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Miłosza spór z solipsyzmem

A jeżeli to wszystko jest tylko snem 
Ludzkości o sobie! I my chrześcijanie, 

Śnimy swój sen wewnątrz snu? 
Cz. Miłosz, A jeżeli (9. część Księdza Seweryna)

1.

Solipsyzm, czyli przekonanie, że istnieje tylko solus ipse - sam jeden podmiot 
poznający i dane jego świadomości, a świat zewnętrzny jest iluzją, to prze
jaw skrajnego i rzadkiego sceptycyzmu. Jako światopogląd zaprzeczający 
zdrowemu rozsądkowi przywoływany bywał w intencjach polemicznych. 
Solipsyzm pojawiał się na prawach hipotezy, burzącej poczucie metafizycz
nej pewności. Spierał się z nim w Medytacjach o pierwszej filozofii Kartezjusz, 
później wprzągł go do swego systemu Berkeley.

Nie jest chyba przypadkiem, że nabrał on powagi w XVII wieku, kiedy 
załamała się platońska wizja kosmosu jako wcielenia idei, a w konsekwencji 
upowszechnił się mechanistyczny paradygmat nauki. Jak wiadomo, była to 
też epoka wojen religijnych, z krwawą wojną trzydziestoletnią na czele, któ
ra w niektórych krajach europejskich doprowadziła do strat ludności sięga
jących 50% populacji. O wojnie trzydziestoletniej wspominam nie bez koze
ry, bo to właśnie oficer walczący u boku księcia Maksymiliana Bawarskiego 
pewnej listopadowej nocy 1619 roku doznał objawienia nowej filozofii, która 
obiecywała zyskanie pewności w świecie pełnym zamętu i grozy. Tym ofice
rem był Kartezjusz.

Przypomnijmy krótko, co o pokusie solipsyzmu pisali Kartezjusz 
i Berkeley. Kartezjusz w Medytacji pierwszej formułuje przypuszczenie, 
iż „nie najlepszy Bóg, źródło prawdy, lecz duch złośliwy a zarazem 
najpotężniejszy i przebiegły, wszystkie swe siły wytężył w tym kierun
ku, by mnie zwodzić. Będę uważał, że niebo, powietrze, ziemia, barwy, 
kształty, dźwięki i wszystkie inne rzeczy zewnętrzne są tylko zwodni
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czą grą snów, przy pomocy których zastawił on sidła na moją łatwo
wierność"1.

1 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i odpo
wiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie et al., t. 1, 
Warszawa 1958, s. 28.

2 L. Kołakowski, Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. P. Marciszuk, Warszawa 
1990, s. 14.

3 G. Berkeley, Traktat o zasadach ludzkiego poznania, tłum. J. Leszczyński, w: 
G. Berkeley, Traktat o zasadach ludzkiego poznania. Trzy dialogi między Hylasern i Filono- 
usem, Warszawa 1956, s. 36-37.

Solipsyzm wynika z postulatu metodycznego wątpienia, każącego za
kwestionować oczywistość postrzeżeń. Jednak hipoteza zwodziciela i snu, 
który ma on fabrykować, jest tak mocna, że stawia pod znakiem zapytania 
wszystko - nie tylko wiarygodność danych zmysłowych, ale także prawdzi
wość myśli. Z opresji szaleństwa, jakim jest radykalny solipsyzm, ratuje Kar- 
tezjusza idea prawdomównego Boga. Komentatorzy zwracali jednak uwagę 
na arbitralność jego argumentacji: „Descartes użył kryterium oczywistości, 
by udowodnić istnienie Boga, a następnie wykorzystał Boga do uprawomoc
nienia kryterium oczywistości"2.

Jak wiadomo, dziedzictwo kartezjańskiego wątpienia, a także wyrosłej 
z niego metafizyki Malebranche'a, podjął Berkeley, który zradykalizował 
przekonanie o naturze danych zmysłowych:

Mówię, że stół, na którym piszę, istnieje; znaczy to, że go widzę i odczuwam 
dotykiem; jeślibym zaś był poza swą pracownią, powiedziałbym, że istniał 
- rozumiejąc przez to, że gdybym się w swej pracowni znajdował, mógłbym 
go postrzegać; lub że jakiś inny duch teraz właśnie go postrzega. [...] to co 
się mówi o absolutnym istnieniu rzeczy niemyślących, bez żadnego związku 
z tym, że są postrzegane, wydaje mi się całkowicie niezrozumiałe. Ich esse to 
percipi - i nie jest możliwe, aby miały jakiekolwiek istnienie poza umysłami, 
czyli rzeczami myślącymi, które je postrzegają3.

Przypomnijmy, że skrajny nominalizm i immaterializm Berkeleya miały 
w gruncie rzeczy sens apologetyczny - służyły przekonaniu, że to dobry 
i łaskawy Bóg utrzymuje świat w istnieniu. Co prawda istnieć to znaczy być 
postrzeganym, więc moje łóżko zdaje się tracić swą realność, gdy zapadam 
w sen, ale czujne i wszechogarniające boskie postrzeżenia nadają mojej sy
pialni i całej rzeczywistości trwałość i jedność.

Nie będę już przywoływał innych filozofów, którzy próbowali zaradzić 
poczuciu utraty metafizycznej pewności. Dopowiedzmy jedynie, że w myśli 
pokartezjańskiej problem solipsyzmu ewokuje pytanie o jakiś absolut. Co 
znamienne, hipoteza podstępnego zwodziciela każę połączyć pewność po
znawczą z doświadczeniem dobra - absolut prawdy okazuje się absolutem 
prawdomówności. Rewersem tego przekonania jest uznanie, że nieprawda 
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jest nie tyle złudzeniem, ile produktem kłamstwa. Poszukując pewności, 
Kartezjusz nawiązywał do tradycji św. Augustyna, dla którego wewnętrz- 
ność, refleksyjność były miejscem spotkania z Bogiem4. Warto pamiętać 
o tym nieprzejrzystym rodowodzie solipsyzmu, gdy podgląda się poetycką 
filozofię Miłosza. Tym bardziej że zwątpienie w realność świata jawi się pi
sarzowi jako złowróżbna pokusa, przed którą staje.

4 Więcej na ten temat zob. w: Ch. Taylor, In interiore homine oraz idem, Oderwany 
rozum Kartezjusza, w: idem, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. 
M. Gruszczyński et al., Warszawa 2001, s. 240-296.

5 Cz. Miłosz, Nadzieja, w: idem, Wiersze, 1.1, Kraków 2001, s. 202.
6 Cz. Miłosz, Kufer, w: idem, Wiersze, t. 5, Kraków 2009, s. 196.

2.

Skąd jednak pomysł, by mówić o solipsyzmie u Miłosza? Podsunęły mi go 
dwa wiersze, które dzieli od siebie prawie 60 lat, co chyba dowodzi, że trak
tują o czymś, co w wyobraźni poety trwałe i zasadnicze. Myślę o Nadziei 
ze Świata... i o Kufrze z tomu Druga przestrzeń, w których pojawiają się żar
tobliwe odwołania do idealizmu subiektywnego Berkeleya. W pierwszym, 
pisanym w Warszawie roku 1943, padają pamiętne frazy:

Niektórzy mówią, że nas oko łudzi
I że nic nie ma, tylko się wydaje,
Ale ci właśnie nie mają nadziei.
Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,
Cały świat za nim zaraz być przestaje, 
Jakby porwały go ręce złodziei5.

W drugim, który jest przekorną fantazją teologiczną, poeta pokpiwa 
ze skrajnych solipsystów, choć zarazem prowokacyjnie infantylizuje obraz 
Boga. Najpierw formułuje hipotezę, że świat został stworzony przez Boga, 
by odbijał się w nieskończonej liczbie oczu lub ludzkich świadomości. Po
tem zastanawia się, czy Bóg nie kolekcjonuje tych odbić w wielkim kufrze. 
W finale wiersza czytamy o Stwórcy:

Może zajmuje się ich przeglądaniem, porównując odbicia 
z tym, jak naprawdę było?

Podśmiewając się w brodę z mędrków, którzy utrzymywali, 
że są tylko te odbicia i nic więcej6.

To dwa najbardziej ewidentne dowody zainteresowania Miłosza solip
syzmem, choć można dorzucić jeszcze garść przykładów, by wspomnieć 
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o młodzieńczym Spotkaniu lub późnym liryku 2 grudnia. W moim krótkim 
artykule chcę jednak pokazać, że nie są one odosobnione, a rozmaite, cza
sem zgoła niefilozoficzne odmiany solipsyzmu stanowią ciągłe wyzwanie, 
a nawet rodzaj trwałej skazy, z którą borykał się poeta. Bo rozprawa z solip- 
syzmem jest też częścią sporu z samym sobą.

3.

Skąd brała się skłonność Miłosza do skrajnego metafizycznego sceptycyzmu, 
postawy zakrawającej na szaleństwo i dalekiej od realizmu, do którego aspi
rował autor Świata...? Można chyba wskazać na cztery źródła: katastrofizm, 
przyswojony za młodu darwinizm, pokusę manichejską, a wreszcie zmaga
nia z miłością własną, którą za Blakiem nazywał Selfhood - Samosobnością7. 
Powiedzmy o nich pokrótce.

7 Por. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Kraków 2000, s. 199, 205; por. także N. Frye, Fearful 
Symmetry. A Study of William Blake, New Haven 1947, s. 73.

* Cz. Miłosz, Zniewolony umyst, Warszawa 1996, s. 40-41.
9 Nie jest chyba przypadkiem, że właśnie katastrofa drugiej wojny światowej pro

wokowała do tworzenia książek, które miały przywrócić utracone poczucie rzeczywi
stości. Taka intencja przyświecała Romanowi Ingardenowi, który w ostatnich miesiącach 
wojny kończył w Pieskowej Skale drugi tom Sporu o istnienie świata, Erichowi Auerba- 

U podłoża światopoglądu Miłosza odkrywamy katastrofizm, który 
z czasem coraz bardziej nasycał się sensem religijnym, zyskiwał wymiar 
apokaliptyczny, wiodąc do nadziei apokatastazy. To obrazy świata, który 
stracił swą substancjalność i celowość, rodzą poczucie nietrwałości i wręcz 
nierealności ziemi - lunatycznego ogrodu. Niektóre młodzieńcze wizje au
tora Trzech zim przypominają opisy z Ziemi jałowej Eliota, który pokazywał 
Londyn jako „nierzeczywiste miasto". U Miłosza, którego dzieciństwo upły
nęło pod znakiem tułaczki w cieniu pierwszej wojny, a potem rewolucji paź
dziernikowej, wizje te nie brały się jedynie z nadwrażliwości. Ale później, 
pod wpływem doświadczenia okupacji i dwóch totalitaryzmów, wrażenie 
ruchu i płynności form dotykalnego świata wzmogło się. Wspomina o tym 
Miłosz w Zniewolonym umyśle, kiedy opisuje zbombardowaną Warszawę: 
„Człowiek idzie [...] ulicą i zatrzymuje się przed domem przepołowionym 
przez bombę. [...] dom ukazuje swoją strukturę, nie jest to skała trwająca 
od wieków: tynk, wapno, cegła, szalowania, a na trzecim piętrze smutna 
i przydatna chyba tylko dla aniołów biała wanna, z której deszcz wypłucze 
wspomnienie o tych, co się w niej kiedyś kąpali"8.

Takie przeżycia wiodą do swoistego zawrotu głowy, porażenia ruchem, 
ulotnością tego, co zdawało się substancjalne9. Zapis obłędu, wewnętrznej 



Miłosza spór z solipsyzmem 93

przemiany, którą przechodzą ofiary terroru historii, ujmują frazy z Traktatu 
poetyckiego:

[...] Przed nimi ruchome
Piaski, na których drzewo się zamienia
W nic, w antydrzewo, gdzie żadna granica 
Kształtu i kształtu nie dzieli, a w gromach 
Zapada się dom złoty, słowo JEST, 
I STAJE SIĘ sprawuje odtąd władzę10 11.

chowi, który na wygnaniu w Stambule stworzył swoje Mimesis, a wreszcie Northropowi 
Frye'owi piszącemu na przekór totalitarnym widmom Fearful Symmetry.

10 Cz. Miłosz, Traktat poetycki, w: idem, Wiersze, t. 2, Kraków 2002, s. 219.
11 Por. Cz. Miłosz, Przyrodnik, w: idem, O podróżach w czasie, oprać. J. Gromek, 

Kraków 2010, s. 321.
12 Cz. Miłosz, Alkoholik wstępuje w bramę niebios, w: idem, Wiersze, t. 5, s. 150.
13 Cz. Miłosz, Do Pani Profesor w obronie honoru kota i nie tylko, w: idem, Wiersze, t. 5, 

s. 60.

Czemu jako o drugim źródle wspomniałem o darwinizmie? Przede 
wszystkim dlatego, że wizja przyrody jako „wielkiej mordowni", a tak 
pod wpływem teorii ewolucji postrzegał ją Miłosz”, kazała wątpić w Bożą 
opatrzność. Pośrednio rodziła też podejrzenie, że Bóg - o ile istnieje - traci 
znamiona kogoś bliskiego i godnego zaufania. Obraz okrucieństwa świata 
kwestionuje przymiot prawdomówności Stwórcy. Zależność tę ukazują sło
wa wypowiedziane przez tytułowego bohatera wiersza Alkoholik wstępuje 
w bramę niebios:

Żyć zaczynałem ufny i szczęśliwy,
pewny, że dla mnie co dzień wschodzi słońce, [...]

Nic a nic nie wiedząc, że Ty z Księgi Genów 
wybierasz mnie na nowy eksperyment, [...]

Pod Twoim ubawionym spojrzeniem cierpiałem
jak liszka żywcem wbita na kolec tarniny.
Otwierała się przede mną straszność tego świata.

Czyż mogłem nie uciekać od niej w urojenie?12

Kogoś, kto był z natury homo religiosus, tak pojmowany darwinizm wiódł 
nie do ateizmu, ale do zwątpienia w dobroć Boga, a zatem do rozmaitych 
wersji wierzeń dualistycznych, manichejskich, które kazały się domyślać, że 
upadłym światem rządzi książę ciemności, zły demiurg, a ludzki Bóg pozo- 
staje w ukryciu. Broniąc honoru kota, tak pisał Miłosz:

Natura pożerająca, natura pożerana,
Dzień i noc czynna rzeźnia dymiąca od krwi.
I kto ją stworzył? Czyżby dobry bozia?13
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Trucizny manichejskie mają wpływ na percepcję świata, który traci swą 
„jasność i wyraźność". Czy można zaufać wrażeniom zmysłowym, odbi
ciom zbrukanej materii? Czy podejrzenie, że świat nie z ręki Boga wyszedł, 
nie prowadzi do wniosku, że jesteśmy we władaniu kartezjańskiego złośli
wego geniusza, który wydaje nas na pastwę widm?

Takie pytania stają przed Miłoszem, gdy próbuje opędzić się od parali
żujących wątpliwości i znaleźć archimedesowy punkt dla swojego świato- 
odczucia. Naturalnym odruchem zdaje się zamknięcie w sobie samym (solus 
ipse) jako enklawie niezagrożonej przez złudzenia. Ale to tylko pozór, bo 
„ja" zatrute przez „ciemną miłość własną" (Piosenka wielkopostna) jest samym 
siedliskiem widm, spośród których najgroźniejsza okazuje się Samosobność 
(Selfhood). Czym ona jest? Nie zdołam tu przywołać skomplikowanej myśli 
Williama Blake'a, w której pobrzmiewa dualistyczna doktryna o katastrofie 
kosmicznej. Powiem tylko, że Selfhood jako źródło pychy jest dyspozycją po
znawczą, która oddziela od prawdziwego świata i zamyka na Wyobraźnię, 
będącą jedynym wiarygodnym medium zdolnym przedrzeć się przez zasło
nę piekielnych widm14.0 sile własnej Samosobności najbardziej przejmująco 
pisał Miłosz w poemacie Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada:

14 Pisałem o tym więcej w mojej książce Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, 
Kraków 2001, s. 197-198.

15 Cz. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, w: idem, Wiersze, t. 3, Kraków 
2003, s. 148.

16 ibidem, s. 170.

Szalone i wulgarne mieszkało w nim ego.
Żądał miłości, podziwu i szeptów pochwalnych,
Ale nasycić się mógłby chyba tylko władzą,
Gdyby zaprosił go tyran Syrakuz
I pozwolił urządzić idealne państwo15.

Duch czysty i wzgardliwie obojętny
Chciałeś widzieć, smakować, doznać i nic więcej.
Dla żadnych ludzkich celów. Ty byłeś przechodzień,
Który używa rąk i nóg, i oczu
Jak astrofizyk świetlistych ekranów, 
Świadomy, że co pozna, już dawno minęło16.

A jednak lekarstwo na chorobę Samosobności i poczucie widmowości 
świata kryje się we wnętrzu „ja", choć możliwy ratunek przychodzi z ze
wnątrz. Przy czym owo „zewnątrz" ma dwojaki sens. Najpierw dosłow
ny, polegający na rozbijaniu skorupy ego poprzez otwieranie się na innych, 
a zwłaszcza na ich cierpienie, bo to cudzy ból zdaje się przywracać światu 
realność. Taki wniosek można wysnuć z IV wykładu z cyklu Sześć wykładów 
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wierszem, w którym Miłosz wspomina garbuskę, pannę Jadwigę przez wiele 
dni konającą w schronie pod ruinami kamienicy. Do takiej konkluzji skła
nia też poruszająca notatka z Pieska przydrożnego, która podsuwa temat do 
odstąpienia:

Zaiste, bezustannie, w dzień i w nocy, wyobrażany los kolegów z Wilna w ła
grach i kopalniach Workuty był motywem przewodnim jego długiego życia, 
chociaż ci, którzy układali jego biografie, o tym nie wiedzieli. Utożsamiał się 
w wyobraźni z więźniami polarnej nocy, i z tego brała się jego ekstatyczna 
wdzięczność za każdy wschód słońca i każdą kromkę chleba [...]. A kiedy jego 
książki zyskały uznanie i pisano ich rozbiory, żaden z krytyków nie odgadł, że 
za ich filozoficzną treścią stoi obraz cierpień i nieszczęść wołających o pomstę 
do nieba. Tylko z pamięci o więźniach Workuty mogła pochodzić nieomylna 
miara różnicy pomiędzy dobrem a złem [...]17.

17 Cz. Miłosz, Piesek przydrożny, Kraków 1997, s. 214-215. Warto dodać, że taki „ar
gument z bólu" formułuje też Miłosz, wspominając spór o solipsyzm, jaki wiódł z Gom
browiczem - por. Cz. Miłosz, Kim jest Gombrowicz?, w idem, Prywatne obowiązki, Kra
ków 2001, s. 183-204.

18 Por. K. Tarnowski, Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków 2005, 
s. 439-448.

” Cz. Miłosz, Nadzieja, s. 202.

To „zewnątrz" jest jednak przede wszystkim doświadczeniem natu
ry religijnej, doznaniem łaski, jak w wierszach Co było wielkie i Dar, w któ
rych odzywa się moralna zgoda na świat. Choć stany te tak ulotne i rzadkie 
w twórczości poety, są jednak ostatecznym warunkiem możliwości prze
zwyciężenia solipsyzmu. W tym punkcie Miłosz powraca do circulus oitiosus 
znanego z Medytacji Kartezjusza. Okazuje się bowiem, że metafizyczna pew
ność zasadza się na samooczywistości idei prawdomównego, dobrego Boga. 
Tym sposobem od dylematów filozoficznych doszliśmy do samego rdzenia 
postawy religijnej, która rozpina się między prazaufaniem, czyli akcepta
cją życia jako elementarnego, choć nieokreślonego dobra, a nadzieją, czyli 
otwarciem na przyszłość, na dar, który przyjmujemy w geście gościnności18. 
Czyż nie taki sens ma przywoływana na początku Nadzieja ze Świat, poema 
naiwne? A zwłaszcza ten oto jej fragment:

A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem,
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.

Wejść tam nie można. Ale jest na pewno. 
Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, 
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną 
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli19.
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4.

W moim artykule chciałem pokazać, na czym polegała istota sporu Miłosza 
z solipsyzmem. Okazuje się, że nie wynikał on jedynie z zamiłowania Miło
sza do efektownych filozoficznych paradoksów, ale brał się z bardzo zasad
niczego lęku przed „strasznością świata". Stawką tego sporu nie było pięk- 
noduchowskie marzenie o „zejściu na ziemię", ale nadzieja na ocalenie, na 
przezwyciężenie najgłębszej egzystencjalnej rozpaczy, na kres diabelskiego 
wodewilu. Moje pobieżne analizy każą dostrzec rys dramatyzmu w batalii 
poety przeciw Beckettowi, Stevensowi czy Larkinowi. Pozwalają też ujawnić 
mroki, w których rodziła się pochwała poezji obiektywnej. Bo Miłosz, wal
cząc z pokusą solipsyzmu, zmagał się z własnymi widmami.
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