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Kiedy księżyc
Siedem podstawowych spostrzeżeń, 
potem zaś siedem zwięzłych uwag 
o lunarnych motywach w poezji Czesława Miłosza

1.

Spostrzeżenie pierwsze
„Księżyc" zjawia się w 56 wierszach i poematach Czesława Miłosza1. 

Dominuje reguła jednokrotnego użycia wspomnianego słowa (lub słów po
krewnych) w konkretnym utworze, czasem jednak pojawia się ono w tym czy 
innym wierszu dwu- lub nawet kilkakrotnie. Stąd też można mówić o 75 Mi- 
łoszowskich fragmentach z „księżycem". Rzecz jasna spostrzeżenie to na
biera wyraźnego sensu dopiero po zestawieniu go z liczbą „księżycowych" 
kontekstów w twórczości innych poetów. W tym miejscu poprzestanę na 
uwadze, że Konstanty Ildefons Gałczyński, najbardziej lunarny z polskich 
poetów XX wieku, posłużył się „księżycem" mniej więcej w 200 wierszach 
(albo: w 800 kontekstach mniejszych niż wiersz)2.

1 Tytuły podaję w aneksie do niniejszego szkicu; utwory Miłosza cytuję wedle edycji 
w Dziełach zebranych, Kraków 2001-2009; cytaty lokalizuję w przypisach dolnych, a przy
wołane tylko tytuły bezpośrednio w tekście; cyfra rzymska odsyła do tomu, arabska - do 
strony.

2 Zob. M. Stała, „Mój departament to jest: księżyc". Zwięzłe wprowadzenie w lunarne 
gry Gałczyńskiego, w: Literatura - punkty widzenia - światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie 
Wyce, red. D. Kozicka, M. Urbanowski, Kraków 2008, s. 39-53.

Spostrzeżenie drugie
„Księżyc" jest obecny we wszystkich poetyckich książkach Miłosza - od 

Poematu o czasie zastygłym do Drugiej przestrzeni.
Pierwszym wierszem z „księżycem" jest w twórczości poety Opowieść, 

otwierająca jego debiutancką książkę:
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Badacz kształtów na wąskich schodach swego domu 
leżał z zaskrzepłą szyją. Rudy kogut, złota masa wygięta w półksiężyc 
nad jego głową chrypiał, trzepotał i piał3.

3 Cz. Miłosz, Opowieść, w: idem, Wiersze, 1.1, Kraków 2001, s. 10.
4 Cz. Miłosz, Traktat teologiczny, w: idem, Wiersze, t. 5, Kraków 2009, s. 244.

Ostatni z Miłoszowskich fragmentów lunarnych pochodzi z Trakta
tu teologicznego, dokładniej: z jego końcowej części, noszącej tytuł Piękna 
Pani:

Piękna Pani, Ty, która dzieciom ukazałaś się w Lourdes i Fatima.

Najbardziej wtedy, jak mówią dzieci, zdumiała je 
Twoja niewysłowiona śliczność.

Jakbyś chciała przypomnieć, że piękno jest 
jednym z komponentów świata

Co mogę potwierdzić, bo byłem w Lourdes 
pielgrzymem u groty, kiedy szumi rzeka 
i na czystym niebie nad górami widać rąbek księżyca4.

Spostrzeżenie trzecie
W odróżnieniu od przywołanych tomów, „księżyca" nie ma w pośmiert

nie ogłoszonych Wierszach ostatnich. Przyznaję, że ta (skądinąd drobna) róż
nica miedzy tomami wydanymi za życia poety i książką ułożoną po jego 
śmierci budzi we mnie zaciekawienie i rodzi pokusę szukania uzasadnień. 
Odrzucam tę pokusę; rezygnuję ze snucia domysłów, tłumaczących dla
czego w ostatnich latach życia Stary Poeta zapomniał o księżycu i o słowie 
„księżyc".

Spostrzeżenie czwarte
„Księżyc" nie pojawia się w poszczególnych, kolejno się ukazujących 

tomach wierszy Miłosza równomiernie, z tą samą częstotliwością. Gdyby 
uznać istotność kryterium ilościowego, należałoby powiedzieć, że najbar
dziej księżycowymi (nasyconymi „księżycem") książkami poety są Trzy 
zimy (dziewięć utworów, trzynaście kontekstów) oraz Ocalenie (pięć utwo
rów, dziewięć kontekstów). Za nimi są: Traktat poetycki (sześć kontekstów) 
oraz Król Popiel i inne wiersze (pięć utworów, sześć kontekstów). Skądinąd 
poruszamy się w kręgu niewielkich liczb, nie należy więc przypisywać im 
zbyt istotnego znaczenia.

Spostrzeżenie piąte
Miłosz napisał tylko jeden (w dodatku: krótki, ledwie czterowersowy) 

wiersz z księżycem w tytule. Tytuł brzmi Kiedy księżyc i powtarza się w na
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głosie pierwszego wersu (jest więc tytułem incipitowym)5. Wiersz miał swój 
pierwodruk w tomie Miasto bez imienia (1969).

3 Cz. Miłosz, Kiedy Księżyc, w: idem, Wiersze, t. 3, Kraków 2003, s. 51.
6 Cz. Miłosz, * * * (Ty silna noc...), w: idem, Wiersze, 1.1, s. 83.
7 Cz. Miłosz, Traktat poetycki, w: idem, Wiersze, t. 2, Kraków 2002, s. 251. W przekła

dzie polskim, zamieszczonym najpierw w komentowanym przez samego poetę wyda
niu Traktatu z roku 2001, powtórzonym w cytowanej powyżej edycji Wierszy: „już Wenus 
Cyterejska prowadzi tańczące chóry pod księżycem" (Pieśń Horacego, I, 4).

Spostrzeżenie szóste
W twórczości poety znajdziemy także tylko jeden wiersz, o którym moż

na powiedzieć, że jest on wierszem o księżycu (albo: wierszem z księżycem 
umieszczonym w centrum). Nie jest to wiersz oryginalny, lecz tłumaczony; 
Miłosz włączył go do tomu Dalsze okolice jako przedostatnie ogniwo cyklu 
Zen codzienny (IV, 292).

Spostrzeżenie siódme
Dla porządku zauważmy jeszcze, że Miłoszowi zdarzało się umieszczać 

„księżyc" w mocnych konstrukcyjnie miejscach wiersza, to znaczy w pierw
szym wersie czy zdaniu (a także: pierwszej strofie) albo w wersie czy zdaniu 
ostatnim (ostatniej strofie). Tendencja do posługiwania się księżycowym fi
nałem (wygłosem) jest wyraźniejsza; szczególnie efektownym przykładem 
tego zjawiska mogą być ostatnie wersy wiersza * * * (Ty silna noc...) z tomu 
Trzy zimy, którego wygłos ma postać: „I blask poznania na czole prześwieca: 
/ stulony księżyc, nierozwita pełnia"6 oraz Horacjańska końcówka Traktatu 
poetyckiego: „lam Cytherea choros ducit Venus imminente luna"7.

Warto też dorzucić, że ważne (ze względu na temat niniejszego szkicu) 
wiersze Wieczór (IV, 223) i Nie więcej (II, 274) oraz Przypowieść o maku (I, 200 - 
jeśli traktować ją jako osobny wiersz) mają równocześnie „księżycowe" po
czątki i zakończenia.

Uwaga pierwsza
Przedstawione powyżej spostrzeżenia prowokują do zapytania, czy 

ciąg „księżycowych" fragmentów, wpisanych w wiersze i poematy Miło
sza, układa się w jakąś (mniej lub bardziej wyraźną; mniej lub bardziej spój
ną; mniej lub bardziej ukrytą) całość, którą dałoby się wydobyć na światło 
dzienne i zinterpretować. Nie kryję - kusi mnie odpowiedź twierdząca, zara
zem jednak mam poczucie, że uczciwiej będzie powiedzieć, iż wspominane 
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przeze mnie wersy, zdania i strofy (z wierszem Kiedy księżyc, umieszczonym 
w miejscu centralnym) układają się nie tyle w linię ciągłą czy mocną sieć, 
ile raczej w zbiór nieregularnie rozrzuconych, silniej lub słabiej świecących 
punktów. Obserwacja tego właśnie zbioru pozwala w nim wykryć (nie za
wsze oczywiste) podobieństwa i powinowactwa.

Uwaga druga
Miłosz posługuje się słowem „księżyc" (i związanymi z nim skojarzenia

mi) ostrożnie i świadomie. Ostrożność widać przede wszystkim w unikaniu 
łatwego nazywania i opisywania. Świadomość, a bodaj nawet nadświado
mość, objawia się w skłonności do budowania dystansu, do mówienia po
średniego, do posługiwania się (dosłownie lub metaforycznie rozumianym) 
cudzysłowem... Te efekty uzyskuje poeta różnymi sposobami.

Najprostszym z tych sposobów jest sięganie po nieoczywiste epitety. 
Tak właśnie można, jak sądzę, traktować księżyce „asyryjskie", „egipskie" 
i „rzymskie" z Hymnu (I, 74), księżyce „zmęczone" z Miasta (1,161), księżyc 
„rozkwitający" z Podróży (1,177) i „wezbrany" z Ha plaży (I, 239).

Równie proste jest obdarzanie księżyca cechami ludzkimi oraz traktowa
nie go jako przedmiotu metaforyzującego i metaforyzowanego. Przykłady 
pierwszego zjawiska są u Miłosza rzadkie i nieistotne (zapewne ze względu 
na powszechność i pospolitość tego zabiegu), nie będę ich zatem przywoły
wał. Jeśli chodzi o zabieg drugi, wspomnę „czarny księżyc zwierza" z Trak
tatu poetyckiego (II, 234) i niepokojącą strofę z późnego wiersza Ciało:

Szkarłatny likwor pod słońcem serca
Krąży, ogrzewa, pulsuje.
Widzenia, krajobrazy mają jego tętno,
I nawet mózg, szary księżyc, luna“.

Dalej: co najmniej kilkakrotnie mówienie o księżycu wiąże się w analizo
wanej poezji z odesłaniem do konkretnego dzieła (nie zawsze literackiego). 
Początek wiersza Do Laury (II, 149) jest grą z aż nadto znaną sielanką; przy
woływane już zakończenie Traktatu poetyckiego korzysta ze słów Horacego; 
Ogród Ziemskich Rozkoszy (IV, 9) kieruje wyobraźnię i wiedzę czytelnika do 
Luny z malarskiego arcydzieła Boscha; Pierwsze wykonanie (IV, 185) przypo
mina atmosferę towarzyszącą premierze Święta wiosny Strawińskiego i odej
ście „księżycowego Galilejczyka".

Obok „księżyca" jako części (kawałka? fragmentu? cytatu?) konkretnego, 
mniej lub bardziej bezpośrednio przywołanego dzieła sztuki pojawia się też 
czasem u Miłosza „księżyc" z jakiejś pradawnej, na poły mitycznej opowie
ści... a może: z naiwnej wiary w ład świata. Tak jest w pamiętnych wersach 
Piosenki o końcu świata: „Dopóki słońce i księżyc są w górze, /[...]/ Nikt nie * 

“ Cz. Miłosz, Ciało, w: idem, Wiersze, t. 5, s. 76.
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wierzy, że staje się już"9. Tak jest w wyznaniu z bolesnego wiersza Dużo śpię: 
„pamiętam tamte krzyże ze znakami słońca i księżyca"l0 *. Tak jest w poetyckim 
liście Do Robinsona Jeffersa: „Jeżeli nie czytałeś słowiańskich poetów / to i le
piej. [...]/[...] Oni żyli w dzieciństwie/ przedłużanym z wieku w wiek. Słoń
ce dla nich było / rumianą twarzą rolnika, miesiąc patrzył zza chmury

9 Cz. Miłosz, Piosenka o końcu świata, w: idem, Wiersze, t. 1, s. 207.
Cz. Miłosz, Dużo śpię, w: idem, Wiersze, t. 3, s. 26.

" Cz. Miłosz, Do Robinsona jeffersa, w: idem, Wiersze, t. 3, s. 37.
12 Cz. Miłosz, Traktat poetycki, w: idem, Wiersze, t. 2, s. 206.
13 Cz. Miłosz, Nie więcej, w: idem, Wiersze, t. 2, s. 274.

Do wspomnianych powyżej poetyckich technik należy też traktowanie 
mniej lub bardziej dokładnie przedstawionego obrazu (pejzażu) z księżycem 
w taki sposób, że nabiera on cech wizyjnych albo symbolicznych. Poprze
stanę na jednym, mocnym przykładzie z drugiej części Traktatu poetyckiego; 
księżyc (jako obraz raczej, nie zaś samo słowo) wspomaga w nim objawienie 
straszności istnienia w czasie historycznym:

Noc taka piękna. Wielki, jasny księżyc
Napełnia przestrzeń tym blaskiem, co bywa 
Tylko we wrześniu. Nadranne godziny. 
Cisza w powietrzu nad miastem Warszawą. 
[...]

Od Tamki stuka obcasem dziewczyna,
Wabi półgłosem, na zarosłe place
Idą i łowi ucho dyżurnego
[■•■]
Ich słabe śmiechy na pościeli mroku.

Dyżurny nie wie, jak unieść tę litość, 
Wspólnej ich doli nie umie wyrazić. 
Mała kurewka i robotnik z Tamki. 
Przed nimi terror wschodzącego słońca12.

Wreszcie: pośrednie, dystansujące i oddalające od realności sposoby mó
wienia o księżycu prowadzą do przeniesienia go do metajęzyka, do ujaw
nionej świadomości estetycznej. Tak jest we wspaniałym wierszu Nie więcej, 
zazwyczaj pamiętanym ze względu na jego część środkową. W pierwszej 
strofie owego wiersza podmiot wyznaje, iż uważa samego siebie „[...] za 
jednego z wielu / Kupców i rzemieślników Cesarstwa Japonii / Układających 
wiersze o kwitnieniu wiśni, / O chryzantemach i pełni księżyca". W strofie 
trzeciej, ostatniej, ten sam podmiot powiada: „[...] Z opornej materii / Co da 
się zebrać? Nic, najwyżej piękno. / A wtedy nam wystarczyć muszą kwiaty 
wiśni / I chryzantemy, i pełnia księżyca"13. Otóż: mniejsza o wszystkie inne 
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kwestie, które mogłyby się pojawić przy całościowej lekturze tego wiersza; 
mnie w tym miejscu wywodu zastanawia wyłącznie to, że jako podstawo
wa, konieczna konwencja, jako konwencja, której nie da się ominąć, poja
wia się taki sposób mówienia, którego elementami są chryzantemy i pełnia 
księżyca...

Uwaga trzecia
Skłonność do dystansu i cudzysłowu nie odbiera niektórym księżyco

wym fragmentom Miłosza głębi i dramatyczności. Być może było to widocz
ne w niektórych dotychczasowych przytoczeniach; mam nadzieję, że będzie 
widoczne w trzech uwagach, które nastąpią.

Uwaga czwarta
W przywoływanym już obrazie, zamykającym wczesny wiersz Opowieść, 

księżyc (uobecniony poprzez metaforę) zderzony zostaje z nieomijalną 
w swej konkretności śmiercią człowieka. W Trzech zimach to samo skojarze
nie powraca w wersach, które Miłosz znalazł u Patryka de La Tour du Pin 
i przetłumaczył:

Zbrodnia? Ku wielkiej rzece schodziłem w spokoju,
[...]
lecz aby znaleźć źródło, z którego wypływa 
woda czystsza, pod księżyc, do jasnego zdroju 
biegłem [...] 
tam, gdzie nad towarzyszem moim ciche stoi 
światło, i czuwa blask u śmierci bram14.

14 Cz. Miłosz, Awanturnik, w: idem, Wiersze, t.1, s. 105.
15 Cz. Miłosz, Na śmierć Tadeusza Borowskiego, w: idem, Wiersze, t. 2, s. 130.

Temu księżycowemu biegowi w śmierć odpowiada w Świetle dziennym 
finał wiersza Na śmierć Tadeusza Borowskiego:

Obłok pod księżyc piór białość rozwinął.
Milcząca trwała gładka ściana Wschodu
I śmiech się zerwał w murach Ciemnogrodu15.

Przywołane wersy prowadzą do wiersza napisanego ponad 30 lat póź
niej. Otwiera go przywołanie „ostrych zapachów kalifornijskiej zimy", tuż za 
nimi pojawia się „Szarość i różowość, prawie przezroczysty księżyc w peł
ni". Po kolejnych dwóch wersach już wiadomo, że ów przezroczysty, znika
jący księżyc prowadzi wyobraźnię Miłosza w stronę zmarłego przyjaciela, 
Aleksandra Rymkiewicza. Poeta wraca pamięcią do lat wileńskiej młodości, 
wspomina „Awangardy zmieszane z krwią", by wreszcie w niezwykły spo
sób zwrócić się do zmarłego:
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Księżycu. Aleksandrze. Ogniu cedrowego drzewa.
Zamykają się nad nami wody, chwilę trwa imię16.

16 Cz. Miłosz, Zima, w: idem, Wiersze, t. 4, Kraków 2004, s. 35.
17 Cz. Miłosz, Pierwsze wykonanie (1913), w: idem, Wiersze, t. 4, s. 185.
16 Cz. Miłosz, Zen codzienny, w: idem, Wiersze, t. 4, s. 296.
w Cz. Miłosz, CEconomia divina, w: idem, Wiersze, t. 3, s. 100.

Dodajmy: to znane od dawna, wędrujące po dziele Miłosza skojarze
nie ma też w wierszach poety warianty dodatkowe, w których „księżyc" 
łączy się już nie tylko ze śmiercią, ale także z chorobą (I, 103), znużeniem 
(I, 81), słabnięciem istnienia. Tak można przeczytać przywoływany już 
wiersz o premierze Święta wiosny, o nadejściu Dionizosa i o odchodzeniu 
Chrystusa:

Dionizos nadchodzi, wraca długo wygnany Dionizos,
Skończyło się panowanie Galilejczyka.
Coraz to bledszy, bezcielesny, księżycowy
Rozwiewa się, zostawiając nam ciemne katedry17 *.

Równie dramatyczne rozpoznanie duchowej sytuacji końca XX wieku 
odsłania (wspominany już poprzednio, a będący przekładem) wiersz z cy
klu Zen codzienny:

Do czego porównam
ten tutaj świat?
Do księżyca odbitego
w kilku kroplach rosy
na trzepoczącym się skrzydle 
wodnego ptaka16.

Tu już nie chodzi o śmierć jednostki, tego oto człowieka; tu chodzi o zni
kanie, rozrzedzanie bytu, stającego się odbiciem odbicia w odbiciu. Przypo
mina się wiersz CEconomia divina i pojawiające się w nim słowa: „Z drzew, 
polnych kamieni [...] uciekła materialność"19.

Uwaga piąta
Uwikłaniu księżyca w śmierć i zanikanie istnienia odpowiada (na zasa

dzie przeciwstawienia) skojarzenie go z kobietą i kobiecością, a więc - da
waniem życia. Poeta jest świadomy dawności (a także: zwyczajności czy na
wet pospolitości) tego skojarzenia, nie waha się jednak przypomnieć go raz 
jeszcze.

U najpóźniejszego Miłosza, w cytowanym już, ostatnim lunarnym frag
mencie, jaki wyszedł spod jego pióra, wspomniane skojarzenie księżyca 
z kobiecością ma swój wariant religijny, kierujący w stronę kultu maryjnego. 
W Ogrodzie Ziemskich Rozkoszy, wcześniejszym o 20 lat, znajdziemy wariant 
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ekstatyczno-cielesny. Gdy bowiem poeta przeniesie wzrok z obrazu Boscha, 
zobaczy wzbudzające zachwyt młode kobiety:

Jak lekko stąpają! Biodra ich w spodniach, nie w powłóczystych szatach, 
[...]

Ale te same, odnawiające się, pod znakiem Luny, miesiąca, 
W korowodzie, który sławi panią Wenus20.

20 Cz. Miłosz, Ogród Ziemskich Rozkoszy, w: idem, Wiersze, t. 4, s. 9.
21 Cz. Miłosz, Kiedy księżyc, w: idem, Wiersze, t. 3, s. 51.
22 Cz. Miłosz, Rzeki, w: idem, Wiersze, t. 3, s. 276.

Ekstatyczny ton znajdziemy także w wierszu Kiedy księżyc (jedynym Mi- 
łoszowskim wierszu z lunamym tytułem):

Kiedy księżyc i spacerują kobiety w kwiaciastych sukniach 
Zdumiewają mnie ich oczy, rzęsy i całe urządzenie świata. 
Wydaje mi się, że z tak wielkiej wzajemnej skłonności 
Mogłaby wreszcie wyniknąć prawda ostateczna21.

Uwaga szósta
Obydwie przywołane powyżej poetyckie wypowiedzi zostały napisane 

w języku pożądania. W obydwu język ów przechodzi w mowę metafizyki, 
w mowę wzajemnej skłonności (by użyć słowa, zjawiającego się w wierszu 
Kiedy księżyc), w mowę powinowactwa i korespondencji bytów. W wierszu 
Rzeki (z tomu Hymn o Perle) ta sama myśl wyrażona jest jeszcze krócej: „I by
łem na waszych brzegach o zaczęciu letniej nocy, // Kiedy wytacza się pełnia 
i łączą się usta w obrzędzie"22.

Uwaga siódma
Przyglądając się lunarnym drobiazgom Miłosza, trafiamy, wcześniej czy 

później, na problemy znane z innych (inaczej się rozpoczynających) lektur 
dzieła poety. Z czego wypływa wniosek, że autor Traktatu teologicznego nie 
jest poetą księżyca. Czy inaczej: księżyc nie modeluje w istotny sposób jego 
wyobraźni. Zarazem jednak Miłosz nie bawi się lunamymi motywami i nie 
lekceważy ich. Raczej przejmuje niektóre z nich, włącza w swój poetyc
ki świat. W tym sensie należy do poetów, którzy posługują się księżycem 
w sposób dobrze zakorzeniony w tradycji, a zarazem swoisty, własny, trud
ny do powtórzenia.
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Aneks

Spis wierszy i poematów Czesława Miłosza, w których pojawia się słowo 
„księżyc" oraz słowa pokrewne.

Tom pierwszy:
Poemat o czasie zastygłym
1. Opowieść; 2. Ląd II;

Wiersze rozproszone (1930-1936)
3. 4 wymiary; 4. To co pisałem; 5. W tym właśnie kraju;

Trzy zimy
6. Pieśń; 7. Bramy arsenału; 8. Hymn; 9. Świty; 10.ł * ł (Ty silna noc...); 11. Kołysanka;
12. Dialog; 13. Posąg małżonków; 14. Awanturnik IV, V;

Wiersze rozproszone (1937-1939)
15. Brama poranku; 16. Ballada mazowiecka;

Ocalenie
17. Miasto; 18. Podróż; 19. Kraina poezji; 20. Świat; 21. Piosenka o końcu świata;

Wiersze rozproszone (1941-1944)
22. Na plaży II, IV, VI;

Tom drugi:
Światło dzienne
23. Dwaj w Rzymie; 24. Trzy chóry... i; 25. Do Tadeusza Różewicza; 26. Na śmierć 
Tadeusza Borowskiego;

Wiersze rozproszone (1948-1953)
27. Warsztat Grafiki Ludowej V; 28. Do Laury;

Traktat poetycki
29. II. Stolica; III. Duch Dziejów; IV. Natura;

Wiersze rozproszone (1954-1961)
30. Elegia na kłopoty z polszczyzną;

Król Popiel i inne wiersze
31. Król Popiel; 32. Nie więcej; 33. Powinien, nie powinien; 34. W Mediolanie I; 35. Album 
snów. 18 listopada;

Tom trzeci:
Gucio zaczarowany
36. Dużo śpię;
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(Wiersze rozproszone 1962-1968)
37. Do Robinsona Jeffersa;

Miasto bez imienia
38. Kiedy księżyc; 39. Rady;

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada
40. Wezwanie;

Hymn o Perle
41. O zaranku; 42. Rzeki;

Tom czwarty:
Nieobjęta ziemia
43. Ogród Ziemskich Rozkoszy I, IV; 44. Annalena; 45. Zima; 46. Cudy;

Kroniki
47. Pierwsze wykonanie; 48. Sześć wykładów wierszem I;

Dalsze okolice
49. Wieczór; 50.1 grudnia; 51. Zen codzienny;

Tom piąty:
Na brzegu rzeki
52. Ciało;

To
53. Przykład; 54. Wy, pokonani; 55. Osoby;

Druga przestrzeń
56. Traktał teologiczny 23. Piękna Pani.
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