misterium istnienia, 

                                                           
10 Znana i często cytowana jest fraza Miłosza: „Od dzieciństwa do starości ekstaza 

o wschodzie słońca” [Miłosz 2008, 16]. 
11 Nie oznacza to, że stan szczęścia był poecie dany raz na zawsze; przeciwwagą dla epifanicz-

nych chwil spełnienia były równie częste i odnotowane w wielu utworach Miłosza doznania, które 
Aleksander Fiut nazywa „ciemnymi iluminacjami”: „Chwilom tych iluminacji nie towarzyszy blask, 
lecz mrok. Budzą trwogę, nie zachwyt. Zamiast darzyć uczuciem wszechwypełniającego szczęścia, 
wtrącają w jałową pustkę” [Fiut 2003, 19]. Na dwubiegunowość (dialektyczność) światoodczucia 
Miłosza zwraca uwagę Marian Stala w szkicu Ekstaza o wschodzie słońca, kiedy pisze: „Rozpacz, 
gorycz, nadzieja i podziw są stałymi punktami światoodczucia wpisanego w poezję Miłosza. W tej 
poezji rozpacz, gorycz, nadzieja i podziw występują razem i wzajem się warunkują. W pewnych 
momentach dominuje jedna z tych postaw. W innych – są one sobie przeciwstawiane. W jeszcze 
innych (może najbardziej zastanawiających) – przenikają się wzajemnie…” [Stala 2001, 170].  

12 Podkreślenia w cytatach moje – M.B. 
13 Jedna ze słownikowych definicji tego pojęcia brzmi następująco: „stan organizmu żywe-

go, znajdowanie się na świecie, w rzeczywistości, istnienie” [Sobol 1997, 1179]. Nie rozwija-
my tu pojęcia „życie”, które zwłaszcza w czasach współczesnych stało się jedną z kluczo-
wych kategorii w naukach humanistycznych, wystarczy wspomnieć o „filozofii życia” (różne 
odmiany egzystencjalizmu z fundamentalnym dziełem Martina Heideggera Bycie i czas). 
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dzięki któremu jako ludzie uczestniczyć możemy w wielowymiarowych pro-
cesach (biologicznych, socjologicznych, historycznych i kosmicznych) skła-
dających się na pojęcie rzeczywistości. Życie ludzkie, przez niektórych defi-
niowane jako egzystencjalna męka czy absurd (Schopenhauer, Witkacy, Io-
nesco, Beckett, Cioran, Larkin), przez innych postrzegane jest jako najwięk-
szy z darów Bożych, wartość, z którą nic się nie może równać na tym świe-
cie: „Żeby jak ja wysławiali życie, to jest szczęście” [Miłosz 2003, 97]. 

W drugiej kolumnie poeta umieścił słowa nacechowane emocjonalnie 
ujemnie. Są to niejako antonimy wcześniej omówionych pojęć: honory, 
troski, trwanie. Honory – słowo wieloznaczne14, u Miłosza najwyraźniej 
podszyte ironią (myśląc o nim, przywołuję podświadomie obraz Balu u Sena-
tora i postać demonicznego Nowosilcowa, który zatraca swoje człowieczeń-
stwo dla kariery rozwijanej w carskiej administracji i dworze) – wskazywać 
może na pseudozasługi i wyróżnienia niebezpieczne dla człowieka, stawiają-
ce go bowiem wyżej od innych i prowadzące w efekcie do pychy, która – jak 
przypominał Miłosz w eseju Saligia – jest pierwszym z grzechów głównych: 

Pycha zamiast superbia. Pych, puch, pyza? Pyszałkowaty-pyzaty? Dęcie się 
ponad stan? To ktoś inny, pan jakiś, pyza-pycha w kryzie, na pewno nie 
ja – czyli do siebie nie da się tego stosować. Pycha od razu, przez sam 
swój dźwięk, jest zaszeregowana, natomiast superbia, jako właściwość Lu-
cyfera, ma i cechy poważne [Miłosz 1986, 63]. 

Warto zauważyć, że w późnych wierszach Miłosza, które znalazły się w 
tomie Wiersze ostatnie15 [Miłosz 1996], po wielekroć wraca motyw napiętno-
wania takiej niebezpiecznej dla człowieka postawy. Oto kilka znamiennych 
przykładów: 

A sądzona jest Wasza Miłość za upodobanie 
W urzędach i godnościach, 
Które nic nie znaczą 
Kiedy miasta i wioski przeminą 
[Pan Syruć] 

Mieliście sporo racji, moi wrogowie, 
Zgadując sobiepańskie urojenia drania: 

                                                           
14 Według definicji słownikowej słowo „honory” (w l.mn.) oznacza: „oznaki czci, wyróż-

nienia; także poważanie, szacunek, cześć” [Sobol 1997, 254]. 
15 Poniższe cytaty pochodzą z tego wydania. Podkreślenia moje – M.B. 
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Zadzierał nosa, wszystkich krytykował, 
Zamiast żyć z nami, szedł prosto do celu, 
Tej swojej sławy, odgrodzony pychą. 

Tak, rzeczywiście, napisałem dzieło 
To znaczy tyle, że jestem świadomy, 
Jak niebezpieczna to sprawa dla duszy 
[Dziewięćdziesięcioletni poeta podpisuje swoje książki] 

Wszelki możliwy nonsens, 
Wszelkie zło 
Bierze się z naszej wojny o górowanie nad bliźnim 
[Głos] 

W biblijnej przypowieści o grzechu pierworodnym Adam i Ewa ulegli 
pokusie węża: „Będziecie jako bogowie”, i zamiast swojej dotychczaso-
wej jedności ze Stwórcą wybrali swoją ambicję. Skutkiem było poja-
wienie się śmierci, pracy w pocie czoła, męki rodzenia i konieczności 
zbudowania cywilizacji.  
[Komentarz do wiersza „Niebo”] 

Warto odnotować, że zastosowane przez Miłosza słowo „honory” zna-
czeniowo bliskie jest słowu „durny” występującemu w lozańskim „wierszu-
-płaczu” Adama Mickiewicza („młodość górna i durna”). Semantykę tego 
pojęcia przypomniał Stefan Sawicki: 

Określenie „durna” jest bardziej jednolite semantycznie, zawiera zawsze ja-
kieś nacechowanie ujemne, ale aż się mieni znaczeniami i odcieniami. Kal-
lenbach podał cztery z tych znaczeń: płonny, pusty, szalony, pyszny. Borowy wy-
dobył ze słowników XVIII- i XIX-wiecznych o wiele ich więcej: głupi, niero-
zumny, nierozsądny, hardy, zuchwały, próżny, zarozumiały, dumny, krnąbrny, kapryśny, 
grymaśny, fantastyk. Kleiner dodał jeszcze dwa, bodaj najtrafniejsze: złudny, od-
dany ułudom [Sawicki 1998, 379]. 

Pod kolejnym pojemnym znaczeniowo słowem troski16 kryją się przeróżne 
męczące człowieka i absorbujące go zajęcia codzienne; także dolegliwości ciała 
i duszy, które trapią nas za życia, nierzadko prowadząc do duchowej acedii: 

                                                           
16 Według definicji słownikowej „troska” to: „uczucie niepokoju wywołane trudną sytua-

cją; stan psychiczny w sytuacji zmuszającej do zabiegania o co, myślenia o czym z niepoko-
jem; kłopot, zmartwienie, zgryzota” [Sobol 1997, 952]. 
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Acedia. Nikt nie potrafi nazwać tej wady po prostu lenistwem i kiedy jak 
kiedy, ale dzisiaj wróciła do swego pierwotnego znaczenia: strachu przed 
pustką, apatii, smutku. Nie samotni eremici doznają jednak jej ukąszeń, 
ale wielomilionowe masy [Miłosz 1986, 75]. 

I w końcu trwanie, które odczytuję w tym konkretnym przypadku jako 
aluzję do schopenhauerowskiej „spirali życia”, będącej pasmem zawinionych 
i niezawinionych udręk człowieka, jego karmą i fatum, z którego nie ma 
wyjścia17… Notabene, wątek ten przywołany został przez Czesława Miłosza 
w wierszu Do natury: 

Kochałem się w tobie, Naturo, aż zrozumiałem kim jesteś. 
Zasmuciło się moje serce podrostka, kirem oblekło się słońce. 
Wyrzuciłem moje atlasy i zielniki, pamiątki urojenia. 
Moim filozofem został wtedy Schopenhauer, 
Wędrowiec wpatrzony w rzekę istnień jednodniowych, 
Które rodzą się i umierają bez świadomości. 
[Do natury, Miłosz 2006] 

W kontekście tego, co zostało powiedziane, słowo „zbawienie”, występu-
jące na początku każdego z trzech pierwszych wersów (i dodatkowo wypeł-
niające w całości finalny wers czwarty), symbolizuje przezwyciężenie nieu-
niknionych życiowych dylematów i antynomii, które za Leszkiem Kołakow-
skim można by nazwać dialektyką „przypadkowości życia”: 

Przypadkowość nasza obejmuje nasze ciało, nasze duże czy małe troski 
i radości, nasze bóle i przyjemności, wszystkie szczęśliwe czy nieszczę-
śliwe wydarzenia naszego życia [Kołakowski 2008, 109]. 

W interpretacji wiersza Miłosza ważną rolę odgrywa analiza słowotwórcza 
kluczowego słowa „zbawienie”. Jak zauważył Marian Stala: 

„Zbawieniu” przywraca Miłosz stare znaczenie przypomniane w Słowni-
ku etymologicznym Aleksandra Brücknera. Opiera się ono na tożsamości 
czasowników „bawić” i „być”. „Zbawienie” staje się w ten sposób od-
powiednikiem „zbytu”, „wyzbywania”, „pozbywania” się czegoś. (Dlate-

                                                           
17 Trwanie oznaczałoby zatem w tym kontekście uświadomioną czynność przedłużającą się 

w nieskończoność, uporczywą i męczącą dla człowieka – mającą znamiona absurdalnej „syzy-
fowej pracy”… 
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go czytamy w Panu Syruciu: „A przecie nie tak łatwo zbywać się żywota”). 
W wierszu O zbawieniu przez to stare znaczenie prześwieca znaczenie 
nowe, religijne; dopiero dostrzeżenie obu znaczeń, ich starcia albo ze-
strojenia – odsłania postawę poety i pokazuje, jak skarga może się łączyć 
z wyznaniem wiary… [Stala 2001, 28]. 

Rozwińmy tę myśl. Wyrażenie zbawiony z oznaczałoby zatem zarówno 
wyzuty (czyli pozbawiony tego, co jest synonimem życia z jego codzienną 
krzątaniną i nieprzezwyciężalnymi antynomiami), ale i oczyszczony18, czyli 
ogołocony, przygotowany wewnętrznie na doświadczenie Tajemnicy Przej-
ścia (misterium paschale), w którym NIC może paradoksalnie oznaczać 
WSZYSTKO (jak ujmuje to sentencja wypracowana przez średniowiecz-
nych mnichów: Omnia habentes nihil possedentes)… Pisał Janusz Szuber: 

I jak w moralitecie, którego regułom musi się sprostać do końca, Pokora 
i Pycha na naszych oczach będą toczyć ze sobą nierozstrzygnięty pojedy-
nek, bo jednak do pisarza należy ostatnie słowo, choćby to miała być 
osadzona w staropolszczyźnie gra znaczeniami wyrazu „zbawiony” [Szu-
ber 2006, 260]. 

W analizowanym wierszu, eksplorującym – jak pisał Stala – przestrzeń 
eschatologiczną „na granicy istnienia i nieistnienia”19, spotykają się zatem 
dwie tonacje: elegijna i dziękczynna. Wydaje się, że ta pierwsza bliska jest 
światopoglądowi racjonalistycznemu i materialistycznemu (wręcz ateistycz-
nemu) i odczytana być może jako wyraz żalu za tym wszystkim, czego czło-
wiek odchodzący z tego świata zostaje nieuchronnie pozbawiony. Jak pisała 
Wisława Szymborska w konceptualnym wierszu-skardze: 

Nic darowane, wszystko pożyczone. 
Tonę w długach po uszy. 
Będę zmuszona sobą 
zapłacić za siebie, 
za życie oddać życie […]. 
Spis jest dokładny 

                                                           
18 Inny z moich seminarzystów (Marcin Łoboz) nazwał O zbawieniu „wierszem buddyjskim”. 
19 Na eschatologiczny wymiar Wierszy ostatnich zwracał uwagę Mirosław Dzień: „To, co 

najważniejsze w obecnym doświadczeniu poety, to rozmyślanie nad »wchodzeniem w Inne, poza 
czas i przestrzeń« (Co mnie), i choć brakuje języka do możliwości »porozumienia się z żywy-
mi«, to sam fakt bycia w Innym, jego realność nie jest podważana” [Dzień 2006, 247]. 
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i na to wygląda, 
że mamy zostać z niczym. 
[Nic darowane, Szymborska 1993] 

W tę pesymistyczną pierwszą tonację O zbawieniu wpisuje się dobrze inny 
utwór Czesława Miłosza zamieszczony w tomie Wiersze ostatnie: 

Nie żebym nigdy nie myślał: po śmierci nic nie ma. 
Kłamali sobie święci i prorocy, budowniczowie świątyń i mędrcy 
i poeci 
Nie mamy i nigdy nie mieliśmy Ojca ani domu. 
Krzyk pokoleń oczekujących zmiłowania wznosił się w pustce 
i zapadał w pustkę, a oni szli pod ziemię razem ze swoim 
złudzeniem. 
Maski tragedii, tiary, liturgiczne szaty zbutwieją w bagnie tak 
jak kości mamuta. 
Tak myślałem, ale byłem świadomy, że to przemawia do mnie 
głos Nicości20. 
[Miłosz 2006, 68] 

Druga tonacja obecna w wierszu Miłosza ewokuje niewątpliwie bardziej 
chrześcijański i duchowy punkt widzenia, będąc wyrazem mistycznego pra-
gnienia wejścia w taki wymiar Istnienia, w którym „ja” przekracza granice 
swej wsobności, otwierając się z nadzieją na niepojęty wymiar zbawienia, 
zjednoczenie z Tym, w Którym – jak powiada św. Paweł – „żyjemy, poru-
                                                           

20 Początek przytoczonego fragmentu wiersza Miłosza współbrzmi z tonacją książki wło-
skiego myśliciela Sergio Quinzio, który zastanawiając się nad skutkami przedłużającego się 
oczekiwania na drugie przyjście Mesjasza, zapowiedzianą na kartach Ewangelii i Apokalipsy 
paruzję, dochodzi do wstrząsającej konkluzji: „Współczesny świat widziany z pozycji wiary 
[…] jawi się jako wynik przegranej Boga w historii. Ten punkt widzenia […] pozwala na 
odkrycie rzeczy strasznej i na zastanowienie się nad tym […]. Czas nowożytności zaprzecza 
nowinie ogłoszonej przez Boga na temat zbawienia (Ap 21, 5) i jest jedynie fałszem i kłam-
stwem. Odrodzenie się świata jako nowego, jako nowożytnego, jako zbawiającego za pośred-
nictwem postępu historii, rozwoju nauki i techniki, rewolucji społecznej, jest jedynie pseudo-
zmartwychwstaniem; nowożytność jest pseudo-Chrystusem, jest ona Antychrystem. […] 
Jej błąd, jej zło nie sytuuje się w przestrzeni etycznej, lecz polega na małpowaniu Boga, na 
naśladowaniu jego zbawczej mocy za pomocą środków czysto ludzkich […]. Świat nowożyt-
ny zaprzecza głoszeniu nowiny zbawczej, powtarzając, w sposób przeinaczony i w odniesie-
niu do samego siebie, proklamowanie zwycięstwa Chrystusa, człowieka-Boga: »Jezus jest 
Panem« [Rz 10, 9]. Dlatego też ten świat nie może uczynić nic innego prócz podążania za 
Nim w Jego przegranej” [podkreśl. – M.B.] [Quinzio 2008, 88–89]. 
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szamy się i jesteśmy” (DzAp 17, 28)21. O takiej perspektywie myśleli zapew-
ne: Julian Kornhauser, kiedy w podsumowaniu omówienia pośmiertnego 
zbioru poezji Miłosza pisał: 

Ostatnie słowo w tomie brzmi „Zbawiony”. Jakże silne i symptomatycz-
ne to zakończenie. Wiersze ostatnie to prośba o zbawienie. Wyznanie skru-
chy, potrzeba rozgrzeszenia, wyznanie miłości do Stwórcy. I pogodzenie 
się z samym sobą, światem i blake’owską krainą nowego życia [Kornhau-
ser 2006, 254] 

oraz Mirosław Dzień, gdy w finale swojej recenzji Wierszy ostatnich konstatował: 

W Sanctificetur wchodzimy w rzeczy największe. Wchodzimy w Święte 
Imię na ustach. Wchodzimy w obecność wszechogarniającą. I tutaj krą-
żenie słowa, krążenie poetyckiego zaśpiewu osiąga swój kres. Kres, któ-
rego ostatnim słowem jest „Zbawiony”. Czy może być inne, bardziej do-
sadne zakończenie? [Dzień 2006, 247] 

Mimo przytoczonych sądów, w gruncie rzeczy niełatwo stwierdzić, która 
z rozpoznanych tonacji (a raczej postaw osoby mówiącej w tekście Miłosza) 
dominuje. Kluczowa w tej kwestii wydaje się interpretacja konstrukcji „ja” 
lirycznego w utworze. Znamienne jest, że poeta nie zdecydował się wprost 
na pierwszą, ale na trzecią osobę liczby pojedynczej. Słowo „zbawiony” (on 
[jest] zbawiony, a nie ja [jestem] zbawiony) wyznacza perspektywę oglą-
du zakładającego obecność jakiegoś nadrzędnego podmiotu, jakby „supe-
rarbitra” – „podmiotu czynności twórczych” (Janusz Sławiński). To właśnie 
owo nadrzędne „ja” nieumocowane wprost w gramatycznej strukturze tek-
stu niejako z dystansu wyrokuje o blaskach i cieniach opisywanego stanu 
„zbawienia”. Taki zabieg jest czymś charakterystycznym dla Miłosza, który 
przez całe życie nakładał różne maski, podkreślając proteuszową naturę 
powoływanych przez siebie bytów literackich22. 

Czy zatem analizowany wiersz byłby jeszcze jednym przejawem nieu-
chwytności i wieloznaczności Miłoszowego przesłania pogrążonego w dia-
                                                           

21 Warto w tym miejscu przywołać rozważania Leszka Kołakowskiego: „U mistyka jednak 
własna jego miłość nie jest afektem, nie jest pasją, jest raczej próbą osiągnięcia możliwie 
najdoskonalszej bierności aż do punktu, w którym porzuca on własną swoją osobowość, by 
utożsamić się ze źródłem bytu” [Kołakowski 2008, 107]. 

22 Temu zagadnieniu w dużej mierze poświęcona jest książka Joanny Zach Miłosz i poetyka 
wyznania [Zach 2002]. 
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lektyce nieusuwalnych sprzeczności?23 Wydaje się, że do ostatecznego roz-
strzygnięcia tej wątpliwości przydać się może ocena gatunkowej przynależ-
ności omawianego tekstu. Proponuję, aby na podstawie nadanego przez 
autora tytułu: O zbawieniu, omawiany wiersz określić mianem epigrama-
tycznego traktatu poetyckiego. W tytule polski przyimek „o” odpowiada 
łacińskiemu przyimkowi „de” – jak choćby w wierszowanym traktacie Lu-
krecjusza De rerum natura [O naturze rzeczy] albo w filozoficznych trakta-
tach św. Augustyna De Trinitate [O Trójcy) czy De civitate Dei [O państwie 
Bożym]. W tym przypadku traktatowość ujęcia – jakże bliska autorowi: 
Traktatu moralnego (1947), Traktatu poetyckiego (1955) i Traktatu teologicznego 
(2000) – pełniłaby funkcję stylizacyjną, będąc jednocześnie wielką metaforą, 
w której zawiera się przesłanie poety. Innymi słowy, traktatowość badanego 
przez nas utworu zakłada przyjęcie takiej linii interpretacyjnej, dla której 
mowa wysoka, utrzymana w pozornie bezosobowej quasi-naukowej relacji 
pośredniej, byłaby de facto wyznacznikiem prywatnych przemyśleń podmiotu 
lirycznego (a raczej autora-narratora) O zbawieniu. 

W tym miejscu, jak się wydaje, przebiega punkt styczny między wierszem 
Miłosza a przytoczonym wcześniej jako punkt odniesienia lozańskim 
„wierszem-płaczem” Mickiewicza. Oba utwory, choć zróżnicowane pod 
względem genologicznym – wiersz lozański jest wzorcowym przykładem 
liryki bezpośredniego wyznania, zaś wiersz Miłosza to poetycki minitrak-
tat – wypowiadają pokrewne przesłanie, sięgając do podobnego arsenału 
środków stylistycznych, wśród których prym wiodą: powtórzenie, enu-
meracja, synekdocha i elipsa. Mickiewiczowskim triadom epitetów okre-
ślających poszczególne etapy życia „ja” lirycznego (dzieciństwo siel-
skie/anielskie; młodość górna/durna; wiek męski/wiek klęski) odpowia-
dałyby zatem Miłoszowe triady antynomicznych eliptycznych pojęć 
przedstawiających w skrócie przebieg całego ludzkiego życia, którego 
znakami stają się metonimie i synekdochy: dobra i honory, szczęścia i tro-
ski, życie i trwanie24. Nie sposób nie zauważyć, że posługując się tak 
                                                           

23 Tę dwoistość wiersza zauważył Krzysztof Myszkowski, określając go jako utwór: „czte-
rowersowy mroczny, ciemny i jasny” [Myszkowski 2006, 256]. Wcześniej Myszkowski stwier-
dza: „Jest w tych wierszach »nagi« Miłosz – bez poetyckich pióropuszy, w niesamowitej, 
prawie już nie-ziemskiej kondensacji ducha, wśród swoich zwątpień, widzeń, sprzeczności. 
Gra się kończy” [Myszkowski 2006, 256]. 

24 Warto w tym miejscu przytoczyć sąd Stanisława Barańczaka dotyczący poetyki Miłosza: 
„Tym, co szczególnie Miłosza w tej dziedzinie wyróżnia, jest daleko posunięta rezygnacja 
z tropów zbliżonych do bieguna metaforycznego – przede wszystkim z symbolu i metafory 
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skrótowymi, a zarazem pojemnymi semantycznie środkami stylistyczny-
mi, obaj poeci w sposób niezwykle lapidarny dokonali podsumowania 
całego swego życia. Prawda ta nie umknęła komentatorom liryki lozań-
skiej. Juliusz Kleiner pisał: 

Dążność do syntetycznego wyrazu przeżyć i do swoistego kształtu, swoi-
stej rytmiki, swoistej melodii płynącej organicznie z wewnętrznego roz-
kołysania uczuć – tryumf osiągnęło w krótkim wierszu-zdaniu Polały się 
łzy… [Kleiner 1998, 132]. 

Zaś Julian Przyboś tak ujmował tę kwestię: 

Lapidarność, zwięzłość maksymalna – oto co uderza i miażdży słuchacza 
w tym wierszu. I znów można stwierdzić jedno: jeśli ideałem nowocze-
snej poezji jest, jak to kiedyś głoszono, „maksimum treści lirycznej 
w minimum słów” – wiersz ten jest rewolucyjnie nowatorski […]. 
Wszystko się jednoczy w tym utworze, który – jeśli ten termin znaczy 
najwięcej – jest poezją integralną [Przyboś 1998a, 209–214]. 

Zwłaszcza ostatnie z przytoczonych słów, opisujące istotę Mickiewiczow-
skiego „wiersza-płaczu”, odnieść można także do utworu O zbawieniu Cze-
sława Miłosza…25 

Oba wiersze – poza podobieństwem kompozycyjno-strukturalnym i po-
dobną funkcją zawartych w nim słów, które w skrócie wyrażają to, co total-
ne – łączy także ich katartyczny charakter. Mickiewicz osiąga oczyszczenie 
przez płacz nad całym swoim dotychczasowym życiem, pokornie godząc się 
z tym, że projekt z „lat górnej i durnej” młodości w okresie dojrzałym nieu-
chronnie zakończył się klęską. Jak zauważył Julian Przyboś: 

Wiersz Polały się łzy jest dowodem, że patrzył na siebie już jakby spoza 
życia, z drugiego brzegu, z oddalenia, które wszystkie sprawy sprowadza 
do źródła łez, tak samo żałosnych. Tymi samymi łzami obmył wspo-
mnienie szczęśliwego dzieciństwa, co przeżywaną i nie skończoną jeszcze 
klęskę wieku męskiego [Przyboś 1998b, 123]. 

                                                                                                                                   
w węższym sensie – oraz symetryczne upodobanie do tropów metonimicznych, przede 
wszystkim do synekdochy. Miłosz to poeta synekdochy […], jest to cecha i wyraźna, i nasila-
jąca się w jego twórczości z biegiem lat” [Barańczak 1985, 425–426]. 

25 M. Stala nazywa analizowany wiersz Miłosza „szlachetnie prostym epigramatem” [Stala 
2006, 28].  
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Nieco inaczej sprawę ujmuje Stefan Sawicki, który dostrzega w lozańskiej 
„autospowiedzi” Mickiewicza zapowiedź nadchodzącej przemiany, ducho-
wej metanoi otwierającej nowe perspektywy egzystencjalne. Łzy stają się dla 
poety znakiem oczyszczenia i świadectwem nowego początku opartego na 
rozpoznanej prawdzie26: 

Wiersz [Polały się łzy] nie jest tęsknotą do przeszłości, rozpamiętywaniem 
tego, co odeszło. Jest oceną własnego życia z perspektywy przegranej. 
Uświadomieniem sobie własnej drogi, która doprowadziła do klęski, 
własnych doświadczeń i własnej słabości. Odrzuceniem pozorów. Łzy są 
tu symbolem przeżycia oczyszczającego, jakąś katharsis liryczną, co rodzi 
się z poznania prawdy, która wyzwala. […] wiersz Mickiewicza jest 
w pewnym sensie skierowany w przyszłość, ale w przyszłość potencjalnej 
przemiany, której autentyczny, a przecież symboliczny, obrzęd łez jest 
zapowiedzią [Sawicki 1998, 381]. 

Miłosz z kolei ukazuje stan wyzwalającego zbawienia jako rezultat kon-
templowanej (w ciszy i blasku nieziemskiego już światła) trudnej prawdy 
o konieczności utraty i ogołocenia człowieka (kenosis), czyli wyzbycia się 
przezeń wszystkiego, co ziemskie27. Tak więc skrócony do jednego najważ-
niejszego słowa ostatni wers wiersza O zbawieniu odczytuję ponownie, tym 
razem jako pełne pokory zanurzenie w milczeniu, nawet jeśli towarzyszyć by 
mu miało gorzkie doświadczenie zwątpienia: 

Aż nauczyłem się, że najbardziej wskazane jest 
Zamilczeć 
[Miłosz 2006, 17] 

Podsumowując, oba „ostatnie” wiersze wielkich poetów uznać można 
za arcydzieła liryki wanitatywnej, a ich nadrzędny cel określić jako próbę 
zmierzenia się z tajemnicą eschatologicznego wymiaru ludzkiego istnie-
nia, która rozpościera się nieuchronnie za progiem „światów niewyobra-
żalnych”… 

                                                           
26 „Podmiot liryczny określa postawa krytycyzmu i szczerości. Jest to swoista syntetyczna 

autospowiedź z całego życia, zaduma kwestionująca wartości siebie samego, usiłująca zoba-
czyć siebie w prawdzie” [Sawicki 1998, 381]. 

27 Zagadnienie to stało się tematem przewodnim recenzji Wierszy ostatnich Miłosza autorstwa Łu-
kasza Tischnera, który napisał m.in. „Zbawienie w sensie religijnym okazuje się niepokojąco bliskie 
utraty, co wprost wyraża wiersz O zbawieniu zamykający cały tom” [Tischner 2006, 92].  
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A przecie nie tak łatwo zbywać się żywota 
I zasnąć snem na wieki aż do zmartwychwstania. 
Kiedy ostatnia kosteczka rozpadnie się 
w pył suchy 
I wioski z miastami przeminą 
[Miłosz 2006, 12] 

Bielsko-Biała; 7 października – 1 grudnia 2008 r. 
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O zbawieniu [On salvation] (From Last poems by Czesław Miłosz) 

The article is dedicated to detailed analyzing and interpreting the Miłosz’s poem O zbawieniu 
[On salvation]. This poem was most probably written two years before Miłosz’s death and was 
located at the end of the volume Last Poems (2006). The author confronts “the last poem” of 
Miłosz with Mickiewicz’s “the cry poem” written in Lausanne (“wiersz płacz” as Przyboś 
called it): “I shed pure tears, countless tears…”. Both poems – though representing different 
genres – (Mickiewicz’s poem is a model example of immediate lyrical confession; Miłosz’s 
poem has a form of poetic mini-treaty) express related ideas through similar figures such as: 
repetition, enumeration, synecdoche, ellipse. Both texts can be related not only because of 
the similarities in composition and structure, but also because of their catharsis-aimed charac-
ter. Mickiewicz achieves purification through tears shed over his life and humble acceptance 
of the fact that a project formed in his youth resulted in a disaster in his manhood. Miłosz 
presents the state of liberating salvation as a result of the peaceful and lighted with non-of-
-this-world gleam contemplation of the difficult truth concerning the necessity of giving up 
all the earthly things. Both “last poems” of the great poets can be regarded as the masterpiec-
es of a lyric of vanitas. Their main aim can be described as an attempt to confront the mys-
tery of eschatological dimension of human existence. 

Key words: Czesław Miłosz. Adam Mickiewicz, lyric of vanitas, interpretation 
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Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Litwie 

W wydanej w 2006 roku, poświęconej Czesławowi Miłoszowi, książce pt. 
Vilniaus vardai [Wileńskie imiona], Tomas Venclova napisał o Nobliście, że 
może być uznawany za poetę obu narodów, gdyż litewska przyroda, trady-
cje, typy społeczne zajmują w jego twórczości ważne miejsce. Z litewskiej 
kultury agrarnej wywodzi się również, według Venclovy, jego „konserwa-
tywny antytotalitaryzm”, skala wartości, szacunek wobec przyrody i jej ryt-
mów, tożsamości językowej, historycznej i etnicznej [Venclova 2006, 299]. 
Wypowiedź przyjaciela Noblisty stanowi niejako „wspólny mianownik” 
litewskich badań nad twórczością „ostatniego obywatela Wielkiego Księstwa 
Litewskiego”, jak mawiał o sobie sam Czesław Miłosz. Od razu należy za-
znaczyć, że nie są to badania intensywne, poza tym litewska recepcja twór-
czości Miłosza jest naznaczona wspomnianym „piętnem lokalnym”. Dla 
Litwinów światopogląd Czesława Miłosza był kształtowany przez zetknięcie 
się dwóch kultur. W dodatku „polskość” poety jest pojmowana jako swoista, 
odmienna od „polskości koroniarzy”. 

Fizyczny powrót Czesława Miłosza na Litwę nastąpił w roku 1992, do-
kładnie po 52 latach nieobecności. Odgłosy tamtej pierwszej wizyty znalazły 
wyraz zarówno w twórczości samego poety, jak i w refleksji o jego spuściź-
nie literackiej. Nie był to przyjazd łatwy dla Miłosza. Jak powiedział: „Nie 
mogłem być sam. Chciałem być sam” [Spotkanie Czesława Miłosza… 1992, 
65]. Odwiedził wtedy miejsce urodzenia, Niewiażę-Issę, chodził „swoimi 
ulicami”, które przemierzał jako student Uniwersytetu Stefana Batorego; 
otrzymał także tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego 
w Kownie. 
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Mimo prób używania w odniesieniu do Czesława Miłosza określenia „Li-
twin”, na Litwie jest on traktowany jako poeta polski. Nie toczą się wokół 
niego spory podobne do tych, które dotyczą Adama Mickiewicza. Podkre-
ślanie w życiu i twórczości Noblisty faktów, które dotyczą Litwy, nie pre-
dysponuje do „przywłaszczania” go sobie. Zbyt dużo wypowiedzi autotema-
tycznych samego Miłosza podważyłoby wszelkie tego typu próby. A jednak 
Litwa ma prawo do spuścizny po Czesławie Miłoszu. Udzielił go sam poeta 
w mowie noblowskiej, przywołując ten kraj jako ziemię mitów i poezji, jako 
miejsce, w którym dobrze jest się urodzić. 

Na Litwie w dalszym ciągu pozostają nierozwiązane ważne kwestie, zwią-
zane z wielokulturową spuścizną kraju, jej aktualizowaniem. Przede wszyst-
kim chodzi o polskie dziedzictwo. Miłosza należy uznać za jeden z jego 
elementów. Tym też można tłumaczyć niektóre zaniedbania wymagające 
szybkiej reakcji, jak chociażby konieczność upamiętnienia miejsc nauki przy-
szłego Noblisty – czy to w Gimnazjum Zygmunta Augusta, czy na ówcze-
snym Uniwersytecie Stefana Batorego. Lekcję historii dobrze odrobiły jedy-
nie Kiejdany, dzięki którym miejsce urodzenia Miłosza, Szetejnie, kwitnie. 

Spuścizna Miłosza należy jednak też do Litwy, oczywiście w takim stop-
niu, w jakim ten kraj potrafi ją sobie przyswoić. W celu podkreślenia prawa 
do niej, na Litwie Noblista jest traktowany jako wielka synteza, symbol 
przeszłości, wieczny Tułacz, którego dążeniem jest powrót do korzeni. 
Ten powrót niekoniecznie musi mieć charakter fizyczny. Motyw ten zo-
stał powtórzony również w filmie powstałym podczas pobytu poety na 
Litwie, zatytułowanym Powrót Czesława Miłosza, a opowiadającym o wizycie 
nad Niewiażą, w Szetejniach. Jeden z artykułów prasowych, które się poja-
wiły po śmierci Noblisty, został zatytułowany Wraz z odejściem Czesława Miło-
sza Litwa straciła część siebie. [Išėjus Česlovui Milošūi, Lietuva neteko dalelės savęs; 
Zemlickas 2004]. 

Podczas spotkania z litewskimi pisarzami 1 czerwca 1992 roku Miłosz 
powiedział, że wrażenie po przyjeździe do ziemi ojczystej było ogromne. 
Trzeba zaznaczyć, że to nie był powrót nastawionego sentymentalnie poety, 
że Miłosz ten przyjazd traktował jako nowy rozdział w życiu [Spotkanie Cze-
sława Miłosza 1992, 65]. W chwili przyjazdu Noblisty do rodzinnej miejsco-
wości w Szetejniach o przeszłości przypominały jedynie zapuszczony park 
i stuletni spichlerz. W 1992 roku rozpoczął się proces zwrotu dawnej posia-
dłości Miłoszowi. Dokumenty własności zostały poecie wręczone 7 wrze-
śnia 1997 roku, Noblista jednak oddał majątek w darze Fundacji im. Cze-
sława Miłosza. W odbudowanym spichlerzu zostało urządzone centrum 
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konferencyjne, w którym odbywają się spotkania, konferencje itp. W 1995 
roku Czesława Miłosza uhonorowano orderem II stopnia Wielkiego Księcia 
Litewskiego Giedymina, został też honorowym obywatelem Regionu Kiej-
dany. W 2001 roku za zasługi dla Litwy i Wilna nadano poecie tytuł hono-
rowego obywatela Wilna. Po raz ostatni Miłosz gościł na Litwie w 2000 
roku. Odbyło się wtedy w Wilnie spotkanie zatytułowane „Rozmowy o przy-
szłości pamięci”, w którym udział wzięli – oprócz Czesława Miłosza – 
Wisława Szymborska, Günter Grass i Tomas Venclova. 

Jak już zostało wspomniane, mimo iż Miłosz przybył w 1992 roku na Li-
twę jako gość, w litewskim dyskursie krytycznoliterackim przyjazd ten zyskał 
miano „powrotu”. Miłosz jest przecież jedynym Noblistą pochodzącym 
z Litwy. Poza tym, poecie są przypisywane zasługi w odzyskaniu przez kraj 
w 1991 roku niepodległości. Jako znaczący fakt jest traktowana przedwo-
jenna działalność Miłosza-radiowca, podejmującego problematykę mniej-
szości narodowych, w tym litewskiej. Podobnie podkreślana jest waga jego 
współpracy z paryską „Kulturą”, uznawaną m.in. za trybunę spraw litew-
skich. Istotne jest też, że drogę literacką rozpoczął w Wilnie, najważniejszym 
mieście w historii Litwy. Dla Litwinów ważna jest poza tym przyjaźń Cze-
sława Miłosza z dalekim krewnym, który opowiedział się za litewskością – 
Oskarem Miłoszem. 

W geografii poetyckiej Czesława Miłosza bardzo ważne miejsce zajmuje 
miasto. Jednym z nich jest, oczywiście, Wilno. Poeta, w opinii Litwinów, 
przyczynił się do rozwiązania tzw. sprawy wileńskiej – w niemilknącej chyba 
do dziś dyskusji o Wilnie wielokrotnie opowiadał się za przynależnością 
miasta do Litwy. Jak podkreślił sam Noblista 3 czerwca 1992 roku, podczas 
372. Środy Literackiej (zorganizowanej po 53 latach przerwy) w Celi Konra-
da, przyjeżdżając tutaj, nie chciał szukać pozostałości po mieście, które opu-
ścił [Spotkanie w „Celi Konrada” 1992]. Przypomnijmy, że Cela Konrada była 
miejscem, w którym w okresie międzywojennym odczytywał swoje utwory, 
a po raz ostatni w 1936 roku przemawiał tutaj – było to słowo o twórczości 
Jarosława Iwaszkiewicza. 

Właśnie w Celi Konrada Miłosz przywołał Mickiewicza – twórcę legendy 
o Litwie i Wilnie jako części historii polskiej literatury, czym spowodował 
miłość Polaków do Wilna, różnie odbieraną przez Litwinów. Noblista przy-
znał też wtedy, że tworząc grupę „Żagary”, przyczynił się do podtrzymania 
tej legendy. Obecnym zaś swoim przyjazdem chciał nieco ją zniszczyć. Jak 
wyznał, pisząc o Litwie i przyjeżdżając tutaj, chciał przyczynić się do polep-
szenia stosunków polsko-litewskich, przestrzegał przed pułapką powielania 
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stereotypów [Spotkanie w „Celi Konrada” 1992, 75]. Można dodać, że pośred-
nio przestrzegał też przed wąską interpretacją swojej twórczości. 

Jedną z istotnych kwestii, nad którymi warto się zastanowić, można sfor-
mułować następująco: czy twórczość Czesława Miłosza przybywającego na 
Litwę po ponad pół wieku była znana mieszkańcom tego kraju? W celu 
poszukiwania odpowiedzi na postawione pytanie należy prześledzić obec-
ność dzieł poety na Litwie przed rokiem 1992. 

Z przyczyn obiektywnych z zainteresowaniem litewskich czytelników i ba-
daczy spotkały się przede wszystkim utwory Miłosza wydane w języku litew-
skim. Warto je przywołać w tym miejscu. Przed 1991 rokiem Miłosz był 
znany na Litwie prawie wyłącznie z nielicznych tłumaczeń oraz dostępnych 
dla wąskiego kręgu osób wydań emigracyjnych. Pierwszą książką z utworami 
Noblisty w języku litewskim był wybór wierszy Epochos sąmoningumo poezija 
[Poezja świadomości epoki] w przekładzie Juozasa Kėkštasa [Miłosz 1955]. 
Dzięki tłumaczeniom poezja Miłosza obecna była też na Litwie sowieckiej. 
Przekładom Kėkštasa w książce Dega vėjai [Palą się wiatry, 1986] towarzyszą 
słowa samego poety, że jego wiersze nie zostały przetłumaczone na język 
obcy, gdyż mowę litewską słyszał wszędzie wokół siebie w dzieciństwie. 
Później Miłosz zasługę przywrócenia swoich dzieł kulturze litewskiej przy-
pisał tłumaczeniom Tomasa Venclovy. 

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w porządku chronologicznym 
ukazały się: Isos slėnis [Dolina Issy, 1991], Pavergtas protas [Zniewolony umysł, 
1995], Tėvynės ieškojimas [Szukanie ojczyzny, 1995], Lenkų literatūros istorija [Hi-
storia literatury polskiej, 1996], Ulro žemė [Ziemia Ulro, 1996], Rinktiniai eilėraščiai 
[Poezje wybrane, 1997], Pakelės šunytis [Piesek przydrożny, 2000], Tai [To, 2002], 
Išvyka į Dvidešimtmetį [Wyprawa w dwudziestolecie, 2003], Gimtoji Europa [Rodzin-
na Europa, 2003], Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz Laiškai 1952–1963 (I tom) 
[Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz Listy 1952–1963, 2010]. 

Litwinów w dziełach Miłosza interesuje przede wszystkim obecność kraju 
dzieciństwa i młodości. Za myśl przewodnią w interpretacji twórczości No-
blisty może posłużyć wypowiedź Tomasa Venclovy, że zarówno Mickiewi-
cza, jak i Miłosza ukształtowała wielowarstwowa kultura Wilna i Litwy 
[Venclova 2006, 298–299]. Dlatego też wspomnienia z okresu dzieciństwa 
na Litwie zawarte w Dolinie Issy urosły do rangi najlepszego dzieła Miłosza – 
jako „wyznanie miłosne autora wobec tego kraju”. Paradoksem jest jednak 
to, że zapowiedziany w taki sposób tekst nie doczekał się poważniejszych 
badań, co można powiązać z opóźnieniami w przyswajaniu przez kraj wielo-
kulturowej spuścizny. 
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Wśród litewskich badaczy dominuje ponadto jedna poważna tendencja – 
próba czytania znacznej części twórczości Miłosza jako autobiograficznej. 
Dotyczy to również Doliny Issy, określanej przez litewskich autorów mianem 
powieści autobiograficznej – mimo wypowiedzi samego autora dotyczących 
tego dzieła. 

Eseistyka Czesława Miłosza nie została dogłębnie zbadana na Litwie; być 
może dlatego, że – jak tłumaczy kulturolog Vytautas Beresnevičius – „po-
trzebuje określonego dystansu, oddalenia, perspektywy, gry, wytwornego 
niewykończenia, na co nie pozwoliło wewnętrzne napięcie, nacisk ze-
wnętrzny i potrzeby społeczne” [Beresnevičius 2003, 282–292]. Mimo to 
pojawienie się w języku litewskim Zniewolonego umysłu wywołało dyskusję na 
łamach prasy, toczącą się wokół wspólnych dla obu krajów doświadczeń 
historycznych [Berengs 1995, Girdzijauskas 1995, Manvydas 1995, Ru-
bavišius 1995]. Ziemia Ulro zainteresowała litewskiego czytelnika przede 
wszystkim przez fragmenty poświęcone Oskarowi Miłoszowi. 

Nieliczne artykuły, które ukazały się w chwili publikacji litewskich wydań 
dzieł Czesława Miłosza, nie mogą jednak zostać uznane za poważne badania 
nad twórczością Noblisty. Jako charakterystyczne zjawisko można potrak-
tować obchody rocznicowe poświęcone poecie. Podczas konferencji z okazji 
90. urodzin Miłosza referaty zostały wygłoszone wyłącznie przez gości 
z Polski. Owocem obchodów 95. rocznicy urodzin jest zbiór artykułów 
Czesławas Miłoszas iš XXI amžiaus perspektyvos [Czesław Miłosz z perspektywy 
XXI wieku, 2007], będący plonem konferencji zorganizowanej przez Cen-
trum Slawistyki im. Czesława Miłosza przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego 
w Kownie. Zdominowały go jednak artykuły miłoszologów z Polski. Druga 
pozycja wydana przez kowieńskie Centrum Slawistyki to monografia inter-
dyscyplinarna – wspólne dzieło naukowców z różnych dziedzin zatytułowa-
ne Česlovo Milošo žemė [Ziemia Czesława Miłosza, 2007], jest poświęcona histo-
rii, gwarze okolic, z których wywodzi się poeta. 

Zarówno w artykułach, jak i w książkach wyraźny jest jeden kierunek po-
szukiwań badawczych – powiązania Czesława Miłosza z Litwą. Dla litew-
skiej świadomości istotnym elementem jest sakralny związek z ziemią, obec-
ny w twórczości Noblisty, gdyż jest to prosta droga wiodąca do problematy-
ki tożsamości lokalnej, związku z Szetejniami, Litwą. A to dlatego, że Miłosz 
Litwę nazywał „swoją”. Słowa poety wypowiedziane o tym kraju mają nie 
mniejszą moc niż Mickiewiczowskie „Litwo, ojczyzno moja…” Według 
litewskiej badaczki Viktorii Daujotytė-Pakerienė poprzez twórczość Miłosza 
na Litwę dociera czysta, będąca osią poetyckiego światopoglądu tradycja 
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Mickiewiczowska, duch Wielkiego Księstwa Litewskiego, pokonując przy 
tym ostrość granicy narodowej. 

Szczególne znaczenie dla czytelników na Litwie ma dzieło Szukanie ojczyzny 
[Tėvynės ieškojimas], w którym podróż jawi się jako powrót do domu, nad Niewia-
żę. Podkreślanie litewskości jako związku duchowego z Wielkim Księstwem 
Litewskim wiąże się z poszukiwaniem tożsamości. Wypowiedzi Miłosza na 
temat Litwy uwznioślają ten kraj, chronią przed wąskim, prowincjonalnym na-
cjonalizmem. Miłosz nadał znaczenie aktualnemu w humanistyce współczesnej 
pojęciu geografia ludzka, obejmującemu tę szczególną przestrzeń mentalną, 
w której rodzime rzeki nigdy nie przestają płynąć, stare drzewa szemrać, 
dolina Issy promieniować światłem [Daujotytė-Pakerienė 2004]. 

Noblista jest nie tylko poetą, prozaikiem, eseistą, tłumaczem, filozofem, 
pedagogiem, ale też historykiem, który wiele uwagi poświęcił idei Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów jako początkom procesu zjednoczenia. W tym 
procesie ważna jest rola przemyśleń Miłosza dotyczących znaków przeszło-
ści w teraźniejszości. Pytanie jednak brzmi, czy społeczeństwo litewskie, ale 
polskie też, dobrze wykonuje „praktyczne ćwiczenia z pamięcią”. Bo jak 
podkreśla Tomas Venclova: 

Pamięć – to jedno z najbardziej lubianych słów nacjonalistycznych […]. 
Według nich, najważniejszym jest zapamiętać to, co jest „swoje” – swoje 
bohaterskie czyny i zwycięstwa, swoich bohaterów i geniuszów (którzy 
nie zawsze są bohaterami i geniuszami) i, przede wszystkim, swoje 
krzywdy i męki, z powodu których winę zawsze ponoszą „obcy” [Venc-
lova 2000, 3]. 

Czy zatem analiza twórczości Miłosza przez litewskich literaturoznawców 
nie jest przesiąknięta instynktem samoobrony? Potrzebą nakreślenia pewnej 
granicy, która wiąże się z urodzonym na Litwie Miłoszem. Rola miejsca 
urodzenia dla poety to niejednokrotnie podkreślany punkt wyjścia, gdzie 
tworząca osobowość ma poczucie pewności siebie i otoczenia. W podobny 
sposób, wydaje się, krytycy litewscy poszukują trwałego punktu oparcia dla 
swoich poszukiwań. 

Wspomnienia dzieciństwa i lat młodości, będące dla Miłosza materiałem, 
z którego czerpał esencję dla swojej twórczości, wzorem małej wspólnoty, 
małej ojczyzny, zachowującej od wieków tradycje, obyczaje, w stopniu naj-
większym interesują badaczy litewskich. 

Warto się też zastanowić, czy prowadzące do poznania siebie, kształtujące 
światopogląd miejsce urodzenia w rozumieniu Miłoszowskim wpływa 
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w jakimkolwiek stopniu na świadomość mieszkańców Litwy, czy pozwala 
uzmysłowić sobie różnorodność tego kraju, jego skomplikowaną historię, 
wielokulturowość, wielojęzyczność. Czy dla czytelników poety ważna jest 
moc jego szczególnej optyki, która potrafi nie poddać się kliszom myślowym 
i stereotypom? Czy mieszkańcy Litwy odbierają poetę jako kogoś, kto uczy 
pokonywania stereotypów przede wszystkim w sobie? 

Wybór dzieł Miłosza – czy to do przekładu, czy analizy – prawie zawsze 
jest podyktowany tematyką litewską. W taki sposób następuje swoista mito-
logizacja poety, ponieważ w litewskim dyskursie literackim Litwa Miłosza 
nie jest traktowana jako Litwa tradycji literackiej. Ponadto historycy litewscy 
apelują o konieczność zmiany optyki badawczej, spojrzenia na osobowość 
przez pryzmat zmian historycznych, a nie tekstu literackiego. 

Pole badań nad całością dorobku literackiego Miłosza zostało oddane na-
ukowcom z Polski. Czesław Miłosz nazywał siebie polskim poetą, pocho-
dzącym z Litwy, dlatego nie istnieje podstawa do nazywania go w jakikol-
wiek inny sposób. Jest on doskonałym obiektem dyskusji, spotkań naukow-
ców z obu krajów. Jednakże role w tej dyskusji zostały dość wyraźnie po-
dzielone – Polacy są mistrzami, Litwini zaś, póki co, jedynie uczniami. Być 
może jednak poważniejszą przyczyną braku wymiany myśli jest bariera języ-
kowa. Obchody Roku Miłosza na Litwie powinny jednakże przynieść nowe 
osiągnięcia w badaniach nad jego twórczością. 
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Reception of Czesław Miłosz’s Works in Lithuania 

Research on Czesław Miłosz’s works conducted in Lithuania, although not very intense, is mainly 
focused on the Lithuanian issues. One major trend prevails among Lithuanian researchers – an 
attempt to treat a substantial part of Miłosz’s works as autobiographical. Lithuanian translations of 
the works of Czesław Miłosz were explored in the article. The author poses the question whether 
works of the Nobel Laureate in any way shape and develop self-awareness of the inhabitants of 
Lithuania and if they help them to comprehend the diversity of the country as well as its compli-
cated history, multiculturalism and multilingualism. 

Key words: Czesław Miłosz, reception, Lithuania, translation 
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Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Białorusi 

Spośród wszystkich innych literatur słowiańskich w białoruskiej prze-
strzeni kulturowej najbardziej różnorodnie reprezentowana jest literatura 
polska ostatnich dwóch stuleci1. Jeśli jeszcze kilkadziesiąt lat temu literatura 
polska kojarzyła się białoruskiemu czytelnikowi raczej z twórczością pisarzy 
XIX wieku: Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, to 
teraz wyobrażenie Białorusinów o literaturze polskiej XX i początku XXI wieku 
jest o wiele szersze. W ciągu ostatnich dwudziestu lat w tłumaczeniach białoru-
skich ukazały się zbiory wierszy wybranych Cypriana Kamila Norwida (1993), 
Leopolda Staffa (1994), Bolesława Leśmiana (1994), Wisławy Szymborskiej 
(1991, 2005), Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2006), Zbigniewa Herber-
ta (2006, 2009), Rafała Wojaczka (2007); wydano Solaris Stanisława Lema 
(1994), opowieści i opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza (2006), Sklepy cynamo-
nowe Brunona Schulza (2006), wybór z dramaturgii polskiej ХХ wieku (2006), 
dramaty i opowiadania Sławomira Mrożka (2008), Mercedes-benz Pawła Huel-
lego (2007), Imperium Ryszarda Kapuścińskiego (2009), Ferdydurke Witolda 
Gombrowicza (2009), Prawiek Olgi Tokarczuk (2010) і inne. Twórczość 
Czesława Miłosza w tym kontekście zajmuje szczególne miejsce. 

Pierwsze tłumaczenia poezji Czesława Miłosza na język białoruski pojawi-
ły się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Opóźnienie tłuma-
czy się przede wszystkim cenzurą, która starannie broniła Białorusinów 
                                                           

1 Artykuł jest poświęcony recepcji twórczości Czesława Miłosza w białoruskojęzycznej 
przestrzeni kulturowej, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że na Białorusi dominuje kultura 
rosyjskojęzyczna i poznawanie utworów literatury powszechnej odbywa się przede wszystkim 
poprzez tłumaczenia na język rosyjski. 
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przed „szkodliwym” wpływem twórczości pisarzy „niepoprawnych ideolo-
gicznie”. 

W roku 1992 w almanachu literatury powszechnej Dalahlady zamieszczono 
szesnaście wierszy Czesława Miłosza z tomów Trzy zimy, Ocalenie, Światło 
dzienne w tłumaczeniu Aleha Minkina. Interesujące jest to, że tłumacz wybrał 
na pierwsze spotkanie białoruskiego czytelnika z poezją Miłosza „wiersze” 
katastroficzne z lat „przedwojennych i wojennych, które treściowo oraz 
tematycznie są bliskie białoruskiej poezji okresu wojennego i powojennego, 
a jednocześnie różnią się pod względem formalnym”. 

Trzeba zaznaczyć, że pojawienie się białoruskich przekładów Miłosza od-
bywało się w bardzo skomplikowanym dla Białorusi okresie – w czasie roz-
padu Związku Radzieckiego i początku odrodzenia narodowego, co wyjąt-
kowo wzmocniło problem identyfikacji narodowej i poszukiwania własnej 
drogi rozwoju cywilizacyjnego. Postać człowieka pogranicza, „Polaka, ale 
i Litwina” wywoływała szczególną ciekawość wśród białoruskich elit intelek-
tualnych, które próbowały stworzyć białoruski mit narodowy na podstawie 
dziedzictwa tradycji historycznej Litwy – Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Poeta i filozof Ihar Babkou w przedmowie do pierwszego białoruskiego 
zbioru wierszy wybranych Czesława Miłosza zaznaczał: 

Miłosz był gościem z minionego, które mogło być naszą (białoruską) 
przyszłością. Które mogło wydarzyć się u nas – jeślibyśmy zechcieli. 
Które, być może, wydarzyło się, ale zapomnieliśmy o nim w naszych 
chruszczowowskich podwórkach, wśród słodkiego radzieckiego empire 
na kresach imperium, gdzie już od dawna nic się nie zdarzyło. Czytaliśmy 
utwory Baudelaire’a, Mandelsztama, Hölderlina czy Lao-Tse w przeko-
naniu, że wszystko, co prawdziwe, jest możliwe gdzieś tam, za horyzon-
tem. Miłosz był dla nas człowiekiem stąd i przywracał nas naszej ojczyźnie, 
naszej tradycji – przywracał nas nam samym [Babkou 2006, 9]. 

Dzięki swojemu oddaniu Litwie, Czesław Miłosz zaczął być postrzegany 
przez Białorusinów jako „swój”, co przedtem zdarzało się tylko przedstawi-
cielom literatury polsko-białoruskiego romantyzmu, na przykład Adamowi 
Mickiewiczowi. Temat Ojczyzny-Litwy najczęściej przyciągał białoruskich 
tłumaczy starszej generacji, mieszkańców białorusko-polskiego pogranicza. 

W 1997 roku ukazał się numer kultowego dla literatury białoruskiej czasopi-
sma „Krynica”, poświęcony sylwetce i twórczości Czesława Miłosza na Białoru-
si, zawierający informacje o podstawowych wątkach biografii poety, nowy wy-
bór wierszy w tłumaczeniach Jana Czykwina, Jurasia Buszlakowa, Andreja Cha-
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danowicza, Alesia Razanawa, fragment tomu Świadectwo poezji, wywiad z autorem 
oraz kilka oryginalnych i przetłumaczonych esejów: Wiesczi czytacza… [Prowadzić 
czytelnika…] Bożeny Chrząstowskiej, Sаkrat mastaka [Sekret artysty] Marka Zale-
skiego, Маjo razumiennie Czesława Мiłasza [Moje rozumienie Czesława Miłosza] Sa-
krata Janowicza, poświęconych cechom charakterystycznym poetyki i filozofii 
twórczości Miłosza. Wspomniany numer odkrył białoruskiemu czytelnikowi 
innego Miłosza – zastanawiającego się nad sensem życia i twórczości (Nie więcej; 
Moja wierna mowo; Oset, pokrzywa; Do Allena Ginsberga), tęskniącego za Litwą 
(W Szetejniach), bez zbędnego patosu przypominając Białorusinom o straconych: 
Ojczyźnie, która została tylko wirtualną przestrzenią pamięci lub marzeń, języ-
ku, który zastąpił państwo i stał się dla poety jedynym możliwym domem. 

Od 1997 roku kolejne tłumaczenia wierszy Czesława Miłosza autorstwa 
Jurasia Buszlakowa i Andreja Chadanowicza zaczęły ukazywać się w biało-
ruskich periodykach dość regularnie. W 1998 roku almanach „Fragmenty” 
(nr 5) zamieszcza na swoich łamach wiersz Dziecię Europy, w roku 1999 gaze-
ta „Nasza Niwa”, nr 9 (130) – fragment książki Piesek przydrożny, a czasopi-
smo „Arche” (nr 2) – wybór wierszy, m.in.: Przedmowę, Cаmpo di Fiori, Piosen-
kę o końcu świata, Zaklęcie. 

Od 1998 roku recepcja twórczości Czesława Miłosza na Białorusi zmienia 
się. Wybór konkretnych tekstów do tłumaczenia świadczy o tym, że stop-
niowo przekład białoruski powraca do „doświadczenia radzieckiego” – staje 
się jednym z niewielu sposobów „milczącego przemawiania”; tłumacze sta-
rają się w ten sposób wypowiadać na temat procesów politycznych, które 
nasilają się na Białorusi, bronić prawa człowieka do tego, aby mógł w dniu 
końca świata mimo wszystko pisać słowa Prawda i Sprawiedliwość wielką literą. 
Wiersze Miłosza z tomów Ocalenie (1945) i Światło dzienne (1953) aktualizują 
się w taki właśnie sposób, przybierają jeszcze jeden, białoruski sposób od-
czytania, stając się utworami o dzisiejszej Białorusi. 

W roku 2000 ukazał się Zniewolony umysł w tłumaczeniu Jurasia Lauryka 
i Zmitra Dziadzenki, książka, szczególnie aktualna – zwłaszcza dla Białorusi 
współczesnej, która faktycznie powróciła do sytuacji totalnej niewoli, 
o czym w Przedmowie do białoruskiego czytelnika pisze sam autor: 

Wpływ czasu nie skazał Zniewolonego umysłu na zapomnienie. Na odwrót, 
i w Ameryce, i w Polsce został na pozycjach lektury klasycznej, opisującej 
erę Stalina. Upiory tych czasów, niestety, nie znikły i chciałbym, żeby 
białoruskie tłumaczenie tej książki pomogło ostatecznie porzucić je 
w przeszłości [Miłasz 2000, 6]. 
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W roku 2001 do tłumaczeń Czesława Miłosza sięga Aleś Czobat. Z okazji 
dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin poety w czasopiśmie katolickim „Nasza 
Wiara” pojawia się niewielki wybór wierszy z tomu To, a w roku 2005 biało-
stockie czasopismo „Annus Albaruthenicus” zamieszcza tłumaczenia już 50 
wierszy z tej książki. Aleś Czobat jako tłumacz interesuje się zwłaszcza Mi-
łoszem starym, mędrcem, który przez pryzmat przeżytych doświadczeń 
spróbuje uzmysłowić sobie „zmyślenie biografii”, rozmyśla o starości 
i śmierci, o wartościach podstawowych i nie może odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące sedna życia i sensu własnej osoby. 

Aleś Czobat jako jedyny w literaturze białoruskiej zadedykował swój utwór 
Czesławowi Miłoszowi – wiersz Cztery słowa do Czesława Miłosza, napisany 
w 2000 r. W swoim liście-spowiedzi do polskiego poety Czobat porównuje 
własny los do losu Miłosza, rozmyśla o emigracji zewnętrznej i wewnętrznej, 
o strasznym Kraju, w którym ludzie śmieją się już nawet z tego, że istnieje hu-
manizm, o braku wyjścia i o przymusie dożywania swych dni w niewoli. 

Przekłada się również eseje Czesława Miłosza poświęcone literaturze oraz 
tematom Litwy międzywojennej: Dostojewski i Sartre („Arche” 2000, nr 1, w tłu-
maczeniu Andreja Chadanowicza), Wilno („Arche” 2003, nr 5, w tłumacze-
niu Maryny Szody). Noblista, „ostatni obywatel Wielkiego Księstwa Litew-
skiego”, „nasz” Miłosz jest odbierany przez białoruskie elity intelektualne 
jako najwyżsy autorytet, który występuje po stronie Białorusinów w sporze 
z Litwinami o prawo dziedzictwa tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

W 2005 roku w studenckim czasopiśmie „Pamiż” ukazały się tłumaczenia 
wierszy Miłosza: Cаmpo di Fiori, Ustawią tam ekrany, Twój głos, Tak mało, O anio-
łach, Dar, Pod koniec dwudziestego wieku, W pewnym wieku wykonane przez Jauhiena 
Buraha. Najmłodszego białoruskiego tłumacza poezji Noblisty interesuje Mi-
łosz uniwersalny, który skupia się nad egzystencjalnymi problemami życia 
i śmierci, codziennego wyboru samego siebie i poszukiwań sensu egzystencji. 

W 2006 roku we Wrocławiu został opublikowany dwujęzyczny polsko-
-białoruski tom utworów wybranych Czesława Miłosza pod symbolicznym 
dla Białorusinów tytułem Innego końca świata nie będzie, w którym pod wspól-
ną okładką zebrano całego „białoruskiego” Miłosza, wczesnego – z okresu 
zbiorów Trzy zimy (1936) oraz późnego – z okresu To (2004), Miłosza Litwi-
na і Miłosza emigranta, Miłosza katastrofistę і Miłosza mędrca. 

Trudności, które powstają przy tłumaczeniu poezji Czesława Miłosza na 
język białoruski, są typowe dla tłumaczy poezji polskiej, da się je wyjaśnić 
przede wszystkim różnicą systemów językowych oraz systemów wersyfika-
cyjnych. Wzorcem tradycyjnym poezji w literaturze wschodniosłowiańskiej 
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oraz w ukształtowanej przez tę literaturę świadomości czytelnika jest rymo-
wany wiersz sylabotoniczny, w porównaniu z którym polski wiersz wolny 
wydaje się wyjątkowo sprozaizowany. Podczas procesu transformacji tekstu 
z języka polskiego na białoruski tłumacz musi nie tylko zachować obrazo-
wość oryginału, ale i ocalić jego rytm, co w języku o akcencie swobodnym 
i ruchomym, skłonnym do pełnogłosu czasem sprawia duże kłopoty. 

Intelektualna wieloaspektowość, wielopoziomowość tekstów prozaicznych 
Miłosza, ich przesycenie cytatami, aluzjami, odwołaniami do polskiego i euro-
pejskiego kontekstu kulturowego wymagają niezwykle wykształconego czytelni-
ka i zmuszają tłumacza do wyjaśnienia wielu spraw niewystarczająco zoriento-
wanemu białoruskiemu odbiorcy, na przykład: odwołania do polskiej tradycji 
literackiej, sugestie i pierwowzory. Tłumacz musi też pomagać czytelnikowi 
adekwatnie odczytywać różne konteksty za pomocą komentarzy naukowych. 

Mimo obecności dość wielkiego korpusu przetłumaczonych tekstów, Cze-
sław Miłosz jest znany na Białorusi tylko wąskiemu gronu czytelników wy-
kształconych. Tłumaczy się to ograniczeniem przestrzeni białoruskojęzycznej, 
zwłaszcza w porównaniu z przestrzenią rosyjskojęzyczną, a także „niepoetycko-
ścią” dzisiejszej epoki, dominacją w literaturze gatunków epickich. W takich 
warunkach odkrywanie poezji jako rodzaju literatury i zapoznawanie się z twór-
czością konkretnych autorów odbywa się zasadniczo poprzez lektury szkolne 
oraz na uniwersytecie. Literatury polskiej nie prezentuje się w szkołach białoru-
skich, na wydziałach filologicznych szkół wyższych wykładana jest raczej frag-
mentarycznie – w ramach kursu historii literatur słowiańskich, a przedstawiana 
w całości jest tylko w programach kierunków polonistycznych na czterech 
uczelniach białoruskich. Taka sytuacja prowadzi do braku zapotrzebowania na 
przekłady z literatury polskiej, tak potrzebne w procesie edukacyjnym oraz skut-
kuje tym, że badania literaturoznawcze w dziedzinie polonistyki, zapewniające 
trwanie tego procesu, nie są prowadzone systematycznie i aktywnie. 

Twórczości Czesława Miłosza w literaturoznastwie białoruskim poświę-
conych jest zaledwie kilka artykułów, przy czym większość z nich ma cha-
rakter przeglądowy, zapoznawczy. Szkice zawierają informacje o wątkach 
biografii i etapach twórczości polskiego poety, charakterystykę jego poezji, 
czasem podane są analizy osobnych utworów. Prace tego pokroju, jak 
Prauda i sprawiadliwaść: pra wierszy Czesława Miłasza Andreja Chadanowicza 
[Chadanowicz 2001], Alchimik polskaj paezii: Czesłau Miłasz Mikalaja 
Chmialnickiego [Chmialnicki 2003], Czesłau Miłasz Danuty Biczel-Zahnietawy 
[Biczel-Zahnietawa 2008] – mają na celu raczej popularyzację „białoru-
skiego” Miłosza. 
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Badania naukowe nad twórczością Czesława Miłosza prowadzone są 
w kierunku najbardziej aktualnym dla Białorusinów jako dla narodu młodego, 
skupionego nad problemem identyfikacji z jednej strony, i dla Białorusinów jako 
dziedziców tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego z drugiej strony. Czesław 
Miłosz interesuje białoruskich literaturoznawców przede wszystkim jako przed-
stawiciel etnicznego i kulturowego pogranicza, jako polski poeta, który ma świa-
domość Litwina i dlatego nieprzypadkowe jest pojawienie się porównawczych 
badań nad dziełami Czesława Miłosza i Adama Mickiewicza, wpisanie dziedzic-
twa Czesława Miłosza do tradycji mitologizacji Ojczyzny-Litwy, już tak dobrze 
znanej Białorusinom [por. Brusiewicz 2006; 2009]. 

W 2011 roku z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza przygo-
towuje się na Białorusi czterotomowe wydanie jego utworów wybranych, 
które będzie zawierać nowe tłumaczenia poezji oraz tomy prozy: Dolina Issy, 
Ziemia Ulro, Rodzinna Europa, co odkryje białoruskiemu czytelnikowi jeszcze 
jedną, nieznaną twarz Miłosza. 
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Reception of Czesław Miłosz’s Works in Belarus 

The article is dedicated mainly to the reception of Czesław Miłosz’s works in Belarus. Ana-
lyzed here is the history of Belarussian translations and some strategies of translation deter-
mining the selection of certain poems and essays. The article also aims to elucidate the speci-
ficity of readers response to Czesław Miłosz’s poetry and prose as well as to describe Bela-
russian literary research on the works of the Polish writer. 

Key words: Czesław Miłosz, Belarus, reception 
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Czesław Miłosz na Ukrainie 

Jednym z zadań, które stoi przed nowym pokoleniem polonistów ukraiń-
skich, jest badanie nie tylko najnowszych zjawisk w literaturze polskiej 
w kontekście ukraińskim, ale też wypełnianie luk w ukraińskiej wersji historii 
polskiej literatury, które pojawiły się w czasie radzieckiego cenzurowania 
zarówno przekładów, jak i prac krytycznoliterackich. Wskutek takiego 
„przemilczania” Ukraińcy w ciągu kilkunastu lat byli pozbawieni możliwości 
czytania prozy i poezji Czesława Miłosza – jednego z najbardziej znanych 
europejskich myślicieli XX wieku, pisarza, którego doświadczenie osobiste 
jest związane z doświadczeniem historycznym Polaków i Ukraińców. Nieste-
ty, pomimo ożywienia w dziedzinie badań twórczości nieznanych do po-
czątku lat 90. pisarzy polskich, problem ich ukraińskiej recepcji nadal pozo-
staje nieopisany. Biorąc pod uwagę nieobecność skorowidzów bibliograficz-
nych, na badaczy czeka przede wszystkim zadanie zebrania materiałów, 
które dokumentują ukraiński odbiór twórczości Miłosza, w celu ich dalszej 
analizy. W niniejszym artykule została omówiona specyfika ukraińskiej re-
cepcji spuścizny Noblisty w zakresie tłumaczeń i prac krytycznoliterackich. 

Proza Miłosza w wersji ukraińskiej: od badacza komunizmu  
do poszukiwacza własnej tożsamości kulturalnej 

Twórczość Czesława Miłosza stała się znana czytelnikowi ukraińskiemu 
dopiero po odzyskaniu niepodległości państwowej. W czasie istnienia 
Związku Radzieckiego na Ukrainie, podobnie jak i w Polsce, emigrant, który 
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zdecydował się na „ucieczkę” na Zachód, „zdradził” swój naród, musiał być 
skazany na nieobecność. Dlatego twórczość poety była nieustannie cenzu-
rowana i nawet przyznanie mu w 1980 roku Literackiej Nagrody Nobla nie 
zmieniło tej sytuacji. Prozy Miłosza nie tłumaczono na język ukraiński 
i rosyjski, nie stała się ona nigdy nawet w małej części elementem ówcze-
snych radzieckich antologii. Jednak poza granicami „żelaznej kurtyny” 
w środowisku emigrantów ukraińskich, których połączył wokół paryskiej 
„Kultury” J. Giedroyć, utwory polskiego pisarza czytano oraz aktywnie in-
terpretowano jeszcze w latach 60.-70. XX wieku. W 1959 r. ukraiński emi-
grant J. Ławrinenko opublikował w paryskiej „Kulturze” (w tłumaczeniu 
G. Herlinga-Grudzińskiego) artykuł Literatura w meżowij sytuaciji [Literatura 
w sytuacji granicznej], w którym podobnie jak Miłosz próbował pokazać cztery 
rodzaje zachowań społecznych czterech pisarzy ukraińskich znanych 
w Związku Radzieckim [Ławrinenko 1959, 13]. W sposób widoczny bodź-
cem do napisania artykułu stał się poświęcony podobnym problemom Znie-
wolony umysł Miłosza. Nieco później, w 1985 r., na emigracji ukazało się je-
dyne w tym czasie w języku ukraińskim wydanie utworu Noblisty, którego 
tłumaczenia dokonał B. Strumiński [Strumiński 1985]. 

Odzyskanie przez Ukrainę niepodległości stało się początkiem stopniowe-
go odkrywania polskiego pisarza przez czytelników ukraińskich. Od 1991 r. 
prawie do końca lat 90. XX w. twórczość Miłosza w tłumaczeniach ukraiń-
skich istniała wyłącznie w postaci publikacji w periodykach, przede wszyst-
kim w czasopiśmie „Wseswit”. Redaktorzy, odczuwając zmiany w ówczesnej 
atmosferze politycznej, zaczęli aktywnie drukować całkowicie nieznanych 
Ukraińcom autorów zachodnich. Wybierano przede wszystkim tych, którzy 
w różny sposób stawiali opór systemowi radzieckiemu. Były wydawane 
utwory Ksawerego Pruszyńskiego, Tadeusza Konwickiego, artykuły oraz 
fragmenty książek politologa Zbigniewa Brzezińskiego. Wśród autorów, 
których publikację redaktorzy uważali za ważną i aktualną, był też Czesław 
Miłosz. W 1991 r. w kilku numerach [2, 7, 8, 9, 10] wspomnianego czasopi-
sma został opublikowany przekład książki Zniewolony umysł [Miłosz 1991], 
zamieszczony w rubryce „Świadectwa epoki”. Naczelny redaktor „Wseswi-
tu” Mykoła Riabczuk dokładnie wyjaśnia przyczyny pojawienia się przekła-
du utworu na łamach czasopisma: 

Była to pierwsza książka Miłosza, która trafiła w moje ręce i zdziwiony 
głębokością analizy oraz ogólną aktualnością tekstu postanowiłem doło-
żyć starań, aby ten utwór został opublikowany w czasopiśmie „Wseswit”, 
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gdzie w czasie „pierestrojki” byłem redaktorem naczelnym działu krytyki. Na 
przełomie lat 1990–91 przygotowaliśmy pracę Miłosza do wydania, jej części 
powinny były pojawiać się w kolejnych numerach (rozdział za rozdziałem), 
ale historia, jak to często bywa, zmieniła nasze plany. W styczniu 1991 r. woj-
ska wewnętrzne rozpoczęły strzelaninę w Wilnie i zdecydowaliśmy się na 
szybszą publikację […], zaczynając od rozdziału Bałtowie, który był poświę-
cony tragicznemu losowi trzech małych narodów, zmiażdżonych przez ol-
brzymie w swoich apetytach imperium kolonialne […]. Był to swego rodzaju 
protest i przejaw solidarności [Riabczuk 1991, 10]. 

Publikacji we „Wseswicie” dokonano na podstawie ukraińskiego wydania 
emigracyjnego z 1985 roku. Jako swoisty komentarz do utworu w czasopi-
śmie (nr 8 i 9) wydrukowano artykuł polskiego historyka Andrzeja Walickie-
go „Ponewolenyj rozum”: intelihencija i komunistycznyj totalitaryzm w Polszczi 
[„Zniewolony umysł”: inteligencja i totalitaryzm komunistyczny w Polsce, Walicki 
1991, 165–167], będący analizą reakcji na ten utwór w Europie i w Polsce. 
Rozmyślania Miłosza o egzystencji człowieka w systemie totalitarnym for-
mułowane w Zniewolonym umyśle stały się wówczas przedmiotem ostrych 
dyskusji. Zgadzając się z Karlem Jaspersem, wielu politologami oraz socjo-
logami na temat ważnej roli książki w rozumieniu reżymu komunistycznego, 
Walicki twierdził jednak, że niektóre tezy utworu wydają się nieco „sprzecz-
ne, a nawet przestarzałe” [Walicki 1991, 165]. Dotyczy to, między innymi, 
tezy o zdolności partii komunistycznych do kontrolowania myślenia społe-
czeństwa. Dodać trzeba, że Miłoszowy opis komunizmu jako systemu „no-
wej wiary” krytykowali także Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, 
Kazimierz Brandys. Zresztą krytycznie przyjęto też utwór na Zachodzie. Jak 
wspomina sam Miłosz, Zniewolony umysł był tam propagandą „zimnej wojny”, 
a w lepszym przypadku – wytworem chorego intelektu. Trudno było znaleźć 
tłumacza na język angielski [Miłosz 2007, 7]. Wśród tych, którzy nie zgadzali się 
z niektórymi twierdzeniami Miłosza, znalazł się i Gustaw Herling-Grudziński, 
który był przekonany, że „komunizm nie może zniewolić ludzkiej myśli i tylko 
dzięki terrorowi fizycznemu trzyma ją w pokorze” [Walicki 1991, 167]. Twier-
dzeniu, że strach jest jedynym mechanizmem wpływu reżymów totalitarnych na 
człowieka, zaprzecza Stanisław Barańczak w przedmowie do Zniewolonego umysłu 
zamieszczonej także w siódmym numerze „Wseswitu”: 

Książka Miłosza wskazuje, że siła przyciągająca komunizmu ukryta jest 
głębiej – ten system nie tylko coś zabiera, ale i daje coś w zamian. Zabie-
rając swobodę, daje on swoim ofiarom kłamliwe odczucie zwolnienia 
z odpowiedzialności indywidualnej [Barańczak 1991, 170]. 
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Dodając jako komentarz do Zniewolonego umysłu artykuły polskich pisarzy 
oraz historyków, które dotyczyły różnych sposobów pojmowania utworu – 
od przekonania o jego wyjątkowej roli dla całej Europy do jego odrzucenia, 
redaktorzy chcieli pomóc czytelnikowi ukraińskiemu w zrozumieniu utworu, 
którego treść była dla niego zapewne w sporym stopniu kontrowersyjna. Było 
to ważne także dlatego, że czytelnik ukraiński nie mógł znaleźć wówczas nawet 
zwięzłych komentarzy do utworu autorstwa ukraińskich intelektualistów. 

Kontynuacją zapoznawania czytelników „Wseswitu” z osobowością Miło-
sza były wspomnienia Witalija Korotycza zatytułowane Zawżdy isnuje możly-
wist’ oporu [Zawsze istnieje możliwość oporu], a dotyczące jego osobistego spotka-
nia z Miłoszem w Meksyku [Korotycz 1991]. 

Jeszcze w 1994 roku, odbyło się spotkanie Mykoły Riabczuka z Czesła-
wem Miłoszem, podczas którego poeta sceptycznie zauważył, że „osobne 
wydanie Zniewolonego umysłu na Ukrainie jest chyba nieaktualne, ponieważ 
komunizm jest już zniszczony razem z totalitarnym zniewoleniem umysłu 
człowieka” [Riabczuk 1991, 10]. Ale obserwując sytuację ukraińską, Riab-
czuk kategorycznie stwierdził, że on sam jeszcze bardziej niż 10 lat temu jest 
przekonany, iż 

kolaboracja intelektualistów z władzą absolutnie amoralną, cyniczną 
i nieodpowiedzialną nadal pozostaje największym problemem niepodległej 
Ukrainy, a więc Ponewolenyj rozum [Zniewolony umysł] Miłosza powinien być nie 
tylko wydawany, ale winien stać się książką czytaną przez każdego ukra-
ińskiego dziennikarza, pisarza oraz inteligenta [Riabczuk 1991, 10]. 

Trzeba jednak przyznać, że pomimo niejednokrotnie wskazywanej aktual-
ności tego utworu dla społeczności ukraińskiej, Zniewolony umysł do tej pory 
nie doczekał się osobnego wydania. 

Swego rodzaju ciągiem dalszym rozmyślań polskiego pisarza o istocie re-
żymu komunistycznego były przetłumaczone i wydane w 1993 r. na łamach 
tegoż „Wseswitu” eseje: Mij doswid marksyzmu [Moje doświadczenie marksizmu, 
Miłosz 1993a, 136–142] oraz Son rozumu [Sen umysłu, Miłosz 1996]. Redakto-
rzy czasopisma nadal zapoznawali czytelników ukraińskich z Miłoszem-
-„znawcą” komunizmu, świadomie pomijając jego utwory dotyczące innych 
tematów. Jednakże należy pamiętać, że w połowie lat 90. XX w. w społe-
czeństwie ukraińskim powstał nowy paradygmat wartości, a towarzyszyła 
temu procesowi jednoczesna rewizja przeszłości, zatem pojawiło się także 
pilne zapotrzebowanie na literaturę, w której z jednej strony, byłby krytyko-
wany system radziecki, a z drugiej – kształtowałaby się jego alternatywa. 
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Jeszcze jednym ważnym przejawem obecności prozy Miłosza w ukraiń-
skiej przestrzeni kulturalnej stało się tłumaczenie fragmentu jego utworu 
Wijna [Wojna, Miłosz 1999], opublikowane w czasopiśmie „Czetwer”, które-
go czytelnikiem jest przede wszystkim młodzież. W utworze autor dzieli się 
dramatycznymi wspomnieniami z pierwszej wojny światowej, pisze o chao-
sie, który nastąpił w jego dziecięcym świecie: „Moje pierwsze przejawy świa-
domości przyszły razem z wojną” [Miłosz 1999, 45]. Nie ma, niestety, 
w czasopiśmie motywacji wyboru wydania tego właśnie utworu Miłosza. 
Wątpię, że stało się to ze względu na aktualność treści dla młodzieży. Myślę, 
że tłumacze i redaktorzy szukali raczej utworu do dziś nieobecnego w wersji 
ukraińskiej, który jednocześnie byłby ciekawy dla młodego pokolenia. Wojna 
została napisana w konwencji rozmyślań-wspomnień, jako szkic z życia 
małego chłopczyka, który przeżywa początek kataklizmów historycznych. 
Dodam, że ten utwór, podobnie jak Zniewolony umysł, do dziś pozostaje wy-
łącznie w postaci publikacji czasopiśmienniczej. 

W tym samym 2000 r. zostało przetłumaczone i opublikowane w gazecie 
„Zarubiżna literatura” przemówienie Miłosza, które wygłosił podczas uro-
czystości otrzymania Nagrody Nobla [Miłosz 2000]. 

W 2001 r. na ukraińskim rynku wydawniczym pojawiła się książka 12 pols’kich 
esejiw [12 polskich esejów, Hnatiuk 2001]. Z ogromnej ilości materiału zostały 
wybrane przede wszystkim eseje, które niezależnie od czasu powstania, tak-
że dziś brzmią dla Ukraińców bardzo aktualnie. W przedmowie polska ukra-
inistka Ola Hnatiuk pisze: 

esej, niezależnie od treści, przez swoją formę i gatunek przeciwstawia się 
ideologii totalitarnej […]. Gdy okazało się, że na Ukrainie nie wydano 
żadnego zbioru esejów polskiego autorstwa, uświadomiłam sobie […], że na-
leży dać czytelnikowi ukraińskiemu teksty, które wydają mi się podstawowe 
dla rozumienia zarówno sąsiedniego (polskiego), jak i własnego (ukraińskie-
go) doświadczenia kulturowo-historycznego [Hnatiuk 2001, 15]. 

Książkę otwiera rozdział Dialog z Zachodem i esej Czesława Miłosza Pro 
agoniju Zachodu [O agonii Zachodu], który w tymże roku był już publikowany 
w wersji ukraińskiej na stronach periodyku „Krytyka” [Miłosz 2001]. Jest to 
więc przesunięcie akcentu z Miłosza fachowca od komunizmu (przecież 
jego nazwisko, jak można by było oczekiwać, miało pojawić się w innym 
rozdziale tej książki: Porachunek z komunizmem) na Miłosza poszukiwacza 
własnej tożsamości kulturowej poprzez uświadomienie sobie trudnego pro-
cesu narodzenia/upadku zasad światopoglądu europejskiego. 
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Ukraińska recepcja Miłosza do początku XXI wieku kształtowała się 
w sposób wyjątkowy dzięki przekładom w czasopismach. Pierwszym osob-
nym wydaniem prozy polskiego pisarza była książka Prydorożnij pesyk [Piesek 
przydrożny] opublikowana w 2001 r., która mieściła też poemat Swit, najiwna 
poema [Świat, poema naiwne] napisany przez Noblistę w 1943 roku w Warsza-
wie. W niej – według adnotacji – przedstawione są „medytacje metafizyczne, 
wspomnienia, teologiczne minitraktaty, a także rozważania pisarza o życiu 
i twórczości, o ludziach oraz braciach ich mniejszych” [Miłosz 2001]. Książ-
ka nie odbiła się szerokim echem, nie stała się też bodźcem do pojawienia 
się uwag krytycznych czy opracowań literaturoznawczych. W rozmowach 
ukraińscy tłumacze zarzucają Jarinie Senczyszyn niezbyt dobrą jakość tłu-
maczeń, a wydawnictwu – błędy drukarskie. 

Kilka lat temu został przetłumaczony na język ukraiński jeszcze jeden 
utwór Miłosza prozą, a mianowicie Rodynna Ewropa [Rodzinna Europa]. 
Fragment utworu w tłumaczeniu Lidii Stefanowskiej i Jurija Izdryka naj-
pierw pojawił się w trzecim numerze czasopisma „Potiah 76” [Miłosz 2004], 
a pełna wersja została opublikowana w wydawnictwie „Litopys” w 2007 r. 
Według słów Stefanowskiej Rodzinna Europa pojawiła się 

z pragnienia Miłosza, aby wyjaśnić czytelnikom zachodnim, na czym po-
lega fenomen pochodzenia z tej innej, zgodnie z ich mniemaniem, części 
Europy, jakie trudności musi człowiek przeżyć, jeżeli stąd pochodzi [Ste-
fanowska 2007, 359], 

a także jako odpowiedź na pytanie, „na czym polega dramatyzm wydarzeń 
historycznych, które kształtowały pozycję i mentalność Wschodniego Euro-
pejczyka [Stefanowska 2007, 363]. Tłumaczka uzasadnia w posłowiu wybór 
tego właśnie utworu Miłosza do tłumaczenia – jest nią jego aktualność we 
współczesnym kontekście ukraińskim: 

Problem samookreślenia w szerokim pojmowaniu przynależności kultu-
rowej oraz wyboru cywilizacyjnego w tym momencie należą do najważ-
niejszych pytań i od odpowiedzi na nie zależy bliższa lub dalsza przy-
szłość Ukrainy [Stefanowska 2007, 369]. 

Jednocześnie ma ona nadzieję, że eseistyka Miłosza będzie dla inteligencji 
ukraińskiej przede wszystkim podnietą do debaty na temat tożsamości. Jak po-
wiedziała podczas prezentacji książki naczelna redaktorka wydawnictwa „Lito-
pys”, Myrosława Prychoda, pierwsze „ruchy tłumaczeniowe” zaczęły się jeszcze 
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w zeszłym stuleciu, jednak dopiero w 2007 roku książka zobaczyła świat. We 
wspomnianej prezentacji wzięli udział znani ukraińscy intelektualiści Wołody-
myr Jermołenko i Bohdana Matijasz, polska ukrainistka Ola Hnatiuk, a także 
drugi tłumacz Rodzinnej Europy – Jurij Izdryk. Według słów Jermołenki Miłosz 

wywarł ogromne wrażenie, przede wszystkim dzięki połączeniu „reflek-
syjnej głębi” z „lekkością”, co rzeczywiście jest bardzo trudne do zreali-
zowania/osiągnięcia oraz dzięki wielowarstwowości dzieła. Mówi się 
w nim o geografii, filozofii, ideologii… [Swiato 2010]. 

Jermołenko ocenił również jakość tłumaczenia, wyznając: „nie wydawało 
się [w czasie lektury – O.N.], że to przekład […], raczej, że to Miłosz w jakiś 
dziwny sposób zaczął mówić po ukraińsku” [Swiato 2010]. Dodam, że w tym 
wydaniu zostały umieszczone także: przedmowa Miłosza do polskiego wyda-
nia Rodzinnej Europy (2001) oraz posłowie Lidii Stefanowskiej zatytułowane 
Metafizyka prowincji, które pełni rolę swoistego przewodnika po książce pol-
skiego pisarza. W nim właśnie autorka gruntownie zanalizowała prawie każdy 
rozdział książki i określiła zakres problemów, do których wraca Miłosz – są to 
m.in.: poczucie winy indywidualnej za błędy ludzkości (wojny światowe, ma-
sowe zabójstwa), poszukiwanie „małej ojczyzny”, autorskie traktowanie indy-
widualnego oraz zbiorowego kłamstwa, stanowisko intelektualistów w tych 
sprawach. Widać również w posłowiu, jak Stefanowska nieustannie prowokuje 
odbiorcę do zainteresowania książką poprzez aluzje i niedomówienia. 

Na progu XXI w. mamy już publikację ostatniego zbioru esejów pisarza 
Abetka [Abecadło] w tłumaczeniu Natalki Sniadanko [Miłosz 2010]. Frag-
menty tego utworu tłumaczka drukowała w periodykach nieco wcześniej – 
w 2004 r. [Miłosz 2004, 18], wykonany przekład czekał na wydawcę prawie 
dziesięć lat. Warto także zauważyć, że fragmenty były drukowane w dość 
popularnej na Ukrainie gazecie, co świadczy z jednej strony o zainteresowa-
niu redakcji popularnych (nie tylko krytycznych czy w szerokim sensie nau-
kowych) periodyków twórczością polskiego pisarza, a z drugiej – o tym, że 
to zainteresowanie budzi się z wiary, iż Miłosz potrafi zaciekawić szerszą 
publiczność. Nieco wcześniej, w 2002 r. [Miłosz 2002, 20], w tej samej gaze-
cie ukazał się fragment Innego abecadła Miłosza, swoistej kontynuacji Abeca-
dła. Jak napisano w gazetowej adnotacji do fragmentów Innego abecadła: 

Tygodnik „Dzerkało tyżnia” zaczyna publikować fragmenty zbioru ese-
jów Inne abecadło znanego polskiego poety, publicysty, laureata Nagrody 
Nobla 1980 r. Czesława Miłosza w tłumaczeniu N. Sniadanko. Wyjąt-
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kowa głębokość i refleksyjność, otwartość i swoboda stylistyczna, para-
doksalność i uważne spojrzenie na świat charakteryzują ten zbiór esejów 
Miłosza. Mamy nadzieję, że szereg publikacji ułatwi czytelnikowi ukraiń-
skiemu rozumienie twórczości poety [„Dzerkało tyżnia” 2002, 19]. 

Jak podkreśla autorka przekładu Abecadła, książka jest ciekawa przede 
wszystkim dzięki synkretyzmowi formy: są to dzienniki prywatne, a jedno-
cześnie portret epoki, opisy specyfiki kilku krajów, których realia poeta znał 
z własnych doświadczeń, szkice o najbardziej ciekawych postaciach współcze-
snych, a więc nie akademicka, ale żywa historia literatury polskiej połączona 
z wrażeniami, wspomnieniami, emocjami i całkowicie pozbawiona świado-
mości własnego heroizmu czy wyjątkowości. W sytuacji braku takiego typu 
twórczości w literaturze ukraińskiej książka może również pełnić funkcje 
inspirujące dla pisarzy ukraińskich. Przedmowę do wydania przekładu Abe-
cadła napisał znany ukraiński twórca Jurij Andruchowycz, wyznając m.in.: 

Jest to prawdziwa encyklopedia życia, słownik literatury, historii, filozofii, 
w którym każde z pojęć ma ważną podstawę życiową, a każda postać zajmu-
je swoje szczególne miejsce w spisie imion [Bondar-Tereszczenko 2010]. 

Także w licznych uwagach krytycznych ich autorzy omawiają problem aktual-
ności Abecadła dla czytelnika ukraińskiego, który może dowiedzieć się z książki 
wielu nowych rzeczy o polskiej kulturze [Kocarew 2010]; zauważają także: 

dobry gust, wyczucie miary i śmiałość estetyczną Miłosza [Sniadanko 2004], 

lekkość w żonglowaniu tematami, łatwość przechodzenia od plotek 
o przyjaciołach do filozofii światowej, od problemu wiz do muzyki, od 
konkretnych ludzi do postaci-cieni […]. Nie ma tutaj pozbawionego oblicza 
procesu historycznego, a jaki bądź przełom w świecie jest przyczyną mnó-
stwa bardzo widocznych i bardzo osobistych zmian [Sławińska 2010]. 

Autorzy niektórych refleksji o Abecadle zwracają uwagę na wyrażaną 
w utworach Miłosza tolerancję, bliską czytelnikowi ukraińskiemu oraz na 
doświadczenie życia w warunkach wojny i totalitaryzmu z zachowaniem 
zdrowego rozsądku oraz prawdziwego pojmowania rzeczy [Kocarew 2010]. 
Wydanie zostało zaprezentowane na 17. Forum Wydawców we Lwowie, 
które jest jednym z najważniejszych współczesnych wydarzeń kulturalnych 
na Ukrainie. Odbyła się tam dyskusja zatytułowana „Abecadło samoświa-
domości. Po co nam Czesław Miłosz?” z udziałem polskiego krytyka lite-
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rackiego Marka Zaleskiego, współczesnych pisarzy ukraińskich: Jurija An-
druchowycza, Jurka Prochaśki oraz tłumaczki Abecadła Natalki Sniadanko. 

Ukraińską recepcję translatorską twórczości prozatorskiej Miłosza można 
więc podzielić na dwa okresy. W czasie dłuższego, trwającego do początku 
XXI wieku, przekłady utworów tego pisarza były publikowane wyłącznie 
w periodykach. Czasopismo „Wseswit” nie tylko odkryło Miłosza dla Ukra-
ińców, ale stało się też jedynym miejscem, gdzie do tej pory pojawiają się 
jego utwory w wersji ukraińskiej. Biorąc pod uwagę tematykę wydanych na 
łamach czasopisma przekładów, Miłosz dla czytelników ukraińskich był 
przede wszystkim błyskotliwym analitykiem historycznej i politycznej sytuacji 
na świecie. Dopiero kilka lat temu zaczął się nowy etap wchodzenia Miłosza 
prozaika w ukraińską przestrzeń kulturową – pojawiły się osobne wydania 
tłumaczeń jego utworów. Natomiast z Miłoszem – mistrzem poetyckiego 
słowa, z jego filozoficzno-egzystencjalnym pojmowaniem wszechświata, 
czytelnicy ukraińscy zapoznają się później – dopiero w 1997 r. zostaje wyda-
ny pierwszy osobny tomik jego wybranych poezji. 

Poezja Miłosza: refleksje o historii i człowieku 

Od końca lat 90. do dziś zainteresowanie twórczością Czesława Miłosza 
coraz bardziej rośnie. Tłumaczenia poezji Noblisty publikują rozmaite pe-
riodyki, nie tylko literaturoznawcze (np. „Berezil”, „Suczasnist”, „Literatur-
na Ukraina”, „Kurjer Krywbasu”), ale też adresowane do młodzieży lub 
przeciętnych odbiorców (np. „Dzerkało tyżnia”, „Czetwer”, „Potiah 76”). 
Dopiero od niedawna Miłosz staje się coraz bardziej rozpoznawalny i znany 
wśród czytelników ukraińskich (między innymi także wśród uczniów), jed-
nocześnie pojawia się wiele interpretacji jego dzieła. Poznawanie twórczości 
poety przez Ukraińców było bowiem stopniowe: jako pierwszy objawił się im 
Miłosz-historyk wspólnych doświadczeń i Miłosz-eseista. Dopiero w drugiej 
połowie lat 90. zaczął być znany jako poeta-liryk, poeta egzystencji. 

Za „debiut poetycki” polskiego Noblisty wśród publiczności ukraińskiej 
można uważać publikację kilku jego wierszy w czasopiśmie „Suczasnist” 
w 1993 r. [Miłosz 1993, 13–21]. Było to oczywiście raczej nikłe przedsta-
wienie czytelnikowi ukraińskiemu utworów poetyckich Miłosza. Po trzech 
latach kilka tłumaczeń wykonanych przez Stanisława Szewczenkę wydano 
na łamach czasopisma przeznaczonego dla ukraińskich nauczycieli szkol-
nych [Miłosz 1996, 59]. Stanowiło to ważne wydarzenie w kształtowaniu się 
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ukraińskiej recepcji autora, ponieważ trafił on do środowiska szkolno-
-edukacyjnego. W 1999 r. inna tłumaczka Natałka Biłocerkiwec’ opublikowała 
trzy swoje tłumaczenia poezji Miłosza w jeszcze innym periodyku dla nauczy-
cieli [Miłosz 1999, 8]. Kilka lat później Szewczenko znów zaprezentował czytel-
nikowi ukraińskiemu swoje próby translatorskie [Miłosz 2001, 5]. Po niedługiej 
przerwie, w 2003 r., w już kilkakrotnie wspominanym czasopiśmie „Wseswit” 
zostały opublikowane kolejne wiersze polskiego poety [Miłosz 2003, 3–12], 
a w 2004 r. tłumaczenia jego poezji stały się częścią numeru periodyku „Kurier 
Krywbasu” [Miłosz 2004, 118–124] oraz kilku numerów pisma „Berezil” [Mi-
łosz 2004, 3–6]. W tym samym 2004 r. Dmytro Pawłyczko zaproponował czy-
telnikowi ukraińskiemu fragment swojej interpretacji translatorskiej cyklu poe-
tyckiego Miłosza Swit (Najiwna poema) [Świat (poema naiwne)] [Miłosz 2004, 1]. 
Dodam, że dziś mamy dwa warianty ukraińskiego tłumaczenia tego cyklu – 
wersję Pawłyczka, wydaną w gazecie dla filologów oraz czasowo późniejszą 
wersję Jariny Senczyszyn, będącą częścią osobnego wydania Pieska przydrożnego. 

W 2006 r. ukraiński poeta i tłumacz Tadej Karabowycz opublikował na 
łamach ukraińskiego czasopisma „Kurier Krywbasu” przekłady kilku wier-
szy Miłosza ze zbioru poetyckiego To [Miłosz 2006, 5–7]. 

Jak widać z wymienionych przykładów, tłumaczenia poezji Miłosza poja-
wiają się na łamach dużej ilości ukraińskich periodyków. Większość z tych 
przekładów stanie się później częścią rozmaitych antologii albo ukaże się 
w osobnych wydaniach. Wydaje się, że fakt, że przez prawie dziesięć lat 
spuścizna poetycka Miłosza pojawiała się wyłącznie na łamach czasopism, 
był raczej skutkiem trudności gospodarczych kraju, przejściowego etapu 
samej kultury ukraińskiej, jak również ponownego tworzenia szkół transla-
torskich i pojawienia się nowego pokolenia tłumaczy. 

Dopiero od połowy lat 90. w antologiach poezji polskiej zaczęły się ukazywać 
tłumaczenia wierszy Miłosza. Były to najczęściej wydania dwujęzyczne, a więc 
czytelnik mógł również zapoznać się z oryginalnym brzmieniem utworu. Chro-
nologicznie pierwszą dwujęzyczną antologią była Tomu szczo wony suszczi. Antolo-
hija suczasnoji pols’koji poezji [Dlatego że są. Antologia współczesnej poezji polskiej], wyda-
na w r. 1996. Zbiór ten zatytułowano cytatem z Miłosza „Dlatego że są”, aby 
wskazać, według słów tłumacza i autora zbioru Stanisława Szewczenki, że do 
tomu weszły „pozycje charakterystyczne i najbardziej kunsztowne, reprezentu-
jące kulturę poetycką Polski w całej swej rozmaitości” [Szewczenko 1996, 10]. 
W zbiorze tym twórczość Miłosza jest reprezentowana przez dwa utwory: 
Kuznia [Kuźnia] i Powernenia [Powrót]. Jak wyjaśnia Szewczenko, książka jest „skie-
rowana przede wszystkim do przeciętnego czytelnika, który po prostu kocha się 
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we współczesnej poezji” [Szewczenko 1996, 11]. Antologia doczekała się recen-
zji, między innymi autorstwa Łarysy Wachniny, która podkreślała dobrą jakość 
przekładów, a także zauważała, że szczególnymi zaletami wydania są jego „niea-
kademickość” i dwujęzyczność [Wachnina 1997, 179]. W sytuacji ówczesnego 
braku książek tego typu sprawą rzeczywiście wyjątkowo ważną było to, żeby po 
wydanie sięgnął przeciętny Ukrainiec, żeby polska literatura, szczególnie jej 
część nieznana za czasów radzieckich, wyszła poza granice koła naukowego 
polonistów i filologów oraz żeby trafiła do szerokiej publiczności. 

W 2005 r. antologia została poszerzona i wydana po raz drugi [Szewczen-
ko 2005]. Prezentowała ona stu poetów. Powiększyła się też liczba przetłu-
maczonych wierszy Miłosza, były to m.in.: Na mojij bat’kiwszczyni [W mojej 
ojczyźnie], Biohrafija chudożnyka [Biografia malarza], Zemlia [Ziemia], Pisen’ka pro 
kinec’ switu [Piosenka o końcu świata]. 

Z tłumaczeń, których nie udało się opublikować za czasów radzieckich, a tak-
że częściowo z tych tłumaczeń, które były wydane w 1983 r. w antologii Switowyj 
sonet [Sonet światowy], znany ukraiński poeta oraz tłumacz Dmytro Pawłyczko 
w 2000 r. ułożył antologię Dzwony zymoju: Antolohija pols’koji poeziji [Dzwony zimą: 
Antologia poezji polskiej]. Warto zwrócić uwagę na tytuł zbioru, który też jest cyta-
tem z Miłosza. Jak pisze tłumacz: „Zima rzeczywiście jest odpowiednikiem 
ciężkiego klimatu politycznego, w którym egzystowała Polska w ciągu ostatnich 
stuleci, a dzwony – to głosy poetów, głosy nieba, które przepowiadają odno-
wienie i długie trwanie narodów i ich pragnień” [Pawłyczko 2000, 8]. W krót-
kich informacjach dotyczących biografii Miłosza tłumacz wskazuje niezwykłą 
syntezę, w której poecie udało się połączyć sztukę poezji ze sztuką filozofii 
[Pawłyczko 2000, 347]. Tom liczy prawie 500 stron, na których przedstawiono 
350 utworów 38 poetów, poczynając od Jana Kochanowskiego, a kończąc na 
współczesnych autorach, którzy dopiero szukają miejsca w historii polskiej 
literatury. Jak przekonuje Pawłyczko, jego antologia z założenia nie ma charak-
teru akademickiego, ponieważ jest osobistą interpretacją historii polskiej poezji 
z nieobecnością wielu ważnych nazwisk. W następnym roku ukraiński poeta 
powiększył liczbę przetłumaczonych autorów i opublikował następną antologię 
pod tytułem 50 pols’kych poetiw. Antolohija pols’koji poeziji [50 poetów polskich. Antolo-
gia poezji polskiej]. W obu wydaniach twórczość poetycka Czesława Miłosza jest 
prezentowana przez sporą liczbę wierszy: Elehija [Elegia], Wtecza [Ucieczka], Twij 
hołos [Twój głos], Zemlia [Ziemia], Szczastia [Szczęście], Ars poetica, Zawdannia [Zada-
nie], Pro anheliw [O aniołach], Dzwony zymoju [Dzwony zimą]… Ukraiński tłumacz 
podkreśla tragizm poezji Miłosza, ponieważ, jak mówi: „przejawia się w niej 
główny konflikt między ogólnoludzkimi zasadami moralnymi a doświadczeniem 
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człowieka XX wieku” [Pawłyczko 2001, 297]. Jednak Wiktor Dmytruk, inny 
tłumacz ukraiński, sceptycznie przyjął antologię, zarzucając Pawłyczce niezbyt 
dobrą jakość tłumaczeń [Dmytruk 2000]. Na marginesie warto dodać, że wyda-
na została jeszcze jedna antologia polskiej poezji pod tytułem Peredzwony polskoji 
lutni [Przeddzwony polskiej lutni], którą ułożył Włodymyr Hucałenko, niestety, nie 
zawiera ona utworów Miłosza. 

Pierwszy osobny zbiór przekładów twórczości Miłosza (dwujęzyczny) zatytu-
łowany Wybrani poeziji [Poezje wybrane] pojawił się na ukraińskim rynku wydawni-
czym dopiero w 2000 roku [Miłosz 2000]. Zawierał wybrane wiersze z tomów 
z różnych lat, zaczynając od 1936 roku [Trzy zimy] po 1997 rok [Piesek przydroż-
ny]. Warto zwrócić uwagę, że autorem przedmowy był polski literaturoznawca 
Waldemar Smaszcz, który nieco wcześniej – w 1997 r. napisał przedmowę do 
ukraińskiego tomiku wierszy Wisławy Szymborskiej Pid odnijeju zirkoju [Pod jedną 
gwiazdką]. Polski badacz śledzi drogę kształtowania się światopoglądu Noblisty, 
podaje główne fakty biograficzne, które miały wpływ na twórczość Miłosza. 
Obecność przedmowy właśnie polskiego badacza można wyjaśnić pragnieniem 
tłumaczy i redaktorów wydania, aby przekazać czytelnikowi kompetentną inter-
pretację utworów poety, jak również tym, że żaden ówczesny literaturoznawca 
ukraiński nie podjąłby się analizy twórczości Miłosza w warunkach nieobecno-
ści większej części jego poezji w ukraińskiej wersji językowej. Nakład wydania 
wynosił tylko 1000 egzemplarzy. Była to publikacja na skalę regionalną, jeden 
z pierwszych bodźców do popularyzacji poezji Miłosza na Ukrainie. 

Drugą osobną publikacją poetyckiej spuścizny polskiego poety było wy-
danie Wybranych tworiw [Utworów wybranych] w 2008 roku [Miłosz 2008]. Za-
wierała ona wiersze z różnych zbiorów poetyckich – od 1936 po 2001 r., 
czytelnik mógł zatem sam zastanowić się nad przemianami języka poetyc-
kiego Miłosza. Trzeba powiedzieć, że zbiór był skomponowany na podsta-
wie wyboru, którego swego czasu dokonał sam poeta. Ostatnia część wyda-
nia jest tłumaczeniem Sześciu lekcji o chorobach naszego stulecia, które autor wy-
głosił w Uniwersytecie Harvarda. W recenzji tej publikacji Oleh Kocariew 
stwierdza, że „w Wybranych utworach Miłosz pojawia się jako »poeta uczony« 
czy raczej »zamyślony«, ponieważ w wielu jego wierszach jest wyczuwalna 
energia myślenia, obserwacji, pytania” [Kocariew 2010]. 

Sześć lekcji… stało się dla czytelnika ukraińskiego źródłem informacji 
o poezji Europy Środkowo-Wschodniej oraz o warunkach historycznych, 
w jakich była tworzona. Według Bohdany Matijasz tom ten to przede 
wszystkim opis „doświadczenia poezji” [Matijasz 2009], natomiast wiersze 
zebrane w tomiku nie tylko demonstrują 
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skrzyżowanie eseistycznego oraz poetyckiego myślenia autorskiego, ale 
też przejawiają szereg tematów, tonalności, motywów, o których w eseistyce 
Miłosz milczy. We wczesnych tekstach pozwala sobie na lekkość, przej-
rzystość i prosty pogląd na świat, czasami prawie naiwny […]. Z czasem 
zastępuje to fala wierszy, które niosą w sobie odczucie utraty, przekazują 
już wspominane odczucie tego, kto żył między innymi i z innymi, był 
skazany na to, by oglądać ich śmierć i żyć dalej [Matijasz 2009]. 

Ukraińskie interpretacje twórczości Miłosza 

Rozmyślania ukraińskich badaczy nad twórczością Miłosza skupiają się 
przede wszystkim wokół kilku zagadnień. Są to: Miłoszowa wizja Wschodu 
i Zachodu Europy (od opozycji do jedności), pisarskie poszukiwanie tożsa-
mości emigracyjnej poprzez akceptację lub odrzucenie współczesności 
i przeszłości, analiza totalitarnego ustroju komunistycznego z naciskiem na 
wspólną historię ukraińsko-polską XX w. 

Europa Miłosza 

Jednym z rozpatrywanych i analizowanych przez badaczy ukraińskich pro-
blemów jest swoistość wizji Europy Miłosza jako szczególnej przestrzeni geo-
graficzno-kulturowej. Możemy przypuszczać, że to lektura ukraińskiego prze-
kładu Rodzinnej Europy stała się bodźcem do ożywienia w środowisku intelektua-
listów ukraińskich dyskusji na ten temat. Od razu należy dodać, że interpretacja 
specyfiki Miłoszowego widzenia Europy jest dokonywana przez naukowców 
ukraińskich najczęściej przy pomocy analizy komparatystycznej. Mówiąc o cał-
kiem różnych przyczynach emigracji dwu polskich pisarzy z jednego okresu – 
Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, autor jednego ze studiów, Serhij 
Jakowenko, dowodzi, że właśnie ten fakt ich biografii dał obu pisarzom możli-
wość spojrzenia na ojczyznę z intelektualnego dystansu i jednocześnie zmusił 
do określenia własnego stosunku do Zachodu [Jakowenko 2007, 293]. Znaleźli 
się oni w sytuacji krańcowej, kiedy ważne było, by nie stracić tożsamości 
i równocześnie przyjąć nową emigrancką rzeczywistość. Przy pomocy analizy 
geograficzno-dziedzicznych czynników formowania twórczej pozycji obu auto-
rów oraz wpływu utraty ojczyzny, ukraiński badacz literatury ujawnia swoistość 
ich autorskich koncepcji Wschodu i Zachodu, wskazując na istotne różnice: 
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Jeżeli dla Gombrowicza Wschód jest twórczym duchem, niedojrzałością, 
nieukształtowaniem – wszystkimi tymi cechami Europejczyka Środko-
wo-Wschodniego, które, jego zdaniem, mogą być czymś nowym i cieka-
wym dla Zachodu, to dla Miłosza te cechy nie stanowią żadnej wartości 
– przeciwnie, są przedmiotem wstydu, tym, czego chciałby się pozbyć 
w sobie jako w Europejczyku Wschodnim [Jakowenko 2007, 293]. 

Jednakże traktowanie przez Miłosza tych terenów kulturowych waha się 
pomiędzy zaprzeczeniem (na co wskazuje Jakowenko) i zachwytem. Wszak 
polski autor był przekonany, że życie w Europie Środkowo-Wschodniej daje 
jej mieszkańcom możliwość stworzenia osobnego typu kultury, który zosta-
nie przyjęty przez pozostałą część Europy jako wzorzec. W takim kontek-
ście od razu powstaje pytanie, gdzie kończy się Europa Środkowo-
-Wschodnia jako fenomen unikalnej wielokulturowości i jednocześnie indywi-
dualności? Czy należą do niej takie jej wschodnie części, jak Ukraina? Odpowie-
dzi na te pytania w ujęciu Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, a także 
Jarosława Iwaszkiewicza stają się przedmiotem jeszcze jednego studium Jako-
wenki. Rozpatruje w nim autor przede wszystkim przemianę stosunku polskich 
pisarzy do Europy: od „wyzwania dojrzałej kulturze, które mimochodem musi 
rzucić Wschodni Europejczyk sztucznie odcięty od centrum swego ciążenia 
kulturowego przez kataklizmy historyczne”, do odbioru Europy jako idealnej 
przestrzeni współistnienia kultur i grup etnicznych [Jakowenko 2007, 94]. Dla 
Iwaszkiewicza, który, podobnie jak Miłosz, za największe osiągnięcie cywili-
zacji europejskiej uważał jej wielokulturowość, wieloetniczność, wzorcem 
takiej europejskości stała się Ukraina jako ziemia prawdziwie wieloetniczna 
[Jakowenko 2007, 94]. Dodam, że o swoim sentymentalnym stosunku do 
Ukrainy jako do kraju bardzo podobnego do Polski z perspektywy wspólne-
go doświadczenia historycznego i jednocześnie wyjątkowego z powodu 
osobliwej symbiozy kulturalnej mówił również Miłosz w czasie osobistej 
rozmowy z ukraińskim tłumaczem jego poezji Dmytrem Pawłyczkiem. 
Niewątpliwie, ciągłe akcentowanie unikalności tych ziem, które przez ponad 
pół wieku były dla Europy Zachodniej „ziemią zamkniętą”, dało Miłoszowi 
możliwość zostania jednym z pierwszych odkrywców fenomenu Europy 
Środkowej. Wskazuje na to Taras Wozniak zaznaczając, że 

Miłosz jest jednym z tych, którzy pokazali Europę Środkową jako od-
rębne zjawisko, różne od Europy Zachodniej, od świata anglosaskiego, 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. I w tym sensie Miłosz również jest 
nasz [Drabyk 2004, 5]. 
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Jednak w swojej koncepcji przyszłości Europy, która jest możliwa wyłącz-
nie jako przyjęcie tego „innego” świata, polski pisarz nie tworzy ostrej opo-
zycji Zachód – Wschód. Przeciwnie – akcentując swoistość wschodniej czę-
ści Europy, stara się dołączyć to geograficzno-kulturowe terytorium do po-
zostałej części Europy, usunąć sztuczną granicę, która powstała z powodu 
historycznych okoliczności. W ten sposób stopniowo rodzi się jego „ro-
dzinna Europa” jako całokształt „małych ojczyzn”, z których każda zacho-
wuje swój mit kulturowy, przy czym jest on zaszyfrowany w jedynym kodzie 
cywilizacyjnym, do którego zawsze będzie pasował jedyny „europejski” 
klucz. Dlatego Europa jest dla niego „rodzinną Europą”, która bierze go 
w swoje „kamienne, wyryte ręką przeszłych pokoleń »objęcia«, po której 
można się poruszać podobnie do starożytnego Greka, który przechodził 
z jednej polis do innej” [Jakowenko 2007, 293]. Ukraińska tłumaczka Lidia 
Stefanowska zaznacza, iż „w rozmowach z Ewą Czarnecką Czesław Miłosz 
twierdził, że nie pamięta, jak powstała idea nazwy »Rodzinna Europa« – 
nazwy, która podpowiada związek beż żadnych dwuznaczności i plątaniny” 
[Stefanowska 2007, 361]: Europa jako wspólna ojczyzna, w której każdy 
zachowuje swoją tożsamość. Jednak w przekładach na inne języki była ona 
zmieniana: 

francuska „Une autre Europe” (1969) bardziej akcentuje status wschod-
niego Europejczyka jako „biednego krewnego”, tak wyraziście odczu-
walny w kilku rozdziałach, natomiast najbardziej wczesny niemiecki 
przekład „West- und östliches Galände” (1961) akcentuje wyłącznie ste-
reotypy podziału. I tylko wersja angielska „Native Realm: A Search for 
Self-Definition” (1968) wynosi na pierwszy plan podstawowy problem 
samoidentyfikacji [Stefanowska 2007, 361]. 

Należy tu zaznaczyć, że uświadomienie sobie przez ukraińskich odbior-
ców fenomenu Miłoszowej Europy (tak zachodniej, jak i wschodniej jej 
części) realizuje się na dwóch płaszczyznach: jest to z jednej strony pod-
kreślanie identyfikacji pisarza jako części wschodnioeuropejskiej prze-
strzeni kulturowej, która ma decydujący wpływ na formowanie pozostałej 
części Europy, a z drugiej – akcentowanie pragnienia Miłosza, by stworzyć 
szczególny nowy „typ” Europy, który opierałby się na zjednoczeniowych 
cechach kulturowych, a odmienności byłyby środkiem do poznania inne-
go, a nie jego zaprzeczenia. 
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Poszukiwanie tożsamości 

W sytuacji poszukiwania tożsamości emigracyjnej każdy z pisarzy emigran-
tów wybiera swoją drogę. Gombrowicz na przykład próbuje balansować „na 
krawędzi”, w żaden sposób nie identyfikując się z narodowymi grupami 
„wyjścia” i „przybycia”. Natomiast wielokulturowość i wyraźna marginal-
ność miejsca urodzenia i kształtowania się osobowości dała Miłoszowi moż-
liwość stworzenia własnego typu wielonarodowej tożsamości poprzez kreo-
wanie w świadomości zachodniego czytelnika obrazu poety-wędrowca, dla 
którego pogranicze jest zwykłym punktem obserwacji świata. Dla tej swoi-
stej „wielowarstwowej” tożsamości istnienie Innego jest podstawą możliwo-
ści określenia siebie. Podobną myśl wyrażają także polscy literaturoznawcy (Fiut, 
Kwiatkowski, Karwowska) i ukraińska badaczka Bohdana Matijasz, która 
w artykule poświęconym wrażeniom po lekturze Rodzinnej Europy pisze: 

Rodzinna Europa jest napisana z perspektywy Innego, który nie krępuje się 
swojej inności, ale chroni ją i nawet manifestuje […]. Książka opowiada 
o tym, jak zupełnie fizyczne odległości zamieniają się w odległości mentalne, 
książka o byciu cudzoziemcem […] i o samouświadomieniu siebie, o kształ-
towaniu siebie, w którym Miłosz nie boi się mówić ani o swoich zdobyczach, 
ani o błędach, za którymi czasem widać miejsca bólu, jeżeli nie traumy, które 
zmieniają się na – nazwijmy je tak – miejsca spokoju, w przybliżeniu 
do/oddaleniu od których właśnie wyrasta Rodzinna Europa [Matijasz 2009]. 

W artykule Emigracyjna twórczość Miłosza ukraiński literaturoznawca-
-polonista Rościsław Radyszewski wskazuje, że w analizie twórczości pol-
skiego pisarza należy brać pod uwagę to, że przeżył on dwie emigracje i że 
każda z nich istotnie wpłynęła na kształtowanie jego światopoglądu: pierw-
sza – z „małej ojczyzny” – Litwy stała się bodźcem do krystalizacji w twór-
czości obrazu ojczystej ziemi jako utraconego raju, druga – wygnańcza, dała 
bodziec do napisania esejów ostro krytykujących komunistyczny reżym [Ra-
dyszewski 2009, 393]. Szukając paraleli między twórczą realizacją problema-
tyki bezdomności u Miłosza i Gombrowicza, wspomniany już Jakowenko 
pisze z przekonaniem, że akurat stosunek do ojczystego domu 

ustawia obu mistrzów na dwóch przeciwległych krańcach – akceptacji 
i apokatastasis […] utraconego domu dzieciństwa u Miłosza, a ciągłego 
buntu i wyrzekania się, „ucieczki” z rodzinnego gniazda u Gombrowicza 
[Jakowenko 2007, 286]. 
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Natomiast, określając wspólną cechę pamięci pisarzy: rosyjskiego (Władymir 
Nabokow) i polskiego (Czesław Miłosz) jako jej sakralność, badacz jest przeko-
nany, że „to ona konserwuje w sobie rajski okres życia przed wielkim zerwa-
niem, symbolicznym wygnaniem z Raju” [Jakowenko 2007, 264], ponieważ 

umieszczając swoją obecność w wyobraźni, w na zawsze zachowanych obra-
zach dzieciństwa, a zwłaszcza w jego przestrzennym wymiarze – w krajo-
brazach, pamięć pozostaje podstawowym „fenomenologicznym”, świado-
mościowym czynnikiem życia pisarza (i ogólnie człowieka), który pozwala 
mu opierać się historycznemu czasowi przy pomocy „przestrzennego” 
krajobrazu dzieciństwa i cudzej przestrzeni emigracji – przy pomocy „odna-
lezionego” odkupicielskiego czasu przeszłości [Jakowenko 2007, 272]. 

Dodam, że rolę osobistej pamięci i pamięci narodu w zachowaniu własnej 
tożsamości w poetyckiej twórczości Miłosza śledzi również, w chronolo-
gicznie wcześniejszym studium, Natalia Łysenko [Łysenko 2001, 7–10]. Sam 
pisarz o swojej wewnętrznej odporności w warunkach egzystencji w cudzym 
środowisku w wywiadzie z 2003 roku powiedział: 

Po pierwsze, nie zmieniłem języka, chociaż dla emigrantów jest to raczej 
nienormalne niż normalne. Nawet Josif Brodski po jakimś czasie zaczął 
pisać w języku angielskim. Po drugie, nie poddałem się atmosferze, na-
zwijmy ją – londyńską, atmosferze przedwojennej literatury, przedwo-
jennej Polski. I wygrałem, mimo to że w Ameryce mogłem istnieć tylko 
w przekładach. Ależ chyba to nie cud? [Bikont 2004, 29] 

W studium Emigracyjna twórczość Czesława Miłosza Rościsław Radyszewski 
najbardziej precyzyjnie spośród ukraińskich badaczy literatury analizuje całą 
twórczą spuściznę polskiego pisarza stworzoną na emigracji. Obiektem 
uwagi Radyszewskiego stają się wszystkie zbiory poetyckie Miłosza, jego 
prozatorskie utwory i przekłady. Zaznaczyć trzeba, że większość tych tek-
stów nie istnieje w ukraińskim przekładzie, a więc z perspektywy ukraińskie-
go odbiorcy wytworzyła się nieco paradoksalna sytuacja – stosunkowo nie-
wielki przecież ukraiński dorobek krytycznoliteracki jest o wiele szerszy niż 
obecne w tym języku przekłady. 

O roli wszystkich utworów Miłosza nie tylko dla europejskiej, ale także dla 
światowej myśli intelektualnej, pisze Oksana Zabużko w artykule Lekcje Mi-
łosza, który powstał, jak można mniemać, z potrzeby podzielenia się osobi-
stym doświadczeniem obcowania z poetą w USA: 
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Miłosz jednak podniósł epokę – jak ciężarowiec sztangę. I nie tylko dla-
tego, że jako jeden z pierwszych, na początku lat 50. XX w. w świecie 
zadowolonym z połowicznego zwycięstwa nad totalitaryzmem i na długo 
przed tym, zanim otworzyła się, wiejąc w wieczność trupim smrodem, 
niezgłębiona jama stalinizmu, potrafił wskazać z jasnowidzeniem 
prawdziwego poety i nazwać po imieniu główną chorobę wieku, tę, z której 
przyszło nam się leczyć przez niejedno dziesięciolecie – „zniewolony 
umysł” […]. Harmonia Miłosza z epoką, która mija w unikalnej – po-
wiedzmy – skoworodyńskiej ideologii, zdolność zachowania w sobie ży-
wego poety, mimo wszystkich rozstawionych przez tę epokę pułapek (od 
komunistycznej ideologii do światowej sławy) [Zabużko 1993, 134]. 

Oksana Zabużko wskazuje także na charakterystyczną dla poety prostotę 
i na osobowość, w której nie ma „ani śladu wybrańca historii, ani śladu pozy 
i pomnikowości zachowań” [Zabużko 1993, 133]. Według niej, wewnętrzny 
krytycyzm spowodował, że Miłosz zawsze był otwarty na dyskusję nie tylko 
z rówieśnikami, ale także z pisarzami nowych pokoleń – również na bolesne 
dla siebie i dla Polski tematy. Podobnie jak Zabużko, wewnętrzną szlachet-
ność oraz „wzniosłość ducha, która nie poniża, nie gnębi rozmówcy, a na 
odwrót – podnosi i uszlachetnia” [Riabczuk 2004, 10] i „przejrzystość umy-
słu, niezależność i samodzielność” [Drabyk 2004, 5] zauważają u polskiego 
pisarza Mykoła Riabczuk i Taras Wozniak. Analizując fakty z biografii Miło-
sza, które wpłynęły na formowanie się takiego światopoglądu Mistrza (wie-
lokulturowość miejsc dzieciństwa, pierwsze próby literackie w Wilnie, cza-
sowa współpraca z komunistycznym rządem, od którego oczekiwał rozwoju 
państwa, w końcu – emigracja), Riabczuk porównuje polskiego pisarza 
z ukraińskimi działaczami kultury, którzy, podobnie jak Miłosz, 

promieniowali spokojną godnością wykształconego człowieka bez kom-
pleksów, który zna swoją wartość i jednocześnie może traktować siebie 
z odpowiednią szczyptą autoironii. H. Koczur, tłumacz z dziesiątków ję-
zyków, miał w sobie to wewnętrzne światło, także kilku Galicjan – 
R. Selskyj, S. Ludkewycz, kilka osób z diaspory – J. Szeweliow, I. Czoł-
gan, M. Demkowycz-Dobrianskyj… [Drabyk 2004, 5]. 

Ciekawe, że poszukiwania podobnych do Miłosza typów osobowości 
wśród Ukraińców dokonuje nie tylko Mykola Riabczuk. We wspomnieniach 
o trzech wybitnych Polakach (Jerzy Giedroyć, Jacek Kuroń, Czesław Mi-
łosz) ukraiński emigrant Bohdan Osadczuk, który w ciągu dziesięcioleci 
tworzył nowy typ kulturowego dialogu pomiędzy Polakami i Ukraińcami, 
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pisze, że Zniewolony umysł stał się przyczyną jego znajomości z polskim pisa-
rzem w latach 50. Podając dokładną biografię Miłosza i prezentując swoją 
wykładnię przyczyn popularności pisarza na Zachodzie, zaznacza, że: 

jeżeliby powstało pytanie, czy mamy takie postacie, jak Giedroyć, Kuroń 
i Miłosz, odpowiedziałbym, że mamy, jednak z powodu warunków histo-
rycznych i społecznych nie dane im było zyskać podobnego autorytetu 
i uznania. To generał P. Hryhorenko, pisarz i myśliciel M. Rudenko 
i buntownik przeciwko totalitaryzmowi D. Szumuk [Osadczuk 2004, 35]. 

Zaznaczyć wreszcie trzeba, że śmierć wybitnego polskiego intelektualisty, 
świetnego eseisty i poety stała się bodźcem do napisania jeszcze kilku ukraiń-
skich tekstów-refleksji o twórczej spuściźnie Czesława Miłosza. W notki biogra-
ficzne o pisarzu krótkie interpretacje jego twórczości wpletli: Tadej Karabowycz 
w gazecie „Nasze słowo” [Karabowycz 2004], Ihor Melnyk w periodyku „Po-
stup” [Melnyk 2004], redakcja „Potiahu 76” [Redakcja Potiahu 76, 2004], Ołeg 
Borowski w piśmie „Ukraina Mołoda” [Borowski 2004], Dmytro Drabyk 
i Oksana Pyrożko w piśmie „Hromads’ke radio” [Drabyk, Pyrożko 2004]. 

Znaczenie Miłosza dla kultury ukraińskiej 

Współczesny ukraiński literat Jurko Prochaśko w studium o Czesławie Mi-
łoszu i Jacku Kuroniu, którzy – każdy na swój sposób – „stali się paradygma-
tycznym wcieleniem polskiego, nawet środkowoeuropejsko-uniwersalnego 
Oporu przeciw złym czasom XX wieku” [Prochaśko 2004, 46], stawia pytanie: 

Dlaczego w trakcie swojego życia nie stał się ważnym dla Ukrainy auto-
rem? […] Jest to rzecz tym bardziej dziwna, biorąc pod uwagę to, że uo-
sabiał wspólne dla tylu Ukraińców doświadczenie […]. Dlaczego to do-
świadczenie nie miało rezonansu? [Prochaśko 2004, 46] 

I od razu odpowiada: 

Na przykładzie nikłego rezonansu życia i śmierci [autor ma na myśli 
prawie nieobecność przejawów ukraińskiej recepcji tych dwóch pisarzy, 
dopiero śmierć Miłosza stała się bodźcem dla wydawców, by zaintereso-
wali się tłumaczeniami Miłosza, a dla krytyków, by zaczęli pisać rozpra-
wy, jeśli zaś chodzi o Kuronia, to wie o nim niewielkie grono intelektuali-
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stów ukraińskich – przyp. O.N.] Kuronia i Miłosza bezbłędnie widać, na 
ile jest zniewolony nasz umysł, na ile utknęliśmy w postsowieckiej matrycy, 
jak ona wyznacza nasze horyzonty i sprawia, że dzisiejsza sytuacja ukra-
ińska jest tak bardzo nieprzenikniona [Prochaśko 2004, 46]. 

W gazetowym artykule o utraconej możliwości odbioru twórczości Miło-
sza, jeszcze za jego życia, pisał Vitaly Portnykow [Portnykow 2004, 5], acz-
kolwiek – jak zaznacza Natalia Sydiaczenko – Miłosz odnosił się do takiego 
stanu rzeczy z dystansem: „Ważną cechą sławy jest jej iluzja, bo co człowie-
kowi ze znanego imienia, jeżeli ci, którzy to imię wymawiają, nie zawsze 
wiedzą, dlaczego jest ono znane” [Sydiaczenko 2003, 5]. 

Ukraińscy literaturoznawcy, tłumacze, dziennikarze w swoich tekstach 
wskazują na to, że podjęte przez Miłosza problemy mogą stać się dla Ukra-
ińców ważnym źródłem wiedzy o świecie i o sobie samych. Problemy 
wpływu ideologii komunistycznej, społecznej roli inteligencji w zmiennej 
rzeczywistości historycznej, najgłębiej zanalizowane w Zniewolonym umyśle, nie 
stały się jeszcze obiektem osobnych badań naukowych. Natomiast wydanie 
Rodzinnej Europy było impulsem do napisania kilku studiów literaturoznaw-
czych, których autorzy różnorodnie pojmują tożsamość społeczeństw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, próbując jednocześnie znaleźć na tej mapie 
miejsce Ukrainy. Ważnym wkładem w ukraińskie badania twórczości pol-
skich pisarzy, w tym Miłosza, jest książka wspomnianego już ukraińskiego 
polonisty Serhija Jakowenki Poetyka i antropologia. Szkice o ukraińskiej oraz 
polskiej prozie XX wieku [Jakowenko 2007], w której przy pomocy metody 
historyczno-porównawczej została zanalizowana twórczość Witolda Gom-
browicza, Czesława Miłosza, Jarosława Iwaszkiewicza, Andrzeja Stasiuka. 
Pojawienie się w ukraińskiej przestrzeni kulturowej, oprócz artykułów 
o charakterze publicystycznym z subiektywnym autorskim odczytaniem 
twórczości Miłosza, analitycznych prac naukowych świadczy o tym, że na 
naszych oczach kształtuje się nowy etap recepcji polskiego pisarza – badanie 
jego twórczej spuścizny w kontekście ukraińskim oraz europejskim z wyko-
rzystywaniem współczesnych metod literaturoznawczych. 
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Czesław Miłosz in Ukraine 

The article is dedicated to the reception of Czesław Miłosz’s works in Ukraine at the begin-
ning of democratic transformations and today. The author concentrates attention mostly on 
two aspects: translations and critical and journalistic discourse. This enables her to indicate 
the specificity of the way the Polish thinker and writer’s works have been received by Ukrain-
ian readers. Having analyzed the above mentioned issues in diachronic perspective, the au-
thor is able to present changes and main tendencies in Ukrainian reception of Czesław 
Miłosz’s works over time. 

Key words: Czesław Miłosz, reception, translation, reader 
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Czesława Miłosza ślady (nie)przypadkowe.  
O recepcji czeskiej1 

Pierwsze ślady Czesława Miłosza na terenie Czechosłowacji zostały 
uchwycone na stronach jego własnej książki, Rodzinna Europa: 

Pierwszym miasteczkiem zachodnioeuropejskiego typu, jakie wypadło 
nam oglądać, był Litomysl w Czechosłowacji, gdzie gościnnie nas podej-
mował poznany przypadkiem kapelusznik […]. Moja pierwsza zachodnioeu-
ropejska stolica, Praga, odurzyła nas swoim powietrzem jak z pianki, pełnym 
śmiechów, muzyki, winiarniami w wąskich uliczkach koło Hradczynu, tłu-
mem w trampkach Baty, który wędrował w niedziele za miasto, wioząc al-
bo niosąc piłki, oszczepy i dyski [Miłosz 1990b, 161–162]. 

Wtedy, w 1931 roku, nikt nie spodziewałby się, że za ponad pięćdziesiąt 
lat poezja, eseistyka i proza Miłosza będzie „oknem na Zachód” dla cze-
skich intelektualistów – podobnie jak cała polska kultura za czasów komuni-
stycznych. Na paryskim czasopiśmie emigracyjnym „Kultura”, w którym 
Miłosz publikował swoje teksty, wzorowało się „Svědectví” Pavla Tigrida, 
Czesi uczyli się języka polskiego, żeby móc czytać nie tylko polskich auto-
rów, lecz również tłumaczenia książek francuskich, angielskich czy niemieckich 

                                                           
1 W niniejszym artykule opisuję recepcję czeską (w latach 1945–1992 w obszarze admini-

stracyjnym Czechosłowacji), jednak należy podkreślić, że tłumaczenia czeskie wpływały też 
na kulturę słowacką – bowiem pokrewieństwo języków umożliwia rozumienie tekstu. Tłuma-
czenia słowackie twórczości Miłosza nie są przedmiotem artykułu, który opisuje tylko niektó-
re zjawiska recepcji czeskiej. 
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na język polski. Twórczość Czesława Miłosza stała się w tych czasach zjawi-
skiem w kulturze czechosłowackiej niespotykanym. Misjonarzami jego dzie-
ła byli – i do dzisiaj są – przede wszystkim tłumacze. Nic dziwnego, rozu-
mienie zaczyna się na poziomie słów i dopiero na podstawie dokładnego 
przekazu ich znaczenia można zbudować fundamenty interpretacji. 

Tłumaczenie oraz komentowanie dzieła Miłosza było na dodatek przez 
długi czas przygodą dla odważnych i nie mógł sobie na to pozwolić badacz, 
który w latach 1951–1989 (z krótką przerwą w latach 60.) chciał pracować 
na uniwersytecie, szczególnie na slawistyce, opanowanej w tym czasie przez 
rusycystykę. Po 1951 roku Czesław Miłosz został wyeliminowany z obiegu 
literackiego w Czechach, tak samo zresztą jak i w PRL [Pyszny 2000]. Po 
drugiej wojnie światowej tłumaczenia jego wierszy ukazały się w wyborze 
zbiorowym Pochodně. Výbor z polské poesie 1938–1945, pierwszej antologii 
polskiej poezji wydanej po 1945 roku [Praga 1946] oraz w różnych czasopi-
smach kulturalnych (m.in. w trzecim, polskim numerze czasopisma „Kytice” 
z 1947 r.). Poezję Miłosza tłumaczyli Adolf Gajdoš (1884–1966), Jaroslav 
Závada (1907–1964) i Jan Pilař (1917–1996). Lecz po emigracji z Polski 
autora wysoko cenionego Ocalenia nie wydawano jego wierszy, a czytelnicy 
w Czechosłowacji nie mieli dostępu do nowych publikacji na Zachodzie; 
nowe tłumaczenia nie mogły też być oficjalnie wydawane, oprócz krótkiej 
przerwy w 1969 roku, kiedy Vlasta Dvořáčková przetłumaczyła dla czasopi-
sma „Světová literatura”2 trzynaście jego wierszy z przedmową polonisty 
Otakara Bartoša. Wydarzenia sierpniowe w 1969 roku i tzw. normalizacja 
uniemożliwiły szersze przedstawienie twórczości Miłosza, sytuacja ta nie 
uległa zmianie nawet po otrzymaniu przez pisarza Nagrody Nobla w dzie-
dzinie literatury w 1980 roku3. Pierwsze osobne wydanie wierszy Miłosza, 
tom Hymn o perle w tłumaczeniu Miroslava Červenki4, ukazało się w wydaw-

                                                           
2 Wydawane w latach 1956–96 czasopismo prezentujące poszczególne literatury narodowe, 

prądy literackie, grupy oraz ciekawe zjawiska i osobowości literatury światowej. Przed rokiem 
1989, częściowo pod wpływem tendencyjnej polityki kulturalnej, utrzymywało wysoki po-
ziom tłumaczeń i artykułów, recenzji oraz esejów. 

3 W czeskiej prasie prawie nie było wzmianek na ten temat oprócz krytycznego artykułu 
w gazecie partyjnej „Rudé právo“. 

4 Miroslav Červenka (ur. 1932, zm. 2005), krytyk literacki, poeta i tłumacz, strukturali-
sta, studiował bohemistykę na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze, 
gdzie był później pracownikiem naukowym do 1968 r., kiedy został wyrzucony z uni-
wersytetu, i na który wrócił dopiero po 1989 roku. Współpracował z drugoobiegowymi 
czasopismami. Prezes Praskiego Koła Lingwistycznego (po 1990 r.). Wydawca Hymnu 
o perle [Miłosz 1992a]. 
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nictwie drugoobiegowym5 i emigracyjnym6 w latach 80. Tom oficjalnie wydano 
w Czechosłowacji dopiero w 1992 roku, w wydawnictwie Mladá fronta. 

Zainteresowanie twórczością poety wśród tłumaczy z języka polskiego by-
ło jednak w stanie pokonać przeszkody stawiane przez państwo totalitarne – 
dowodem na to jest liczba książek, które ukazały się tuż po 1989 roku, 
w momencie obalenia władzy komunistycznej i zniesienia cenzury. W latach 
1989–1993 wydano wybór poezji Mapa času [Mapa czasu; Miłosz 1990a]7, 
refleksję intelektualisty opętanego ideologią Zotročený duch [Zniewolony umysł, 
Miłosz 1992c], zbiór wykładów Świadectwo poezji [Miłosz 1992b], wspomina-
ny już tom Hymn o perle oraz powieść Dolina Issy [Miłosz 1993]. W tym też 
okresie sam Czesław Miłosz dwukrotnie odwiedza Czechosłowację: w 1990 
i 1993 roku, kiedy to w Karolinum na Uniwersytecie Karola w Pradze wy-
głosił wykład na temat erozji wartości religijnych i duchowych. 

Twórczość Miłosza prezentowali czeskiemu czytelnikowi, jak wspomnia-
no wcześniej, przede wszystkim tłumacze, którzy też publikowali – często 
w postaci przedmowy lub posłowia – pierwsze interpretacje jego dzieł, 
przedstawiali jego biografię i miejsce na mapie polskiej literatury. Jedna 
z czołowych tłumaczek polskiej poezji, Vlasta Dvořáčková8, w komenta-
rzach do wyboru wierszy Mapa času podkreśla „ścisłość i celność poezji Mi-
łosza, jego poruszanie się poza programami poetyckimi oraz ideologią, iro-
nię, z którą potrafi komentować wydarzenia historyczne, nie ulegając poku-
sie patosu”. Václav Burian9, w posłowiu do książki Traktáty a přednášky ve 
verších [Burian 1996, 175–208], zawierającej między innymi tłumaczeniue 
Sześciu wykładów wierszem, akcentuje integralność światopoglądu poetyckiego 

                                                           
5 Edice Expedice (sv. 207) w 1985 r. Była to edycja niezależnej literatury, rozpoczęta przez 

Václava Havla w 1975 roku.  
6 Index w 1986 r. Index to wydawnictwo emigracyjne (1971–1990) z siedzibą w Kolonii, 

publikowało czeską i słowacką literaturę, tłumaczenia literatury światowej (proza i poezja), 
teksty polityczne i politologiczne.  

7 Wiersze z lat 1936–1988.  
8 Vlasta Dvořáčková (ur. 1924) – poetka, tłumaczka, studiowała bohemistykę i polonistykę 

w Pradze. Pracowała jako redaktor literatury polskiej w wydawnictwach państwowych. Tłu-
maczy polską poezję, m.in. Czesława Miłosza. 

9 Václav Burian (ur. 1959), tłumacz, dziennikarz, krytyk literacki, wydawca, poeta, poloni-
sta. Studiował bohemistykę i polonistykę w Ołomuńcu. Publikował w drugim obiegu. Redak-
tor naczelny czasopisma „Listy”. Tłumaczy poezję i eseistykę Miłosza. Wydał Świadectwo poezji 
[Svědectví poezie, Praha 1992], Traktat moralny, Traktat poetycki [Traktáty a přednášky ve verších, 
Olomouc 1996], Piesek przydrożny [Pejsek u cesty, Praha-Litomyšl 2000], Abecadło Miłosza, Inne 
Abecadło [Miłoszova abeceda, Praha-Litomyšl 2005]. 
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oraz trwałość i powtarzalność motywów w twórczości Noblisty, który jed-
nocześnie stosuje różnorodne, często klasyczne, formy i gatunki. 

Przywołano na początku przypadkowe spotkanie dwudziestoletniego Cze-
sława Miłosza, podróżującego na Zachód, z Litomyslem, pierwszym miastem 
„zachodnim”. Przez przypadek też Jiří Červenka10 w 1978 roku znalazł 
w bibliotece Zdeňka Nejedlego w Hradcu Králove opublikowane przez Mi-
chigan Slavistic Publication w Stanach Zjednoczonych zbiorowe wydanie 
wierszy Miłosza. Jak sam tłumacz i poeta w jednej osobie dodaje, w zbiorach 
biblioteki książka znalazła się na pewno również zbiegiem okoliczności – 
nadesłana jako egzemplarz darmowy [Červenka 2008]. Jiří Červenka w ko-
mentarzach do tłumaczenia tomu Świat (poema naiwne) dotarł do esencji eks-
presji poetyckiej Miłosza. Podkreśla powiązanie historycznych wydarzeń 
i przeżyć Noblisty z rozwojem jego poezji. Autor, świadek zagłady i tragedii 
wojennej, pisze cykl wierszy, próbuje patrzeć na świat oczyma dziecka, od-
krywa na nowo przedmioty, ponownie wymawia słowa „wiara” czy „mi-
łość”, dotyka rzeczywistości poprzez nazywanie jej. Szuka pewności i znajduje 
ją w możliwości opisywania świata i budowania w ten sposób jego hierarchii. 
Červenka pokazuje, iż krajobraz poezji Miłosza jest wzorowany na wspo-
mnieniach z dzieciństwa, a podmiot liryczny tomu Świat zbliżony jest do 
bohatera powieści Dolina Issy, Tomasza, który nazywając, dorasta. Červen-
ka opisał ważne strategie używane przez Miłosza – szukanie prostych me-
tod wyrazu, konkretu oraz docieranie do całości i prawdy uniwersalnej 
poprzez szczegół. 

Wymiar metafizyczny poezji Miłosza inspirował poetów, którym brakowa-
ło podobnych duchowych odnośników w literaturze czeskiej. Możemy jed-
nak odnaleźć zbliżone tendencje – twórczość Jana Zahradníčka czy Vla-
dimíra Holana była porównywana z poszukiwaniami poetyckimi Miłosza 
zarówno w artykułach naukowych [Zelinský 1991], jak również przez tłu-
maczy – Václava Buriana [Burian 1996] i Josefa Mlejnka [Mlejnek 2001]. 

Eseistyka, druga ważna część twórczości Noblisty, w czeskim odbiorze by-
ła związana na początku z polityką, bowiem pierwszą książką eseistyczną 
wydaną w Czechosłowacji był Zniewolony umysł. Jego oficjalną publikację 
wyprzedziły druki drugoobiegowe w edycji „Renega” w 1983 roku oraz pięć 

                                                           
10 Jiří Červenka (ur. 1943) poeta i tłumacz, studiował bohemistykę i filozofię w Brnie, dzie-

lił losy czechosłowackich intelektualistów antykomunistycznych – pracował jako robotnik 
leśny oraz kasztelan zamku Pecka. Tłumacz poezji Czesława Miłosza. Wydał Świat [Svět, 
Zblov 2008]. 
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lat później w wydawnictwie podziemnym „Střední Evropa”11. Tłumacze-
nia te były wielokrotnie kopiowane i przepisywane. Zbiór esejów został 
odczytany jako uniwersalna analiza państw totalitarnych, jedna z pierw-
szych, którą opublikowano po czesku. Redaktor czasopisma, Josef Mlej-
nek12, zapoznawszy się z poezją Miłosza w tłumaczeniach Miroslava 
Červenki, zaczął na łamach pisma „Střední Evropa” przedstawiać czytel-
nikom inne podejście do problematyki „naszej części Europy” – jako 
przestrzeni Środkowo-Wschodniej. Pojęcie to uzupełniało dwa inne, 
które funkcjonowały w czeskim kontekście od dawna – ideę Mitteleuro-
py oraz Europy Środkowej [Havelka 2000; Trávníček 2009]. Mitteleuro-
pa, idea pojmowana jako uporządkowanie polityczne Austro-Węgier, 
oparte na lojalności wobec monarchii i łączące wszystkie narody, została 
wyczerpana, stała się uniformem biurokratów. Jej racjonalna struktura 
biurokratyczna zmierzała do dehumanizacji, która nastąpiła w latach 30. 
XX wieku [Bělohradský 1991, 39–61]. 

Europa Środkowa kojarzona była zaś z wystąpieniem Milana Kundery 
i debatą na łamach czasopism emigracyjnych i drugoobiegowych. Esej Kun-
dery, Zachód porwany albo Tragedia Europy Środkowej [Kundera 1986], pokazy-
wał kulturę środkowoeuropejską jako kulturę byłego obszaru austro-
-węgierskiego i skupiał się głównie na okresie początku XX wieku oraz 
dwudziestolecia międzywojennego (epoka Kafki, Freuda i rozkwitu zasymi-
lowanej kultury żydowskiej). Kundera szuka dowodów na „zachodnioeuro-
pejskość” kultury środka i argumentów, dlaczego Zachód powinien żałować 
porwania swoich kresów wschodnich. Jego rozumienie Europy Środkowej 
opiera się głównie na pojęciu „małych narodów” i ich kultury, która została 
utracona po Jałcie. Skupia się na kulturze intelektualnej, koncepcjach tożsa-
mości narodowej – wspólnotach wyobrażonych [Anderson 2008]. Koncep-
cja Europy Środkowo-Wschodniej Czesława Miłosza wyróżnia się na tym 
tle w dwóch ważnych punktach. Pierwszy to obszar geograficzny, bowiem 
w tekstach Miłosza należą do niego też kraje bałtyckie oraz Kresy, dzisiejsze 

                                                           
11 Założone w 1984 r. czasopismo i wydawnictwo drugoobiegowe, zajmujące się tematyką, 

polityką i kulturą Europy Środkowej.  
12 Josef Mlejnek (ur. 1946), poeta, tłumacz, krytyk literacki i teatralny. Studiował bohemi-

stykę i filozofię w Brnie, redaktor pism drugoobiegowych „Střední Evropa“ i „Komunikace“. 
W 1985 roku podpisał Kartę 77. Po 1989 roku dziennikarz czasopism „Souvislosti“ i „Lidove 
noviny“. Tłumacz poezji i eseistyki Czesława Miłosza. Wydał To [To, Praha 2003], Saligia 
a jiné eseje [wybór eseistyki, Brno 2005]. Pracuje nad tłumaczeniem Roku myśliwego i tomu 
Wiersze ostatnie. 
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tereny Białorusi i Ukrainy, w czeskim ujęciu natomiast jest mowa tylko 
o byłych terenach Austro-Węgier. Drugą różnicą jest pokazanie podstaw 
Europy Środkowo-Wschodniej jako swoistej świadomości wartości – bez 
potrzeby nieustannego porównywania dorobku kulturalnego. Owszem, 
Miłosz konstatuje, że nie może znaleźć wielu wybitnych rodaków z Szetejn, 
przedstawia natomiast kulturę duchową tego regionu oraz znaczenie wymia-
ru etycznego. Dla autora Ziemi Urlo podstawowym zagadnieniem i proble-
mem człowieka jest poszukiwanie granicy między dobrem i złem, ściśle 
połączone z egzystencją społeczeństwa ludzkiego. Miłosz stwierdza w swo-
ich tekstach eseistycznych i publicystycznych oraz w wywiadach, iż mieszka-
niec Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia się swoim odczuwaniem hie-
rarchii wartości, ustalonej podczas walki o egzystencję. Dlatego też nasza 
literatura, konstatuje Miłosz, wnosi na teren Zachodu bezcenne doświad-
czenia, które tam zostały utracone i zapomniane: 

Bo trzeba zauważyć, że zarówno na tej konferencji [Międzynarodowa 
konferencja pisarzy w Budapeszcie, 19–24 czerwca 1989 r. – przyp. 
L.Z.], jak na konferencji w Lizbonie, pisarze angielscy czy francuscy 
całkiem jawnie przyznawali się do poczucia ruiny. Jak powiedział 
Robbe-Grillet, wszystkie wartości legły w ruinie i literatura tworzona 
dzisiaj wyciąga z tego wnioski. Dla nas takie stanowisko jest troszkę, 
powiedziałbym, staroświeckie; myśmy zaznali tych ruin o wiele wcze-
śniej. Powstaje w tym miejscu zagadnienie wartości. Jeżeli, jak powie-
działem, empirycznie, wskutek naszych doświadczeń, przekonaliśmy 
się, że istnieje wyraźna granica oddzielająca dobro od zła i prawdę od 
fałszu, to, być może, obowiązuje [Fiut 1994, 383]. 

Josef Mlejnek podkreśla, iż podejście Miłosza do spraw społecznych, rozwa-
żania o literaturze, kulturze, polityce oraz jego poezja zawsze mają wymiar 
etyczny, ciągłe słyszymy pytanie: skąd pochodzi zło? [Mlejnek 2001]. Odpowie-
dzi szuka Noblista poprzez liczne formy i gatunki, w jego twórczości przenika 
się poezja z prozą i teologia z filozofią w „formach bardziej pojemnych”. Egzy-
stencjalne rozumienie naszej części Europy, jej historii, losów i przyszłości, 
przedstawione przez Miłosza w esejach, wywiadach i podczas zjazdów pisarzy, 
stanowi ważny głos w dyskusji o Europie Środkowej, dyskusji zawsze bardziej 
żywej w Czechach niż w Polsce. O ważności jego opinii świadczy częstotli-
wość, z jaką nazwisko Miłosza powtarzano w debatach czeskich w kontek-
ście myślenia o problematyce środkowoeuropejskiej. Ważną rolę odgrywa 
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wybór jego eseistyki oraz przetłumaczona przez Helenę Stachovą13 Rodzinna 
Europa, pierwsza próba pokazania przez intelektualistę z kraju komunistycz-
nego istoty własnych przeżyć historycznych. 

Opisywanie własnej przeszłości należy do jednego z głównych nurtów 
twórczości Miłosza na emigracji. Na początku kierowały nim dwie potrzeby 
– wytłumaczenia swojej decyzji rodakom oraz przedstawienia fundamentów 
swojej egzystencji intelektualistom i czytelnikom na Zachodzie. Pierwsza 
z nich została wyrażona w artykule Nie, opublikowanym w 1951 roku 
w „Kulturze”, a także w dalszych reakcjach na zarzuty z kraju, drugą zaś mo-
żemy dostrzec w zbiorze esejów Rodzinna Europa. Miłosz we wstępie konstatu-
je, że „trudno albo przykro tłumaczyć, kim jestem, trzeba pomimo to próbo-
wać” [Miłosz 1990b, 58] i stara się robić to niemal przez całe swoje życie. 
Teksty autobiograficzne – eseistyczne, diarystyczne, sylwiczne [Nycz 1996] – 
tworzą znaczną część twórczości Miłosza. Jednak formy, w których starał się 
uchwycić swoje „ja” i wszystkie jego historyczne, społeczne i prywatne war-
stwy, zmieniają się. Wielość podejść do tekstu autobiograficznego można prze-
śledzić na przykładzie trzech tekstów: wydanego w Paryżu w 1959 roku zbioru 
esejów Rodzinna Europa [zob.: Burek 1981; Wyka 1991, 7–17; Heck 2003, 5–27], 
dziennika literackiego Rok myśliwego z 1990 roku [zob.: Walas 1991; Głowiński 
1973; Podolska 1990; Olejniczak 1994] oraz książki Abecadło Miłosza z 1997 
roku [zob.: Bogołębska 2002; Levine 1999]. Podstawowym tematem wszystkich 
wymienionych dzieł jest życie autora, pokazane każdorazowo w inny sposób, 
zawsze jednak z uwzględnieniem przeszłości. Narrator wykorzystuje swoją 
pamięć i wspomnienia. Ważnym elementem jest również nie-istnienie, nie-
-bycie – opisywani są ludzie, miejsca, państwa, przedmioty oraz czas, którego 
już nie ma: dzieciństwo, młodość, międzywojenna Litwa i Wilno, ludzie, któ-
rzy zginęli podczas wojny lub później. Narrator przyjmuje rolę świadka prze-
kazującego ostatnie wiadomości, fragmenty wspomnień, cząstki historii. Po-
przez słowa przywołuje z powrotem do życia to, co utracone: 

Widzę niesprawiedliwość: paryżanin nie musi ciągle na nowo wyprowa-
dzać swego miasta z nicości [Miłosz 1990b, 58]. 

Tamtej wiosny 1920 roku w Wilnie nikt już nie odtworzy, choć pytanie, czy 
musi być odtworzona. Bo jeżeli naprawdę musi, to już taka, jaką była dla 
różnych oczu, nie tylko jednych, moich [Miłosz 1991, 174]. 

                                                           
13 Helena Stachová (ur. 1931) – studiowała bohemistykę i polonistykę w Pradze, czołowa 

tłumaczka prozy polskiej (Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudzinski). Wydała Ro-
dzinną Europę [Rodná Evropa, Olomouc 1997], Dolinę Issy [Údolí Issy, Praha 1993].  
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Jestem wypełniony pamięcią o ludziach, którzy żyli i umarli, piszę o nich, 
zarazem świadomy, że jeszcze chwila, a mnie też nie będzie [Miłosz 
2001, 104]. 

Miłosz wykorzystuje różne gatunki, nadając im zarazem nowy kształt. Z for-
mami literackimi pracuje swobodnie, poszukując najstosowniejszego narzędzia 
do wyrażenia swoich myśli i opisania własnej biografii. Rodzinna Europa zbliżona 
jest do kroniki – luźnej formy utrwalającej bieg czasu i wydarzenia historyczne, 
naśladując porządek chronologiczny. Łączy różne tematy, luźno podchodzi do 
ścisłego odnotowywania faktów i dat, uwzględniając raczej większe segmenty 
czasowe. Miłosz nawiązuje też do gatunku kroniki rodzinnej – kiedy opisuje 
swoich krewnych, dziadków i ubóstwianego mistrza, Oskara Miłosza. Rok 
myśliwego, dziennik z okresu 1.08.1987–30.07.1988, odzwierciedla rok z życia 
autora, który reaguje na nowe impulsy codzienności, lecz równocześnie 
wraca do wydarzeń z przeszłości, przywołuje pamięć o ludziach umarłych, 
starych znajomych, rodzinie. Dziennik jako gatunek umożliwia wprowadze-
nie elementów prywatnych, powszednich, zwykłych – narrator odnotowuje 
w jednym zapisie stan pogody i smak śniadania obok podsumowania lektury 
książki, bez utraty formy, którą wytycza rama jednego tylko dnia. Od bar-
dziej zwięzłej formy eseju Miłosz przechodzi do form otwartych, swobod-
nych, wolnych pod względem reguł – jedną z kulminacji tego podejścia jest 
Abecadło Miłosza, które należy do najbardziej eksperymentalnych prób „wy-
-słowienia” przez autora własnego życiorysu. Miłosz używa nowego gatun-
ku, przypominającego średniowieczne encyklopedie. Uporządkowane we-
dług alfabetu, zawierały wszelką wiedzę z różnorakich dziedzin. Zawartość 
tych wszechstronnych, opasłych tomów zależała w pewnej mierze od ich 
autora, który starał się zanotować wszystkie wiadomości, które posiadał. 
Miłosz jednak świadomie tworzy elementarz własnego życia, wybierając to, 
co najważniejsze, tylko wedle własnego uznania. W Abecadle natrafiamy na 
wybitne osobowości kultury światowej obok ludzi zupełnie nieznanych, na 
Los Angeles obok Bobtów, a to wszystko uzupełnia garść pojęć uniwersal-
nych, z pozoru przypadkowo porozrzucanych na stronach książki. 

Odmienne formy umożliwiają plastyczne wykorzystanie czasu przedsta-
wionego. W Rodzinnej Europie narracja zakreśla koło – z punktu wyjścia, 
w którym narrator opisuje swoją motywację oraz przyczyny, które doprowa-
dziły go do rozpoczęcia pisania – wraca do przeszłości (historia Litwy, dzie-
ciństwa, pierwsza wojna światowa, studia, podróże na Zachód, druga wojna 
światowa) i kończy na najbliższych czasowo wydarzeniach, opisując miesz-
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kańca Wschodniej Europy i podstawy jego kultury. Ów obraz wyłania się 
z tekstu, wykorzystującego subiektywne doświadczenia do budowania uni-
wersalnych poglądów oraz konkluzji. Rok myśliwego natomiast nie przybiera 
formy retrospektywnej, nie zawraca, linia narracji biegnie z wybranego punk-
tu w czasie, poprzez poszczególne dni, do ostatniego zapisu. Rama jest ra-
czej przypadkowa, narrator nie wybrał sobie żadnej wyjątkowej daty (na 
przykład ważnej rocznicy czy tradycyjnie początku nowego roku). Z prostej 
linii czasu wyrastają dygresje, rozrastające się czasami w całe portrety, m.in. 
obraz problematycznej postaci Jarosława Iwaszkiewicza. Zapisy dzienne 
mają swój odgórnie ustalony porządek, który służy tylko do podziału nota-
tek, w swojej głębokiej strukturze wszak dziennik nawiązuje do przeszłości 
i wydarzeń przekraczających dany interwał czasowy. Abecadło Miłosza pod 
względem organizacji czasowej jest tekstem wolnym od wszelkich rygorów 
temporalnych. Z centrum, które stanowi podmiot autora-narratora, wiodą 
nici czasowo-przestrzennych dygresji, opisujących różnorakie zjawiska na 
zasadzie asocjacji. Podobnie jak Rodzinna Europa i Rok myśliwego, pokazuje 
zależność autora od przeszłości, bowiem większość haseł tworzą mini-
wspomienia – dotyczące miejsc, rzeczy, ludzi. 

Wszystkie trzy teksty, mimo ich odmiennej formy gatunkowej i czasowej, 
łączy podmiot autora – Czesław Miłosz, temat centralny i główny narrator. 
Według klasycznej już definicji autobiografii, autorstwa Philippa Lejeune’a 
[Lejeune 2001], odbiorca, czytając tekst autobiograficzny, wchodzi w „pakt”, 
w ramach którego przyjmuje konwencję identyczności autora, narratora 
i bohatera, wyrażoną poprzez sygnaturę, własne imię autora. W przywoła-
nych dziełach, punktem centralnym, trójdzielnym podmiotem jest sam Cze-
sław Miłosz. Przedstawiając własną biografię i równocześnie porządkując 
przeszłość, przybiera różne maski – staje się kronikarzem epoki oraz Euro-
py Wschodniej w Rodzinnej Europie, diarystą notującym najdrobniejsze wyda-
rzenia w Roku myśliwego i wreszcie encyklopedystą w Abecadle Miłosza. Czy 
chodzi zatem o wielość, przypadkowość „ja”? Niekoniecznie – jego konse-
kwencja jest przykładna, a obraz własnego życia, budowany w tekstach esei-
styczno-autobiograficznych, jest niesamowicie spójny. W całej jego twórczo-
ści spotykamy motywy regularnie wyłaniające się z nie-egzystencji, utrwalone 
tylko w pamięci narratora: dzieciństwo, Litwę przedwojenną, doświadczenia 
zagłady i II wojny światowej, krytykę kultury zachodniej i wreszcie obraz same-
go siebie – świadka epoki [Czermińska 2000]. Narrator świadomie kreuje obraz 
przeszłości poprzez własny życiorys, subiektywne przeżycia stanowią funda-
ment obiektywizacji, skłaniają do wyciągania wniosków na temat całej Europy 
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Środkowo-Wschodniej i jej mieszkańców. Autobiografia nie stanowi więc pro-
stego opisu życia, lecz poprzez opisywanie (bio-grafię) własnych przeżyć autor 
buduje od nowa ich znaczenia, układa je w logiczną historię. W tym sensie kry-
tykuje teksty autobiograficzne badacz amerykański Paul de Man: 

Autobiography seems to depend on actual and potentially verifiable 
events in a less ambivalent way than other fiction does. It seems to 
belong to a simpler mode of referentiality, of representation, and of 
diegesis. […]. But are we so certain that autobiography depends on 
reference, as a photograph depends on its subject or a (realistic) picture 
on its model? We assume that life produces the autobiography as an act 
produces its consequences, but can we not suggest with equal justice that 
the autobiographical project may itself produce and determine life and 
that whatever writer does is in fact governed by this technical demands 
of self-portraiture and thus determined, in all aspects, by the source of 
his medium? [De Man 1979, 920] 

Jednak narrator Rodzinnej Europy, Roku myśliwego oraz Abecadła Miłosza nie 
udaje nieświadomości czy mimetycznej naiwności. 

Jest rzeczą jasną, że szczerość jest niemożliwa i że im więcej zachowuje 
się jej pozorów, tym większa rola przypada konstrukcji. Pretendując do nieo-
siągalnej prawdy, popełnia się kłamstwo, ponieważ wyłącza się zdarzenia, ja-
kie ukazują nas w świetle niepochlebnym [Miłosz 1990b, 161–162]. 

Powstaje pytanie, czy warto postępować wręcz odwrotnie: odsłaniać 
swoje słabości, pokazywać pokręcony życiorys dlatego tylko, że tak się 
w diariuszu dla siebie samego prowadzonym zapisało. Na pewno myśl 
o przyszłych czytelnikach była obecna, odbiegałbym od prawdy, gdybym 
zaprzeczył [Miłosz 1991, 7]. 

Oczywiście wszystkie biografie są fałszywe, nie wyłączając mojej, którą 
tego abecadła czytelnik skłonny byłby wysnuwać. Fałszywe, ponieważ 
poszczególne ich rozdziały są łączone według pewnego z góry przyjęte-
go założenia, podczas gdy naprawdę łączyły się inaczej, choć jak, nikt nie 
wie. Zresztą ten sam fałsz dotyka autobiografie, skoro ten, kto pisze 
o swoim życiu, musiałby mieć wzrok Pana Boga, żeby powiązania zro-
zumieć [Miłosz 2001, 70]. 

Czesław Miłosz, jak wielu autobiografistów, począwszy już od świętego 
Augustyna, próbując opisać własny życiorys, równocześnie przedstawia 
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problemy deskrypcji wydarzeń życiowych. O ile pierwsze spotkanie z Za-
chodem w postaci Litomysla było raczej przypadkowe, stało się impulsem, 
zderzeniem z Innym, które skutkowało konsekwentnym dążeniem do po-
znawania własnego losu i prób ujęcia go w słowa. Miłosz dzielił dolę wielu 
intelektualistów środkowoeuropejskich, ale potrafił w sposób wybitny prze-
kazać doświadczenia niepewności egzystencjalnej, spowodowane doświad-
czeniami wojny i emigracji. Dzieło Noblisty wykazuje się konsekwentnym 
podejmowaniem nieosiągalnego do końca zadania, aby słowami dotknąć 
rzeczywistości, opisywanie cząstek własnego życia ma zaś odsyłać czytelnika 
do całości, do uniwersalnego rozumienia świata. 
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Czesław Miłosz’s Works Translated into Czech 

The article presents translations of Czesław Miłosz’s works into Czech language, in the 
context of socio-political situation in Czechoslovakia before 1989 and after the downfall of 
communist regime. In the second part of the article the author presents her own interpre-
tations of the following texts by Czesław Miłosz: Naive Realm, The Year of the Hunter, 
Miłosz’s Alphabet. 
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 Miłosz dla bibliofilów 

Trudno byłoby mówić o recepcji Czesława Miłosza w Bułgarii, nie 
uwzględniając pewnego szczególnego wydania, które, niestety, jest noto-
rycznie pomijane w pracach poświęconych bułgarskiej recepcji polskiego 
Noblisty. Mowa tu o samodzielnej publikacji poematu Dziecię Europy [Czeda 
na Ewropa, 1991], którą wbrew rozpowszechnionej praktyce prezentacji ksią-
żek, chciałabym przedstawić od końca, od ostatniej strony. Na przedostat-
niej karcie wydania można przeczytać, że z okazji osiemdziesiątych urodzin 
(30 czerwca 1991 r.) Miłosza poemat jest opublikowany w pięćdziesięciu 
numerowanych egzemplarzach w firmie wydawniczej „Swetowit”: 

Egzemplarz № 1 został wysłany Miłoszowi w Berkeley w Kalifornii. Eg-
zemplarz № 2 otrzymał Jan Lebenstein (ilustrator wydania) w Paryżu. 
Egzemlarz № 3 zostaje u Kati Mitowej, tłumaczki i wydawcy utworu. 
Egzemplarz № 4 jest oddany w darze Bibliotece Stołecznej, w której od-
był się pierwszy w Bułgarii wieczór poetycki, poświęcony Czesławowi 
Miłoszowi. Egzemplarz № 5 został przekazany w darze Bibliotece Na-
rodowej im. św. Cyryla i Metodego. Egzemplarz № 6 został wysłany Ire-
nie Lasocie i Jakubowi Karpińskiemu w Paryżu, a egzemplarz № 7 – Je-
rzemu Giedroyciowi w Maison Lafayette. Pozostałe 43 egzemplarze są 
do nabycia przez czcicieli Miłosza, pragnących wspomóc wydawanie jego 
twórczości w języku bułgarskim. Ich imiona będą zapisane jako darczyń-
ców pierwszego samodzielnego wydania wierszy Czesława Miłosza. 

Pierwsze siedemnaście egzemplarzy zostało opublikowane w błękitnej 
okładce, a pozostałe trzydzieści trzy – w białej. 

27 czerwca 1991 r. cena nominalna egzemplarza № 40 [tego, na którym 
koncentruję swoją uwagę – K.B.] wynosiła 18 lw. [Miłosz 1991]. 
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Nie po raz pierwszy autorka przekładu i wydawczyni dzieła Miłosza za-
dziwiła czytelników. Katia Mitowa jest znaną interpretatorką i tłumaczką 
literatury polskiej i amerykańskiej na język bułgarski. Napisała także wiele 
prac naukowych w dziedzinie slawistyki i literatury powszechnej, jest dokto-
rem nauk filozoficznych, specjalistką od literatury antycznej, którą wykłada 
na University of Chicago, poetką. Do jej dorobku translatorskiego należą 
tłumaczenia krótkiej prozy Adolfa Rudnickiego Niekochana i inne opowiadania 
[Neobiczana, 1983], esejów Mieczysława Jastruna Między słowem a milczeniem 
[Meżdu słowoto i myłczanieto, 1985], Mitologii Słowian [Mitologija na sławjanite, 
1986] Aleksandra Gieysztora, powieści Srebrne orły [Srebyrni orli, 1987] Teo-
dora Parnickiego, Według Judasza [Еwangelije оt Juda, 1988] Henryka Panasa, 
poezji Marka Strandta [Tymno pristaniszte, 2002], wybranych fragmentów 
prozy Witolda Gombrowicza, Stanisława Dygata, liryki Krzysztofa Gąsio-
rowskiego. Poza tym Mitowa jest redaktorem (przy współudziale Z. Janow-
skiego) wielu pozycji z serii „Filozofia +”, ukazujących się w latach 90. ubie-
głego wieku w wydawnictwie „Pero”, np.: Ryszarda Legutki, Spory o kapita-
lizm [Sporowete za kapitalizma, 1995], antologii Filozofie kapitalizmu [Filozofiite 
na kapitalizm, 1996], Leszka Kołakowskiego Metafizyczny Horror [z ang., 1996] 
i Religia albo jeśli Boga nie ma [Religijata ili ako niama Bog…, 1996]. 

Dokładny tytuł wydania poematu polskiego poety brzmi: Czeda na Ewropa 
sys sedem risunki ot Jan Libenstein w prewod na Katia Mitowa [Dziecię Europy wraz 
z siedmioma rysunkami Jana Libensteina w tłumaczeniu Kati Mitowej] Tytuł akcen-
tujący połączenie słowa i obrazu, jak i wpisana w bułgarskie wydanie idea 
elitarnego zaprezentowania Noblisty wskrzeszają pamięć o najlepszych tra-
dycjach rodzimego bibliofilstwa. W 1919 r. jako wydanie № 1 „Książki dla 
bibliofilów” – serii książek specjalnie publikowanych dla koneserów-
-kolekcjonerów w wydawnictwie „Wezni” bułgarskiego ekspresjonisty Geo 
Milewa (1895–1925) został zaprezentowany znany przekład poematów Ed-
gara Allana Poego, który wykonał Georgi Michajłow. Rok później w tej samej 
serii w wydaniu № 2 opublikowano czarno-białe i kolorowe reprodukcje 
bułgarskiego malarza i plastyka Stojana Rajnowa (1894–1978). Wydanie № 3 
– to tom poetycki Okrutny pierścień [Żestokijat prysten, 1920] Milewa, a publika-
cją № 4 – było tłumaczenie poezji Maurice’a Maeterlincka, której towarzy-
szyły: portret słynnego twórcy i ilustracje autorstwa George’a Mineta. Na-
stępne wydania to słynne przekłady Milewa. Publikacja № 5 to tłumaczenie 
poematu Dwunastu Aleksandra Błoka, do którego dołączono ilustracje La-
rionowa i Gonczarowa, a wydanie № 6 zawiera przekłady wybranych utwo-
rów poetyckich Paula Verlaine’a. Na uwagę zasługuje także ostatnie eksklu-
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zywne wydanie № 7 (elegancka czarna okładka, na której posrebrzanymi 
literami wydrukowano nazwisko autora i tytuł książki) z 1923 r. – tłumacze-
nie poezji belgijskiego poety Emila Verhaerena. 

Zapoznałam się z kilkoma z tych wydań, przeglądałam je. Jeszcze przed 
1989 r., kiedy zostały wznowione niektóre ze wspomnianych publikacji, 
miałam okazję zetknąć się z nimi w domu Michaiła Nedełczewa, znanego 
bułgarskiego krytyka literackiego, inteligenta, miłośnika kultury polskiej. 
W ścisłym, lecz jednocześnie cichym centrum Sofii, znajdował się jego stary 
dom, a w nim ogromna biblioteka wypełniona po brzegi (prawdę mówiąc, 
stosy książek znajdowały się we wszystkich pokojach) antykwarycznymi 
wydaniami. Część tych książek Nedełczew odziedziczył po swoich przod-
kach, część zaś kupował w sofijskich antykwariatach, gdyż do rytuału ów-
czesnej inteligencji humanistycznej należały codzienne (tak, codzienne!) 
wizyty u antykwariuszy w celu „zdobywania” rzadkich tomów. 

Swoim elitarnym charakterem wydanie Mitowej wpisuje się w niegdysiej-
szą duchowość przedstawicieli bułgarskiej inteligencji, aktualizuje szereg 
wizji świata – biblioteki, w tym i tych znanych z opowiadania Biblioteka Babel 
Jorge Louisa Borgesa czy z powieści Imię róży Umberto Eco. Elitarność – tak 
jak piękno – oprócz zachwytu budzi także sprzeciw: 

Pewność, że któraś szafa w którymś sześcioboku zawiera cenne księgi i że te 
cenne księgi są nieosiągalne, wydała się niemal nie do zniesienia – stwierdza 
Borges w związku z ukrytymi w słowach podstawowymi tajemnicami doty-
czącymi Biblioteki i czasu – […] Inni, przeciwnie, sądzili, że sprawą zasadni-
czą jest wyeliminowanie dzieł zbędnych. Wpadali do sześcioboków, okazy-
wali uwierzytelniające listy, nie zawsze fałszywe; kartkowali ze znudzeniem 
jakiś wolumin i skazywali całe szafy: ich higieniczny, ascetyczny szał winien 
jest niedorzecznej straty milionów książek [Borges 2003, 97, 98]. 

Kontynuując temat Człowieka Księgi, autor słynnej powieści Imię róży 
mówi o woluminach, zawierających „wszelką tajemnicę i wszelką wielkość”: 

Wiedza nie jest jak moneta, która pozostaje w fizycznym znaczeniu taka 
sama, nawet kiedy służy do najhaniebniejszych handlów; jest raczej niby 
strojna suknia, która zużywa się wskutek noszenia i chwalenia się nią. 
Czyż nie taka w istocie jest sama księga, której stronice rozpadają się 
wszak, inkausty zaś i złota tracą blask, jeśli zbyt wiele dłoni je dotyka? 
[…] Jak nadmiar łagodności czyni miękkim i niezdarnym żołnierza, tak 
ten nadmiar zachłannej i ciekawskiej miłości uczyni księgę podatną na 
chorobę, którą ją zabije [Eco 1991, 215]. 
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Katastroficzna dla dziejów ludzkości druga wojna światowa oraz lata tuż po 
niej, w których powstaje Dziecię Europy (1946), dowodzą, iż wiedza w posiadaniu 
„prostaczków” „prowadzi do skutków dzikich i niepoddających się kontroli” 
[Eco 1991, 238]. W tym sensie nakreślona w powieści Imię róży historia ducho-
wości średniowiecznej Europy, której częścią jest opowieść o skutkach przedo-
stania się wiedzy „z biblioteki Abbona” w ręce „tłumu pastuszków” [Eco 1991, 
225], powtarza się. Mając to na uwadze, można stwierdzić, że bibliofilski charak-
ter książki Mitowej jest ważny także z perspektywy sproblematyzowanego 
w utworze Miłosza pojęcia Europy. Poetyckie (i nie tylko) ujęcie tego termi-
nu jest złożone i w dużej mierze kontrowersyjne. Jego niejednoznaczna 
ocena związana jest z jednej strony z szacunkiem do naukowych osiągnięć 
zachodnioeuropejskiej cywilizacji, do jej kulturowego i technicznego postę-
pu, z drugiej – z obawą przed skrajną technicyzacją współczesnego świata, 
strachem przed uprzedmiotowieniem człowieka i bezkrytyczną ufnością 
w „prometejsk[ą] hybris zmierzając[ą] do zbudowania doskonałego społe-
czeństwa (samowystarczalnego ziemskiego raju) czy społeczeństwa satysfak-
cjonującego bez reszty dobrobytu” [Łysień 2005, 132]. W tym sensie trafne 
odczytanie idei Dziecięcia Europy, które jest skierowane do czytelnika o pew-
nym zapleczu intelektualnym, może okazać się trudne dla nieprzygotowanego 
odbiorcy. Polityczna i kulturowa atmosfera w społeczeństwie bułgarskim 
w latach 90. ubiegłego stulecia w dużej mierze stwarzała przychylny kontekst do 
zrozumienia Miłoszowskiego posłania. Perspektywa przyjęcia kraju do Unii 
Europejskiej (urzeczywistniona w 2007 r.) przyczyniała się do rozważań 
o różnorodnych aspektach europejskości. Z drugiej strony w świadomości 
Bułgara nadal są aktualne skojarzenia Europy z siłą, która na przestrzeni 
dziejów tego kraju nie zawsze przyczyniała się do satysfakcjonującego rozwiąza-
nia drażliwych kwestii narodowych. Na przykład wciąż żywa jest pamięć po 
obojętnym stosunku Europy do okrucieństw dokonywanych przez Turków 
na cywilnej ludności podczas Powstania Kwietniowego (1876 r.). Zaś po 
wyzwoleniu kraju spod wielowiekowego jarzma tureckiego (1878 r.) opinia 
mocarstw europejskich (Kongres Berliński z 1878 r.) obawiających się 
wpływu Rosji na Bałkanach zaważyła na rewizji traktatu pokojowego w San 
Stefano i tym samym na zmniejszeniu obszaru ówczesnej Bułgarii. Podobne 
negatywne skojarzenia z Europą umacnia poezja klasyka literatury bułgar-
skiej – Iwana Wazowa (1850–1921), który w wierszach: Do Europy, Dizraeli1 
                                                           

1„Benjamin Dizraeli, 1. hrabia Beaconsfield (1804–1881) – polityk brytyjski należący do Partii 
Konserwatywnej, premier Wielkiej Brytanii w latach 1868 i 1874–1880 […]. Prowadził imperiali-
styczną politykę zagraniczną, wykupując większość udziałów w Kanale Sueskim i doprowadzając 
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[Kym Ewropa, Dizraeli] z tomu poetyckiego Smutki Bułgarii [Tygite na Byłgaria, 
1877] piętnuje dwulicowość i przebiegłość europejskiej dyplomacji. W du-
żym stopniu takie (nie tylko artystyczne) nastawienie do Europy jest swoistą 
odpowiedzią na tradycyjną zachodnioeuropejską konceptualizację Bałka-
nów, odbieranych, postrzeganych jako antypody Europy. Według Marii 
Todorovej, autorki książki Bałkany wyobrażone, Europa: 

[n]a początku XX wieku […] miała już w repertuarze swoich Schimpfwörter, 
czyli słów przynoszących ujmę, nowy termin. Mimo że ukuty niewiele wcze-
śniej, okazał się on trwalszy od tych, za którymi stała wielowiekowa tradycja. 
„Bałkanizacja” zaczęła się odnosić nie tylko do rozdrabniających podziałów 
dużych jednostek politycznych, lecz stała się także synonimem powrotu do 
rzeczywistości plemiennej, zacofania, pierwotności i barbarzyństwa […]. Nie 
trzeba chyba nikogo szczególnie przekonywać, że Bałkany na trwale okre-
ślono „Innym” Europy. Uznano, że mieszkańcy Bałkanów nie pragną przy-
jęcia norm obowiązujących w świecie cywilizowanym [Todorova 2008, 19]. 

Na pierwszy rzut oka – paradoksalnie – podobnie niejednoznaczne egzy-
stowanie kategorii Europy w świadomości bułgarskiej ułatwia odbiór poe-
matu Miłosza. Autor z dystansem rozważa pozytywne i ujemne strony, skła-
dające się na duchowość europejską. Europa to dziedzictwo Kartezjusza 
i Spinozy, to spadek po słowie „honor”, lecz także przebiegłość i wiedza, to 
„złośliwa mądrość”, „ścisłe przepisy”, fałsz, ukojenie kłamstwa, broń „słów 
dwuznacznych”, brak „czułości dla ludzi”, duma „z władzy nad ludźmi”, to 
„pochlebcza żartobliwość”, która wyparła skończony wiek satyry [Miłosz 
1976, 122–126]. 

W swojej książce O satyrze Tomasz Stępień dowodzi: 

Współcześnie określenia „satyra” i „satyryk” nie brzmią dumnie. Ozna-
czają wąską specjalizację, „gorszość” artystyczną, nie zapewniają prze-
pustki do historii literatury, skazują na estetyczną marginalizację […]. Sa-
tyra, od swych początków obarczana dydaktycznymi serwitutami, nieu-
stannie wchodząca w niebezpieczne związki z rzeczywistością pozaarty-
styczną, została wchłonięta przez inne formy, natomiast jako samodziel-
ny „supergatunek” ostatecznie zepchnięta na margines sztuki, w obszary 

                                                                                                                                   
do objęcia bezpośredniej władzy nad Indiami przez królową Wiktorię […]. W 1878 r. Disraeli 
odniósł spory sukces dyplomatyczny na Kongresie Berlińskim, kiedy udało mu się doprowadzić do 
przyznania Bułgarii jedynie częściowej niepodległości, co ograniczało rosyjskie wpływy na Bałka-
nach”. Benjamin Disraeli, http://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli, data dostępu: 10 XI 2010. 



332 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2011 • 1 (7) 

kultury popularnej, społecznej edukacji, polityki i rozrywki. Stała się lu-
dyczną kroniką obyczajowo-polityczną, dokumentem (i instrumentem) 
życia społecznego. 

Co jest warunkiem sine qua non satyry? Krytyczny stosunek do świata, wy-
rażony poprzez jedną z postaci komizmu (od patetycznego sarkazmu po 
subtelną ironię i pure nonsens). Satyra literacka to obraz rzeczywistości wyłania-
jący się ze sposobu pisania, model świata i dyskurs [Stępień 1996, 79–80]. 

Po zapadnięciu „żelaznej kurtyny” utożsamianie Europy z Zachodem na-
biera mocy konstytutywnej. Jak pisze Norman Davies o tej nadal aktualnej 
identyfikacji i jej odniesieniu do „małych” narodów i kultur: 

[w]ciąż powraca pewien określony układ założeń. Założenie pierwsze 
brzmi, że Zachód i Wschód – bez względu na definicję – mają ze sobą 
niewiele lub zgoła nic wspólnego. Z drugiego wynika, że podział Europy 
usprawiedliwiają naturalne i niemożliwe do zniesienia różnice; według 
trzeciego, Zachód zasługuje na miano „Europy”. Założenia geograficzne 
opierają się na wybranych konstrukcjach myślowych o jawnie politycz-
nym charakterze. Tak więc w każdym z wariantów zachodniej cywilizacji 
dostrzega się takie lub inne bardzo ważne jądro i takie lub mniej ważne 
peryferie. W centrum zainteresowania zawsze znajdują się wielkie potęgi. 
Natomiast mocarstwa chylące się do upadku, mniejsze państwa, narody 
pozbawione państw, małe kultury i słabe systemy gospodarcze nie zasłu-
gują na uwagę, nawet jeśli zajmują sporą część sceny, na której rozgrywa-
ją się wydarzenia [Davies 1998, 52]. 

Całokształt twórczości Miłosza, której istotną częścią jest książka Rodzinna 
Europa, nie pozwala na oddzielenie pojęcia „dziecięcia Europy” od tożsamo-
ści Europejczyka i wyobrażenia o europejskości. Jeśli zaś cofniemy się do 
tradycji literatury polskiej, okaże się, że „dziecię Europy” to także Słowianin, 
(„ja, głupi Słowianin”), który według pewnego istotnego działu polskiej 
myśli romantycznej (Mickiewicz, Zaleski, Norwid) patrzy sceptycznie na 
osiągnięcia zachodniego racjonalizmu. 

Na zachód – k łams two –  w i edzy  i błyskotność, 
Formalizm prawdy – wnętrzna bez-istotność, 
A pycha pych! 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Gdy ducha  z mózgu nie wywikłasz tkanin, 
Wtedy cię czekam – ja, głupi Słowianin – 
Zachodzie – ty!… 
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[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Braterstwo ludom dam, gdy  łzy  o suszę , 
Bo wiem, co w ła sno ś ć  ma – co ścierpieć muszę: 
Bo już s ię  znam. 
Pieśń od ziemi naszej [Norwid 1966] 

Proces samopoznania jest nierozerwalnie złączony z tragicznym pozna-
niem dziejów ludzkiego rozumu, których początek wiążemy z historią cywi-
lizacji zachodniej. Jak udowadniają katastroficzne wydarzenia poprzedniego 
stulecia – rozum człowieka zawodzi. Apokaliptyczne wizje w pierwszej czę-
ści poematu Miłosza sarkastycznie komentują możliwości człowieka jako 
istoty inteligibilnej i tym samym uwspółcześniają wyobrażenie o nowym 
wymiarze zła – „zła po Oświęcimiu” [Todorov 1994, 267]. W tym sensie 
utwór Miłosza nie tylko koresponduje z patetycznością takich tekstów, jak 
Powstrzymać Prometeusza Marii Janion czy Rozum poszukuje siebie ks. Józefa 
Tischnera, które problematyzują tragiczne konsekwencje ludzkiej inteligen-
cji, ale i wyprzedza ją: 

Dzisiaj, po doświadczeniach XX stulecia, po raz kolejny pytamy, czy to 
[funkcjonowanie rozumu filozoficznego – K.B.] wystarczy? Czy przy-
padkiem rozum nie powinien się otworzyć na rzeczywistość, która ro-
zum przekracza, nie niszcząc go, a przywracając sobie samemu? Czy nie 
powinno się dokonać przejście od rozumu eksperymentującego (czyli 
zawłaszczającego rzeczywistość i przekształcającego ją wedle swoich ar-
bitralnych i fantazmatycznych projektów) do rozumu doświadczającego 
(otwierającego się na rzeczywistość i przyjmującego ją w całym bogac-
twie i ubóstwie)? [Łysień 2005, 132] 

Powstały w 1946 r., tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej, poemat 
Miłosza jest ważny ze względu na jeszcze dwa istotne aspekty myśli (za-
chodnio)europejskiej, przejawiające się w tym okresie. Mam na myśli nie-
prawomocną z punktu widzenia prawa międzynarodowego umowę jałtańską 
z 1945 r., która umożliwiała sowietyzację krajów Europy Środkowej, w tym 
i Polski. Myślę także o budowanych w tym samym czasie ostojach przyszłej 
Unii Europejskiej, utworzenie której zapowiadała działalność jej architek-
tów: Konrada Adenauera, Roberta Schumana, Jeana Monneta, Alcide’a de 
Gasperego. 

Nasilone problematyzowanie w okresie powstawania Dziecięcia Europy spo-
łecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań integracji europej-
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skiej aktualizuje pytanie o filozoficzną i estetyczną istotę pojęcia europejsko-
ści. W tym sensie ideowe posłanie poematu Miłosza wybrzmiewa w kontek-
ście zakwestionowanego upojenia racjonalnością i wznowionej próby roz-
ważania jej istoty w odniesieniu do uczuciowości. Sens tej opozycji w poło-
wie XX wieku rozważa Traktat metafizyczny [Traité Métaphisique, 1953] Jeana 
Wahla, który poświadczając kryzys rozumu, koncentruje swoją uwagę na 
mocy uczucia jako źródła nowego duchowego życia i moralności. W ten 
sposób zostaje wznowiona wciąż otwarta rozmowa, którą w dwudziestoleciu 
międzywojennym prowadzą przedstawiciele hiszpańskiego egzystencjalizmu 
Miguel de Unamuno i Ortega y Gasset. W przypadku autora O poczuciu tra-
giczności wśród ludzi i wśród narodów oraz esejów poświęconych europeizacji, ale 
także możliwości „zhispanizowania Europy” (españolizar Europa), dialog ten 
dotyczy wywyższanego pierwiastka irracjonalnego, jak i obrony ludzkiej 
(hiszpańskiej) namiętności jako wyrazów głębszej duchowości niż oparte na 
pragmatyzmie psychiczne życie Europejczyka. Z perspektywy twórcy Buntu 
mas dyskusja dotyczy rozwoju Zachodniej Europy, zagrożonej władzą prze-
ciętnego i banalnego umysłu nad świadomością intelektualną i elitarną. 

Wtedy, kiedy wartości są zagrożone, powstaje ironia. Ironiczny chwyt to 
antidotum na bezwyjściowość i brak perspektyw na urzeczywistnienie się 
pożądanych wartości, to możliwość ich przywrócenia za pomocą języka 
dwuznacznego. Właśnie gorzka ironia stanowi podstawowe artystyczne 
podejście Miłosza do odrzucanych przez niego przywar współczesnej euro-
pejskiej cywilizacji, jak i do proponowanych etycznych i estetycznych wy-
miarów ludzkiego zachowania. Ironia to trudny akt słowny; ironiczne, 
a szczególnie autoironiczne ujęcie wymaga obustronnej inteligencji i pewnej 
„wspólnej” wiedzy między uprawiającym ironię i odbierającym ironiczną 
formę mowy. Jak mówi Głowiński, ironia 

stawia […] odbiorcy wyraźne wymagania: musi zostać zidentyfikowana. 
[…] Pojmowanie dosłowne wypowiedzi o wyraźnych intencjach ironicz-
nych (także wtedy, gdy są one ukryte) prowadzi na manowce, staje się 
przyczyną nieporozumień. Niekiedy wynikają one z nieznajomości kodu 
lub z braku obycia z danym stylem, czasem są następstwem nieznajomo-
ści kontekstu, zdarza się jednak, że stanowią pochodne złej woli. Niepo-
rozumienia takie mogą mieć godne pożałowania następstwa praktyczne, 
czasem zaś świadczą o ograniczeniach intelektualnych, w pewnych wy-
padkach natomiast chodzi o mieszaninę tych różnych czynników. Pomi-
janie elementu ironii zdarza się nawet w trakcie recepcji utworów literac-
kich. W pewnych wypadkach wahania czy zróżnicowane pojmowania są 
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nieuchronne, utwór otwiera bowiem w tej materii rozmaite możliwości, 
a status tekstu miewa charakter dyskusyjny. Bywa jednak i tak, że dany 
utwór lub jego fragment bez uwzględnienia współczynnika ironii po pro-
stu się nie tłumaczy. Posłużę się konkretnym przykładem. Sławny 
i wspaniały wiersz Wisławy Szymborskiej Głos w sprawie pornografii w cało-
ści zresztą nasycony ironią, występującą w różnych postaciach i odmia-
nach, zaczyna się od stwierdzenia: „Nie ma rozpusty gorszej niż myśle-
nie”. Wydawałoby się, że jest to zdanie, którego nie można rozumieć do-
słownie jako wyrazu poważnie żywionych poglądów autorki. Jak się jed-
nak okazuje, wówczas gdy ograniczenia inteligencji łączą się z absurdal-
nymi założeniami i ze złą wolą, możliwe jest wszystko. Po wyróżnieniu 
Szymborskiej Nagrodą Nobla pewien autor, określający się mianem fi-
lozofa (powodując się litością, pominę jego nazwisko), wydał paszkwi-
lancką broszurę, w której zajął się także tym wierszem. I rozwodził się 
również o jego pierwszym zdaniu, traktując je jako bezpośredni wyraz 
poglądów poetki. Nad takimi aberracjami można się, oczywiście, nie 
zastanawiać, niczego one nie mówią o utworze, wszystko zaś – o jego 
czytelniku. Ten osobliwy przykład wskazuje krańcowy wypadek ignoro-
wania ironii [Głowiński 2002, 8–10]. 

Bułgarskie tłumaczenie Dziecięcia Europy jest wolne od podobnych niepo-
rozumień (eufemistycznie mówiąc). O adekwatnym odbiorze ironicznego 
podejścia autora do tematu „Europa” decyduje nie tylko wspomniany nie-
jednoznaczny stosunek świadomości bułgarskiej, w tym i świadomości lite-
rackiej, do historycznej roli wielkich mocarstw w dziejach Bułgarii. Arty-
stycznie trafna interpretacja poematu Miłosza jest umotywowana także 
przekładowym doświadczeniem Kati Mitowej. Jej dorobek translatorski, 
w poczet którego wchodzą również tłumaczenia fragmentów Trans-
-Atlantyku Gombrowicza, świadczy o wspaniałej, wiele lat doskonalonej 
umiejętności sprostania artystycznym wymogom przekazywania sensu wy-
powiedzi paradoksalnej, bogatej w różnorakie znaczenia, wypełnionej iro-
nicznym dystansem do tradycyjnie patetycznie opiewanych wartości. Mito-
wej w pewnym sensie łatwiej było pozostać wierną bolesnym, lecz ironicznie 
wyrażonym wnioskom polskiego autora. Ironia – jako złożony „chwyt” 
estetyczny okazuje się domeną nie tylko utworu Miłosza, lecz i współcze-
snej sztuki. W ten sposób ironiczność, która przenika dzisiejsze formy arty-
styczne, odgrywa rolę „wspólnego miejsca”, swoistego pomostu między 
narodowo różnorodnymi faktami literackimi. Ironia jako łącznik sprzyja 
adekwatnemu translatorskiemu odczytywaniu. „Wielka nowoczesna sztuka 
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jest zawsze ironiczna, tak jak dawna była religijna”2 – oświadcza Cesare 
Pavese. Natomiast Iwan Sławow w związku ze współczesną „odmianą” 
ironii dowodzi: 

Ironia zatraciła poetycki urok, inscenizowany demonizm, frywolną żywioło-
wość, swawolną drwinę swego romantycznego pierwowzoru. Jej natura jest 
posępna i mizantropijna, nihilistyczna i ateistyczna z ducha, negująca i burzą-
ca. Ogarnięty nią artysta nie ma poetyckich przeświadczeń swego roman-
tycznego poprzednika, że rozpoczyna pojedynek z nierównymi siłami, że 
przezwycięża za pomocą „boskiej ironii” wszystko, co płaskie i ograniczone 
[…]. „Walka nic nie pomoże. Ironista jest rozpięty na krzyżu ironii, który 
wzniósł własnymi rękami. O n  n i e  w y b i e r a  i r o n i i ,  w  i s t o c i e  t o  
o n a  g o  w y b i e r a ”3 [Sławow 1979, 459, podkr. – I.S.]. 

Takie estetyczne, charakterystyczne dla etosu inteligenta, nastawienie do 
świata stawia kolejne pytanie, wynikające nie tylko z ideowo-poetyckiej rze-
czywistości poematu Miłosza, lecz i z bułgarskiego wariantu utworu. Oba 
teksty problematyzują podstawową dla ludzkiej kultury kwestię. Dotyczy ona 
możliwości poznania prawdy przez śmiech, poprzez zasady komizmu, któ-
rego jednym z wykładników jest ironia. W tym miejscu nie mogłabym nie 
odwołać się do powieści Imię róży, genialnego utworu Eco, który w docieka-
niu prawdy rozważa możliwości dojścia ludzkiego umysłu oraz wyobraźni 
do prawdy przez śmiech, zgłębienia jej poprzez obraz „świata wywróconego 
na opak w stosunku do tego, do którego przyzwyczaiły się nasze zmysły” 
[Eco 1991, 91] (chodzi o „złe obrazy” wypełniające marginesy psałterza 
iluminowanego przez Adelmusa, przypominające figury z płócien Boscha), 
poprzez zniekształcenie. Niebezpiecznie jest pisać o śmiechu, który według 
Wilhelma „jest właściwy człowiekowi, to znak jego rozumności” [Eco 1991, 
152] – być może nieprzypadkowo właśnie druga część Poetyki Arystotelesa, 
poświęcona komedii, zaginęła. Zaginięcie sławnego dzieła nie może być 
rozpatrywane osobno od zawierających się w nim rozważań „o żartach 
i grach słownych jako narzędziach służących do lepszego odkrywania praw-
dy” [Eco 1991, 130]. W rozumieniu bibliotekarza opactwa w Melku żarty są 
„przeciwne do tego [świata – K.B.], który ustanowił Bóg”, gdyż „w jego 
przypowieściach nic nie obraca się w śmiech ni bojaźń” [Eco 1991, 95–97]. 
W przeciwieństwie do „prostej ścieżki”, która prowadzi do prawdy (Bożej), 
                                                           

2 Cyt. za. Sławow 1979, 470. 
3 Glicksberg Ch., 1969, The Ironic vision in modern literature, Hague, s. 16.  
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podobna sztuka, pobłażająca „wizerunkom dziwacznym lub fantastycz-
nym”, na pierwszy rzut oka paradoksalnie w sposób trudniejszy, lecz bar-
dziej istotny może skierować nas ku wiedzy (o Bogu). Dlatego, że istota 
bytu, w tym i sens bytu najwyższego „objawia się […] nam raczej w tym, 
czym nie jest, niż w tym, czym jest” [Eco 1991, 97]. Zamilkły śmiech, brak 
satyry to objawy duchowej stagnacji, znak epok dogmatycznych, czasów 
objętych przez dominantę ideologii. Nieprzypadkowo początek i rozkwit 
jednego z najbardziej krytycznych gatunków – felietonu wiąże się z epoką 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej i zaistniałą wtenczas możliwością urzeczy-
wistnienia zasad wolnego słowa. Duchowe współprzeżywanie w bułgarskim 
tekście ideowych i artystycznych przesłań Miłosza i intelektualne współu-
czestnictwo w jego twórczych intencjach można rozróżnić jeszcze na płasz-
czyźnie przekładu tytułu. Bułgarska tłumaczka zamienia występującą 
w tytule liczbę pojedynczą pojęcia „dziecię” na liczbę mnogą: Czeda na 
Ewropa [Dzieci Europy] i w ten sposób jakoby poszerza obszar oddziaływania 
filozoficznych i estetycznych założeń polskiego autora. „Dziecię” to pojęcie 
szczególne, które kojarzy się z obrazem dzieciątka Jezus, postać którego 
według Bachelarda wskrzesza pamięć/marzenie o niewinnym dzieciństwie 
Chrystusa. Przywraca także wizję utraconej rzeczywistości rajskiej, świata 
dziewiczego i bezgrzesznego. „Dziecię” – to jednak również pojęcie przy-
wołujące znane studium dziecka Nietzschego oraz wyrażonego w Tako rzecze 
Zaratustra pragnienia przemienienia współczesnego człowieka w dziecko. Ta 
najgłębsza duchowa przemiana, następująca po transformacji ducha w wiel-
błąda („powinieneś”) i transformacji w lwa („ja chcę”), wiąże się z możliwo-
ścią przemyślenia/przeżywania zasady egzystencji od nowa, z nowym i do-
skonałym początkiem: 

Niewinnością jest dziecko i zapomnieniem, rozpoczynaniem od nowa, 
grą, kołem, co samo z siebie się toczy, pierwszym ruchem i świętego 
„tak” mówieniem [Nietzsche 1995, 14]. 

Podążając za ukrytymi cytatami, wpisanymi w tytuł i treść utworu Miłosza, 
kreślącymi krąg estetycznych odniesień Dziecięcia Europy, ważnych także dla 
interpretacji translatorskiej, z pewnością nie można zapomnieć o powieści 
Musseta Spowiedź dziecięcia wieku. Rejestrująca objawy choroby wieku i bezsil-
ną próbę jej zwalczania, spowiedź ta łączy występujące również w poemacie 
polskiego Noblisty elementy stonowanego liryzmu z gorzką ironią, przyci-
szonego patosu z rozpaczliwą satyrą. Możliwość pisania na dziecięcej tabula 
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rasa aktualizuje zawsze żywotną kwestię wychowania, której ważność nasila 
epoka oświecenia poprzez dzieła Jana Jakuba Rousseau i Johna Locka. 
W tekście Miłosza swoistą ironiczną kontynuacją zasad pedagogiki opartej 
na rozumności stanowią „rady zdrowego rozsądku”: 

Nie wspominaj o sile, by cię nie posądzono 
Że w ukryciu wyznajesz doktryny upadłe. 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

Niech nie wiedzą usta wypowiadające hipotezę 
O rękach, które właśnie fałszują eksperyment. 

Niech nie wiedzą twoje ręce fałszujące eksperyment 
O ustach, które właśnie wypowiadają hipotezę. 

Umiej przewidzieć pożar z dokładnością nieomylną. 
Po czym podpalisz dom i spełni się co być miało. 

Z małego nasienia prawdy wyprowadzaj roślinę kłamstwa, 
Nie naśladuj tych co kłamią lekceważąc rzeczywistość. 

Niech kłamstwo logiczniejsze będzie od wydarzeń, 
Aby znużeni wędrówką znaleźli w nim ukojenie. 
[Miłosz 1976, 123–124] 

Moralne vademecum podmiotu lirycznego, który problematyzuje relację 
między prawdą a kłamstwem, jest sprzeczne ze znaną definicją Arystotelesa 
dotyczącą prawdy logicznej. W epoce „płynnej ponowoczesności” (Bauman) 
„klasyczne” rozumienie prawdy jako zbieżności sądów z rzeczywistością jest 
nieaktualne. Może więc lepiej przeczytać tę część poematu Miłosza nie przez 
historię prawdy, ale przez dzieje kłamstwa, którego podstawą jest rozbież-
ność między praxis Husserlowskiego „czystego myślenia”, a praktyką życio-
wą. Z punktu widzenia naszego tradycyjnego i już wspomnianego traktowa-
nia zachodniej części europejskiego kontynentu jako symbolu dobra i pięk-
na, sądy (rady) autora także budzą zdziwienie. Dojście do prawdy jednak 
wymaga uwzględnienia kontekstu, w którym wypowiedziane są sądy, nad 
których wiarygodnością się zastanawiamy. W tym sensie ważne jest kompo-
zycyjne umieszczenie sarkastycznie wypowiedzianych wskazówek – pomy-
słów na „dobre” życie. Treść racjonalnych pryncypiów ludzkiego zachowa-
nia wypełnia części poematu, następujące po części I, sarkastycznie ujmują-
cej „wyższość” i „lepszość” tych, którzy przetrwali kataklizm wojenny dzięki 
kierowaniu się praktycyzmem i przebiegłą wiedzą. Życiowe doświadczenie 
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wyniesione z katastroficznych wydarzeń daje prawo podmiotowi lirycznemu 
do moralizatorstwa na temat najbardziej skutecznego „rad sposobu” (Ko-
narski) – dojścia do prawdy o szczęśliwej egzystencji. Droga do niej prowa-
dzi przez gęstwinę ezopowych wypowiedzi, które wznawiają patos satyry 
oświeceniowej i w których pobrzmiewają nuty znanych bajek i przypowieści 
Krasickiego czy Trembeckiego. Przetworzenie sentencjonalnego tonu udzie-
lanych (anty)rad, przeniesienie do języka bułgarskiego aforystycznego i lapi-
darnego stylu polskiego autora wymaga od tłumacza bardzo dobrego po-
znania nie tylko obcej, lecz i rodzimej tradycji satyry politycznej i obyczajo-
wej. W tym sensie poetyckie dokonania Mitowej można odczytać także 
w kontekście najlepszych dokonań bułgarskich klasyków tego rodzaju litera-
tury z XIX i XX stulecia: Petko Sławejkowa (1828–1895) i wspomnianego 
Christo Botewa (1848–1876), jak i satyryków z ubiegłego wieku: Stojana 
Michajłowskiego (1856–1927), Aleko Konstantinowa (1863–1897), Christo 
Smirnenskiego (1898–1923), Radoja Ralina (1923–2004)… Na trafne i zna-
czeniowo wyraźne słowne ujęcia przekładu, świetnie korespondujące z poe-
tycką syntezą oryginału składają się: wybór sensownie „przejrzystych” pojęć, 
ostrość i dobitność artystycznej wypowiedzi, koncentracja na językowo 
zwartym i zarazem bogatym w myślowe odniesienia artystycznym podejściu 
do tekstu. Niełatwo byłoby mówić o (wielo)kulturowym znaczeniu wydania 
bez podkreślenia intelektualnej i artystycznej korespondencji między słowem 
a obrazem. Utrzymane w stylu bolesnej groteski ilustracje autorstwa Leben-
steina to nie po prostu graficzny dodatek do utworu Miłosza, ale pozostają-
cy z nim w artystycznym dialogu świat twórczy wypełniony wyrazami cier-
pienia, goryczą, złośliwą parodią. W ten sposób bułgarska interpretacja Dzie-
cięcia Europy daje możliwość nie tylko określenia jej mianem kolejnego sukce-
su znanej tłumaczki. Jako pierwsze samodzielne wydanie Miłosza w Bułga-
rii, Czeda na Ewropa reprezentuje jedną z najbardziej oryginalnych stron filo-
zoficznej i estetycznej spuścizny polskiego poety. W ten sposób – również 
poprzez bibliofilski model wydania – bułgarska publikacja autorstwa Kati 
Mitowej jakoby zapowiada obraz przyszłych dziejów recepcji Miłosza 
w Bułgarii. Recepcja ta jest dziełem ludzi posiadających świadomość wyso-
kich wymagań twórczych, niezbędnych do następnych spotkań z myślą poe-
tycką polskiego Noblisty. Kolejne translatorskie odczytania Miłosza kojarzą 
się ze wspaniałym stawieniem czoła filozoficznym i estetycznym wątkom 
w twórczości Czesława Miłosza, których istotę odkrywa bułgarski przekład 
Dziecięcia Europy. 
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Miłosz for Bibliophiles 

The article deals with a Bulgarian translation of Czesław Miłosz’s poem Child of Europe. The 
author of the translation, Katia Mitova, was a well-known interpreter of Polish literature and 
an expert in literature. The translation itself, which appeared in fifty numbered copies, forms 
a separate bibliophile edition (the illustrator of the volume was Jan Libenstein). The article 
discusses the aspects connected with the elitism of the edition in the context of interesting 
Bulgarian bibliophile tradition observed in the interwar period, but also in connection with 
ambiguous and difficult to understand concepts found in the poem written by the Polish 
Noble Prize Laureate. The author of the article focuses on the very concept of Europe as it 
appears in the poem and its connotations to the essence of human intelligence and cognition. 
Additionally, the article presents various aspects of irony regarded as a form of speech, im-
portant not only in the process of appropriate comprehension of this poetic work. In transla-
tion, it also helps to attain the correct interpretation of the ideological and artistic contents of 
the poem. 

Key words: Czesław Miłosz, Child of Europe, translation, Bulgarian bibliophile tradition 
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W służbie słowa… 

Z Czesławem Miłoszem rozmawiała  
Małgorzata Anna Packalén Parkman  

Kraków, grudzień 2003 

W połowie 2004 roku zmarł w sędziwym wieku 93 lat Czesław Miłosz, 
laureat Nagrody Nobla w 1980 roku. Tym samym literatura polska straciła 
jednego z najsławniejszych polskich pisarzy XX wieku. 

Mimo zakazu cenzury dzieła Miłosza, w latach, kiedy przebywał on na 
emigracji w Europie i w USA, różnymi drogami docierały do czytelników 
w kraju. Nazwisko Miłosza już wtedy zaczęło nabierać pewnej „mitycznej” 
otoczki, stając się symbolem wolności intelektualnej i wiary w kulturę i litera-
turę niezależną od politycznych okoliczności. Stąd też ja sama nigdy nie 
zapomnę wrażenia, jakie sprawiły na mnie uroczystości związane z przyzna-
niem Miłoszowi Nagrody Nobla w grudniu 1980 roku. Było to krótko po 
moim przyjeździe do Szwecji, gdzie jako początkująca doktorantka w Insty-
tucie Języków Słowiańskich na Uniwersytecie w Uppsali zbierałam właśnie 
materiały do pracy doktorskiej na temat współczesnej poezji polskiej. Pa-
miętam doskonale spotkanie z Noblistą 13 grudnia 1980 w Uppsali, zarów-
no to z publicznością, jak i to w mniejszym gronie, w Instytucie Języków 
Słowiańskich, zaaranżowane przez ówczesnego dyrektora Instytutu, profe-
sora Svena Gustavssona. Czesław Miłosz, z wielką swadą i erudycją, jedno-
cześnie zaś z ogromną dozą humoru odpowiadał na pytania uppsalskich 
literaturoznawców i komentował wydarzenia związane z Nagrodą Nobla. 

Od tego spotkania minęło wiele lat, w czasie których spotykałam Czesła-
wa Miłosza przy różnych okazjach. Nigdy jednak nie sądziłam, że – dziw-
nym zrządzeniem losu – będę tą, która przeprowadzi ostatni długi wywiad 
z sędziwym pisarzem. O wywiad ten poprosiła mnie w październiku 2003 
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roku redakcja Działu Kultury Dziennika „Göteborgs-Posten”, która zamie-
rzała zakończyć obchody Roku Polskiego w Szwecji rozmową z „Grand 
Old Man” kultury polskiej. Siedząc w samolocie, w drodze ze Sztokholmu 
do Krakowa, do ostatniej chwili nie byłam pewna, czy wywiad ten dojdzie 
do skutku. Miłosz bowiem tejże jesieni bardzo chorował i nasze spotkanie, 
wcześniej z tego właśnie powodu przełożone, doszło do skutku dopiero 
w grudniu, przed samymi świętami Bożego Narodzenia. 

Jednakże w dniu wywiadu w drzwiach swojego krakowskiego mieszkania 
powitał mnie niezmiennie ten sam, pełen energii i uroku osobistego starszy 
pan, jakiego pamiętałam z wcześniejszych spotkań. Jego sekretarka i asy-
stentka, pani Agnieszka Kosińska, pomogła mi rozstawić magnetofon, ze 
względu na stan zdrowia Miłosza ustaliliśmy też, że serię zdjęć na zamówie-
nie „Göteborgs-Posten” fotografka Miłosza, pani Elżbieta Lempp, wykona 
później. Tak więc w bardzo kameralnej atmosferze rozpoczęliśmy naszą 
rozmowę – oczywiście, jak można się spodziewać, od tematu Szwecji, zaw-
sze Miłoszowi bliskiej, nie tylko ze względu na Nagrodę Nobla. Mam tego 
dowód, kiedy, na moje pytanie o miejsce literatury w życiu człowieka i jej 
roli w kształceniu umysłu i wrażliwości dziecka, Miłosz odpowiedział, że 
jedną z książek, która wywarła wpływ na jego dzieciństwo i ukształtowała 
go literacko, była „Cudowna podróż” Selmy Lagerlöf, czyli przygody Nilsa 
Holgerssona, podróżującego, jak pamiętają czytelnicy tej książki, na grzbiecie 
gęsi poprzez Szwecję. Z przyjemnością podjęłam ten temat: 

Tak, pamiętam, że wspomniał Pan Profesor w swoim przemówieniu noblowskim fascynację tą 
właśnie podwójną perspektywą: owym połączeniem patrzenia z góry, dającym pewną ogólność 
widzenia, z możliwością obserwowania szczegółów. 
CM: No i, oczywiście, ten motyw zmniejszania się to bardzo literacki dla 
mnie motyw. Oglądanie oczami małego człowieczka i dużego człowieka 
tych samych miejsc. 

Tę podwójną perspektywę ma się też, patrząc na własną kulturę z perspektywy innej kultury. 
Ciekawią mnie bardzo doświadczenia Pana Profesora w tym zakresie. Jak Pan sądzi, co 
odróżnia naszą literaturą polską, co jest w niej specyficznego, na dobre i na złe? 
CM: Oczywiście, zmaganie się z historią. W takich rozmiarach nie znam 
żadnej innej literatury, która by – chcąc nie chcąc – musiała uporać się z tym 
problemem. Poeta polski został przecież wrzucony w zagmatwaną sytuację 
polityczną niezależnie od swojej woli. Po prostu nie zdarzyło się w Europie, 
żeby duży kraj, taki, jakim była Rzeczpospolita Polska, został podzielony 
i znikł z mapy. Takiego zjawiska po prostu w Europie nie było! No i stąd 
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powstał przymus jakiegoś rozwiązania tego problemu dla siebie, jednakże 
wcale się na tym nie skończyło! W XX wieku nastąpił przecież nowy roz-
biór: w 1939 roku Polska znów znika z mapy, podzielona umową między 
Stalinem a Hitlerem. Wytworzyło to mnóstwo sytuacji i powikłań osobi-
stych losów, które zmuszają do zajęcia jakiegoś stanowiska. Wytłumaczyć to 
cudzoziemcom jest bardzo trudno. 

Nasuwa mi się tutaj wiersz Pana, ten chyba najbardziej znany ze wszystkich, przetłumaczo-
ny na wiele języków, „Campo di Fiori”. Krytyka polska zgodnie wierzy, że wiersz ten urato-
wał sumienie Polaków w czasie wojny, pokazując ich obojętność wobec losu polskich Żydów. 
Krytyka zachodnia nie jest jednak o tym do końca przekonana, uważając, że porównanie 
zagłady milionów ludzi do śmierci jednego człowieka – Giordana Bruna – nie bardzo ratuje 
owo polskie sumienie. Jakie są Pana myśli o tym wierszu po latach? 
CM: Po pierwsze, wcale nie skończyła się sprawa tej karuzeli, niedawno jesz-
cze ukazał się artykuł kwestionujący moją prawdomówność, nie tylko zresz-
tą jeden artykuł, ale kilka tekstów, dowodzących, że to metafora wymyślona 
przez Miłosza, że nic takiego nie było. Było to skądinąd powodem m.in. 
korespondencji z Natanem Grossem, który był oburzony artykułami w pra-
sie polskiej. Bo ja rzeczywiście nie wymyśliłem tego, byłem tam, przejeżdża-
łem tramwajem i widziałem. Tematem tego wiersza jest samotność ginących 
i z tego powodu porównanie z Giordanem Brunem może być usprawiedli-
wione. Bo była to śmierć jednostkowa przecież. Stąd też ten wiersz podyk-
towany był rzeczywiście przez jakąś moralną, jakby powiedzieć, niewygodę. 

Również Pana książka „Zniewolony umysł” odbiła się szerokim echem na całym świecie 
i pomogła wielu ludziom zrozumieć mechanizm politycznego usidlenia i zniewolenia, który nie 
zawsze był jasny dla ludzi poza systemem totalitarnym. Ale byli jednak krytycy, którym 
Pana głos wydał się głosem zbyt osądzającym, wywyższającym się ponad tych, którzy, 
w przeciwieństwie do Pana, nie mieli wyboru i nie mogli spojrzeć na siebie z pozycji outsidera? 
CM: Mnie się zdaje, że dzisiaj zagadnienie tej książki jest inne. Przede 
wszystkim, pisałem tę książkę pod wpływem głębokiego wewnętrznego 
konfliktu, głównie dla odbiorcy zachodniego. Dzisiaj stoimy przed zupełnie 
innym problemem: chodzi o to, że jest to książka absolutnie niezrozumiała 
dla młodych pokoleń w Polsce. Głównie pewnie dlatego, że marksizm 
w Polsce nie sięgał głęboko, to było narzucone zachowanie się, narzucona 
ideologia. Stąd główna linia ataków na Zniewolony umysł ze strony polskich 
krytyków, zwłaszcza emigracyjnych, dotyczyła tego, że Miłosz to wszystko 
wymyśla, że nic takiego nie było. Był oportunizm, strach, a cała ta ideolo-
giczna strona, to luksus. Ja, oczywiście, się z tym nie zgadzam, uważam bo-
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wiem, że ideologia, jeżeli chodzi o Polskę, odgrywała dużą rolę, ale w bardzo 
ograniczonych, wyrafinowanych intelektualnie kręgach. Ale czytałem ostat-
nio recenzję ze Zniewolonego umysłu, który teraz ukazał się po rosyjsku. Tak, 
dopiero teraz. I to pisze Viktor Jerofiejev, że gdyby się ta książka ukazała 
parę lat temu, to nie wzbudziłaby żadnego wrażenia, bo byłaby traktowana 
jako lokalny polski fenomen, ale dzisiaj, kiedy widzi się totalitarne tendencje 
w społeczeństwie rosyjskim, ona nabrała znaczenia. W każdym razie ta 
książka, Zniewolony umysł, funkcjonuje na amerykańskich uniwersytetach 
i college’ach, jako część historii XX wieku, natomiast w Polsce nie. 

To paradoks, prawda? 
CM: Rzeczywiście. 

Jednym z motywów wiodących jest motyw rzeki i związanego z tym heraklitejskiego „panta 
rhei”, który powraca w wielu Pana wierszach. Trudno w tym kontekście powstrzymać się od 
zadania Panu osobistego pytania (choć wiem, że nie lubi Pan „biograficznych” pytań), zwią-
zanego z Pana wizytą w 1992 roku i po blisko pięćdziesięciu latach… 
CM: …dwóch… 

… pięćdziesięciu dwóch latach, na Litwie. Dwa lata potem wydał Pan tom wierszy „Na 
brzegu rzeki” – pełen wspomnień i refleksji. Jak odebrał Pan swój powrót – po tak wielu 
latach – do kraju dzieciństwa? 
CM: Myślę, że to, co pisałem o kraju dzieciństwa np. w Dolinie Issy, to jest 
wynik szukania dystansu. Właściwie znajdowania tego dystansu przez odle-
głość, przestrzeń. To nie jest książka sentymentalna. Ale mój powrót na 
Litwę był przede wszystkim powrotem do miejsca, gdzie się urodziłem, 
gdzie spędziłem kilka lat dzieciństwa, tzn. do domu moich dziadków, 
w Szetejniach. Muszę przyznać, że to było bardzo niespodziewane doznanie, 
np. spotkanie się z układem roślinności, tym samym, który pamiętałem 
z dzieciństwa. Za to wiele innych rzeczy się zmieniło, dlatego że byłem ma-
łym człowiekiem kiedyś, tak więc proporcje tego, co mnie otaczało, były 
zupełnie inne. 

No i pewnie też inna perspektywa odbioru? 
CM: Tak, ten powrót do mego domu, a właściwie nie domu, bo domu już 
nie ma, ale bardziej do miejsca, to był pewien wstrząs. Podobnie mój pobyt 
w Wilnie, gdzie spędziłem lata szkolne i uniwersyteckie – miałem dziwne 
wrażenie, że chodzę po mieście zamienionym w muzeum. Na pewno dlate-
go, że nie było już nikogo z tych ludzi, których znałem. Nie było też ich 
dzieci, ponieważ ludność żydowska została wymordowana, a ludność polska 



W SŁUŻBIE SŁOWA… Z Czesławem Miłoszem rozmawiała Małgorzata Anna Packalén Parkman 347 

przeważnie wyemigrowała. Tak że miałem bardzo dziwne uczucie, prawie 
fizyczne, obcowania z duchami ludzi, którzy kiedyś tutaj żyli. 

W wielu rozmowach i wywiadach (ze względu na swój litewski rodowód, choć zapewne nie 
był to jedyny powód) podkreślał Pan myśl, że przedwojenna Polska była krajem zróżni-
cowanym etnicznie, różnorodnym religijnie. Dał Pan temu wyraz w „Dolinie Issy” 
i innych utworach. Jak zapatruje się Pan jednak na całe owo specyficzne dziedzictwo 
„polskości”, patrząc na nie z perspektywy czasu i historii, kiedy to Wilno – po okresie 
przynależności do Związku Radzieckiego – jest dzisiaj stolicą Litwy? I stosunek współ-
czesnego społeczeństwa polskiego do owego spadku? Mogłoby się wydawać, że jest to 
sprawa, która bardziej interesuje ludzi za granicą niż w Polsce?… 
CM: No cóż, spowodowało to wiele lat cenzury komunistycznej, która dała 
czy nałożyła wiele tabu. Był to ogromny nacisk cenzury, który wytworzył 
białe plamy w pamięci, nie wolno było o tym mówić. Tak że sprawa wypę-
dzenia stamtąd, ze Wschodu, była poruszana w prasie emigracyjnej i jest 
poruszana dzisiaj w tak zwanych, no, czymś w rodzaju ziomkostw, ludzi 
pochodzących z Wilna, ale traktowano to niesłychanie stereotypowo, z tego 
powodu właśnie, z powodu tych białych plam, które były. 
W dodatku stosunki narodowościowe są zafałszowane. Pozostaje tylko 
sztampa, obowiązująca przed wojną. Ja jestem jednym z nielicznych, którzy 
próbowali o tym bardziej otwarcie pisać. Jest cała literatura, którą można 
byłoby znaleźć, próbująca to oświecić, ale tu jest, mam wrażenie, jeszcze 
bardzo dużo do zrobienia. Ciekawe, że polska literatura nowoczesna, która 
próbuje oswoić nowe terytoria na Zachodzie, zajęte przez Polaków, np. 
literatura o Gdańsku czy o Wrocławiu, ciągle wraca do Wschodu, ale tak 
mimochodem, bo przecież w Gdańsku czy we Wrocławiu jest ludność 
w dużym stopniu napływowa ze Wschodu. 
To są niesłychanie ciekawe problemy, także socjologiczne. Tego ogromnego 
przesunięcia się Polski ze Wschodu na Zachód. Z wieloma komplikacjami. 
Przecież cała prawie inteligencja wyemigrowała z Wilna, a ci, którzy teraz są 
tam Polakami, powstali, że tak powiem, z niczego, dlatego że nastąpiło ze-
rwanie tradycji i zostały zastygłe pewne sztampy przedwojenne. Tak więc 
stosunki w Wilnie też są dzisiaj bardzo niezdrowe. 

W jakim sensie niezdrowe? Czy dlatego, że w dalszym ciągu nie są przywrócone wła-
ściwe proporcje, czy też dlatego, że to sprawy z przeszłości narzucają pewną specyficzną 
perspektywę? 
CM: Mam wrażenie, że przeszłość, jeżeli nie jest w odpowiednim czasie 
naświetlona, ma skłonność do zastygania w sztampy, w mity i z tego powo-
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du bardzo trudno jest mi się porozumieć z Polakami na Litwie. Czuję się 
skrępowany, zanadto kosmopolityczny. 

Brzmi to w tym kontekście niemal absurdalnie. Ale rozumiem, co Pan Profesor ma na myśli. 
CM: Tak. 

Niejednokrotnie powtarzał Pan w wywiadach, że „duch Litwy” nigdy Pana nie opuścił, 
zainteresowało mnie również to, że porównał Pan Litwę i Polaków tam mieszkających 
z „Finoszwedami”, inaczej mówiąc, Szwedami urodzonymi i zamieszkałymi w Finlandii, 
których językiem ojczystym jest język szwedzki. Ludzie ci, nawet mieszkając poza Finlandią, 
znają się i często utrzymują kontakty. Jednak jeszcze bardziej fascynujące jest to, że wielu 
z nich, nawet tych mieszkających w Finlandii, zupełnie się z tym krajem nie identyfikuje, 
niektórzy nawet nie znają fińskiego albo bardzo słabo mówią po fińsku. Czy było coś podob-
nego u Polaków mieszkających na Litwie? 
CM: Jak najbardziej. Jest to w ogóle fascynujący temat. I gdyby inaczej poto-
czyły się dzieje najnowsze, to niewątpliwie powstałoby pojęcie, u nas na 
Litwie, „Polaków litewskich”. 

Czyli dokładny odpowiednik „Finoszwedów”? 
CM: Tak, dokładnie tak. Ja uważam się za jednego z ostatnich Polaków 
litewskich. 

Czy dlatego, że już nie ma środowiska czy choćby pojęcia? Ani też – jak w przypadku Fino-
szwedów – poczucia jakiejś wspólnej dla kręgu własnej przynależności narodowej? 
CM: Istniały w Wilnie zalążki tego, np. w postaci ideologii tzw. „krajowców” 
i patriotyzmu lokalnego, no, ale to zostało zmiecione. Nie, ja nie mam po-
czucia, że istnieje jakieś środowisko, w którym mógłbym się poczuć tym 
właśnie, kim jestem, tzn. Polakiem litewskim. Szukam dusz pokrewnych, ale 
nie mogę ich znaleźć, bo już jest bardzo późno. 

Panie Profesorze, wracając jeszcze do problemów wykładania literatury polskiej w obcym 
obszarze językowym. Znane jest powiedzenie: „traduttore-traditore”: tłumacz-zdrajca i że 
przekład, choćby najwierniejszy, nie zastąpi nigdy w 100% oryginału. Ciekawa jestem bardzo 
opinii Pana na ten temat jako wykładowcy historii literatury polskiej w sytuacji, kiedy wykła-
dy te oparte były z pewnością w dużym stopniu właśnie na przekładach, studenci często nie 
zdążą czy nie są w stanie przeczytać wszystkich wymaganych polskich utworów w oryginale? 
CM: No tak, ja mam co do tego bogate doświadczenie. Prowadziłem semi-
narium przekładowe. Myśmy tłumaczyli razem ze studentami. 

Tak na gorąco? 
CM: Tak. Nauczyłem się tego w szkole średniej w Wilnie. Nasz profesor 
łaciny wypisywał na tablicy jeden wers Owidiusza i pytał: „No, kto ma co do 
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tego poprawki? Kto inaczej to ujmie?” No i podnosiliśmy palce, dodawali-
śmy coś… 

…do Owidiusza?! 
CM: Tak! I tak właśnie upływała nam cała godzina, czasem na tłumaczeniu 
jednego wersu. I mniej więcej to samo starałem się robić na swoim semina-
rium. Natomiast odkryłem z konieczności sposób tłumaczenia z poetą, 
z którymś z poetów amerykańskich, moim znajomym, nie znającym języka 
polskiego. Ja robiłem wersję angielską, a on nad tym pracował. I w ten spo-
sób przetłumaczyliśmy wiersze Herberta, to był właściwie pierwszy poeta 
tłumaczony przeze mnie, poza tym ułożyłem antologię Postwar Polish Poetry, 
wydaną w 1965 roku… 

…Tak, mam ją na półce w moim uppsalskim instytucie i niejednokrotnie z niej korzystałam 
i nadal korzystam. 
CM: Później zaś natrafiłem na poetów amerykańskich, takich jak Robert 
Hass czy Robert Pinsky i paru innych, obdarzonych nieomylnym słuchem 
językowym i właściwie mój ogromny tom Collected Poems, to dzieło moje 
i innych tłumaczy, głównie Roberta Hassa. Podobno czyta się to bardzo 
dobrze, tak jak w oryginale. Czyli to jest możliwe, ale jest to bardzo rzadkie. 

To chyba dość rzadko spotykana kombinacja – to, że Pan Profesor, jako poeta, ze znajomo-
ścią języka angielskiego, mógł dać ten wstępny przekład, nad którym potem pracował native 
speaker. To wyjątkowa, moim zdaniem, sytuacja, bo w ten sposób miał Pan luksus, że tak 
powiem, ingerowania w tłumaczenia dotyczące Pana własnej poezji, prawda? Mógł Pan sam 
ocenić ten przekład. 
CM: Tak, kiedy biorę do ręki ten ogromny tom Collected Poems, to dziwię się 
sam, bo ostatecznie wszystko przeszło prawie przez moje ręce. 

Jest Pan poetą o światowej sławie, którego dzieła są przetłumaczone na ogromną liczbę innych 
języków. Na przekłady w języku angielskim miał Pan, jak sam Pan powiedział, możliwość 
wpływu. Jeśli jednak chodzi o inne języki – czy nie obawiał się Pan nigdy pewnej „niewierno-
ści” w oddaniu Pana przekazu artystycznego? W jego interpretacji? Może całkiem odmiennej 
od Pana intencji pisarskich? 
CM: Ja na ogół niechętnie odnoszę się do przekładów moich utworów na 
angielski innych, obcych tłumaczy; chcę mieć kontrolę. Jeżeli chodzi o inne 
języki, to już nie mogę nic na to poradzić. Ale na przykład tłumaczenia na 
francuski staram się kontrolować, bo znam język, prawda. Jednak francuski 
zupełnie mi nie leży, więc sam nie umiałbym tego przetłumaczyć na ten 
język. 
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Podkreśla się duży wpływ pejzażu na Pana twórczość. Nie chodzi mi tutaj o pejzaż sentymen-
talny czy nostalgiczny, ale raczej o to, czy jest to pejzaż pamięci i czy zmienia się on pod wpły-
wem czasu i sytuacji czy – przeciwnie – istnieje pewien niezmienny obraz, stanowiący punkt 
odniesienia dla Pana wspomnień czy rozważań? 
CM: Tak, istnieje coś takiego w pamięci, jak północ, południe, wschód i zachód. 

W sensie dosłownym czy przenośnym? 
CM: Dosłownie, według układu osiowego. Na północ, na południe… 

…na wschód…? 
CM: …na prawo, na lewo, na zachód. Bo to zależy od mojego w dzieciń-
stwie układu wzdłuż rzeki. Ja przyłapuję się bardzo często w moich snach, 
do takiego układu osiowego [sic]. 

To fascynujące! 
CM: Tak, krajobrazy się zmieniają, ale nie ten układ. To tak, jak patrzymy na 
mapę, bo przecież na mapę też tak patrzymy: tu jest północ, na górze, połu-
dnie jest na dole. Na lewo i na prawo, prawda – i tak samo we wspomnie-
niach. Ale jeśli chodzi o szczegóły krajobrazu, to ponieważ mieszkałem 
bardzo długo w Kalifornii, dużo obrazów kalifornijskich się w to włącza. To 
taka mieszanina litewsko-kalifornijska. 

W takim razie zadam Panu istotne w tym kontekście pytanie: jak po latach podróży, emigra-
cji i różnych „geograficzno-kulturowych” doświadczeń określiłby Pan swoją tożsamość? Jako 
człowiek czujący i myślący, poeta, uczestnik i obserwator życia zarazem? 
CM: Nie umiałbym jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Może w takim razie zapytam tak: jak Pan sam odnosi się do tego, że przez długie lata 
określano Pana jako pisarza emigracyjnego? Czy utożsamiał się Pan z tym określeniem? 
CM: Ja bardzo nie chciałem być uznawany za pisarza emigracyjnego, ponie-
waż czułem się wyobcowany ze społeczeństwa emigracyjnego, które miało 
swoją historię i swoją mentalność. Ja natomiast byłem związany ze środowi-
skiem literackim i intelektualnym w Polsce. Wolałem uważać siebie za część 
tego właśnie środowiska krajowego, rzuconego paradoksalnie na zachód. Ja 
nie identyfikowałem się z emigracją polską. Było to dla mnie środowisko 
dość obce. Z wyjątkiem „Kultury” Giedroycia, w tym sensie nastąpiło 
u mnie niewątpliwie przejście na pozycje emigranta. 

Ciekawi mnie, jaki jest zatem Pana stosunek do literatury emigracyjnej? 
CM: Mieszkając w Polsce, odkrywam ze zdumieniem, do jakiego stopnia 
cenzura komunistyczna była skuteczna! Stąd też znajomość książek pisanych 
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i wydawanych na emigracji jest w Polsce bardzo skromna. Ludzie nie znają 
nazwisk, nie znają utworów. Dla młodych pokoleń, które rosły wtedy, kiedy 
te książki ukazywały się na Zachodzie, były one niedostępne. Nie tylko nie-
dostępne, ale nawet zupełnie nieznane. I te luki nie zostały nigdy nadrobio-
ne. Nominalnie powiedziano już w latach osiemdziesiątych, że koniec 
z podziałem literatury polskiej na emigracyjną i krajową. Ale dotychczas 
niewiele się w tym względzie zmieniło. 

To prawda, sądzę, że podział ten w świadomości społecznej istnieje nadal. Granica ta jest 
bardzo wyraźna. 
CM: Tak, tak jest, niestety. 

Mam zatem do Pana, niejako w związku z tym, pytanie. Otóż czynnikiem, który najsilniej 
napiętnował literaturę polską w kraju i zagranicą, był bez wątpienia aspekt polityczny, na 
dobre i na złe. Bowiem ów aspekt polityczny był także dość wygodny – i dla pisarzy, i dla 
odbiorców, jako że wszystko można było do niego odnieść, zwłaszcza w warunkach innych 
kultur czy innych kręgów kulturowych. Mam nadzieję, że Pan rozumie, o co mi tutaj chodzi. 
CM: Bardzo dobrze rozumiem. 

Dzisiejsi pisarze mogą się wreszcie wyzwolić od tego specyficznego „kodu polskości”, a przez to 
w naturalny sposób wejść w krąg kulturowy wspólnoty europejskiej, inaczej mówiąc – wpaso-
wać się w kod europejski. Co sądzi Pan na ten temat? 
CM: Mogę pani opowiedzieć jedną rzecz. Właśnie ukazała się książka, moja, 
pod tytułem Przygody młodego umysłu, która się składa z moich tekstów prozą, 
pisanych przed trzydziestym dziewiątym rokiem. To znaczy przed ukończe-
niem przeze mnie trzydziestego roku życia. No i to jest miotanie się młode-
go człowieka pomiędzy dwiema totalnymi ideologiami. Tzn. z jednej strony 
komunizm, z drugiej strony rozmaite odmiany – rodzime i obce – nacjonali-
zmu. A przy tym i rozpaczliwe wysiłki, żeby siebie jakoś określić wobec tych 
dwóch potężnych nurtów. Dzisiejsi poeci czy prozaicy cierpią na absolutny brak 
jakichkolwiek odniesień. I to jest wielka i ogromna różnica. Mnie się jednak 
zdaje, że tutaj nastąpiło jakieś zafałszowanie. Bo Polska nie jest normalnym 
krajem europejskim, nie stała się nim jeszcze, zbyt dużo jest węzłów sięgających 
w przeszłość, zbyt wiele jest komplikacji historycznych, żeby uważać Polskę za 
normalny kraj europejski. Ci pisarze, którzy próbują zajmować się rozmaitymi 
innymi sprawami niż polityczna rzeczywistość, być może się mylą. 

Chodzi chyba o to, żeby ten głos kultury polskiej uczynić słyszalnym, żeby ona mogła się 
przebić. I żeby ta kultura zaistniała w jakiś sposób w nowych politycznie warunkach? Żeby 
nie uległa „macdonaldyzacji”. 
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CM: Nie, problem jest poważny, dlatego że istnieje nacisk kultury masowej, 
międzynarodowej, ta właśnie, jak to pani powiedziała, „macdonaldyzacja”. 

Użyłam tego słowa świadomie. Nie tylko bowiem w Szwecji zawsze i z dużym zainteresowa-
niem śledzono walkę Polaków z komunistycznym (a wcześniej innym) reżimem, Polska była 
w tym sensie „egzotyczna” dla Zachodu. Obecnie pisarze stracili dość dużo ze swej martyrolo-
gicznej otoczki. Obraz bogatej i wyrafinowanej kultury wysokiej, w ciągłej walce z „przemo-
cą”, który na długi czas zdominował pojęcie zachodu o literaturze polskiej, teraz musi ulec 
weryfikacji. 
CM: No, tutaj mi się zdaje, że ta walka z przemocą, walka z cenzurą i tak 
dalej, też ulegały pewnej mitologizacji. Przytoczę tu słowa irlandzkiego poe-
ty Seamusa Heaneya, który powiedział, że poezja polska jemu, jako Irland-
czykowi, bardzo pomogła. Przez swój dystans i duże wyrafinowanie w uj-
mowaniu skomplikowanych sytuacji historyczno-politycznych pozwoliła mu 
uzyskać środki na traktowanie własnego północnoirlandzkiego konfliktu 
w sposób czysto poetycki, tzn. inny niż opowiadanie się po jednej albo po 
drugiej stronie. Ale jednocześnie ze świadomością, że ten konflikt istnieje 
i jątrzy się. I właśnie to połączenie sytuacji historycznej i osobistej uznał za 
wielką zaletę polskiej poezji. 

Jaką funkcję poezja ma zatem do spełnienia w tej nowej rzeczywistości, skoro odebrano jej rolę 
moralnego przewodnika narodu w warunkach ideologicznej niewoli? I ową niekwestionowaną 
przez wieki rolę wieszcza? 
CM: Wie pani, ja osobiście uważam, że Polska ma specyfikę polegającą 
głównie na tym, że jest to kraj katolicki i katolicyzm jest ogromnym proble-
mem dla wielu ludzi dzisiaj. Tu przyznam jednak, że dla mnie Polska jest 
krajem pod wieloma względami niezrozumiałym. Z jednej strony traktowa-
nie obrzędowego katolicyzmu z poczuciem wyższości intelektualisty byłoby 
wielkim błędem. Obrzędowość jest ludziom potrzebna. Ale nie rozumiem 
tych ludzi, że równocześnie zachowują się w życiu tak, jakby katolicyzm nie 
istniał, jakby religia nie istniała. Ja uważam, że to, co jest najciekawsze 
w Polsce, to jest właśnie myślenie religijne. 

Czyli według Pana Profesora to właśnie są te polskie Wartości Ponadczasowe… 
CM: Na pewno! 

…które przetrwają te wszystkie inne polityczne wydarzenia? 
CM: Na pewno! 

To fascynujące! Zatem chciałabym zadać Panu inne pytanie, które mnie jeszcze bardziej 
fascynuje. Niejednokrotnie wypowiadał się Pan na temat utworów polskich pisarek, m.in. 
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Szymborskiej czy Świrszczyńskiej, która właściwie dzięki Panu zaistniała jakby na nowo 
w świadomości literackiej i kulturowej, czy chociażby Manueli Gretkowskiej, „l’enfant terri-
ble”, którą notabene bardzo sobie cenię za jej cięty język i jej satyryczny dystans do wszystkich 
naszych polskich tak szumnie zwanych Wartości Ponadczasowych. Ale czy literatura polska 
pióra kobiet (proszę zauważyć, że świadomie nie używam pojęcia „literatura kobieca”) jest 
według Pana osobnym zjawiskiem, a jeśli tak, to co pisarki te do niej wnoszą? Czym ją 
wzbogacają? 
CM: No, ja się specjalnie interesowałem Świrszczyńską. 

No właśnie, dlaczego? 
CM: Nią, jako przykładem wielkiej, powiedziałbym, rafinady wskutek do-
świadczeń wojennych na przykład. Przecież wiadomą jest rzeczą, że ona nie 
umiała sobie dać rady z tymi doświadczeniami, że późno zaczęła o tym pi-
sać, ale to jest sprawa jakiegoś zbliżenia się do rzeczywistości poprzez do-
świadczenie, właśnie historyczne. I dopiero wtedy ona zaczęła pisać ero-
tyczne wiersze. Tutaj, powiedziałbym, nastąpiło jakieś wyzwolenie kobieco-
ści przez wojnę, ale nie bezpośrednio przez wojnę, jak w wypadku Szymbor-
skiej. Mnie po prostu interesuje filozoficzność tych kobiet. Świrszczyńska 
jest poetką kaligraficzną, że tak powiem. Niekonfesyjną. Tzn. w przeciwień-
stwie do poezji wyznań to jest poezja, która przemienia na przykład związki 
pomiędzy mężczyzną i kobietą w kaligraficzny rysunek: jakiś on i jakaś ona. 

Ciekawie to Pan określił. 
CM: Tak, to raz. A po drugie litość, współczucie, feminizm Świrszczyńskiej nie 
jest feminizmem takim programowym – walki o równe prawa kobiet 
i mężczyzn, ale litości nad losem kobiet bitych, poniewieranych, widać tu po 
prostu przekrój społeczeństwa patriarchalnego, którym jest Polska niewątpliwie. 

Całkowicie zgadzam się z Panem. 
CM: [śmiejąc się] Tak? 

Tak! Proszę zwrócić uwagę na fakt, że słowo „feministka” to w Polsce nadal bardziej lekce-
ważący epitet niż komplement czy choćby neutralne określenie. 
CM: Tak, to też mniej więcej określiło mój stosunek do Świrszczyńskiej, 
mam tu na myśli antyfeminizm krytyków. Ona jest bardzo wybitną poetką, 
ja starałem się zrobić, co można, żeby podwyższyć jej rangę. 

Mnie także Świrszczyńska zawsze fascynowała. Pamiętam, jak na początku lat 70. czyta-
łam jej nowo wydany tomik „Jestem baba”. To było dla mnie absolutne przeżycie, nikt przed 
nią tak nie pisał. 
CM: To prawda. 
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Jeżeli feminizmu by nie było, to wynalazłaby go właściwie Świrszczyńska, w tym pojęciu, jak 
Pan Profesor to określił. 
CM: Tak. 

W tym takim najczystszym wydaniu, żeby przełamać stereotypowe podziały ról między kobie-
tą a mężczyzną, zresztą społeczeństwo polskie jest pod tym względem niesłychanie tradycyjne. 
CM: Bardzo tradycyjne! Dlatego ja bardzo cenię te kobiety, które otwarcie 
oświadczają się ze swoim feminizmem. 

Pana książka „Jakiegoż to gościa mieliśmy” – będąca nowym odczytaniem utworów Świrsz-
czyńskiej – pokazuje wyraźnie, że feminizm nie jest „zachodnią zarazą”, ale pomocnym 
podejściem badawczym, który może wiele czytelnikom uświadomić. Czy w Pana opinii ta 
książka przełamała polskie uprzedzenia wobec „feminizmu” i czy w ogóle było to Pana 
częściowym zamiarem? 
CM: Nie, nie było to moim zamiarem. Moim zamiarem było napisanie 
książki, która by przybliżyła Świrszczyńską i przywróciła jej właściwą rangę. 
A przy okazji ja nie brałem tak poważnie, pisząc książkę, polskiego antyfe-
minizmu, ale przekonałem się stopniowo, że rzeczywiście ma pani rację, że 
jest ta wrogość. 

To na pewno też zwrócił Pan uwagę na napastliwy ton w ogóle w mówieniu o tym, tak jakby 
to było jakieś ośmieszanie. W społeczeństwie polskim nadal istnieje negatywny stereotyp femi-
nistki. 
CM: Tak, tak. 

Cieszę się, że mamy takie samo zdanie na ten temat. To mnie bardzo podniosło na duchu. 
Zwłaszcza, biorąc pod uwagę różnicę płci i generacji między nami. Tym bardziej cenię sobie tę 
opinię Pana Profesora. 
[śmiejąc się]: To dobrze! 

A wracając do głównego wątku naszej rozmowy: jak Pan w takim razie ocenia, tak ogólnie, 
współczesną literaturę polską? 
CM: Ja się staram, kiedy padają tego rodzaju pytania, nie wymieniać nazwisk. 
Bo to jest jakieś żenujące. I jeżeli ja jakieś nazwisko wypowiem, to ma to 
dużą wagę, więc staram się tego wystrzegać. 

Rozumiem. To może zapytam inaczej: który ze współczesnych utworów polskich ostatnich lat 
ma Pana zdaniem szansę wejść w przyszłości do kanonu klasyki literatury polskiej? 
CM: To zależy, jaki okres czasowy bierzemy pod uwagę. 

Zostawmy zatem temat, kto i jak wejdzie do klasyki literatury polskiej, bo faktycznie odpo-
wiedź na to pytanie łączyłaby się z wymienianiem nazwisk. Ale wracając jeszcze do ogólniej-
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szych spraw. Pan wprowadził pojęcie „dwie Europy” w książce „Rodzinna Europa”. A jak 
to wygląda dzisiaj, w pokomunistycznej rzeczywistości, ten podział na „dwie Europy”. Czy 
nadal należymy do „drugiej” Europy, czy się zbliżamy do tej pierwszej? 
CM: Mnie się zdaje, że podział na dwie Europy jest czymś bardzo trwałym. 
Być może inaczej było w XVI wieku, może jeszcze częściowo w XVII, ale 
chodzi o świadomość zachodnich Europejczyków i myślę, że w ich świado-
mości, tzn. w świadomości Francuzów, Belgów, Niemców, Anglików istnia-
ła linia, poza którą zaczynały się białe niedźwiedzie. [śmieje się] „Ubi leones”, 
czyli „gdzie lwy”, jak kiedyś pisano. I myślę, że to jest bardzo zakorzenione 
w świadomości Zachodu, zachodnich Europejczyków. Ile czasu musi upły-
nąć, żeby to zanikło, nie wiem, ale dotychczas ta linia graniczna w świado-
mości zachodnich Europejczyków istnieje, istnieją nawyki, przyzwyczajenia 
i istnieje też kompleks Polski. Właśnie odrzucenia przez Zachód. Ale nie 
zapominajmy, że ów kompleks odrzucenia ma swoje podstawy, na przykład 
w układzie w Jałcie i że po prostu Polska została oddana we władzę Mo-
skwy. Stąpamy więc po gruncie pełnym zadawnionych urazów i mitologicz-
nych przyzwyczajeń. Ale jednocześnie jesteśmy w sytuacji bardzo przejścio-
wej, kiedy może uformują się jakieś nowe stereotypy. Dotychczas chyba się 
nie uformowały. 

Swoje przemówienie noblowskie z 1980 roku zakończył Pan następującymi słowami: 
„Wszyscy jesteśmy tylko i wyłącznie ogniwami łączącymi przeszłość i przyszłość”. 
CM: Dorzucę do tego jeszcze to, o czym dowiedziałem się już później, mia-
nowicie Josif Brodski, z którym się przyjaźniłem, powiedział: „My nie pi-
szemy dla tych, co przyjdą po nas, ale po to, by spodobać się naszym po-
przednikom”. 

Najwyraźniej uzupełniacie się panowie nawzajem. 
CM: [uśmiechając się]: Tak, tak, najwyraźniej… 

A zatem mam ostatnie, osobiste pytanie: jakich pytań Pan nie znosi, Panie Profesorze? Od 
tego chciałam zacząć naszą rozmowę, ale zabrakło mi odwagi… 
CM: Nie myślę, żeby istniał jakiś gatunek pytań, których bym nie znosił. 
Zresztą wszystko zależy od jakości pytającego, prawda? 

* * * 

Tu Czesław Miłosz wybuchnął serdecznym śmiechem, w czym nietrudno 
mu było towarzyszyć. W ten sposób zakończyliśmy rozmowę, która i tak 
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przekroczyła z nawiązką limit czasowy przeznaczony na wywiad. Tak też 
zapamiętam Go na zawsze: nie tylko poprzez Jego dzieła jako wielkiego 
poetę i pisarza, ale także jako fascynującego swą charyzmą rozmówcę, hojnie 
dzielącego się swoimi przeżyciami, refleksjami i doświadczeniami. 

Skrócona wersja wywiadu została opublikowana w „Göteborgs-Posten” 18.01.2004 r.  
pod tytułem: „I ordets tjänst. Ett samtal med Czeslaw Milosz” (s. 56–57). 
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„Zdaje mi się, że to ja w tłumaczeniu z angielskiego 
wprowadziłem termin »środki masowego przekazu«”… 

Miłosz w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ  

Czesław Miłosz był gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach w sierpniu 1997 r. Przyjechał do Cieszyna, aby spotkać 
się z zagranicznymi studentami letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. 
Spotkanie prowadził Marek Pytasz. Była to również okazja do wręczenia Mi-
strzowi nowej książki z serii Biblioteka Interpretacji zatytułowanej Czytając Miłosza, 
której autorem jest Józef Olejniczak. Studenci czytali Poecie własne przekłady 
wiersza Wyznanie, które przygotowali na odbywający się rokrocznie w ramach 
letniej szkoły Turniej Tłumaczy. Noblista wysłuchał tekstu w języku angielskim, 
bułgarskim, czeskim, fińskim, niemieckim, macedońskim, rosyjskim, serbskim, 
słowackim, ukraińskim, a także… tureckim i japońskim. 

Następnie Mistrz czytał swoje wiersze, opatrując je odpowiednimi komenta-
rzami, bo – jak stwierdził – „wierszy bez komentarzy słucha się znacznie gorzej, 
wskazane jest zawsze podać okoliczności, kiedy wiersz został napisany”. 

* * * 

Czesław Miłosz:  
 
Zacznę od bardzo krótkiego wiersza, który napisałem w młodym wieku 

w Wilnie, w mieście mojej młodości. To jest wiersz bardzo prosty; na szczę-
ście, ponieważ proste wiersze są najlepsze. Bardzo często czytam ten wiersz 
w języku angielskim, gdy występuję w Ameryce. Zupełnie dobrze brzmi 
w końcu XX wieku, mimo że był napisany tak dawno. Muszę się pochwalić, 
że niektóre z moich wierszy (właśnie może trochę podobne do tego) figuru-
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ją nawet w antologiach buddyjskich w języku angielskim. Wiersz jest zatytu-
łowany Spotkanie: 

Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych polach, 
Czerwone skrzydło wstawało, jeszcze noc. 

I zając przebiegł nagle tuż przed nami, 
A jeden z nas pokazał go ręką. 

To było dawno. Dzisiaj już nie żyją 
Ni zając, ani ten co go wskazywał. 

Miłości moja, gdzież są, dokąd idą 
Błysk ręki, linia biegu, szelest grud – 
Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia. 
Wilno, 1937 

Kolejny wiersz nosi tytuł Rue Descartes. I do tego wiersza wskazany jest 
komentarz. Kiedy byłem młodym człowiekiem, Paryż był stolicą świata. Do 
Paryża jeździli młodzi poeci, młodzi malarze; był to rodzaj wtajemniczenia. 
Tak samo ja byłem w Paryżu przed wojną przez rok jako student. Później 
po latach powróciłem do Paryża i napisałem ten wiersz: 

Mijając ulicę Descartes 
Schodziłem ku Sekwanie, młody barbarzyńca w podróży 
Onieśmielony przybyciem do stolicy świata. 
Było nas wielu, z Jass i Koloszwaru, Wilna i Bukaresztu, Sajgonu i Marakesz, 
Wstydliwie pamiętających domowe zwyczaje 
O których nie należało mówić tu nikomu: 
Klaśnięcie na służbę, nadbiegają dziewki bose, 
Dzielenie pokarmów z inkantacjami, 
Chóralne modły odprawiane przez panów i czeladź. 
Zostawiłem za sobą pochmurne powiaty. 
Wkraczałem w uniwersalne, podziwiając, pragnąc. 
Następnie wielu z Jass i Koloszwaru albo Sajgonu albo Marakesz 
Było zabijanych ponieważ chcieli obalić domowe zwyczaje. 
Następnie ich koledzy zdobywali władzę 
Żeby zabijać w imię pięknych idei uniwersalnych. 
Tymczasem zgodnie ze swoją naturą zachowywało się miasto, 
Gardłowym śmiechem odzywając się w ciemności, 
Wypiekając długie chleby i w gliniane dzbanki nalewając wino, 
Ryby, cytryny i czosnek kupując na targach, 
Obojętne na honor i hańbę i wielkość i chwałę, 
Ponieważ to wszystko już było i zmieniło się 
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W pomniki przedstawiające nie wiadomo kogo, 
W ledwo słyszalne arie albo zwroty mowy. 
Znowu opieram łokcie o szorstki granit nabrzeża, 
Jakbym wrócił z wędrówki po krajach podziemnych 
I nagle zobaczył w świetle kręcące się koło sezonów 
Tam gdzie upadły imperia, a ci co żyli, umarli. 
I nie ma już tu i nigdzie stolicy świata. 
I wszystkim obalonym zwyczajom wrócono ich dobre imię. 
I już wiem, że czas ludzkich pokoleń niepodobny do czasu Ziemi. 
A z ciężkich moich grzechów jeden najlepiej pamiętam: 
Jak przechodząc raz leśną ścieżką nad potokiem 
Zrzuciłem duży kamień na wodnego węża zwiniętego w trawie. 
I co mnie w życiu spotkało było słuszną karą, 
Która prędzej czy później łamiącego zakaz dosięgnie. 
1980 

Urodziłem się na Litwie, w samym środku Litwy, w powiecie kiejdańskim. 
Litwa była ostatnim krajem Europy, który przyjął chrześcijaństwo. Na Li-
twie zachowały się przeżytki religii pogańskiej. Mnie uczono w dzieciństwie, 
że nie wolno krzywdzić „wodnego węża”, ponieważ jest on spokrewniony 
ze słońcem. A ja złamałem tabu, raniąc „wodnego węża”. 

Może powinienem przeczytać wiersz o kuźni? – kuźnia to miejsce, gdzie 
kuto konie w dawnych czasach. W moim dzieciństwie, w miejscu, gdzie się 
urodziłem, była taka kuźnia. Jako mały chłopiec obserwowałem, jak się 
w niej pracuje. 52 lata później wróciłem na to miejsce, oczywiście kuźni już 
tam nie było. Napisałem wiersz pt. Kuźnia. Ten wiersz nie jest całkowicie 
opisowy, zawiera on pewną moją filozofię: 

Podobał mi się miech, poruszany sznurem. 
Może ręka, może nożny pedał, nie pamiętam. 
Ale to dmuchanie, rozjarzanie ognia! 
I kawał żelaza w ogniu, trzymany cęgami, 
Czerwony, już miękki, gotów do kowadła, 
Bity młotem, zginany w podkowę, 
Rzucany w kubeł z wodą, syk i para. 
I konie uwiązane, które będą kuć, 
Podrzucają grzywami i w trawie nad rzeką 
Lemiesze, płozy, brony do naprawy. 
U wejścia, czując bosą podeszwą klepisko. 
Tutaj bucha gorąco, a za mną obłoki. 
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I patrzę, patrzę. Do tego byłem wezwany: 
Do pochwalania rzeczy, dlatego że są. 
Berkely 1989 

Przyznacie Państwo, że to jest bardzo dogodny wiersz do wprawiania się 
w polskim, bo tu są „lemiesze”, „płozy”, „brony”, rozmaite dziwne już dziś 
słowa. 

Przeczytam jeszcze wiersz pt. Rzeki. Jest to wiersz może niezupełnie aktu-
alny ze względu na okropne powodzie, które się zdarzyły tego lata; rzeki nie 
zawsze są dobroczynne. Po drugie: rzeki są przeważnie zatrute. Ale w mojej 
młodości w Wilnie – Wilja, która tam płynie, nazywana po litewsku „Ne-
rys”, była rzeką jeszcze czystą i mogłem napisać wiersz sławiący rzeki: 

Pod rozmaitymi imionami was tylko sławiłem, rzeki! 
Wy jesteście i miód i miłość i śmierć i taniec. 
Od źródła w tajemnych grotach bijącego spośród omszałych kamieni, 
Gdzie bogini ze swoich dzbanów nalewa wodę żywą, 
Od jasnych zdrojów na murawach, pod którymi szemrzą poniki, 
Zaczyna się wasz bieg i mój bieg, i zachwyt i przemijanie. 
Na słońce wystawiałem twarz, nagi, sterujący z rzadka zanurzeniem wiosła, 
I mknęły dębowe lasy, łąki, sosnowy bór, 
Za każdym zakrętem otwierała się przede mną ziemia obietnicy, 
Dymy wiosek, senne stada, loty jaskółek-brzegówek, piaskowe obrywy. 
Powoli, krok za krokiem, wstępowałem w wasze wody 
I nurt mnie podejmował milcząco za kolana, 
Aż powierzyłem się, i uniósł mnie, i płynąłem 
Przez wielkie odbite niebo triumfalnego południa. 
I byłem na waszych brzegach o zaczęciu letniej nocy, 
Kiedy wytacza się pełnia i łączą się usta w obrzędzie. 
I szum wasz koło przystani, jak wtedy w sobie słyszę 
Na przywołanie, objęcie, i na ukojenie. 
Z biciem we wszystkie dzwony zatopionych miast odchodzimy. 
Zapominanych witają poselstwa dawnych pokoleń. 
A pęd wasz nieustający zabiera dalej i dalej. 
I ani jest ani było. Tylko trwa wieczna chwila. 
Berkeley 1980 

Następny wiersz – Piosenka o końcu świata został napisany w czasie okupacji 
hitlerowskiej w Warszawie. Jest to wiersz dosyć przewrotny czy wręcz iro-
niczny, ujmuje tamtą sytuację nie bezpośrednio, tylko – powiedziałbym – 
ogólnie. Napisałem wtedy pewną liczbę wierszy o tym, co się wówczas dzia-
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ło, ale są to wiersze zbyt tragiczne, żeby je tutaj czytać; poza tym ten wiersz 
oznacza pewnego rodzaju zwycięstwo nad rozpaczą i pesymizmem, jest 
zresztą bardzo dwuznaczny: 

W dzień końca świata 
Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, 
Rybak naprawia błyszczącą sieć. 
Skaczą w morzu wesołe delfiny, 
Młode wróble czepiają się rynny 
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. 

W dzień końca świata 
Kobiety idą polem pod parasolkami, 
Pijak zasypia na brzegu trawnika, 
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa, 
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 
I noc gwiaździstą odmyka. 

A którzy czekali błyskawic i gromów, 
Są zawiedzeni. 
A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, 
Nie wierzą, że staje się już. 
Dopóki słońce i księżyc są w górze, 
Dopóki trzmiel nawiedza różę, 
Dopóki dzieci różowe się rodzą, 
Nikt nie wierzy, że staje się już. 

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, 
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, 
Powiada przewiązując pomidory: 
Innego końca świata nie będzie, 
Innego końca świata nie będzie. 
Warszawa 1940 

I jeszcze wiersz Po ziemi naszej: 
Gdybym miał przedstawić czym jest dla mnie świat 
wziąłbym chomika albo jeża albo kreta, 
posadziłbym go na fotelu wieczorem w teatrze 
i przytykając ucho do mokrego pyszczka 
słuchałbym co mówi o świetle reflektorów, 
o dźwiękach muzyki i ruchach baletu. 
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W formie komentarza do tego wiersza muszę powiedzieć, że nie jest to 
zbyt skomplikowany światopogląd, ja nie wiem bardzo dużo o świecie – 
przyznaję się, trudno. 

Kolejny wiersz to Dar. Wspominałem już, że niektóre moje wiersze figurują 
w antologiach buddyjskich, ten właśnie wiersz został do takiej antologii wybrany 
(oczywiście, po angielsku; ja sam swoje wiersze tłumaczę na angielski): 

Dzień taki szczęśliwy. 
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. 
Kolibry przystawały nad kwiatem kapryfolium. 
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. 
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. 
Co przydarzyło się złego, zapomniałem. 
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. 
Nie czułem w ciele żadnego bólu. 
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle. 
Berkeley 1971 

Kolejny wiersz nosi tytuł Kresy. Słowo „kresy” było używane w Polsce na 
oznaczenie Litwy, Białorusi, Ukrainy. Dla mnie, który stamtąd pochodzę, 
właśnie Polska to były „kresy”. W tym wierszu jednak chodzi o inne „kre-
sy”, mianowicie o brzeg Pacyfiku w Ameryce Północnej, w Kalifornii. 
Wiersz ten jest trudny do zrozumienia dla osób nie obeznanych dobrze 
z literaturą polską, ponieważ odwołuje się do polskiej poezji bukolicznej 
XVII wieku (to poezja pasterska, powiedzmy: imitacja poezji pasterskiej, 
gdzie dużo jest mowy o owieczkach). Cytatu z tejże poezji: „Wolno, moje 
owieczki, wolno postępujcie” użyłem w wierszu o brzegach Pacyfiku, czyli 
o „kresach” – zachodnich kresach Ameryki, najdalszym punkcie, gdzie 
mieszkałem. Byłem wprawdzie też w Japonii, ale Kalifornia jest najdalszym 
punktem mojego zamieszkania: 

„Wolno, owieczki moje, wolno postępujcie” 
W zatokach, wielu, ciemniejącego czasu. 
Lwy morskie z berłami na skalnych tronach. 
Daleko, daleko, rzuć za siebie grzebień, wyrośnie las, 
Rzuć za siebie lusterko, dojrzeje ocean. 
Obalona jest nareszcie dobra sława. 
Żadnych lat, żadnych zegarów, żadnej pamięci o tym jak na klęczkach 
płukaliśmy złoto. 
Siodła chrzęściły i rozpadły się posągi w trawie żubrowej. 
Aż było co ma być. Tylko ziemia i morze. 
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Sól, żółte góry, dąb karłowaty i piana. 
Albatrosom szeptaliby swoje zasługi? 
My wiemy lepiej. Nie zaświadcza nic. 
„Wolno, owieczki moje, wolno postępujcie”. 
Berkeley 1962 

* * * 

Po lekturze wierszy Mistrz odpowiadał na pytania cudzoziemców, studentów 
letniej szkoły. 

Pytanie: Jaka jest, zdaniem Pana Profesora, podstawowa tradycja literatury polskiej? 
Czesław Miłosz: Jest to oczywiście tradycja romantyczna, nie ma na to rady. 
Dotychczas ciągle żyjemy tą tradycją romantyczną, buntując się – ale ona 
jest ciągle obecna. Do tego stopnia, że kiedy papież Jan Paweł II jeździł po 
Polsce i wygłaszał swoje homilie, można było usłyszeć w nich bez trudu 
echo lektur poezji romantycznej. Cała jego historiozofia jest właściwie wzię-
ta z romantyzmu. Romantyzm jest niewątpliwie zawsze odskocznią. Osobi-
ście ceniłem raczej klasycyzm polski, epokę, która poprzedzała romantyzm, 
ale muszę przyznać, że romantyzm stał się pewnego rodzaju matecznikiem 
polskiej literatury. 

Pytanie: Jakie są źródła nazywania poezji jako obowiązku, a literatury jako gospodarstwa? 
Czesław Miłosz: Kiedy się pisze, to ma się świadomość, że należy się do 
pewnego właśnie „gospodarstwa”, tzn. do poezji tworzonej przez naszych 
poprzedników. Gospodarstwo polskiej poezji sięga XVI wieku, głównie 
poezji Reja, Kochanowskiego, a nawet wcześniej. Kiedy tłumaczyłem na 
język polski Psalmy Dawida z hebrajskiego, uważałem, że moim największym 
rywalem był nawet nie ksiądz Jakub Wujek – tłumacz Biblii na język polski, 
ale anonimowy mnich, który przetłumaczył psalmy w XVI wieku. Gospo-
darstwo polskiej poezji jest to gospodarstwo języka polskiego i ma się stale 
to poczucie, że to, co piszemy, dodaje się do tego istniejącego już gospodar-
stwa, że będzie kontynuowane przez następców. Mój nieżyjący przyjaciel, 
poeta rosyjski Josif Brodski powiedział, że pisze się nie dla tych, co czytają 
(współczesnych), ani dla tych, co będą czytać, ale żeby zrobić przyjemność tym, 
którzy żyli przed nami. I to jest właśnie sens gospodarstwa i obowiązku. 

Pytanie: Pan Profesor wspominał, że niewiele wie o świecie. Chciałam zapytać, czy miał Pan 
w swoim życiu taki etap, kiedy był przekonany, że wie? 
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Czesław Miłosz: Bardzo ciekawe pytanie. Wiadomo jest, że kiedy jesteśmy 
młodzi, to jesteśmy głupi. Trzeba to założyć. Wydawało mi się, że bardzo 
dużo wiem, kiedy byłem młody. Ponieważ byłem bardzo gwałtowny, to 
chciałem tępić wszystkich, którzy moim zdaniem byli głupi. Ja byłem mądry. 
Muszę tutaj dodać, że to przekonanie, że należy się do mądrych, jest bardzo 
ciekawe dlatego, że leży ono u podstawy wszystkich ruchów począwszy od 
oświecenia. Już w okresie oświecenia istniały loże masońskie, które chciały 
zmienić społeczeństwo. To były loże mądrych; uważali oni, że ludzie prze-
ciętni są znacznie głupsi, natomiast oni wiedzą lepiej, jak urządzić świat. 
Jeżeli kiedyś byliście na operze Czarodziejski flet Mozarta, to tam przedsta-
wiona jest loża masońska, loża oświeconych, loża mądrych, którzy urządzają 
dobrze społeczeństwo. Od tego czasu w ciągu całego XIX wieku ciągle byli 
ci mądrzy, romantyzm też jest swojego rodzaju spiskiem mądrych przeciwko 
ciemnym i biernym. W komunizmie tak samo: partia to byli ci mądrzy, któ-
rzy chcieli dobrze urządzić społeczeństwo. Ja też jako młody człowiek 
chciałem dobrze urządzić społeczeństwo, wtedy właśnie byłem „ten mą-
dry”. Ale potem mi to przeszło. 

Pytanie: Co myśli Pan Profesor o relacji pomiędzy literaturą a nowymi mediami? 

Marek Pytasz: Tutaj dodam, że Pan Profesor – prawdopodobnie jako pierwszy poeta – 
miał swoją własną stronę WWW w Internecie. 
Czesław Miłosz: Tak, co prawda nie zrobiłem tego sam, ktoś to zrobił. Ja 
miałem do czynienia z radiem już jako młody człowiek. Radio miało wtedy 
bardzo duże znaczenie. Nie było telewizji, nikt o tym nawet nie myślał. Ale 
radio przed wojną w Polsce rozwijało się bardzo dobrze, miało swoją formę 
artystyczną – teatr radiowy. Słuchowiska radiowe, niektóre reżyserowane 
bardzo dobrze, były nadawane na całą Polskę z lokalnych przeważnie radio-
stacji. Wilno miało bardzo dobre programy, bardzo poważne słuchowiska 
robione np. na podstawie utworów starożytnych pisarzy. Pamiętam słucho-
wisko według Platona Obrona Sokratesa. Oczywiście polski romantyzm też 
tam figurował – to było poważne medium. Niedawno występowałem 
w Warszawie zaproszony przez Polskie Radio i nawet dostałem tam odzna-
kę „Diamentowy Mikrofon” za pracę w radiu przed wojną. Tam też nagrano 
moje wiersze; jest płyta CD, na której czytam wiersze swoje i Adama Mic-
kiewicza. Na ogół mój sposób czytania Mickiewicza podoba się bardziej niż 
w interpretacji aktorów. 
Co do telewizji i filmu: zrobiono film według mojej powieści Dolina Issy. 
Moim zdaniem film jest zły, gdyż została zmieniona poetyka książki, a tego 
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nie powinno się robić. Powieść Dolina Issy to nie są wspomnienia, to jest 
fikcja. Wprawdzie jest to powieść oparta na wielu elementach autobiogra-
ficznych, ale bynajmniej nie są to wspomnienia, nie stosuję poetyki wspo-
mnień. Natomiast w filmie zostało to zmienione w rodzaj wspomnień, no-
stalgicznych wspomnień emigranta w Nowym Jorku, zostały do tego dodane 
moje wiersze – zupełnie bezprawnie, na to nie dawałem pozwolenia. 
Występuję ostatnio dużo w telewizji. Jestem już dzisiaj weteranem literatury, 
więc TV chce zarejestrować moje poglądy na różne sprawy. To jest sposób 
mówienia do publiczności, przekazania pewnych rzeczy w dialogu. 

Marek Pytasz: Dodam, że Pan Profesor jako pierwszy w Polsce zajmował się kulturą 
masową, przełożył wiele tekstów dotyczących tej dziedziny ludzkiej aktywności. 
Czesław Miłosz: Tak, ukazał się w latach 50. nakładem paryskiej „Kultury” 
tom, przełożony przeze mnie, amerykańskich esejów o kulturze filmowej. 
Tam już były właściwie poruszone wszystkie te tematy, które dzisiaj są aktual-
ne w Polsce. Muszę tutaj przyznać się do pewnej rzeczy, która mnie trochę 
nurtuje; często używa się w Polsce wyrażenia „środki masowego przekazu” – 
zdaje mi się, że to ja w tłumaczeniu z angielskiego wprowadziłem ten termin. 

Pytanie: W tomie „Na brzegu rzeki” znajduje się niezwykły wiersz „Do Allena Ginsber-
ga”. Chciałem zapytać Pana Profesora o stosunek do Ginsberga, jego poglądy są przecież tak 
różne od tego, co Pan pisze. 
Czesław Miłosz: Znałem Ginsberga, wiele razy go słuchałem, byłem na jego 
występach, znałem go osobiście. Nie bardzo byłem zachwycony jego trybem 
życia, jego filozofią. Mój wiersz Do Allena Ginsberga jest trochę ironiczny – 
bardzo przyjazny i trochę ironiczny. To jest wiersz, w którym ja siebie 
przedstawiam jako takiego „square” – człowieka, który nie jest długowło-
sym, anarchistą, narkomanem i głosicielem tych wszystkich swobód, które 
Allen Ginsberg głosił. Ginsberg powiedział mi potem: „Ty nie jesteś taki 
»square«, jak siebie przedstawiasz”. Tutaj mówię o nim jako o bardzo wybit-
nym poecie, który pomimo dziennikarskiego aspektu swojej twórczości był 
poetą wyrastającym z tradycji Whitmana. 
Dla mnie Walt Whitman jest chyba najwybitniejszym poetą amerykańskim. 
Whitman pisał dużo – jego utwory są często katalogami słów, trudnymi 
dzisiaj do zaakceptowania. Był to jednak „wszystkożerny” poeta, chciał 
wszystko ogarnąć słowami. Tak samo potem postępował Ginsberg. Dla 
mnie twórczość Ginsberga jest bardzo ważnym etapem w poezji współcze-
snej. Ale poetycko jesteśmy na zupełnie przeciwległych biegunach. 
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Pytanie: Wspomniał Pan już o przekładzie psalmów, jak to się stało, że zajął się Pan 
tłumaczeniem Biblii? 
Czesław Miłosz: Bardzo przyjaźniłem się z mieszkającym w Paryżu księ-
dzem Józefem Sadzikiem, który był wyjątkowym księdzem, dyrektorem 
Éditions du Dialogue księży palotynów w Paryżu i on mnie namawiał, że-
bym przetłumaczył psalmy. Powiedziałem mu, że nie mogę przetłumaczyć 
psalmów, ponieważ tłumaczenie ich z łaciny nie jest całkowicie poprawne. 
Tłumaczenia Biblii z łaciny mają swoje złe strony – te przekłady nie są wier-
ne w stosunku do oryginału. Powiedziałem więc, że nie mogę podjąć się 
tłumaczenia, chyba że nauczę się po hebrajsku. Na co ksiądz Sadzik powie-
dział: „no, to się naucz!” Nauczyłem się wobec tego po hebrajsku. (To zna-
czy: nie przesadzajmy!, nie tak, żebym mógł zawołać taksówkę). Nauczyłem 
się jednak biblijnej hebrajszczyzny do takiego stopnia, że wiedziałem, co 
tłumaczę. Każdy werset mogłem przeczytać po hebrajsku i szukać odpo-
wiednich słów. Bodźcem do tego zadania były nie tylko namowy księdza 
Sadzika, ale także względy lingwistyczne. Język polski ma bardzo ładny 
przekład Biblii księdza Jakuba Wujka. Parę dni temu w Krakowie święciliśmy 
czterechsetną rocznicę śmierci Jakuba Wujka. Zmarł w 1597 roku. To jest 
bardzo piękny przekład, tyle że archaiczny. W XX wieku było sporo tłuma-
czeń Biblii na język polski – jednak jest to język przeważnie trochę dzienni-
karski, język nie mający hieratyczności. W pewnym sensie moje tłumaczenie 
było szukaniem języka odpowiedniego dla Biblii, języka hieratycznego. 
Trzeba wiedzieć, że trwa dyskusja nad językiem tłumaczeń Biblii. Mnie cho-
dziło o znalezienie języka, który byłby uroczysty, ale nie archaiczny. Były 
jeszcze inne powody; tłumaczenie Starego Testamentu w Polsce ma pewne 
znaczenie moralne, ponieważ Polska jest krajem, w którym mordowano 
Żydów, krajem Holocaustu. Tłumaczenie Starego Testamentu ma więc pewne 
znaczenie oczyszczające. Przetłumaczyłem Psalmy, przetłumaczyłem Księgę 
Hioba i pięć krótkich tekstów tzw. megilot, Księgę Mądrości z greckiego. 
Z Nowego Testamentu – Ewangelię według św. Marka i Apokalipsę. Pewne oko-
liczności w moim życiu osobistym popychały mnie do tłumaczenia fragmen-
tów Biblii. Moja pierwsza żona była chora bardzo długo, zajmowałem się 
nią, nic innego nie mogłem robić – a tłumaczenie ma to do siebie, że można 
je w każdej chwili przerwać i wrócić do tej pracy. 

Pytanie: Panie Profesorze, a jak pan odbiera książki o sobie samym? 
Czesław Miłosz: Czytam te książki jak książki o kimś, kto jest mi trochę 
znany, ale nie bardzo. 
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Pytanie: Widziałem w metrze nowojorskim Pański wiersz „Spotkanie”. Wie Pan o tym? 
Czesław Miłosz: Tak, to prawda. Ktoś wpadł na pomysł, żeby umieścić 
w metrze wiersze znanych poetów. Ludzie długi czas spędzają w metrze i to 
jest dobry sposób propagowania poezji. Ten wiersz był umieszczony w me-
trze nowojorskim, ale nie tylko ten, wiersze się zmieniały, co pewien czas 
był tam inny wiersz innego poety. Inny mój wiersz był z kolei umieszczony 
w subwayu, czyli w metrze londyńskim. 

Pytanie: Czy nigdy nie miał Pan Profesor ochoty pisać od razu po angielsku? 
Czesław Miłosz: Nie, nigdy. Uważam, że poezja może być pisana tylko 
w języku dzieciństwa, w języku, w którym się mówiło, będąc dzieckiem. 
Tłumaczenie to co innego. Ja jestem poetą języka polskiego. Napisałem 
w życiu tylko jeden wiersz po angielsku. Znałem dość dobrze, od dawna, 
filozofa hinduskiego Raja Rao, który czasami wykłada w Ameryce, przyjeż-
dża na Uniwersytet Teksański. Czytałem tam wiersze, przeprowadziliśmy 
długą rozmowę na temat religii. On jest ze starej rodziny bramińskiej, jego 
religią jest hinduizm – usiłował mnie nawrócić. Ja byłem bardzo oporny, nie 
udawało mu się. Wróciłem do Berkeley i napisałem do niego list w formie 
wiersza, czy też wiersz w formie listu. To Radja Rao jest jedynym moim wier-
szem napisanym po angielsku. 

Pytanie: Bardzo mnie interesuje Pański cykl „Świat (poema naiwne)”. Czy może Pan 
powiedzieć, w jakich okolicznościach powstał ten cykl? 
Czesław Miłosz: To był rok 1943 w Warszawie okupowanej przez hitlerow-
skie wojska. Był to okres bardzo trudny, straszliwy, to po prostu było pie-
kło. Ten cykl wierszy jest wyjątkowo dziwnym zjawiskiem, ja sam zadaję 
sobie pytanie, w jaki sposób mogło dojść do powstania tego cyklu. Chodzi 
o to, że jest to wiersz napisany przeciwko horrorowi, który mnie otaczał; to 
wiersz, który próbuje stworzyć świat łagodny, dziecinny, świat taki, jaki po-
winien być. 
Ja wtedy uczyłem się języka angielskiego i czytałem już łatwiejsze wiersze 
Williama Blake’a, ale nie zdawałem sobie sprawy, że korzystam z jego po-
mysłu, bo on napisał dwa cykle wierszy: Songs of Innocence i Songs of Experien-
ce, które są przeciwstawione sobie. Songs of Experience przedstawia świat 
taki, jaki naprawdę jest; Songs of Innocence przedstawia świat taki, jaki powi-
nien być: łagodny, pogodny, dziecinny. Nie zdając sobie z tego całkowicie 
sprawy, zastosowałem podobny chwyt, to znaczy napisałem „songs of 
innocence” – świat zupełnie inny niż otaczająca mnie straszna, wojenna 
rzeczywistość. 
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Pytanie: Pan Profesor stwierdził wcześniej, że Paryż był stolicą świata, stał się mekką dla 
poetów i artystów. Jaka jest opinia Pana Profesora na temat integracji Europy poprzez kulturę? 
Czesław Miłosz: Istniał podział Europy na Europę A i Europę B, na Euro-
pę lepszą i gorszą. Ten podział nie dotyczył dopiero okresu, kiedy w Jałcie 
część naszej Europy została oddana Związkowi Sowieckiemu; jest to znacz-
nie starszy podział, o dużej trwałości. Otóż osobiście wierzę, że nastąpi 
integracja w tym sensie, że zniknie podział na Europę A i Europę B. I nie 
wiem, gdzie może w przyszłości zaistnieć centrum kulturalne. Może to bę-
dzie w Krakowie, może w Kijowie, a może w Wilnie? W każdym razie moim 
dążeniem i moją nadzieją jest właśnie zniesienie tego podziału. Trochę się 
do tego zbliżamy, ponieważ Paryż stracił swoją pozycję kulturalnej stolicy 
świata. Ośrodek poezji i malarstwa mieści się teraz w znacznym stopniu 
w Ameryce. Lokalizacja centrum ciągle się przesuwa. Miejmy nadzieję, że 
przesunie się także do naszej, wschodniej części Europy. 

Pytanie: Czy Pan Profesor ma jakiegoś niedoścignionego mistrza w kontekście fascynacji 
literackich? 
Czesław Miłosz: Na pewno, na pewno – Mickiewicza. 

* * * 

Spotkanie z Noblistą zakończyło się uroczystym obiadem w restauracji „Tar-
gowa” w centrum Cieszyna. Kiedy wchodziliśmy do środka, okazało się, że 
mieszkańcy miasta zdążyli się już dowiedzieć, że w Cieszynie przebywa Miłosz, 
wykupili wszystkie egzemplarze książek Mistrza, jakie można było dostać 
w cieszyńskich księgarniach, utworzyli w restauracji szpaler i na stojąco, okla-
skami, powitali Poetę. Przed obiadem i później Miłosz składał jeszcze autografy, 
w czasie posiłku o Cieszynie opowiadał mu Zbigniew Machej. 

Na podstawie autoryzowanego przez Poetę zapisu spotkania:  
„Wierzę, że nastąpi integracja Europy”, oprac. J. Malejka, „Postscriptum” 1997, nr 22. 
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Kalina Bahneva, dr hab. prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
-Białej, doc. Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimenta Ochrydzkiego. Badaczka 
polsko-bułgarskich związków literackich, tłumaczka literatury polskiej na język 
bułgarski. Autorka książki Wędrówki słowa poetyckiego (1993), poświęconej poetyce 
bułgarskich przekładów polskiej poezji romantycznej i modernistycznej oraz 
francuskiego symbolizmu od końca XIX w. do lat 20. XX wieku. Autorka książek 
i prac z zakresu komparatystyki słowiańskiej, historii literatury polskiej oraz litera-
tury bułgarskiej. Tłumaczyła m.in. dramaty Witkacego. 

Marek Bernacki, dr hab., adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej ATH 
w Bielsku-Białej. Autor i współautor książek z zakresu literaturoznawstwa, m.in.: 
Słownika gatunków literackich (1999), Jak analizować wiersze poetów współczesnych (2002), 
Leksykon powieści polskich XX wieku (2002), „Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro”. Szkice 
o twórczości Czesława Miłosza (2005), Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej 
literaturze współczesnej (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska) (2010). Współ-
redaktor (z A. Węgrzyniak) 6. tomu pisma naukowego „Świat i Słowo” pt. Czyta-
nie Miłosza (2006). Autor licznych artykułów i esejów publikowanych w kraju i za 
granicą (m.in. „NaGłos”, „Dekada Literacka”, „Ruch Literacki”, „Teksty Dru-
gie”, „Świat i Słowo”, „Slavica Litteraria”, „Znad Wilii”). 

Patrycja Bućko-Żmuda, doktorantka w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpre-
tacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracu-
je nad rozprawą pt. „Homo melancholicus – ontologiczna kondycja człowieka (po)no-
woczesności”. Publikowała w „Pamiętniku Literackim” i w „Tekstach Drugich”. 

Teresa Dalecka, doktor. Od 1997 r. pracownik Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wileńskiego (obecnie Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego). Absolwent-
ka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki pt. Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–
1939, artykułów publikowanych w Polsce i na Litwie. Główne zainteresowania kon-
centrują się wokół zagadnień dotyczących życia literackiego międzywojennego Wilna, 
recepcji literatury polskiej na Litwie, związków literackich polsko-litewskich. 

Maria Delaperrière, profesor dr hab. Przez szereg lat kierowała wydziałem polonistyki 
oraz Europejskim Ośrodkiem Naukowym w INALCO (Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales) w Paryżu. Jest autorką książek: Les avant-gardes 
polonaises et la poésie européenne, (1991), Panorama literatury polskiej od początków do 1822 
(we współpracy z F. Ziejką, 1992), Dialog z dystansu (1998), Polskie awangardy a poe-
zja europejska (2004), Pod znakiem antynomii (2006), La littérature polonaise à l’épreuve de 
la modernité, (2008). Redaktorka kilkunastu książek poświęconych literaturze pol-
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skiej i środkowoeuropejskiej (m.in. Baroque en Pologne et en Europe, 1990; Littérature 
et émigration, 1992; Histoire littéraire de l’Europe médiane, 1998; (Post)modernisme en Eu-
rope centrale, 1999; Mickiewicz par lui-même, 2000; Slowacki aujourd’hui, 2002; Absurde et 
dérision dans le théâtre est-européen, 2003; La poésie polonaise du XX siècle: voix et visages, 
2004; La littérature face à l’Histoire, 2005; Europe médiane, aux sources des identités natio-
nales, 2005; Miłosz et le XX siècle, 2006; Joseph Conrad, un polonais aux confins de 
l’Occident, 2009; Slowacki: lecture contemporaines, 2010; La Pologne multicuturelle, 2010). 

Joanna Dembińska-Pawelec, doktor. Adiunkt w Zakładzie Poetyki Historycznej 
i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Autorka książek: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańczaka; Vil-
lanella. Od Anonima do Barańczaka oraz „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu 
w poezji polskiej XX wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak). 

Constantin Geambaşu, prof. dr, dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu 
w Bukareszcie. Wiceprezes Stowarzsyzenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych 
Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Autor monografii 
o prozie Marii Dąbrowskiej, trzech tomów szkiców krytycznych poświęconych 
literaturze polskiej na tle porównawczym, monografii o kulturze polskiej od X do 
XVII wieku. Tłumacz z języka polskiego na rumuński (m.in. Krasiński, Reymont, 
Wyspiański, Miłosz, Lem, Szymborska, Herbert). 

Kim Jastremski, doktor, stypendystka Fundacji Fulbrighta w Krakowie w latach 1998–
1999. Obroniła dysertację doktorską poświęconą apokatastasis w twórczości Czesława 
Miłosza w 2000 r. na Uniwersytecie North Carolina. Tłumaczka opowiadań Olgi To-
karczuk na język angielski. Aktualnie pracuje w Cooperstown, NY. 

Michał Kłosiński, doktorant w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpreta-
cji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Pisze pracę doktorską o znaczeniu refleksji Jeana Baudrillarda dla współczesnego 
literaturoznawstwa. Interesują go: psychoanaliza, socjologia i dekonstrukcja, 
w szczególności autorzy z kręgu Tel-Quel i francuskiej szkoły socjologiczno-
-politycznej. Drukował w książkach pokonferencyjnych Koła Teorii Literatury 
(Intymność wyrażona (2) oraz Broniewski), w czasopiśmie „Świat i Słowo” oraz w stu-
denckim nieperiodyku kulturalnym „re:presja”. 

Maryna Kazłouskaya, doktor. Prowadzi wykłady na temat języka i literatury biało-
ruskiej w Liceum Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, tłumaczy 
poezję polską XX wieku na język białoruski. 

Wacław Lewandowski, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Literatury Polskiej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk literatury, edytor. Interesuje się 
głównie dziejami literatury Drugiej Emigracji, opublikował m.in.: Józef Mackiewicz. Ar-
tyzm. Biografia. Recepcja, Londyn 2000; „…strofy dla mew i mgieł…”. Z dziejów literatury Dru-
giej Emigracji (i jej relacji komunikacyjnych), Toruń 2005. Opracował edycje komentowane 
utworów J. Andrzejewskiego, M. Danilewicz Zielińskiej, J. Kościałkowskiej, B. Le-
śmiana, J. Mackiewicza, T. Nowakowskiego. Ostatnio w londyńskiej oficynie KON-
TRA ukazał się tom: J. Mackiewicz, B. Toporska, Listy do redaktorów „Wiadomości” 
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(Londyn 2010), z przypisami i komentarzem jego autorstwa. Jest zastępcą redaktora 
naczelnego półrocznika „Archiwum Emigracji”. 

Luigi Marinelli, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Języka i Literatury Polskiej na 
Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Członek zagraniczny PAN i PAU, Towarzy-
stwa Literackiego im. A. Mickiewicza oraz komitetów i rad redakcyjnych polskich cza-
sopism naukowych („Pamiętnik Literacki”, „Prace Filologiczne – seria literacka”, 
„Postscriptum Polonistyczne”). Redaktor naczelny włoskiego rocznika „pl.it – Rasse-
gna italiana di argomenti polacchi”. Autor i redaktor kilku książek (m.in. Storia della 
letteratura polacca, 2004 – tłum. pol. Historia literatury polskiej, 2009) i ponad stu rozpraw i 
szkiców na różne tematy polonistyczne i komparatystyczne. Interesuje się literaturą 
staropolską i Oświecenia, XIX w. (studia o Mickiewiczu i Sienkiewiczu) i XX w. (od 
futuryzmu i „trzech wariatów” do teatru Kantora, poezji Wata itd.). Obok stosunków 
polsko-włoskich i polsko-rosyjskich (Tra Oriente europeo e Occidente slavo, 2008), ważne 
ogniwo jego badań stanowi teoria literatury, ze szczególnym uwzględnieniem proble-
mów historii i historiografii literackiej, oraz teorii i praktyki przekładu literackiego. 

Michał Masłowski, profesor literatury polskiej i dyrektor Departamentu Języka 
i Kultury Polskiej na Sorbonie (Paris IV). Specjalizuje się w literaturze okresu ro-
mantyzmu, teatrologii i antropologii kulturowej Europy Środkowej oraz współ-
czesnej myśli religijnej. Założył dwie grupy badawcze poświęcone Europie Środ-
kowej (GREC i CERCLE), obecnie uczestniczy na Sorbonie w pracach CIRCE. 
Autor około 150 publikacji naukowych, wydał po polsku cztery książki o polskim 
teatrze romantycznym (m.in. Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, 1998; Pro-
blemy tożsamości. Szkice mickiewiczowskie i (post)romantyczne, 2006) oraz po francusku (jako 
redaktor lub współredaktor) szereg opracowań zbiorowych na temat Europy Środ-
kowej (m.in. Histoire des idées politiques de l’Europe Centrale, 1998, nagroda Instytutu; Le 
verbe et l’Histoire. Mickiewicz, la France et l’Europe, 2002; Mythes et symboles politiques en Euro-
pe Centrale, 2002). Współtłumacz na francuski m.in. Dziadów, Kordiana, wierszy Mi-
łosza, dramatów Różewicza i Herberta. Członek PAU. 

Zdzisława Mokranowska, doktor habilitowany, prof. UŚ w Zakładzie Teorii 
Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. prof. Ireneusza Opackiego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią i teorią literatury; jest 
autorką kilkudziesięciu rozpraw i artykułów poświęconych ewolucji form proza-
torskich i poezji dwudziestego wieku. Opublikowała monografie: W świecie prozy 
Henryka Sienkiewicza (2002); Prozy poetów kręgu „Skamandra” wobec tradycji elitarnych 
i popularnych form kultury (2003); Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwasz-
kiewicza (2009). Redaktor tomu prac zbiorowych: Henryk Sienkiewicz. Polak i Euro-
pejczyk (2004), współredaktor „Studiów Sienkiewiczowskich” wydawanych przez 
Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny w Lublinie. 

Ołesia Nachlik, doktorantka w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersy-
tetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Przygotowuje pracę doktorską na temat: Re-
cepcja literatury polskiej na Ukrainie (1991–2005). Specjalizuje się w tematyce estetyki 
receptywnej i dialogu międzykulturowego. Interesuje się problematyką ukraińskie-
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go kanonu współczesnej literatury polskiej. Jest autorką artykułów poświęconych 
zagadnieniom recepcji literatury polskiej na Ukrainie, publikowanych m.in. 
w „Postscriptum Polonistycznym” i w tomach „Literatury polskiej w świecie”. 

Józef Olejniczak, profesor zwyczajny w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie 
Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor ponad 
stu artykułów naukowych i esejów literackich. Redaktor i współredaktor tomów. 
Książki: Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin (1992), W-Tajemniczanie – 
Aleksander Wat (1999), Emigracje. Szkice – studia – sylwetki (1999), Czytając Miłosza 
(1997), Cztery szkice o Gombrowiczu. Kłamstwo nieprzerwane nas drąży (2003), Powroty 
w śmierć (2009). Zajmuje się najwybitniejszymi pisarzami polskimi XX wieku – 
Czesławem Miłoszem, Witoldem Gombrowiczem, Stanisławem Vincenzem, Jerzym 
Stempowskim, Józefem Wittlinem, Brunonem Schulzem, Aleksandrem Watem, Kon-
stantym Ildefonsem Gałczyńskim, Leopoldem Staffem, Józefem Czechowiczem. 
Z wykładami i referatami podróżował między innymi do Nowego Jorku, Wilna, Pary-
ża, Lille, Darmstadt, Frankfurtu nad Menem, Opavy, Neapolu i Bukaresztu. 

Małgorzata Anna Packalén Parkman, prof. dr hab. Kierownik Studiów Poloni-
stycznych w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja). Autor-
ka rozpraw z zakresu polskiej literatury współczesnej, komparatystyki, gender 
studies, recepcji i glottodydaktyki. Najważniejsze publikacje: Pokolenie 68. Studium 
o poezji polskiej lat siedemdziesiątych (1987, 1997), praca z zakresu badań komparaty-
stycznych literatury szwedzkiej i polskiej Under två kulturers ok (2001). Współredaktorka 
i współautorka antologii Swedish-Polish Modernism. Literature – Language Culture (2003) 
oraz pracy zbiorowej The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twen-
tieth-Century Texts (2004). Autorka ponad stu haseł dotyczących literatury polskiej 
w szwedzkiej Wielkiej encyklopedii powszechnej (Nationalencyklopedin, 1990–1999, obecnie 
również online) oraz tłumaczka literatury szwedzkiej na język polski. 

Dariusz Pawelec, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny. Kierownik Zakładu 
Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. 
Ireneusza Opackiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor licznych prac z 
zakresu teorii i historii literatury (poezja XX w.) oraz krytyki literackiej, jak również 
kilku książek, m.in.: Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty (1992), Świat jako Ty. 
Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku (2003), Od kołysanki do trenów. Z 
hermeneutyki form literackich (2006) i antologii poetyckich: Powiedz prawdę. Antologia poezji 
Pokolenia 68 (1990), Martwe punkty. Antologia poezji „Na Dziko” (1994–2003) (2004), 
ogłoszonej także w języku słowackim: Mŕtve body. Antológia poézie zo Sliezska – „Nadivo-
ko”. 1994–2003. Preklad Karel Chmel. (Bratislava 2004) i czeskim Mrtvé body. Antologie 
poezie „Na Divoko” (1994–2003). Přeložil Jan Faber (Ostrava 2006). 

Maria Pushkina, studentka piątego roku na Białoruskim Uniwersytecie Państwo-
wym w Mińsku. 

Roman Sabo, doktor. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Studiował slawistykę na University of British Columbia i University of Toronto. 
Doktorat poświęcony słowiańskiej literaturze autotematycznej (Slavic Metafiction: 
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Witold Gombrowicz’s „Ferdydurke”, Mikhail Bulgakov’s „Master and Margarita”, and 
Vaclav Rezac’s „Rozhrani”). Od roku 1989 mieszka w Vancouver. Poeta i eseista, 
drukował m.in. w „Twórczości”, „Akcencie”, „Frazie”. 

Anna Szawerna-Dyrszka, doktor habilitowany. Adiunkt w Zakładzie Teorii Litera-
tury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Autorka szkiców i esejów dotyczących m.in. poezji drugiej emigracji oraz dwu-
dziestolecia międzywojennego. Efektem jej badań nad literaturą emigracyjną jest 
książka Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka (Katowice 2000). Z zainte-
resowań poezją drugiej awangardy wyrosła książka Śmiech katastrofisty. Teodor Buj-
nicki w kręgu Żagarów (Katowice 2007). 

Kris Van Heuckelom, prof. doktor w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), 
Instytut Slawistyki. Autor licznych rozpraw z zakresu literatury i kultury polskiej, 
tłumacz poezji polskiej. Książki: „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w po-
ezji Czesława Miłosza (2004), Perspectives on Slavic Literatures (2007, współred. David 
Danaher), (Un)masking Bruno Schulz: New Combinations, Further Fragmentations, Ulti-
mate Reintegrations (2009, współred. Dieter De Bruyn). 

Arent van Nieukerken, doktor, profesor w Uniwersytecie Amsterdamskim. Badacz 
literatury polskiej, tłumacz. W 1997 r. w IBL PAN obronił pracę doktorską. W la-
tach 1999-2008 pracował na Uniwersytecie Warszawskim na niderlandystyce. Od 
2001 r. profesor w Uniwersytecie Amsterdamskim. Od 2009 roku członek zagra-
niczny Polskiej Akademii Nauk. Opublikował dwie książki: Ironiczny konceptyzm, no-
woczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu (1998) i Perspek-
tywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie (2007). Autor wielu rozpraw pu-
blikowanych także w Polsce poświęconych poezji polskiego baroku (m.in. Sęp Sza-
rzyński), romantyzmu (m.in. Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid) i poezji 
współczesnej (Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Stanisław 
Barańczak). W jego tłumaczeniu ukazały się: Krim-sonetten en andere gedichten (1998), 
Stygmat (2010) – tomik małych form prozy C.K. Norwida, przekłady poezji polskiej, 
m.in. Lechonia, Miłosza w zbiorowych tomikach poetyckich. 

Lucie Zakopalová, absolwentka polonistyki i komparatystyki Wydziału Filozoficz-
nego Uniwersytetu Karola w Pradze. Doktorantka w Instytucie Studiów Slawi-
stycznych i Wschodnioeuropejskich FF UK. Pracuje w sekcji programowej Insty-
tutu Polskiego w Pradze. Publikacje: Pro cizí oči. Rodná Evropa Czesława Miłosze, 
Sborník Konference mladých slavistů 2010 (w druku), Spisovatel a jeho deník. 
w: Slavica iuvenum X/2009, „I umučili národ polský a pochovali do hrobu.” Obrazy Pol-
ska v díle Adama Mickiewicze. Kuděj 2008/1–2, Co nového u sousedů? O současné polské 
próze. Host do škol 2/2008, „Et in Arcadia ego”. Czesław Miłosz a Kresy. w: Slavica 
iuvenum VII/2006. 
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