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Z pewnym uproszczeniem, wynikającym z próby ujęcia syntetycznego, wol
no przyjąć, że najbardziej naturalnym i najczęściej przywoływanym kontek
stem religijnym i duchowym większości utworów „metafizycznych" Czesła
wa Miłosza pozostaje chrześcijaństwo, co - najprawdopodobniej - wynika 
nie tylko i nie tyle z samej genealogii poety, lecz między innymi z mocnego 
osadzenia tego dzieła w paradygmacie kultury śródziemnomorskiej oraz 
ideowego wyboru dokonanego przez bohatera tej twórczości. Powyższego 
rozpoznania o prymarnym statusie chrześcijaństwa w światoodczuciu tej 
poezji nie zmienia Miłoszowe ciążenie ku gnozie i manicheizmowi, obecne 
zwłaszcza we wcześniejszych fazach jego pisarstwa, te bowiem traktować 
się dają jako obszar pozostający w polemicznej konfrontacji wobec wzorców 
myślenia typowych dla chrześcijaństwa, a ściślej - z poszukiwaniem poza 
własną tradycją religijną rozstrzygnięć kwestii według poety przez chrześci
jaństwo pomijanych lub nie dość przekonywająco rozwiązanych. Do takich 
zagadnień należy między innymi pytanie o zło, jego naturę i przyczyny. 
W tym miejscu pomijam, bardzo ważny skądinąd dla całościowego opisu 
doświadczenia duchowego zawartego w rzeczonej poezji, styk myśli Miło
sza tak z wczesnochrześcijańskimi herezjami, jak i ślady inspiracji gnostyc- 
kich oraz kabalistycznych, jako niemający bezpośredniego związku z pro
blematyką podjętą w obecnych rozważaniach.

Uznane przeze mnie jako kontekst prymarny odwołania chrześcijań
skie - czy szerzej: judeochrześcijańskie - dają się rozpoznać na różnych 
planach tekstów poety, bądź to w postaci dyskursywnych nawiązań teo
logicznych, czego najlepszy przykład i zwieńczenie stanowi Traktat teolo
giczny, bądź w charakterze stawianych przez tę poezję pytań egzystencjal
nych i teologicznych, w koncepcjach metafizycznych, w fakcie operowania 
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chrześcijańską symboliką, w parafrazach i aluzjach biblijnych, w stosowa
niu chrześcijańskiego instrumentarium pojęciowego, w przywoływaniu 
szeregu postaci ewangelicznych oraz postaci świętych, w licznych aluzjach 
do chrześcijańskich rytuałów, liturgii i miejsc kultu, rekwizytów, a także, 
co najistotniejsze, w naturze dylematów bohatera lirycznego i w sferze jego 
postaw, wreszcie również w samym obrazowaniu, niejednokrotnie przy
wołującym wywodzące się z chrześcijaństwa wyobrażenia eschatologiczne 
i opartym na archetypach biblijnych. Równocześnie, mimo niewątpliwie 
zasadniczego charakteru kontekstów chrześcijańskich, stwierdzić trzeba 
w twórczości poety różnorakie inspiracje pozachrześcijańskimi tradycjami 
duchowymi, głównie z kręgu buddyzmu zen i koncepcji dalekowschod
nich, co równocześnie - i tu ukrywa się swoisty paradoks - nie oznacza 
bynajmniej heterogeniczności implikowanego przez tę twórczość modelu 
życia duchowego, czy szerzej - wpisanego w nią światoodczucia. Stwier
dzić też trzeba, że sygnały obecności tradycji wywodzących się z Dalekie
go Wschodu przywoływane są w podobny sposób i pojawiają się na tych 
samych planach tekstu, co sygnały nawiązań chrześcijańskich, a to - być 
może - stanowi jakąś wskazówkę co do natury fenomenu będącego przed
miotem namysłu.

Refleksja podjęta w moim wystąpieniu wyrasta mianowicie z obserwa
cji ciekawego i wielopostaciowego zjawiska charakteryzującego dużą część 
twórczości poetyckiej autora Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i dotyczącego 
natury wpisanego w wiersze poety doświadczenia wewnętrznego oraz spo
sobów jego komunikowania.

Najogólniej rzecz ujmując, trzeba stwierdzić, że doświadczenie duchowe 
zawarte w utworach Czesława Miłosza niekiedy daje się opisywać zarówno 
w kategoriach właściwych dla teologii zachodniej, jak i poprzez pojęcia du
chowe specyficzne dla filozofii Wschodu, szczególnie dla buddyzmu zen. 
Wskazana właściwość, polegająca na możliwości zastosowania różnoimien- 
nych kategorii konfesyjnych i kulturowych do opisu doświadczenia we
wnętrznego, będącego udziałem lirycznego „ja", występuje w kilku dopeł
niających się wzajemnie wersjach. Wyodrębnić można w tym zakresie trzy 
zasadnicze modele. Albo mamy do czynienia z uruchomieniem w jednym 
tekście dwojakiego rodzaju aluzji, z których część przynależy do arsenału 
pojęć zachodniej myśli religijnej, a część tłumaczy się przez nawiązania do 
koncepcji dalekowschodnich. Mamy wtedy do czynienia z operowaniem 
w przestrzeni jednego tekstu sygnałami przynależnymi do różnych tradyqi. 
Albo też, i to jest druga wersja, te same pojęcia użyte w wierszu zyskiwać 
mogą podwójną wykładnię. Wersja trzecia osobiście wydaje mi się najbar
dziej interesująca. Polega ona na możliwości dwuimiennej interpretacji da
nej w wierszu sytuacji i projektowanego w nim doświadczenia duchowego. 
Sam utwór nie przywołuje więc repertuaru pojęć z żadnej tradycji, lecz kreu
je sytuację dającą się odczytywać poprzez rozmaite soczewki, przynależne 
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do różnych tradycji religijnych. Bardziej szczegółowo zajmę się tym warian
tem za chwilę.

W obydwu wariantach wskazanych jako pierwsze zwraca uwagę zjawi
sko przenikania się w języku opisującym doświadczenie duchowe zawarte 
w tekstach noblisty elementów rozmaitych tradycji duchowych, religii i kul
tur. Dwa odmienne sposoby realizacji rzeczonych strategii uzyskują równo
prawny status co do częstotliwości użycia w wierszach. Po pierwsze więc, 
jak zauważono, występują w tej twórczości celowe aluzje do odległych od 
siebie obszarów tradycji duchowych, współistniejących niekiedy zgodnie 
w jednym wierszu. Obok wątków zbieżnych z zachodnią tradycją chrze
ścijańską i chrześcijańską terminologią teologiczną i mistyczną, w sposobie 
relacjonowania swych przeżyć oraz w sposobie formułowania duchowych 
konkluzji dają się odnaleźć w wypowiedziach lirycznego bohatera wyraźne 
i wcale nierzadkie inspiraqe mądrością buddyzmu zen. Taka różnoimien- 
ność nawiązań charakteryzuje na przykład wiersz Oset, pokrzywa, którego 
przedostatni dystych sytuuje się w kręgu terminów chrześcijańskich, na co 
wskazuje sformułowanie „miał mnie okupić dar układania słów"1, z cen
tralnym pojęciem okupienia, skojarzonym z jednej strony z odkupieniem, 
z drugiej - z zadośćuczynieniem. Ostatni dwuwiersz natomiast można czy
tać w perspektywie duchowości zenistycznej, ze szczególnym wyakcento
waniem przekroczenia kategorii osobowych i poczuciem ponadosobowego 
trwania w jedności z przyrodą: z ostem, pokrzywą, łopuchem, belladonną, 
nad którymi wietrzyk, senny obłok, cisza. Polemiczny dialog wyrażający 
ambiwalencję dwu systemów myślenia o sprawach ostatecznych i w efekcie 
końcowym dający wyraz niepewności lirycznego „ja" co do pośmiertnych 
losów uwidacznia wiersz Fotografia. Inspirowany wschodnimi koncepcjami 
wydaje się tu namysł nad iluzorycznością „ja": „«Czymże jest ja? / Krótko
trwałą kulą / Z ziemi i wody / Ognia i wiatru»"2. Z tradycji chrześcijańskiej 
natomiast wywieść można żywione przez lirycznego bohatera przeświad
czenie o realności kontaktu ze zmarłą, do której „Zwraca się [...] / Zupełnie 
pewny, / Że ona słyszy:" i o możliwości uzyskania od niej pomocy w umoc
nieniu swojej słabej wiary: „Uproś dla mnie łaskę / Twojej mocnej wiary, 
/ Żywi są za słabi / Bez waszej opieki."3, kierujące w stronę katolickiego 
nauczania o obcowaniu świętych. Innym wierszem o podwójnych śladach 
jest, co stanowi pewne zaskoczenie, sytuowany najczęściej w kręgu konse
kwentnych nawiązań do koncepcji wschodnich Zen codzienny. Pojawiające 
się w utworze wzmianki o niebie, istnieniu piekła, o grzechach oraz o pój
ściu do kaplicy operują wszak pojęciami typowo chrześcijańskimi. Dopiero 
pozostałe strofy korzystają z koncepcji duchowych buddyzmu zen.

1 Cz. Miłosz, Oset, pokrzywa, w: idem, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 996.
2 Cz. Miłosz, Fotografia, w: idem, Wiersze wszystkie, s. 1007.
3 Ibidem, s. 1008.
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Obok utworów uruchamiających w obrębie jednego tekstu podwójne 
odwołania i podwójne wyobrażenia religijne wskazać też można w twór
czości Miłosza sporo wierszy o wyraźniejszych inspiracjach wschodnich. 
Stosunkowo jednak rzadko występują one w postaci kulturowo czy reli
gijnie jednoznacznego sygnału. W interesującym i na pozór „wschodnim" 
wierszu Młodość, w ostatniej strofie: „Będziesz iść ulicami jarzących się stolic 
południa / Przywrócony twoim początkom, widząc w zachwyceniu / Biel 
ogrodu, kiedy w nocy spadł pierwszy śnieg"4 już w pierwszej lekturze od
kryć się dają zarówno aluzje do duchowości wschodniej, jak i nawiązania 
do zachodnich wyobrażeń. Na duchowym planie znaczeń wiersz zdaje się 
odzwierciedlać następującą buddyjską mądrość: „Celem praktyki jest to, by 
zawsze utrzymywać umysł początkującego", motywowaną, ujętą w senten
cję radę mistrza, wypływającą z przenikliwej obserwacji oraz doświadcze
nia: „W umyśle początkującego jest wiele możliwości. W umyśle eksper
ta - parę"5. Jednak i w wypadku tego tekstu możliwa wydaje się lektura 
osadzona w paradygmacie pojęć chrześcijańskich, odnoszonych tu do wy
obrażeń eschatologicznych. W tym ujęciu „widzenie w zachwyceniu" ujaw
niałoby konotacje z Pawłowym sformułowaniem o widzeniu Boga twarzą 
w twarz, do którego dochodzi po przekroczeniu granic doczesności, oraz 
z mistycznym widzeniem zachwycającym, umożliwiającym wybranym już 
na ziemi wgląd w rzeczywistość nadprzyrodzoną. By wskazać inne wier
sze o wschodnich inspiracjach, należy wymienić kilka dalszych tekstów, 
takich jak: Czytając japońskiego poetę Issa czy W świętych sadzawkach, i tu jed
nak, w obydwu przypadkach, nie bez zastrzeżenia, że wpisany w te teksty 
projekt mądrości duchowej można przełożyć także na terminy typowe dla 
mistycznej duchowości zachodniej. W odniesieniu do dużej liczebnie grupy 
utworów daje się zatem zauważyć możliwość podwójnych deszyfracji w od
czytywaniu sensów duchowych wpisanych w jeden tekst.

4 Cz. Miłosz, Młodość, w: idem, Wiersze wszystkie, s. 1004.
5 Por. S. Suzuki, Umysł zen, umysł początkującego, tłum. J. Dobrowolski, A. Sobo

ta, Jaworze 2010, s. 31.

Warto dostrzec pewną prawidłowość wyrażającą się w fakcie, że obec
ność nawiązań dalekowschodnich odnosi się w głównej mierze do wierszy, 
które nazwać by można tekstami o charakterze „iluminacyjnym", a więc 
takimi wierszami, w których opisywane doświadczenie sytuuje się blisko 
przeżyć o charakterze mistycznym. Najczęściej, choć nie wyłącznie, z tego ro
dzaju zapisami spotykamy się w utworach późnych. Przykładów tego typu 
doświadczenia iluminacyjnego dostarczają między innymi wiersze Łąka, Po 
czy Dar. Doświadczenie mistyczne, wpisane w wymienione utwory, sytuuje 
się w pobliżu mistyki naturalnej, której istotą pozostaje tak zwane przeży
cie jednoczące. Powyższych i im podobnych tekstów, dotyczy także wspo
mniane zjawisko podwójności, tym razem występujące w nieco zmienionej 
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formule niż omówione poprzednio, przez co daje się wyodrębnić trzeci, ów 
sygnalizowany wyżej jako w moim odczuciu najciekawszy, wariant podwój
nych deszyfracji. Jeżeli wcześniej przywołane teksty ujawniały możliwość 
dwojakich przyporządkowań, działo się to na zasadzie przypisania danym 
w tekście terminom znaczeń modelowanych przez wskazaną przez interpre
tującego tradycję duchową. I tak w wypadku omawianego wcześniej utwo
ru pojęciami podlegającymi reinterpretacji w duchu określonych koncepcji 
są początek oraz widzenie w zachwyceniu, których wykładnia nadaje kie
runek interpretacji. Kolejne teksty generują ową podwójność na odmiennej 
zasadzie. Sam wiersz nie operuje zatem wprost żadnymi nawiązaniami do 
takiej czy innej tradycji duchowej, nie uruchamia rekwizytów kojarzonych 
jednoznacznie z jakąkolwiek religią, lecz projektuje doświadczenie, które 
można opisywać zarówno za pomocą instrumentarium charakterystyczne
go dla chrześcijaństwa, jak i w terminach duchowości zenistycznej.

Wspomniany mechanizm daje się zauważyć między innymi w utworze 
Kuźnia, którego dwa ostatnie wersy „I patrzę, patrzę. Do tego byłem we
zwany: / Do pochwalania rzeczy, dlatego że są"6 można odczytać dwojako. 
Zacytowane sformułowanie wpisane w perspektywę judeochrześcijańską 
przywołuje kontekst biblijny, odsłaniając aluzję do słów Księgi Rodzaju: 
„I widział Bóg, że wszystko, co stworzył było bardzo dobre"7. Bohater - arty
sta wezwany do „pochwalania rzeczy" w ich bycie - ukazuje się jako sojusz
nik Boga, potwierdzający przez akt tworzenia akceptację dla Boskiego aktu 
stwórczego. Wersy powyższe równie zasadnie mogą być objaśniane także 
poprzez kategorie właściwe dla koncepcji buddyjskich. W takim ujęciu trze
ba by je interpretować w świetle nauki mistrzów zen: „Prawdziwym celem 
zen jest widzieć rzeczy takimi, jakie one są, obserwować rzeczy takimi jakie 
są, i pozwolić wszystkiemu przemijać jak przemija". W postawie zazen twój 
umysł i ciało mają wielką moc akceptowania rzeczy takimi jakimi są, bez 
względu na to, czy są przyjemne, czy nieprzyjemne8. Racją „chwalenia rze
czy" w perspektywie mistrzów zen byłby zatem przede wszystkim sam fakt 
ich istnienia, co de facto - i jest to tyleż zaskakujące, co niezmiernie inspirują
ce - wydaje się zbieżne z konkluzją wynikającą z Księgi Rodzaju. W utworze 
A jednak słowa dwu ostatnich strof można czytać w perspektywie znaczeń 
chrześcijańskich, ujawnianych przez zawarte w użytych sformułowaniach 
aluzje ewangeliczne do przypowieści Chrystusa, ukryte w wyrażeniach 
o źdźble trawy i wróblach. W takiej lekturze na plan pierwszy wysuną się 
idea braterstwa wszystkich ludzi w Chrystusie oraz intuicje franciszkańskie 

6 Cz. Miłosz, Kuźnia, w: idem, Wiersze wszystkie, s. 977.
7 Rdz 1, 31.
8 Por. S. Suzuki, op. cit., s. 55. Na marginesie warto zresztą zauważyć, że zenistycz- 

ne zalecenie, by przyjmować rzeczy niezależnie od tego, czy są odczuwane jako miłe, czy 
też przeciwnie, koresponduje z naukami św. Pawła.
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wyrażone w koncepcji wspólnoty ludzi ze światem przyrody. W lekturze 
akcentującej wątki wschodnie na plan pierwszy wysuwają się wyobrażenia 
smoków jako typowy motyw ikonograficzny, koncepcja karmy w pojmowa
niu ludzkiego losu (dziecko rodzące się na długie szczęście albo na wstyd 
i cierpienie), podważenie podmiotowości i zastąpienie jej ideą jedności, 
czy raczej - Jednego, które wyraża siebie poprzez poszczególne istnienia. 
W wierszu Na plaży wyznanie „ja" lirycznego: „Doznanie cudzego nieszczę
ścia przebija mnie i wtedy, myśląc o nich, zaczynam rozumieć / W tym moim 
ciemnym stuleciu wspólnotę naszego losu i bardziej prawdziwe, niż chcia- 
łem się przyznać, nieme, współcierpienie"9 równoprawnie sytuuje się za
równo wobec chrześcijańskiego nakazu miłości bliźniego, jak i buddyjskiej 
kategorii współczucia, poprzez którą może wyrażać się osiągnięcie oświece
nia. Także wiersz Pająk można odczytywać bądź poprzez buddyjskie współ
czucie dla wszystkich żywych istot, bądź przez franciszkański stosunek do 
przyrody. Podobnych przykładów znajdziemy w poezji Miłosza wiele.

9 Cz. Miłosz, Na plaży, w: idem, Wiersze wszystkie, s. 1028.
111 „Ponieważ radujemy się wszelkimi aspektami życia jako przejawami wielkiego 

umysłu, nie zabiegamy o jakąś nadmierną radość. Dlatego mamy niewzruszony spokój" 
(S. Suzuki, op. cit., s. 50).

Zaobserwowana podwójność interpretacji możliwa jest więc między in
nymi w odniesieniu do wspomnianego już wyżej alegorycznego wiersza 
Dar, w którym istotę doświadczenia lirycznego „ja" oraz osiągniętą przezeń 
duchową mądrość opisywać się daje, podobnie jak w przypadku poprzed
niego utworu, zarówno w klasycznej terminologii chrześcijańskiej, jak i za 
pomocą pojęć właściwych dla duchowości Wschodu. Wyzwolenie bohatera 
z roszczeń ego tłumaczyć można w terminach duchowości ignacjańskiej jako 
osiągnięcie tak zwanej świętej obojętności, można też rzutować na nie rozu
mienie buddyjskie, z akcentem na iluzoryczność „ja", przezwyciężenie du
alizmu i odnalezienie uniwersalnego umysłu, w którym zanikają partykular
ne przywiązania10. Analogiczne zjawisko pojawia się na przykład w wierszu 
Łąka, ukazującym, tak jak wymieniony wcześniej Dar, relację o charakterze 
alegorycznym. Doświadczenie, które próbuje się w Łące uchwycić i opisać, 
przekracza zdolności wysłowienia. Dla obu wspomnianych wierszy kluczo
wa w procesie interpretacji wydaje się kategoria oświecenia, funkcjonująca 
zarówno w pismach mistyków chrześcijańskich, jak i w buddyzmie, choć - 
trzeba zaznaczyć - w każdej z tradycji nabierająca nieco innego znaczenia. 
Innym ważnym tekstem, w którym ujawniająca się świadomość bohatera 
przedstawia się jako oświecona i który poddaje się interpretacji zarówno za 
pomocą kategorii pozostających w kręgu tradycji chrześcijańskiej, jak i w du
chu koncepcji wschodnich, pozostaje stosunkowo wczesny utwór Miłość 
z cyklu Świat, poema naiwne. Wyrażone w tym wierszu przekonanie lirycz
nego „ja" o konieczności zdystansowanego stosunku do siebie samego jako 
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warunku miłości („Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, / Tak jak się patrzy 
na obce nam rzeczy"11), połączone z doznaniem, które nazwać by można 
„protojednościowym", polegającym na byciu stworzeniem pośród innych 
stworzeń („Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu"12) także zaliczyć wolno 
do doświadczeń o charakterze iluminacji. Równie dobrze przystają do in
terpretacji postawy lirycznego „ja" terminy duchowości ignacjańskiej, z ka
tegorią contemplatio ad amorem, franciszkanizm oraz zalecenia mistrzów zen.

11 Cz. Miłosz, Miłość, w: idem, Wiersze wszystkie, s. 202.
12 Ibidem, s. 203.

Wszystkie trzy omówione w niniejszym szkicu strategie opisu doświad
czenia duchowego wskazują na wieloimienność impulsów religijnych i kul
turowych doświadczenie to konstytuujących i zarazem wykorzystywanych 
do jego werbalizacji. Wydaje się, że takie ukształtowanie rzeczywistości du
chowej w wierszach Miłosza stanowi z jednej strony wyraz obecnych w tej 
twórczości ambiwalencji światopoglądowych i jest ich ilustracją. Trudno to 
jednak uznać za wytłumaczenie wystarczające. Z drugiej bowiem strony, 
w obliczu zarysowanych mechanizmów, w których działaniu istotna rola 
przypada obecności tak czy inaczej ewokowanych wątków pochodzących 
ze wschodnich tradycji duchowych, zasadnie rodzi się pytanie o motywy 
posiłkowania się przez poetę tak odległymi kulturowo nawiązaniami. Przy
czyny zwrotu ku Wschodowi rozpatrywać można w perspektywie autote
licznej oraz egzystencjalno-duchowej. Pierwsza wysuwa na plan główny 
wielokrotnie artykułowaną przez Miłosza dyskursywnie potrzebę poszu
kiwania nowego języka do opisu doświadczeń wewnętrznych, implikowa
nych sferą religijną. Druga, jak sądzę - ważniejsza, wynika z wrażliwości 
duchowej samego Miłosza, poszukującego nie tylko środków wyrazu dla 
Niewyrażalnego, ale ścigającego na różnych ścieżkach owo Niewyrażal
ne i znajdującego - być może - we wschodniej duchowości jakiś zarys czy 
przeczucie odpowiedzi. Zwrot ku Wschodowi widzieć się daje wreszcie - 
paradoksalnie - jako... swoista droga powrotu do chrześcijaństwa, postrze
ganego nie jak we wcześniejszej twórczości niczym system prawd wzajem
nie sprzecznych, lecz jako religia pojednania człowieka z rzeczywistością, 
z samym sobą oraz Bogiem. W świetle takiego rozpoznania znajdowałaby 
też - być może - wytłumaczenie pewna selektywność dokonywanego przez 
Miłosza wyboru tych cech buddyjskiej duchowości, które zarówno najlepiej 
nadawały się do zniesienia dualistycznego pęknięcia znamionującego jego 
sposób patrzenia na człowieka i na zagadnienia teodycei, jak i dawały się 
z łatwością zaaplikować do duchowości chrześcijańskiej. Nie tyle chodziłoby 
tu o jakąś transreligijną „adaptację", co ostatecznie o niesprzeczność z praw
dami chrześcijańskimi, o taki dobór i takie rozumienie tych wybranych cech 
buddyjskich, który pozwalał odnaleźć we własnej tradygi religijnej po
dobne zalecenia, nie mniejszą głębię i duchową mądrość. Podwójność owa 
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odsłania zarazem wspólnotę doświadczenia duchowego, tożsamego co do 
swej istoty, niezależnie od różnic języka, w którym bywa opisywane. Opis 
jest bowiem zawsze implikowany przez system prawd obowiązujących 
w danej religii, samo natomiast doświadczenie wyrasta z kontaktu czło
wieka z Innym. Podobna prawidłowość dotyczy także mechanizmów rzą
dzących życiem wewnętrznym oraz podstawowych reguł mądrościowych, 
wskazujących warunki postępu na drodze duchowego rozwoju.

Omówiona w niniejszym szkicu podwójność duchowych sensów wpi
sanych w liczne wiersze Miłosza wydaje się niezmiernie istotna z kilku po
wodów: po pierwsze, wolno ją postrzegać jako ważny i specyficzny element 
wskazujący na strukturę wyobraźni religijnej poety, rządzonej silnymi anty- 
tetycznymi napięciami i rozmaitymi ambiwalencjami, także wynikającymi 
ze zderzeń różnych wizji świata wpisanych w odległe od siebie duchowe 
tradycje. Jest to więc wyobraźnia ze swej natury przetwarzająca impulsy po
chodzące z różnych obszarów tradycji i wykorzystująca rozmaite obrazy do 
jak najbardziej adekwatnego wobec samego przeżycia wyrażenia jego isto
ty, wykraczającej poza konfesyjne przyporządkowania. Po drugie, można ją 
widzieć jako świadomą realizację postulatu poszerzenia i odnowienia języka 
religijnego używanego w poezji, w czym sięgnięcie do w pewnym sensie 
egzotycznego dla kultury europejskiej zasobu obrazów i treści mogło oka
zać się ożywcze. Po trzecie wreszcie, wzmiankowana podwójność inspiraqi 
i podwójność deszyfracji ukazuje samo doświadczenie duchowe zawarte 
w tej twórczości jako doświadczenie uniwersalne, a więc takie, które funk
cjonuje ponad podziałami religijnymi i co do swej istoty daje się odnaleźć 
w różnych tradycjach duchowych. Byłby to zatem także element swoistego 
ekumenizmu i - co ważniejsze - uniwersalizmu w naturalny sposób przeja
wiającego się poprzez wskazaną cechę Miłoszowej poezji.
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