
Krzysztof Zajas

Granice polskości
Indiańska przygoda Czesława Miłosza

Najważniejszym tematem wpisanym w dzieło Miłosza jest problem tożsa
mości: relacje pomiędzy tym, który był lub jest podmiotem przeżycia, tym, 
który to doświadczenie przywołuje w pamięci, oraz tym, który usiłuje je za
pisać. Cały wielki kosmos trudnego do ogarnięcia dzieła Miłosza sprowadza 
się w sumie do tej jednej kwestii. Wszelkie inne dają się odczytać już jako 
konsekwencje inicjalnego zagadnienia tożsamościowego, rzekłbym - proble
mu startowego Miłoszowej twórczości. Okazuje się też na wstępie, że nie ma 
jednego Miłosza i o ile są jakieś dające się z grubsza sformułować punkty 
wyjścia, o tyle punkty dojścia są niejasne, nieuchwytne i nawzajem sprzecz
ne. Krótko mówiąc, jest wielu Miłoszów i nie wiadomo, który z nich jest naj
prawdziwszy. Sam Miłosz tego nie wie. I nie może wiedzieć, skoro nie ma 
go - jednego i poszczególnego. Choć zarazem jest przecież ciągle tym samym 
Miłoszem, nieustannie sprawdzającym tę samopotwierdzalność. Wielokrot
ność projektowanych podmiotowości owocuje nie tylko bogactwem per
spektyw poznawczych, ale także zdumiewającą koherencją, wskutek której 
dzieło Miłosza jest zarazem uniwersalne i permanentnie autobiograficzne. 
Miłosz przedstawia świat zinterioryzowany, wchłonięty przez jego zachłan
ne receptory i przepisany niejako na własną, indywidualną egzystencję. Dla
tego mówimy o nim jako o świadku XX wieku, pisarzu kilku epok i konty
nentów, filozofie i teologu biorącym się za bary z całym Kosmosem. Dla nas, 
miłoszologów, płynie stąd i wygoda - gdyż dla każdej, najbardziej nawet 
wymyślnej tezy miłoszoznawczej znajdziemy w jego tekstach odpowiednie 
cytaty, i utrapienie - żadna bowiem z tych tez nie obroni się dłużej.

Rzecz jest o tyle ciekawa, że tak widziany Miłosz jawi się jako typowy 
reprezentant perspektywizmu i dekonstrukcji, które przecież stanowczo 
zwalczał, opowiadając się po stronie namacalnej rzeczywistości i nazywając 
Foucaulta i Derridę „sierotami po marksizmie"1. Tożsamość nieuchwytna, 

1 Cz. Miłosz, Wielka polemika, w: idem, Spiżarnia literacka, Kraków 2004, s. 92.
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nieustannie się samopodważająca i uciekająca od siebie, rozbita na bezoso
bowe wiązki doświadczenia - tak charakterystyczna dla tego poety - jest 
przecież w istocie tożsamością postmodernistyczną, rozchwianą i efeme
ryczną, konstytuującą się na moment, niejako w biegu przez świat, by wy
głosić swoją wersję doświadczenia i natychmiast się rozpaść na cząstki, 
robiąc miejsce następnym. W tym sensie nie istnieje w twórczości Miłosza 
jakieś jedno wyraziste „ja", natomiast istnieją różne inne podmiotowości 
jako obiekty pragnienia, dążenia, wyobrażenia i symbolizacji. Dlatego iluzję 
koherencji nazwałem zdumiewającą.

Niezgoda na siebie idzie zawsze w parze z wyobrażeniem innego pod
miotu, integralnego, pożądanego i zarazem nieosiągalnego. Ale to także 
niechęć do zamykania się w jednej gotowej formule, nieustająca i paradok
salna ucieczka od celu, do którego się zmierza, jak w kpiarskiej frazie Gom
browicza: „[...] Będąc Miłoszem, Miłoszem być nie chcę, / Miłosza w sobie 
zabijam, ażeby / Bardziej Miłoszem być..."2. To ten Miłosz, który postrzega 
siebie jako dziwaczny pojazd zaprzęgnięty w łabędzia, raka i rybę, i który 
wyznaje w wierszu Co znaczy. „Gdybym chciał być nie-sprzeczny. Ale nie"3. 
Świetnie rozumie on dialektyczne napięcia, opozycje: tubylec - najeźdźca, 
metafizyk - pragmatyk, wyznawca - bluźnierca, wierny - zdrajca, gdyż 
wszystkie je zdołał wpisać w swoją pojemną, dramatyczną i niemożliwą 
biografię świadka XX wieku. Rzecz jednak nie sprowadza się wyłącznie do 
sprzeczności i przekory. Nie ogarniemy dzieła Miłosza w całości, nie zgłębi
my też jego myśli, idąc wyłącznie tropem jego lektur i powtarzając wysnute 
z nich frazy. Możemy za to spróbować zrozumieć jego tendencję do przekra
czania granic, wychodzenia „poza" i pójścia dalej, na przekór, jego upartą 
skłonność do przesuwania ściany.

2 Cyt. za: Cz. Miłosz, Ziemia Lllro, Kraków 2000, s. 41.
3 Cz. Miłosz, Co znaczy, w: idem, Wiersze, t. 2, Kraków 2002, s. 280.

Albowiem jednym z mocnych wyznaczników owej rozpadającej się oso
bowości jest ucieczka od ograniczających form - zastanych, wypracowanych 
bądź narzuconych. W poszukiwaniu nowych inspiracji pisarz ten, jak każdy 
prawdziwy mistrz, stara się przekraczać krępujące go ramy, wyjść poza dys
kurs ku inności. Mamy więc Miłosza polskiego i Miłosza litewskiego, Miłosza 
europejskiego, amerykańskiego i nawet dalekowschodniego; mamy Miłosza 
katolickiego i manichejskiego, chrześcijańskiego i pogańskiego; mamy Miło
sza katastrofistę i Miłosza chwalcę wszelkiego stworzenia, Miłosza politycz
nego i Miłosza rodzinnej sagi. Chodzi o pełną zachwytu podróż przez świat, 
czy też o nazywanie rzeczy, ale i o nieustanne sprawdzanie siebie w roli In
nego. Ten wielokrotny i rozdrobniony Miłosz składa się z mnóstwa okru
chów, kolorowych kryształków komponowanych w obrazek na potrzeby 
czasem wręcz jednego utworu. Do pewnego stopnia każdy pisarz tak czyni, 
tu zachodzi jednak przypadek dosyć skrajny, rzekłbym pograniczny, gdyż 
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tak wyobrażona niedo-tożsamość charakterystyczna jest dla tak zwanych sy- 
tuaqi pogranicznych. Można by wręcz nazwać ją tożsamością pograniczną4. 
Jeszcze inaczej rzecz ujmując, jest to fundamentalne doświadczenie wielo- 
kulturowości świata, złożonego z Innych, z których próbuje on ułożyć siebie.

4 Zajmowałem się tym szerzej w rozdziale Dygresja druga. Pogranicze w: K. Zajas, 
Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008, s. 243-279.

5 Zob. K. Wyka, Ogrody lunatyczne, ogrody pasterskie, w: Poznawanie Miłosza. Studia 
i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985, s. 15.

6 Zob. K. Zajas, Miłosz i pogaństwo, w: Czesława Miłosza „północna strona", red. 
M. Czermińska, K. Szalewska, Gdańsk 2011, s. 63-72.

7 M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury, Kraków 2007, s. 54.
8 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 12.

W Miłoszowej mozaice tożsamości są kamyki mniejsze i większe. Te naj
większe znamy doskonale, analizując wyobraźnię religijną poety, jego skłon
ności metafizyczne, zakorzenienie w chrześcijaństwie i wycieczki w stronę 
manicheizmu czy gnozy. Ponieważ jednak on sam namawiał nas nieraz, by- 
śmy porzucali główne nurty i szukali na marginesach, po wykrotach, „mła
kach i wywierzyskach"5, jak to ujął dawno już temu Kazimierz Wyka - warto 
poświęcić parę słów tym najmniejszym kamykom, nierzucającym się w oczy 
i umieszczonym gdzieś na skraju mozaiki.

Pierwszy z nich to pogaństwo, którym zajmowałem się gdzie indziej6 i dla 
którego oparcie konceptualne znalazłem w Niesamowitej Słowiańszczyznę 
Marii Janion. Tam bowiem, zajmując się średniowieczną kolonizacją pogań
skich Słowian, Janion rzuca na marginesie: „Rozmyślając nad przedchrze
ścijańską Słowiańszczyzną nieraz miałam przed oczyma podbój Meksyku - 
azteckiego imperium Montezumy przez Cortesa [...]"7. Zestawmy tę uwagę 
z komentarzem Miłosza do - opisywanych przez niego w kategoriach trau- 
my - podbojów pogańskiej Litwy przez zakon krzyżacki: „Tak więc Europa 
też miała swoich Czerwonoskórych"8. Nieoczekiwane wpisanie losu dawnej 
Litwy w odwieczny dyskurs kolonizacji ujawnia jedną z elementarnych po
trzeb poety, a mianowicie odruch utożsamiania się z ofiarami, tymi, którzy 
giną. Słychać tu jednak także głos autochtona naznaczonego doświadcze
niem najazdu, w tym przypadku litewskiego poganina chrystianizowanego 
ogniem i mieczem przez niemieckich Krzyżaków.

Pojawia się zatem ciekawe, by nie rzec oszałamiające, zestawienie, na 
zasadzie paraleli, losu amerykańskich Indian oraz średniowiecznych Litwi
nów. Zwróciła na to uwagę Clare Cavanagh w szkicu Miłosz wchodzi w Ame
rykę, gdzie starała się wskazać na amerykańską stronę Miłosza, dokonując 
jednak przy tym znaczącego przesunięcia:

Cóż, dla Litwinów, Łotyszy i Estończyków ideologia sowiecka była równie nie
zrozumiała, co rzekomo chrześcijańskie zwyczaje Hiszpanów dla ich azteckich 
i inkaskich ofiar [...]. W Rodzinnej Europie nazywa Litwinów, niechętnie i późno 
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dołączających do świata chrześcijańskiego, „Czerwonoskórymi Europy", a po
równanie to przywołuje odległą historię, w której także występują rycerze, tym 
razem germańscy, wiarą i mieczem podbijający swych pogańskich sąsiadów ze 
Wschodu9 10.

9 C. Cavanagh, Miłosz wchodzi w Amerykę, magazyn „Tygodnika Powszechnego" 
2011, nr 40.

10 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, s. 13.
11 Cz. Miłosz, Abecadło, Kraków 2010, s. 68-69.

Porównanie to Cavanagh nazywa „zaskakującym", choć przecież z in
nej perspektywy jest zupełnie zrozumiałe: chodzi o sytuację ludów kolo
nizowanych, a ściślej rzecz biorąc - unicestwianych za pomocą kolonialnej 
ideologii. Pogańscy Litwini wobec zachodniego chrześcijaństwa, Bałtowie 
wobec rosyjskiego, a później sowieckiego imperium, Indianie wobec Euro
pejczyków - to jest taka sama kolonialna relacja. Bardziej niż o złożoność 
i wieloaspektowość historii ludzkiej Miłoszowi chodzi tu o opowiedzenie się 
po stronie najechanego, a przeciwko najeźdźcy, co wyraźnie stwierdza on 
w tym samym miejscu, gdzie mowa o „Czerwonoskórych Europy": „Epo- 
pea chrześcijańskiego posłannictwa była w istocie epopeą mordu, gwałtu 
i bandytyzmu, a czarny krzyż na długo pozostał symbolem klęski gorszej 
niż dżuma. Wszystkie moje sympatie zwracały się więc ku «szlachetnym 
dzikusom» którzy bronili swojej wolności

I dla jasności, że nie chodzi tylko o najazdy niemieckie, mówi o nacisku 
ze strony „zachodnich chrześcijan", czyli zakonu i... Polaków. Rozczytując 
się więc w literaturze na temat podbojów kontynentu amerykańskiego, Mi
łosz nie tylko buduje sobie swoją amerykańskość, ale i uruchamia drugą per
spektywę, odwrotną - bliską sobie perspektywę autochtona.

Indianie pojawiają się w jego twórczości wielokrotnie, z konotacjami za
wsze pozytywnymi. Wystarczy sięgnąć do hasła Bend w Abecadle, by natrafić 
na tę nieskrywaną życzliwość i akceptację: „Biały człowiek, jak zwykle, zo
stawił indiańskiemu plemieniu jałowy obszar pagórków, gdzie rosną tylko 
krzaki mesquite. [...] Bend (i ten indiański ośrodek, Kaneetah) to dla mnie 
także myśl o chwilach szczęścia, których nie doceniamy, bo zawsze w tle 
czai się jakaś troska. A później przebieramy nanizane na nić złe i dobre chwi
le przeżyte, próbując jedne od drugich oddzielić"11.

Można sobie wyobrazić, że tak jak powrót do pogańskich korzeni Żmu- 
dzina stanowił antidotum na przygnębiające aspekty duszy chrześcijańskiej, 
tak chwilowa identyfikacja z indiańską perspektywą czytania Ameryki 
dawała wytchnienie od przerażającej perspektywy europejskiego kolonia
lizmu. Wszak Indianie to Native Americans, czyli Amerykanie rdzenni, ro
dowici, prawdziwi... Zestawienie z Litwinami z rodzinnych stron Miłosza, 
który sam siebie uważał za Native Lithuanian, wydaje się nie tyle zaskakują
ce, ile raczej oczywiste.
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Zbieżność ta ma wymiar nie tylko historyczno-kulturowy, ale i egzysten
cjalny. Może nawet wręcz fundamentalny dla jego filozofowania, obecnego 
przede wszystkim w dłuższych poematowych utworach. I tak w Mieście bez 
imienia część druga, gdzie amerykańska Dolina Śmierci zostaje zestawiona 
z przedwojennym Wilnem, kończy się słowami:

Długo patrzyłem w lusterko, tam jeden na trzysta mil 
szedł człowiek: Indianin prowadzący rower pod górę12.

12 Cz. Miłosz, Miasto bez imienia, w: idem, Wiersze, t. 3, Kraków 2003, s. 43.
13 Cz. Miłosz, Ktokolwiek, w: idem, Wiersze, t. 3, s. 71.
14 Amerykańska Death Valley zamieszkana była przez Indian Timbisha (Timbisha 

Schochone Tribe), których liczebność szacuje się dzisiaj na ok. 450-500 osób.
15 Cz. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, w: idem, Wiersze, t. 3, s. 129.
16 W dorzeczu Rogue River żyli Indianie z plemion Takelma, Shasta i Latgawa, objęci 

później wspólnym mianem Rouge River Tribes. Spośród ich języków stosunkowo naj

Patrząc w lusterko, widzę nie siebie, ale Innego. Indianin - wydziedzi
czony na własnej ziemi, przegrany i samotny - jest jedną z dostępnych, ale 
i zastępczych tożsamości, jednym z wariantów mojego wyobrażonego „ja". 
Tak jak on, jestem skolonizowanym tubylcem, pozbawionym własnego te
rytorium i zrezygnowanym. Gest spojrzenia w lustro, jakże przejrzysty 
w swej metaforyce, pojawia się w tomie Miasto bez imienia kilkakrotnie (jak 
w wierszu Ktokolwiek: „I gdyby nago przed lustrem, dotykając każdej części 
powszechnego ciała, / Nie patrzył zamiast mnie ktokolwiek, ona, on, mię
dzy prowingą jest i prowincją nie jest"13) i dotyczy momentów niepewnego 
rozpoznania, rozpryśniętej tożsamości właśnie. Tutaj owym „kimkolwiek" 
jest Indianin, a „Miasto bez imienia" i Dolina Śmierci to niemal synonimy, 
wyliczanka miejsc nieistniejących, ojczyzn już niemożliwych14.

Jeszcze głębsze konotacje ma nawiązanie do Indian w poemacie Gdzie 
wschodzi słońce i kędy zapada, znowu w kontekście przedwojennego Wilna. 
Mówiąc o zwodniczym języku, wynajdującym dla jednej rzeczy „coraz to 
inne nazwy w różnych miejscach i czasach", za przykład podaje zwięzłą im
presję znad Rogue River w południowym Oregonie:

Siedziałem nad jej nurtem głośnym i pienistym, 
Ciskając kamyki i myśląc, że jakie miał imię 
Ten kwiat w języku Indian, nie będzie wiadome, 
Jak nie będzie wiadome imię, rodzinne, ich rzeki.

Po tej melancholijnej refleksji pada jeden z naszych ulubionych cytatów:

W każdej rzeczy powinno być zawarte słowo.
Ale nie jest. I cóż tu moje powołanie15.

Nieobecny, przepadły język Indian16 jest złowrogim znakiem dla jego 
własnej mowy poetyckiej, spisywanej - jak sam powiada - „w jednym 
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z mniej znanych afrykańskich narzeczy". Los Indian to prefiguracja jego 
osobistego losu, a ściślej rzecz biorąc, figura jego lęków i jako poety, i jako 
człowieka - emigranta z innej nieistniejącej krainy, czyli rodzimej Litwy. Ty
powy dla Miłosza lament nad nieprzystawalnością słowa do rzeczy, jeden 
z wyznaczników jego twórczości, uruchomiony został w nieoczekiwanym 
dosyć kontekście Native Americans.

Gdyby się jednak przyjrzeć bliżej, ten kamyk z mozaiki nie jest taki mar
ginalny, być może nawet jest jednym z najważniejszych. O nieuchwytnej 
tożsamości Miłosza możemy jednak coś z dużym prawdopodobieństwem 
orzec, a mianowicie że zawiera silny akcent antykolonialny. Miłosz zawsze 
bierze stronę słabszych, przegranych, ginących, nieobecnych. W antysemic
kiej Polsce jest po stronie Żydów, w Rosji sowieckiej jest za ofiarami łagrów, 
w średniowiecznej Francji za albigensami, w Ameryce po stronie Indian 
i Murzynów, w średniowiecznej Livonii za pogańskimi Bałtami (broni ich 
prawa do istnienia także w stalinowskim imperium, w ostatnim rozdziale 
Zniewolonego umysłu). Myślę, że nie chodzi tu tylko o przekorę, a o coś dużo 
więcej: o własną, prywatną definicję człowieka, czyli tego, który przegrywa 
i którego należy chronić.

Wątek indiański skłania mnie do dwóch dygresji. Pierwsza wiąże się 
z Sienkiewiczem. W twórczości Czesława Miłosza temat Indian potrakto
wany został na tyle poważnie, że warto mu się przyjrzeć dokładniej. Poeta 
omija bowiem skutecznie stereotypy rozpowszechnione przez popularną 
literaturę dla młodzieży, jakie polscy czytelnicy znają choćby z powieści Al
freda Szklarskiego czy Wiesława Wernica, i zbliża się do literackich spotkań 
z Ameryką, jakie odnajdujemy na przykład w Listach z podróży do Ameryki 
Henryka Sienkiewicza. Tam temat spotkania z rdzennymi mieszkańcami 
kontynentu jest nie tylko obecny, ale pisarz przyjrzał mu się ze szczególną 
uwagą. Opisy indiańskiej krzywdy i upodlenia, znikania całych wsi i ple
mion w zastraszającym tempie należą do najlepszych w Listach. Sienkiewicz 
zresztą żywo interesował się toczonymi w jego czasach wojnami amerykań- 
sko-indiańskimi, lokując swoją sympatię po stronie Native Americans:

Człowiek biały, według pojęć biograficznych, ma takież samo prawo tępić 
Indian, jak grzechotniki, szare niedźwiedzie i inne szkodliwe stworzenia. [...] 
Trzeba bowiem wiedzieć, że kresowcy, lubo względem siebie lojalni, a nawet 
uczciwi, w stosunku do czerwonoskórych nie są mniej dzikimi. Indianin nie 
ma litości, to prawda; ofiara, która wpadnie w jego ręce, na próżno używałaby 
wszelkich ludzkich zaklęć i próśb [...]. Ale biali również postępują z nimi. [...] 

lepiej znany jest język takelma, opisany przez antropologa i lingwistę Edwarda Sapira 
w jego dysertacji doktorskiej The Takelma Language of Southwestern Oregon. Ten wybitny 
badacz języków indiańskich (w sumie opisał 39 z nich) utrwalił język takelma, docierając 
osobiście w 1906 roku do ostatniego posługującego się nim człowieka, Francesa Johnso
na (Gwisgwashan).
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Z tym wszystkim, gdyby mnie kto spytał, po czyjej stronie leży słuszność, to 
sądząc według zasad prostej, opartej nie na sofistyce, ale na sercu i sumieniu 
sprawiedliwości, odpowiedziałbym, że słuszność leży po stronie Indian17.

17 H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki, Warszawa 1989, s. 110.
18 Ibidem, s. 107.
19 Ibidem.
20 S. Sandler, Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1967, s. 20.

Indiańska hekatomba na tyle przejęła pisarza, że przesłoniła ciemną 
chmurą fascynujące pejzaże amerykańskie, postrzegane przez Sienkiewicza 
jako wielkie cmentarzysko tubylczej ludności, jak w opisie trasy kolejowej 
ozdobionej słupami telegraficznymi o wymownych kształtach:

Do słupów telegraficznych przybijają tu u góry poprzeczne ramię dla dzwon
ków, co [...] słupom nadaje kształt krzyżów. Otóż, spojrzawszy naprzód, wi
dzisz tylko szarą, nieskończoną równinę, porosłą wrzosem, przytrząśniętą 
miejscami śniegiem, a na równinie krzyże i krzyże, jak okiem dojrzysz, całe 
szeregi smutne, cmentarne - i nic więcej prócz tych krzyżów...18 19

Skojarzenie Ameryki ze zbrodnią na tubylcach nie jest ani nowe, ani ory
ginalne, wskazuje jednak na wielką wrażliwość pisarza na sytuację kolonial
ną nowego kontynentu. Ciemna chmura przesłania tu nie tylko piękną przy
rodę, ale też złoty amerykański mit demokracji i powszechnej szczęśliwości. 
Po powyższych słowach dodaje bowiem pozbawiony złudzeń Sienkiewicz:

Bo też i są nagrobkami. Stoją one na mogiłkach pierwotnych dzieci tej ziemi. 
Gdzie tylko taki krzyż się pojawi, tam giną ludy, lasy, bizony, ginie dziewi
czość tej ziemi, a wczorajsza wielka cisza zmienia się w gwar handlujących, 
kupujących, oszukujących i oszukiwanych. Na grobach Indian uczony profesor 
wykłada prawo narodów; w legowisku lisa zakłada kancelarię adwokat; tam, 
gdzie wilk mieszkał, duchowny pasie owieczki [...]”.

Można by uwagi te zbyć przypisaniem Sienkiewiczowi zacietrzewie
nia i tendencji, jednak Listy z podróży do Ameryki uchodzą za tekst dosyć 
obiektywny, ważący racje, w którym autor uczciwie stara się dostrzec do
bre strony cywilizacji białych w Ameryce. A nawet - jak zauważa Samuel 
Sandler - był ich „gorącym i nierzadko mało krytycznym admiratorem"20. 
Sprawa indiańska interesuje Sienkiewicza z powodów cywilizacyjnych, na
rodowych i kolonialnych właśnie. Sandler konstatuje bowiem w odniesieniu 
do kwestii indiańskiej:

O żadnej innej kwestii życia ściśle amerykańskiego nie pisał tak obszernie 
i szczegółowo [...]. Można w wielkim skrócie powiedzieć nawet, że istniejący 
w świadomości i wyobraźni pozytywisty kraj wolności, swobód demokratycz
nych, dynamicznego postępu, heroiki osadnictwa, podboju przestrzeni - na 
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twórczości pisarza najwięcej bodaj zaważył jako rzeczywisty kontynent, na 
którym rozgrywał się dramat emigracji polskiej i zagłady Indian21.

21 Ibidem.
22 Cz. Miłosz, Historia literatury polskiej, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1993, s. 355.
23 Ibidem, s. 356.

Połączenie losu Polaków i Indian w jakiejś nie do końca jasnej wspól
nocie losu pokrzywdzonych, przegranych, upodlonych i skazanych na za
gładę zostało przez Sandlera dobitnie wywiedzione na przykładzie analizy 
Sachema, a ściślej rzecz biorąc, nakładania się jego znaczeń dosłownych i me
taforycznych. Wnioskowanie to wsparł sienkiewiczolog obszernym przy
wołaniem osoby Ludwika Powidaja i jego głośnego szkicu Polacy i Indianie, 
napisanego w 1864 roku, w kontekście doświadczeń powstania styczniowe
go. Bynajmniej nie chodziło jednak o utożsamienie jednych i drugich, raczej 
o pewną wymowę „uniwersalną" (określenie Sandlera), czyli z naszej per
spektywy - kolonialną.

Za ciekawostkę godną wnikliwszej analizy należałoby uznać fakt, że 
Sachem, ze swym zbiorem treści antykolonialnych i metaforycznie patrio
tycznych, jest utworem pisanym bezpośrednio przed... pierwszym tomem 
Trylogii. Sienkiewicz miał świeżo w pamięci amerykańskie doświadczenia, 
trudno więc zakładać, że zupełnie wyrugował je podczas pisania Ogniem 
i mieczem. A przecież w konflikcie polsko-ukraińskim zarówno wobec Ko
zaków, jak i tamtejszego chłopstwa używa określeń niemal identycznych 
(tłuszcza, czerń, dzicz), jakie stosuje w odniesieniu do białych Amerykanów. 
Inaczej mówiąc, odwraca kolonialną perspektywę o 180 stopni, w roli na
jeźdźców stawiając polską szlachtę na kresach...

Miłosz nie cenił Sienkiewicza. Uważał go za pisarza niższego intelektu
alnie od pozostałych pozytywistów i przypisywał mu braki umysłowe wy
starczająco poważne, „aby nie móc mu przyznać tytułu naprawdę wielkiego 
pisarza"22. Same Listy z podróży do Ameryki uważał jednak za lekturę nie tylko 
ciekawą i nadal aktualną, ale i wyważoną w sądach: „Te Listy z Ameryki czyta 
się dobrze również i dzisiaj i są one cenne z uwagi na to, że dają bezstronny 
obraz ówczesnego życia amerykańskiego"23. Miłosz zauważył także bezpo
średni wpływ amerykańskich doświadczeń Sienkiewicza na proces tworze
nia Trylogii. I tak jednym z prototypów postaci Zagłoby miałby być niejaki 
kapitan Korwin-Piotrowski („samochwał, łgarz, pijanica, obdarzony także 
pogodnym usposobieniem"), natomiast obrazy stepów ukraińskich miałyby 
opierać się na wspomnieniach z Wielkich Równin.

U Miłosza problem eksterminagi Indian nie jest aż tak spektakularnie 
przedstawiany, niemniej echa Sienkiewiczowskich doświadczeń znajdziemy 
tu i ówdzie. Zapewne do tłumaczenia fragmentów anonimowej angielskiej 
sztuki z XVIII wieku skłoniło Miłosza nie tylko translatorskie wyzwanie tek



Granice polskości. Indiańska przygoda Czesława Miłosza 377

stu - jak sugeruje on we wprowadzeniu - ale i sama tematyka, krążąca wo
kół kwestii odbierania pierwotnym mieszkańcom Ameryki ludzkich cech24. 
Kwestia, dodajmy, żywo zaprzątająca jego uwagę zwłaszcza podczas pierw
szego pobytu w Ameryce, gdy książka Francisa Parkmana The Conspiracy of 
Pontiac należała do jego ważnych lektur, jak zaznacza Clare Cavanagh we 
wspomnianym szkicu. O wadze tej problematyki dla niego samego przeko
nuje nas Miłosz w Widzeniach nad Zatoką San Francisco, kiedy zafascynowany 
charakteryzuje podbój Ameryki Północnej w kategoriach popędu, bezosobo
wej, elementarnej siły sprawującej władzę nad zbiorowościami imigrantów:

24 Zob. Biali i Indianie pogranicza, w: Cz. Miłosz, Przekłady poetyckie, oprać. M. Hey- 
del, Kraków 2005, s. 109-118.

25 Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Kraków 1989, s. 43-44. Manifest De- 
stiny (Boskie Przeznaczenie) to hasło ukute w prasie amerykańskiej w latach czterdzie
stych XIX wieku, mające uzasadnić dziejową konieczność zajęcia przez Amerykanów 
najpierw Oregonu, później Kalifornii, całego zachodniego wybrzeża, Ameryki Północ
nej, zachodniej półkuli, by wreszcie stać się uzasadnieniem tezy o panowaniu Anglosa- 
sów nad światem, co wyraził znany darwinista społeczny John Fiske w eseju Manifest 
Destimy z roku 1885.

26 ibidem, s. 45.

Czy było projektem powoływanie się na manifest destiny, oczywiste prze
znaczenie, zmuszające Amerykanów do pochodu na zachód, aż do brzegów 
Pacyfiku? Ależ oni szli przed tym, nim wynaleziono to hasło, zafascynowani 
dziewiczą Naturą, jej nieskończoną potencjalnością, obietnicą [...]. I manifest 
destiny, i zaborcza wojna z Meksykiem [...] były więc następstwem, owocem, 
usankcjonowaniem żywiołowego pędu, nie realizacją zamiaru ustanawiającego 
początek. Nikt też nie narzucił tępienia Indian jako najwyższego, szlachetne
go zadania, posłannictwa. Popychała do tego namiętność, odraza jasnoskórych 
i jasnowłosych do ciemnoskórych i czarnowłosych, tak silna, że wyłączono ich 
z rzędu ludzi [...]25.

O tym, jak silnie kolonialną (i nadal aktualną) wymowę dla Miłosza mia
ły te stwierdzenia, świadczy zakończenie tego niewielkiego szkicu o prze
szłości Kalifornii: „Ktoś bezimienny dba o to, żeby niszczyć w nim [człowie
ku chrześcijańskim - przyp. K. Z.] ideologie i, jak dotychczas, nagradzać nie 
za ich posiadanie, ale za ich brak. I później, pomimo całej swojej skłonności 
do faryzeizmu, człowiek o takiej wiedzy miał odnosić się z pewną obojętno
ścią do gwałtów dokonywanych na ludziach przez ludzi"26.

Pobrzmiewa tu razem kilka głosów, bo słyszymy i przejęcie się losem 
ofiar, i podziw dla niezmordowanych ideologów (w tym wypadku katolic
kich księży), którzy usiłowali wprowadzić łagodniejsze obyczaje we wszech
obecną rzeź, i dystans do białego człowieka z jego kolonialnym pędem. 
A także echo identyfikacji z klęską kultury autochtonicznej, empatia dla 
tych, którzy przegrali. Dla samego Miłosza wątek Indian i kolonializmu jest 
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tylko jednym z dialogów, jakie wiedzie on z Ameryką, w której usiłuje się 
zadomowić. I to zadomowienie nigdy do końca nie następuje, podbity przez 
białych ludzi kontynent nie jest bez zastrzeżeń jego kontynentem - to nie jest 
jego, Miłosza, podbój. Identyfikacja natrafia na opór. Na inną identyfikację27.

27 Ciekawe, że amerykańscy czytelnicy Miłosza - autorzy monografii The Poet's 
Work: An Introduction to Czeslaw Milosz (Cambridge MA 1991) - interpretując Widzenia 
nad Zatoką San Francisco, zupełnie pominęli wątki indiańskie i kolonialne. Problem zła 
w kontekście amerykańskich doświadczeń Miłosza został całkowicie zepchnięty w rejo
ny rozważań manichejskich. Ujęcie to zaskakuje, tym bardziej że Miłosz w Abecadle wy
chwala Quinna jako uczciwego historyka Kalifornii i... wojen z Indianami, zob. L. Na
than, A. Quinn, Zatoka San Francisco, w: Poznawanie Miłosza 2. Część druga: 1980-1998, 
red. A. Fiut, Kraków 2001, s. 297-304; Cz. Miłosz, Abecadło, s. 258-259.

28 Zob. L. Vallee, „Dolina Issy": interpretacja, w: Poznawanie Miłosza 2. Część druga: 
1980-1998, s. 296.

Druga dygresja dotyczy Natury. Pisana dużą literą oznacza w dziele 
Miłosza jeden z wymiarów ludzkiego doświadczenia; składnik, a zarazem 
obciążenie, przeciwieństwo kultury, historii. Jak każde z wielkich pojęć tej 
twórczości, Natura jest dwoista, sprzeczna, stanowi zarazem figurę Okru
cieństwa i figurę Obietnicy28. Człowiek jako część jej porządku wystawio
ny jest na próby znoszenia i akceptowania bólu, bezsensownej śmierci, 
absurdalnego okrucieństwa. I faktycznie, przykładów takiej perspektywy 
znajdziemy u Miłosza bez liku. Z drugiej jednak strony trudno wskazać 
w polskiej literaturze pisarza równie jak Miłosz zafascynowanego przyrodą, 
przeżywającego głęboki związek z nią, konfrontującego z jej wymiarem swo
je kolejne zaprojektowane podmioty. Można śmiało stwierdzić, że wszystkie 
najważniejsze dylematy i filozofowania Miłosza rozgrywają się wobec Natu
ry, przed nią, z jej świadectwem, a przynajmniej z jej obecnością w tle. I nie 
chodzi tylko o sentymentalny podziw dla jej piękna lub czułe drgnienia in
stynktów. Natura pełni dla Miłosza rolę fundamentalnego odniesienia, po
rządku egzystencji, jednego z paradygmatów istnienia. Formułka z Traktatu 
poetyckiego: „A my jesteśmy i wężem, i kołem" stanowi punkt dojścia, poza 
którym nie ma dalej ścieżki.

Interpretatorzy poezji Miłosza - doceniając rolę Natury w niej - zwykle 
przedstawiają ją jako coś, od czego podmiot tej poezji usiłuje się uwolnić, 
uciec, pokonać w sobie. Sprawa jednak o tyle nie jest prosta, że sam Miłosz 
raz do takiej ucieczki się skłania, innym razem nie ma na nią ochoty i pogrą
ża się w przyrodzie, uciekając od ludzi. Szuka harmonii z nią. O tym, że jego 
wyobraźnia lokuje się w paradygmacie przyrodniczym z upodobaniem, 
świadczy tak wiele miejsc w tekstach, że pozwolę sobie przywołać zaledwie 
jeden. Sąsiadujące z indiańskim Bend hasło Berkeley kończy się następująco: 
„Widok z górnego Berkeley na zatokę, na wyspy i drapacze miasta, wspa
niały, ale księżycowy. Jak ekstrakt amerykańskich obszarów i wyobcowa
nia człowieka. Znalazłem się tu, żeby znosić, a nie żeby lubić. [...] Gdybym 
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wybrał Indianę, może bym łatwiej znalazł harmonię z tamtejszą przyrodą. 
Niemniej, z moją chęcią czy nie, krajobrazy Kalifornii zrosły się u mnie z kra
jobrazami Litwy"29.

29 Cz. Miłosz, Abecadło, s. 70.
30 Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, s. 27.
31 Cz. Miłosz, Obecność, w: idem, Wiersze ostatnie, Kraków 2006, s. 8.
32 Por. Rymkiewicz, zaścianek i świat. Z Czesławem Miłoszem rozmawia Teresa Walas, 

w: Cz. Miłosz, Rozmowy polskie 1979-1998, Kraków 2006, s. 441.

Najważniejsza sprawa w relacji Miłosza z Ameryką dotyczy harmonii 
z przyrodą. Jego miejsce w przestrzeni określają parametry wzięte z emo
cjonalnej obróbki flory i fauny, krajobrazu, struktur geologicznych itp. Przy
roda nie istnieje obok, jak ogród, do którego można wejść lub nie, lecz jest 
czymś najbliżej moim, jednym z moich „ja". Zrośnięcie się - „u mnie"! - kra
jobrazów Litwy i Kalifornii można odczytać jako ślad mitu, funkcję zado
mowienia, przejście od obcości do swojskości w procesie amerykańskiego 
zakorzenienia. Ale to nie brzmi tylko jak świadomy wybór. Raczej jak po
rządek bytu.

Przyroda bywa źródłem radosnych epifanii, sposobem na wyjście poza 
„myśl i kontrolę", jak w wierszu Łąka z cyklu Litwa po pięćdziesięciu dwóch 
latach. Bywa także źródłem dotkliwych doświadczeń, „dosięga nas ona 
w tym, co najbardziej intymne"30. Bywa odrzucana, a zaraz potem przyjmo
wana na nowo i hołubiona w jej konkretnych przejawach. I tak jest do koń
ca. W Wierszach ostatnich czytelnik znajdzie wiersz Do Natury, skierowany 
przeciw „ekologicznemu" kultowi przyrody, a zaraz obok wiersz Obecność - 
jakże panteistyczny, gdzie boskość przemawia „zapachami trawy, fletowym 
głosem wilgi, ćwirem jaskółek"31. Miłosza spotkanie z Ameryką, a także jego 
indiańska przygoda, nabierają w jego tekstach podstawowej wagi jako star
cie świadomego i nieświadomego, myślowego i emocjonalnego, przyswojo
nego i wypartego. Tego, co zewnętrzne, i tego, co intymne właśnie.

* * *

Dlaczego granice polskości? Spotkanie Miłosza z Ameryką, także z indiań
ską Ameryką, stanowi dla mnie dobry przykład wyprowadzania literatury 
polskiej poza opłotki polskości. Wielokulturowy, niemożliwy do zintegro
wania w całość, nieuchwytny Miłosz nie tylko prowokuje nas do poszerzania 
pola doświadczenia, ale przede wszystkim sam przesuwa granice. Szukając 
po „młakach i wywierzyskach", skłania nas do rewizji naszych zbiorowych 
ograniczeń. W Rozmowach polskich mówi o swojej tożsamości jako „rozchwia
nej", z powodu pochodzenia z bardzo mieszanego etnicznie obszaru32 - 
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kolejna przekora, zwłaszcza wobec tych, którzy polskość definiują etnicznie 
i łączą pojęcie Polaka na przykład z pojęciem katolika. Na taką polskość - jak 
sam mówił - „zawsze miał alergię", czyli uciekał od niej ku innym planom 
odniesienia. Nasi narodowcy nigdy go nie zrozumieją i nigdy nie zaakceptu
ją, ponieważ - za Józefem Czapskim - zawsze opowiadał się po stronie Pol
ski szerokiej, wieloetnicznej, jagiellońskiej, a przeciwko ciasnej, plemiennej, 
piastowskiej Polsce Lechitów. Otwarcie horyzontów polskości pozwoliłoby 
Polakom częściowo przynajmniej wyleczyć się z „tęsknoty za inną ojczyzną 
niż ta, jaką wyznaczyło im ich urodzenie" - tak mówi w Rodzinnej Euro
pie, gdzie zaznacza, iż „kurczowy patriotyzm bywa nieraz odpowiedzią na 
wewnętrzną zdradę". I konkluduje zjadliwie: „Czy Polacy nie są podobni 
do niektórych homoseksualistów, z lęku przed swoim zboczeniem narzu
cających sobie wierność małżeńską?"33. Brzmi psychoanalitycznie i boleśnie 
aktualnie, jako że nasza współczesność aż nazbyt dobitnie przekonuje nas 
o potrzebie zbiorowej psychoterapii.

33 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, s. 174.

Otwarcie horyzontów polskości i poszerzenie pola poszukiwań literac
kich. Układanie siebie z niemożliwych podmiotów inności. Jeśli spotkanie 
z Innym przysparza wiedzy o sobie, należy ku niemu wychodzić, a nie za
mykać się przed nim. I poszukać w nim siebie. Tak rozumiem indiańskie 
doświadczenie Czesława Miłosza.
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