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WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie    
 

Kiedy próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie: kim jest dla mnie Miłosz – 
pisarz przecież niezwykle bogaty i różnorodny, oplatający każdy temat siecią 
napięć i antynomii, łączący skrywaną rozpacz z usilnie odbudowywaną na-
dzieją, twórca ewoluujących poetyk i wciąż powracających obrazów, docho-
dzę do wniosku, że jest on przede wszystkim poetą religijnym albo – lepiej, 
dokładniej – poetą religijnego pragnienia, podszytego rozpaczą i wątpieniem. 
Jest też jednym z najciekawszych i najważniejszych myślicieli w kulturze pol-
skiej XX wieku, z uporem przekonującym, że bez namysłu nad najważniej-
szymi, a równocześnie najbardziej podstawowymi kwestiami metafizycznymi, 
takimi jak byt, czas, zło, śmierć, miłość1, nie zdołamy ocalić ofiarowanego 
nam daru człowieczeństwa, a także otwartości na równie ważny dar poza-
ludzkiego świata, który niegdyś Bóg ustami Adama, nadającego imiona stwo-
rzeniom i rzeczom, powołał do istnienia. Jest, wreszcie, z wyboru (obarczo-
nego świadomością dobrowolnie przyjętej na siebie odpowiedzialności) trady-
cyjnym reformatorem polskiego i światowego gospodarstwa poezji, któremu 
marzy się odwrócenie zwycięskich tendencji liryki nowoczesnej. Stróżem 
pojemnych form liryki, nie tylko przekonanym o zasadności, ale i ufającym  
w możliwość przywrócenia sztuce słowa roli akuszera wyobrażeń religijnych 
– obrazów, których liryka, jeśli nie chce stać się zlaicyzowanym surogatem 
sacrum, nie powinna zastępować przeglądającymi się w sobie frazami  
i słowami. Wyobrażeń, które jednak – poprzez pamięć o fundującym je „abso-
lutnym punkcie odniesienia”2 – ukazywać może i musi w ich antropologicz-
nym wymiarze, tak znamiennym dla modernistycznej myśli i estetyki.  

__________________ 

1 Barbara Skarga powtarza za Leszkiem Kołakowskim, że do tych pięciu pojęć redukuje się 
cała metafizyka. Zob. eadem, Kwintet metafizyczny, Kraków 2005, s. 5. 

2 Cz. Miłosz, Traktat teologiczny, w: idem, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1257. Dalsze 
cytaty z wierszy Miłosza przytaczam za tym źródłem, podając w nawiasie tytuł wiersza, skrót 
nazwy tomu oraz numer strony. Nazwy tomów oznaczam następującymi skrótami: PCZ – 
Poemat o czasie zastygłym, TZ – Trzy zimy, O – Ocalenie, ŚD – Światło dzienne, TP – Traktat 
poetycki, KP – Król Popiel i inne wiersze, GZ – Gucio zaczarowany, MBI – Miasto bez imienia, 
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Ta swoiście upodrzędniona, a jednocześnie uwznioślona poetyckość, ro-
zumiana jako równoczesny zapis i narzędzie odbudowywania „wyobraźni 
religijnej”, kluczowej dla ocalenia w XX i kolejnych stuleciach duchowych 
przymiotów podmiotu i cywilizacji, staje się pod piórem Miłosza celem nie 
samym w sobie, lecz pięknym narzędziem, którego używać trzeba ze świado-
mością zalet i ograniczeń językowej formy. Ukazana zostaje jako jedna z naj-
donioślejszych dziedzin ludzkiego rzemiosła i myśli; ważniejsza od filozofii,  
a w pewnym sensie nawet od teologii, jeśli tylko umie, a umieć – przekony-
wać będzie Miłosz – powinna, przełożyć abstrakcyjne pojęcia filozofii i teolo-
gii na porywające człowieka obrazy.  

Wizję tej równocześnie upodrzędnionej i uwznioślonej poetyckości autor 
Ziemi Ulro przedstawiać będzie konsekwentnie w swych tyleż poetologicz-
nych, co historycznoideowych szkicach jako propozycję innej formuły liryki 
nowoczesnej, w jego mniemaniu znów nie tylko możliwej, ale i koniecznej, 
aby przetrwać mogła sama poezja, a także godny swego miana człowiek. Jeśli 
– jak pisał w Sześciu wykładach o dotkliwościach naszego wieku – „stan poezji 
w danej epoce  może świadczyć o żywotności albo wysychaniu życiodajnych 
źródeł cywilizacji”3, to warto poświęcać mu troskliwą uwagę w przekonaniu, 
że zabiegi pielęgnacyjne posłużą także choćby minimalnej poprawie kondycji 
cywilizacji i kultury, budzących w ostatnim stuleciu tak wiele niepokoju, a na-
wet przerażenia. Sprzyjać będą także temu – co nie mniej ważne – iż przy-
najmniej częściowym ukojeniem zakończy się skrywana walka, jaką poeta 
toczy z własną rozpaczą. Poezja jako „budująca lektura” (ZU, 158) stwarza 
bowiem szansę na podtrzymanie „metafizycznego pragnienia cudu” (PO, 204), 
które – podpowiadać będzie Miłosz za Szestowem i Zdziechowskim – jest jedy-
ną sensowną, choć głęboko nieoczywistą odpowiedzią człowieka na dręczące 
go wątpienie i zło częściowo niezawinione, a częściowo obarczające go winą. 
__________________ 

GWS – Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, HP – Hymn o Perle, NZ – Nieobjęta ziemia, K – 
Kroniki, DO – Dalsze okolice, NBR – Na brzegu rzeki, T – To, DP – Druga przestrzeń, OE – Orfe-
usz i Eurydyka, WO – Wiersze ostatnie, WR – wiersze rozproszone. 

3 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 
1987, s. 36. Dalej posługuję się następującymi skrótami na oznaczenie cytatów z książek ese-
istycznych Miłosza i korzystam z wymienionych wydań: PO – Prywatne obowiązki, Olsztyn 
1990, WNZSF – Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989, ZU – Ziemia Ulro, Kraków 
1994, ON – Ogród nauk, Lublin 1991, ZMU – Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985, ŚP – Świadec-
two poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987, MP – Metafizyczna 
pauza, Kraków 1989, WKU – Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 1994, PP – Piesek przydrożny, 
Kraków 1998, ŻW – Życie na wyspach, Kraków 1998. Dwa szkice publikowane na łamach „Tek-
stów Drugich” (1990, nr 5/6) oznaczam skrótami: PPN – Przeciw poezji niezrozumiałej, P – Post-
scriptum. Cytat lokalizuję, podając w nawiasie tytuł szkicu, skrót nazwy tomu, z którego pocho-
dzi, oraz numer strony. 
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Powtarzając znane pytanie Kierkegaarda, czyniąc z niego zresztą raczej 
podpowiedź koniecznej koniunkcji niż potrzebę silnej alternatywy, autor 
Albo – Albo – jako poeta tego pragnienia – dąży w pewnym sensie do niemoż-
liwego. Chce przekroczyć, a jednocześnie nie zagłuszyć wiedzy o podstawo-
wej antynomii nowoczesnego człowieka, jaką jest zawieszenie między bez-
dusznymi prawami nauki i wierzeniami przodków, racjonalnością i duchową 
potrzebą; między determinizmem Natury jako całości i autonomią istnień 
poszczególnych, wolnością i koniecznością; między raniącym doznaniem 
wydziedziczenia a wizją świata ogrodu; rozpaczą a miłością; wysilonym pra-
gnieniem wiary a głębokim zwątpieniem w dobro istnienia, towarzyszącym 
poecie szczególnie silnie w młodości. 

 
Tragizm mojego życia – pisał Miłosz w Ziemi Ulro – został mi odsłonięty w młodym 
wieku jako napięcie dwóch równoważnych i przeciwstawnych sił – afirmacja, otwar-
cie się, dar, przeciwko negacji, wycofaniu się, samokontroli […]. Byłem więc typowym 
salaud według definicji Sartre’a, czyli człowiekiem, który tak się urządza, żeby wie-
rzyć w metafizyczne powody swego indywidualnego istnienia, czyli w to, że jeżeli ży-
je, to został zawczasu do czegoś powołany. […] 
Ładny spokój wiary! Z tajemniczym pociągiem do manichejskiej negacji, do Le moi est 
haïssable Pascala, do zadziwiającego oświadczenia Simone Weil: „Kiedy gdzieś je-
stem, kalam ciszę nieba i ziemi moim oddechem i biciem mego serca”. […] Taki czło-
wiek jak ja jest więc ciągle wystawiony na pokusę skrajnego sceptycyzmu, słyszy  
w sobie głos oskarżający go o niewystarczalność własnego istnienia jako prawdziwą 
przyczynę jego wewnętrznych manipulacji, czyli o zmuszanie się do wiary przy braku 
wiary prawdziwej. (ZU, 263–264)  
 

Ta sprzeczność, o której w tym dramatycznym wyznaniu mówi poeta, 
funduje w moim przekonaniu cały szereg innych, pomniejszych antynomii, 
jakie określają dzieło autora tomu To i Drugiej przestrzeni od pierwszych 
tomów aż po ostatnie. Myśląc o ewolucjach Miłosza, lepiej, jak sądzę, posłu-
giwać się językiem nie tyle cezur i zwrotów (choć i te można opisać), ile 
powracających spięć kontrapunktujących się nawzajem jakości, antynomicz-
nych, a zarazem wzajem oświetlających ambiwalencję tworzących je biegu-
nów: poezji wizyjnej i zmetaforyzowanej oraz poezji dyskursywnej, nastawio-
nej na wyrażanie stosunkowo prostym i czytelnym językiem najważniejszych 
problemów epoki, cywilizacji i nowoczesnego podmiotu; poezji filozoficznego 
uogólnienia, ukazującej każdy szczegół w optyce długiego trwania, co nadaje 
jej wyraźny historiozoficzny i eschatologiczny wymiar, i – z drugiej strony – 
liryki autobiograficznego szczegółu, zapamiętanego zapachu i koloru sukien; 
sztuki słowa, budującej z myślą przede wszystkim o innych płaszczyznę oca-
lenia, a równocześnie świadczącej o wielości doznawanych tylko na własny 
rachunek rozterek, także przejmującego lęku starzejącego się człowieka, po-
stawionego wobec własnej i cudzej śmierci, pytającego o rachunek poczynio-
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nych zasług i popełnionych win. Byłoby to także napięcie między – by posłu-
żyć się terminami samego Miłosza – „myśleniem wierszem” a liryką „myślące-
go ciała”; poezją grozy, która odkrywa umysł wydziedziczony, rozważając 
potrzebę restytucji tego, co Miłosz nazwie za Dostojewskim wyobraźnią reli-
gijną i koniecznością uprawiania „wiary filozoficznej”, i – z drugiej strony – 
poezją ekstatycznego zachwytu istnieniem, „namiętnej pogoni za Rzeczywi-
stością” (Poeci i rodzina ludzka, ŚP, 25), czy – ujmując rzecz w kategoriach 
poetyki – poezją ironicznego dyskursu i epifanijnego opisu; wreszcie otwiera-
jące tę poezję napięcie między gnozą a afirmacją tego, „co napełnia nas rado-
ścią przez to po prostu, że istnieje” (Spór z klasycyzmem, ŚP, 70).  

Wyliczony tu w skrócie szereg najważniejszych par, a równocześnie na-
pięć, można by uszczegóławiać, pamiętając, że wzajem się przecinają i że nie 
ma tu podziałów ostrych i klarownych. Przeciwnie, rysem charakterystycz-
nym dla twórczości Miłosza jest ich wzajemne spięcie i dopełnianie. 

Autor Nieobjętej ziemi – będąc poetą, jak pozostali twórcy liryki nowo-
czesnej, silnych antynomii – stara się jednak raczej je przekraczać niż 
wzmacniać. Pokonywać, co nie znaczy, że znosić. Wręcz na odwrót. Wydo-
bycie sprzeczności służy tu nieodmiennie rozpoznaniu, że „groza i część 
mogą w nas trwać jednocześnie”, a także – może przede wszystkim – iż wo-
bec tego rozpoznania jesteśmy odpowiedzialni za wybór tej, a nie innej 
praktyki sztuki słowa, poczyniony w odpowiedzi na doświadczaną rozterkę. 
Również – jak uczy Simone Weil – że „sprzeczność jest dźwignią transcen-
dencji” (ZU, 258).  

 
Człowiek musi pojmować Boga jako wycofującego się, nieobecnego, a zarazem wie-
rzyć w jego opatrznościową interwencję, czyli dobro, nieskończenie odległe, znajduje 
jednak sposoby działania […] i jest obecne jako najmniejsze z ziaren w duszach ludzi 
[…]. I czyż inaczej niż jako nierozwiązywalną sprzeczność możemy godzić, jak to robi 
ona [S. Weil – A.S.], zachwyt nad harmonią i niewinnością Natury, która według niej 
jest Dziewiczą Matką wcielonego Boga, z twierdzeniem, że Bóg swoją królewską wła-
dzę odstąpił Księciu Tego Świata? […] Simone Weil mnie nauczyła, że moja nienawiść 
do życia nie zasługuje na bezwzględne potępienie, bo tęsknota do czystości może 
przyoblekać się w chorobliwość. I że moja miłość do życia, równie silna, jest nie mniej 
rzeczywista, skoro żyjemy sprzecznościami. (ZU, 258–259)  

 
 – pisał Miłosz w Ziemi Ulro. Książka ta zawsze wydawała mi się najważniejsza 
spośród wszystkich eseistycznych tomów poety. Dlatego właśnie od jej lektu-
ry, jako biografii duchowej twórcy Ocalenia, rozpoczynam swoje rozważania, 
traktując ten wstępny rozdział także jako – mam nadzieję, że czytelną – wy-
kładnię mojego sposobu rozumienia Miłosza. Staram się w tym pierwszym 
szkicu pokazać, w jaki sposób spór z naukowym światopoglądem poeta prze-
kształca płynnie w prowadzone pospołu z ważnymi dla siebie autorami i filo-
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zofami poszukiwanie argumentów „za” i „przeciw” rozdwojeniu. Ten dialog 
doprowadza ostatecznie do myśli, która bez naiwnego optymizmu pozwala 
mimo wszystko zawrzeć swoisty rozejm między rozpaczą i nadzieją, a przy-
najmniej wskazać horyzont, w jakim taki rozejm jest możliwy. Wyjawia także 
istotę, wystawianego na ciężkie próby, związanego przede wszystkim z pyta-
niem unde malum, religijnego wychylenia poety – „pragnienia cudowności”, 
którego wagę autor Ziemi Ulro podkreślał niejednokrotnie, także w Świadec-
twie poezji, pisząc, że to właśnie dzięki niemu w ciągu wielu wieków historii 
„pomiędzy religią a poezją istniał jakby sojusz” (Lekcja biologii, ŚP, 52).  

Kolejne rozdziały (wypełniające część pierwszą książki: Myśli i słowa) przy-
bliżają wymienione wyżej antynomie, określające myśl, sztukę słowa i działa-
nia Miłosza jako stróża „gospodarstwa polskiej poezji” (WKU, 5). Pierwszy, 
poświęcony pytaniu o rolę gnozy w estetyce Miłosza, dotyczy antynomii  
w pewnym sensie najważniejszej, bo opisującej wspomnianą już istotę tragi-
zmu, w świetle którego autor Trzech zim i Drugiej przestrzeni postrzegał wła-
sne życie, a którego znaczenie jego liryka i eseistyka potwierdzają w oczywi-
sty sposób. Trzy następne wypełniam powolnym czytaniem programowych 
tekstów Miłosza – od opublikowanego w latach czterdziestych Listu półpry-
watnego o poezji, poprzez Świadectwo poezji z lat osiemdziesiątych, aż po 
ostatnie „manifesty” twórcy z początku końcowej dekady ubiegłego wieku: 
Przeciw poezji niezrozumiałej i Postscriptum. Lektury te ubieram w kształt 
powtarzanego bynajmniej nie retorycznie pytania o klasycyzm, realizm i an-
tymodernistyczność Miłosza, ilustrując lekturę tekstów programowych inter-
pretacją jego wierszy. 

Część druga zawiera dwa dialogi z twórcami, których liryka i programy 
estetyczne wydają mi się ważnym punktem odniesienia dla twórczości Miło-
sza – Aleksandrem Watem i Osipem Mandelsztamem. Wybór ten w pierw-
szym momencie wydać się może dość nieoczywisty. Gdy szukamy ważnych 
rozmówców Miłosza, wobec których on sam raz po raz powtarzał gest pro-
wokacyjnego wyzwania, przychodzą na myśl wpierw Zbigniew Herbert i Ta-
deusz Różewicz. Z pierwszym Miłosz toczył przez lata dialog na temat  
historii i historyczności, pytając o rolę, jaką przydać wypada pamięci w bu-
dowaniu społecznej i narodowej tożsamości, o sposób bycia „w” i „wobec” 
historii, a w konsekwencji – wcale nie marginalnie – o kryteria ocen własnych 
historycznych postaw i wyborów. Z drugim rozprawiał o istocie i źródłach zła. 
Tematy to niezwykle ważne i niejednokrotnie opisywane. Przygotowuję od-
rębny, im poświęcony, zbiór szkiców. W przedstawianej książce postanowiłam 
przyjrzeć się spotkaniom rzadziej rekonstruowanym i mniej się narzucają-
cym, a przy tym, jak sądzę, nie mniej ważnym i ciekawym z dwu co najmniej 
względów. Po pierwsze, w obu przypadkach (szczególnie w odniesieniu do 
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autora Zeszytów woroneskich, ale w mniejszym stopniu także w stosunku do 
Wata) Miłosz posługuje się w tych odniesieniach nie tylko eksplikowaną tezą, 
ale także, równie często, niedomówieniem, znaczącym przemilczeniem, elip-
są. Warto zapytać o znaczenie tych interpretacyjnych luk, swoiście aksjologi-
zujących przywoływaną twórczość, a nade wszystko – uświadamiających 
wybiórczy punkt widzenia Miłosza. Owe nieoczywiste i niestematyzowane 
spotkania i rozejścia poety z Mandelsztamem i Watem, opisywane tu – szcze-
gólnie w odniesieniu do autora Rozmowy o Dantem – jako dialog w pewnym 
stopniu fingowany, pełnią rolę doskonałego tła dla wydobycia jakże charakte-
rystycznej dla Miłosza wstrzemięźliwej postawy wobec liryki otwarcie ciem-
nej, tragicznej, nie skrywającej bólu i negatywności. Uchwycenie tych interesu-
jących mnie przemilczeń i elips Miłosza czytelnika wymaga jednak uprzed-
niego przedstawienia postaw, z którymi Miłosz zwolennik „budujących  
lektur” (ZU, 158) i Miłosz poeta innej formuły nowoczesności mniej lub bar-
dziej skrycie polemizuje i które bardziej lub mniej stanowczo odrzuca. Dlate-
go dialogi autora Komentarza do „Ody do Stalina” i O wierszach Aleksandra 
Wata poprzedzam w książce szkicami poświęconymi poetologicznym roz-
ważaniom twórców Mojego wieku i Słowa i kultury. Dialogowi towarzyszy tu 
zatem i każdorazowo go poprzedza prolog poświęcony kolejno myśli este-
tycznej Wata i Mandelsztama, służący wydobyciu tych wątków ich rozważań, 
które dotyczą zagadnień ważnych także dla namysłu poetologicznego autora 
Przeciw poezji niezrozumiałej. Dopiero tak zarysowane tło pozwala bowiem 
pokazać istotę wyborów i celowych zaniechań Miłosza, które – powiem od 
razu – budzić mogą niejednokrotnie chęć sporu z mistrzem pokonywanej 
rozpaczy.  

Zanim oddam głos poecie i jego rozmówcom z Ziemi Ulro, chciałabym 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny dla mnie aspekt Miłoszowego myśle-
nia o człowieku i twórcy jako o homo religiosus. Aspekt pozwalający uzmy-
słowić sobie oczywistą i w pewnym sensie podstawową dla autora Kronik nić 
wiążącą wspólnotę wiary i kultury, w tym w szczególny sposób poezji, a także 
równie silnie zaakcentować, że rola tej ostatniej w spełnianiu metafizycznego 
pragnienia okazuje się tyleż konieczna, co niewystarczająca.  

Otóż homo religiosus Miłosza, w pierwszej i najbardziej podstawowej – 
by tak rzec – odsłonie, to homo ritualis. Pisząc o Gombrowiczu, z którym 
zasadniczo i często się spierał, poeta podkreślał, że ceni jego wysiłki, aby czło-
wieka pokazać właśnie jako zwierzę obrzędowe. „Najpierw homo sapiens, póź-
niej homo faber, a dla nas przede wszystkim homo ritualis” (ZU, 60). Swój 
własny stosunek do katolickich obrzędów określał w latach siedemdziesiątych 
następująco: 
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[...] wiele wody upłynęło w europejskich i amerykańskich rzekach od tamtego czasu, 
kiedy dumnie oświadczałem, że z polskim katolicyzmem nie chcę mieć nic wspólne-
go, i ponieważ wiele przeżyłem, pycha moja została nadkruszona. […] Struktury spo-
łeczne, które w jakiejś mierze chronią człowieka od popadania w skrajne zło, zasługu-
ją na szacunek. […] zalet obrzędu, który wprowadza w wymiar sakralności, nie wolno 
lekceważyć […]. Cała polska kultura (nie lepszy to termin niż „struktura” i równie 
oporny analizie) jest „wierząca”, jeżeli, a chyba to niewątpliwe, najpełniej reprezentu-
je ją Pan Tadeusz, pieśń o błogosławieństwach ziemi. Ale przecież stopniowo zatrze 
się pamięć jasełek, chóralnych litanii w gronie domowników i czeladzi, rytualnych 
obżarstw dwa razy do roku i nie da się utrzymać katolicyzmu tak obyczajowego, że 
religia została w nim pochłonięta przez polskość. (ZU, 261–262) 

 
Pochłonięty przez polskość, czyli zniwelowany do poziomu obyczaju po-

zbawionego źródłowych, teologicznych sensów, religijny obrzęd staje się za-
chowaniem nietransparentnym wobec tego, czego przez wieki był czytelnym 
znakiem. Rozpoznanie to określa, jak sądzę, jeszcze jedno ważne napięcie 
Miłoszowej liryki. Tworzy je rozdarcie, jakie może pojawić się – i niejedno-
krotnie się pojawia – między rytuałem a trudną do przyjęcia, niemożliwą, bo 
nieogarnianą rozumem, prawdą wiary, o której polemizujący z gnostykami 
Tertulian powie, że „trzeba w nią wierzyć, ponieważ jest absurdalna”. Rytuał 
otwiera na sacrum, broni i zabezpiecza – jak podkreśla Miłosz – przed po-
padaniem w skrajne zło. Jest też swoistym kołem ratunkowym dla tych, któ-
rych pamięć uległa zniszczeniu wskutek doznanych traum. Otwarty na sche-
matyzację i bezmyślne powielenie nie ułatwia jednak, a wręcz niejednokrotnie 
może utrudniać, otwarcie się na absurd wiary.  

Piszę o tym w przekonaniu, że Miłosz w podobny sposób określa pod-
stawowe przymioty – zalety i wady – klasycznej poetyckiej formy, do której 
pozostaje zasadniczo przywiązany. Świadczą o tym dobitnie jego teksty pro-
gramowe z różnych lat, ale także wiersze, nawet te znaczone dyskursywną 
ironią oraz wychylone ku sylwicznej formie wypisów i kolażowych poematów. 
Nieprzypadkowo w jednym z późnych wierszy autor tomu To wyznawał: „za-
nadto cenię styl, żeby ryzykować” (Przepis, T, 1161). 

Poza budującą formą ocalającej poezji, prostej i epifanijnej zarazem, pod-
trzymującej, ale i łagodzącej, absurd tkwiącego za nią doświadczenia i skry-
wanego tragizmu – podobnie jak poza obrzędem – rozpościerają się pola, na 
które wkraczając, narażamy się na spotkanie oko w oko z tajemnicą wiary lub 
– jeśli rzecz dotyczy tego, co funduje podmioty Miłoszowej poezji, zagłuszają-
cych swą rozpacz – spotkanie z własnym chaosem.  

Miłosz widząc w homo ritualis konieczny, ale niewystarczający warunek 
homo religiosus, zdaje się do tego brakującego dopełnienia i przekroczenia  
w sferze ludzkiej duchowości namawiać. Równocześnie nie odważa się raczej 
(a jeżeli już, to tylko na chwilę) ryzykować utraty oparcia w stylu, który chro-
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ni go – jak ufa – przed złem, czyli nicością i własną rozpaczą. W sferze wiary 
rytuał – i ten katolicki, i ten związany z litewskim dekalogiem – jest mu bliski 
i wart opisania oraz powtórzenia jako narzędzie pamięci i czytelny sygnał 
tego, co przekracza świat podporządkowany naukowej redukcji. „Hipoteza 
zmartwychwstania” pozostaje jedynie – albo lepiej: aż! – przedmiotem pra-
gnienia. Reguła ta – powtórzę – powielona zostaje także wówczas, gdy twór-
ca mierzy się z zaletami i niebezpieczeństwami poetyckiej formy. Wyjaśnia to 
też niejednoznaczny (w przypadku Mandelsztama) i swoiście tonujący (w 
przypadku Wata) stosunek Miłosza do liryki otwarcie ujawniającej fundujący 
ją tragizm i ludzkie rozdarcie.  

„Ponieważ świat, pozornie materialny, nie jest niczym innym niż ducho-
wą wizją Boga, jego prawdziwą naturę stanowi to, co człowiek z niego robi  
w swoim wyobrażeniu” (ZU, 222) – powtarzał za Oskarem Miłoszem polski 
poeta. Prześledzenie wyobrażeń, jakimi posługiwał się on sam w kontakcie  
z otaczającą go rzeczywistością, staje się jednym z podstawowych zamierzeń 
przedstawionych poniżej rozważań o Miłoszu gnostyku, klasyku, realiście, 
antymoderniście, czytelniku Wata i Mandelsztama. Wreszcie, na samym po-
czątku, o mieszkańcu Blake’owskiej ziemi Ulro, pytającym – jak każdy poeta 
metafizyczny – w jaki sposób i dzięki czemu „można naszemu istnieniu na 
ziemi powiedzieć «tak»” (ZU, 216). 

 

* * ** * ** * ** * *    

Przedstawione studia nie uzyskałyby ostatecznego kształtu, gdyby nie 
liczne rozmowy, porady, jakich udzielali mi moi uniwersyteccy przyjaciele, 
mistrzowie, koledzy. Bardzo cenię sobie i dziękuję za spory, które dane mi 
było prowadzić podczas naukowych spotkań w Zakładzie Literatury i Kultu-
ry Nowoczesnej IFP UAM, a które pozwoliły mi doprecyzować własne my-
ślenie o Miłoszu. Nie mogę wymienić wszystkich, którzy towarzyszyli mi  
w pracy nad tą książką i wobec których czuję wdzięczność. Chciałabym  
jednak wspomnieć i podziękować osobom najważniejszym: pani profesor 
Annie Legeżyńskiej, Elżbiecie Winieckiej, Magdalenie Śniedziewskiej i Monice 
Wójciak. Osobne podziękowania zechce przyjąć pan profesor Jens Herlth, 
któremu zawdzięczam niezwykle cenne dla mnie wskazanie bibliograficzne, 
oraz pani profesor Danuta Opacka-Walasek, której dziękuję za ważne pod-
powiedzi recenzenckie. Dziękuję także pani Annie Rąbalskiej za wielką po-
moc w pracy nad ostateczną redakcją tekstu. 

 
 


