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1.

Wtajemniczenia (w)Miłosza. Pamięć – duch(owość) – wyobraźnia to najnowsza (i, uprzedza-
jąc dalszy wywód: ciekawa, ważna) książka Zofii Zarębianki. Rozprawa tak zatytułowana nosi 
wyrazistą autorską sygnaturę stylu, metodologii, literaturoznawczego konceptu; nietrudno w niej 
rozpoznać, kolejne już, spełnienie lekturowego projektu, konsekwentnie realizowanego przez 
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krakowską badaczkę. Najkrócej rzecz ujmując: Wtajemniczenia… dotyczą takich tekstów literac- 
kich, które z pomocą symboli, figur i tropów wyrażają światoodczucie metafizyczno-religijne. Albo 
inaczej: traktują o takich utworach, w których zapisane zostały duchowe przygody podmiotu my-
ślącego o sobie i świecie w perspektywie innej niż (tylko) ziemska, doczesna, materialna, histo-
ryczna. Książka lokuje się zatem w głównej linii naukowego pisarstwa Zofii Zarębianki, wytrwale 
krążącego wokół literatury doświadczenia religijnego (duchowego). Po Poezji wymiaru sanctum 
z roku 1992, po Tropach sacrum w literaturze XX wieku z roku 2001, wreszcie, po Czytaniu sacrum 
z roku 2008, Wtajemniczenia… przynoszą kolejną próbę budowania literaturoznawczego dyskursu, 
opisującego przedmiot tyleż ważny, co trudno uchwytny: duchowy (religijny, teologiczny, sakralny 
etc.) wymiar pisanego i czytanego tekstu.

Kilka słów o kompozycji studium. Książka – pojemna, rozległa, licząca, wraz z trzema in-
deksami stron pięćset osiem – składa się ze szkiców po części publikowanych już na łamach prasy 
fachowej, po części zaś z pierwodruków. Składa się, powiedzmy od razu, w całość spójną pod 
względem tematycznym, myślowym. Autorka zaprowadziła w swej książce zasadniczy, binarny 
podział. Pierwsza (nieco obszerniejsza) część zatytułowana została Studia o problemach: tutaj 
nadrzędnym chwytem badawczym jest wyodrębnianie pewnego „zagadnienia miłoszologiczne-
go”, poddawanego następnie bacznemu i wielostronnemu oglądowi. Stosunek najwcześniejszej 
praktyki poetyckiej Czesława Miłosza do programu grupy Żagary, symbolika pejzażu liryczne-
go w wierszach Noblisty, kapłan jako bohater Miłoszowej poezji, operowanie motywem światła 
i ciemności, relacje Miłosza z innymi ważnymi postaciami dwudziestowiecznej kultury (Herbert, 
Merton), inspiracje duchowością Dalekiego Wschodu – oto przykładowe „uchwyty problemowe” 
testowane przez Zofię Zarębiankę. Każdy z nich jest inny, każdy ustanawia swoisty, odrębny świat 
refleksji, analizy, interpretacji. Zarazem jednak wszystkie są konkretyzacjami naczelnego pytania 
o przebieg i sens duchowych, religijnych „wtajemniczeń Miłosza”. Druga część książki nosi tytuł 
Studia o wierszach. Tutaj dominantą metodologiczną pozostaje uważne skupienie na konkretnym, 
wybranym tekście poetyckim, sytuowanym jako główny, autonomiczny przedmiot zaciekawienia. 
I znów, będą to wiersze pochodzące z różnych okresów twórczości, odmienne stylistycznie i tema-
tycznie, a równocześnie pozwalające myśleć o Miłoszu „religijnym”, „metafizycznym” czy „teolo- 
gicznym”.

W tym miejscu konieczne dopowiedzenie. Zaprowadzony przez autorkę podział na Studia 
o problemach i Studia o wierszach nie oznacza, iż część I obywa się bez dokładnej, bliskiej lek-
tury konkretnych Miłoszowych utworów, podczas gdy część II rezygnuje z szerszej perspektywy 
uogólnienia interpretacyjnych wniosków. W istocie dzieje się dokładnie przeciwnie. Rozważania 
prowadzone w Studiach o problemach opierają się na serii lekturowych zbliżeń, stawiających 
w momentalnym centrum uwagi wybrane utwory poetyckie – tekstowy konkret staje się zarazem 
inspiracją i weryfikacją dla ogólniejszych tez miłoszologicznych. I z drugiej strony: analizy i in-
terpretacje wypełniające Studia o wierszach dążą zawsze do umiejętnej kontekstualizacji pojedyn-
czego, wyodrębnionego utworu – perspektywa uogólnienia w naturalny sposób wynika z pracy 
bliskiego czytania. W tym sensie powiedzieć można, iż Studia o problemach okazują się także 
studiami o wierszach, Studia o wierszach przechodzą płynnie w studia o problemach – różnica, jaka 
zachodzi między dwiema częściami książki, jest różnicą proporcji, rozkładu akcentów, hierarchii  
celów.

Tak, w sposób lapidarny, w syntetycznym zarysie, opisać można formułę najnowszej książki 
Zofii Zarębianki. Opis ten pomija wszakże jedną jeszcze kwestię – istotną, bo rozstrzygającą o spe-
cyfice całego przedsięwzięcia badawczego. Jej ścisłym wykładnikiem pozostaje tytuł rozprawy. 
Przypomnę raz jeszcze jego pierwszy, główny człon: Wtajemniczenia (w) Miłosza. Co oznacza taki 
koncept tytularny, co zapowiada? I jak te zapowiedzi zostają spełnione?
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2.

Najkrócej rzecz ujmując, koncept ów sygnalizuje swoistą dwuwymiarowość książki, podwój-
ny status narracji. Tytuł czytany z pominięciem wtrąconego, wziętego w nawias przyimka – Wta-
jemniczenia Miłosza – zapowiada, iż tematem rozprawy będą inicjacyjne doświadczenia poety. 
Miłosz, możemy się domyślać, zostanie tu przedstawiony jako czeladnik, adept tajemnej wiedzy, 
odkrywca. I tak też, niewątpliwie, dzieje się na kartach książki. Rozdziały poświęcone Miłoszowej 
twórczości z lat trzydziestych, układają się w opowieść o debiutancie poszukującym własnego 
języka poetyckiego. Bohaterem rozdziału traktującego o motywach senilnych w tomikach „póź-
nych” jest Miłosz wkraczający w doświadczenie starości. Rozdział Dialog Wschodu z Zachodem. 
W poszukiwaniu nowej formuły duchowości to opis Miłoszowego odkrywania dalekowschodnich 
tradycji religijnych… Przykłady (i tytuły kolejnych rozdziałów) nietrudno byłoby mnożyć. Mó-
wiąc najogólniej: książka czytana w takim kluczu otwiera się jako fragmentaryczne, świadomie 
selektywne, starannie profilowane studium wybranych aspektów intelektualnej i duchowej biogra-
fii Czesława Miłosza.

Ale tytułowy przyimek „w”, choć wzięty w nawias, odgrywa przecież swoją rolę. Jeśli tytuł 
książki odczytamy wraz z wtrąceniem – Wtajemniczenia w Miłosza – dostrzeżemy inną jeszcze 
zapowiedź. To poezja Miłosza staje się tajemnicą, wtajemniczanym okaże się czytelnik książki, 
przede wszystkim jednak – sama autorka. I rzeczywiście, najnowsze studium Zofii Zarębianki zo-
stało pomyślane i skomponowane jako – w pewnej mierze i w pewnym sensie – literaturoznawcza 
proza inicjacyjna.

Zofia Zarębianka przedstawia w książce genealogię swej miłoszologicznej pasji. Przedstawie-
nie to ma walor historycznego świadectwa – badaczka opowiada o pierwszych, studenckich jeszcze 
lekturach wierszy i esejów zakazanego poety, odbywających się na krakowskiej polonistyce pod 
koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Następnie wkomponowuje w książkę obszerne 
fragmenty (niepublikowanej dotąd) pracy magisterskiej, obronionej w roku 1981 i poświęconej 
przedwojennej twórczości Miłosza w kontekście historycznoliterackim, ściślej: środowiskowym 
i pokoleniowym. Od kręgu polonistycznych juweniliów przechodzimy do rozpraw dojrzałych: 
odnajdziemy wśród nich szkice publikowane w latach 1998–2013 oraz teksty najnowsze, pier-
wodruki. Dzięki takiej koncepcji i konstrukcji, wyłania się prywatna (bo przypisana indywidualne-
mu czytelnikowi-badaczowi) historia obcowania z dziełem Miłosza. Jest to historia stopniowego 
pogłębiania i poszerzania oglądu, historia kreślenia mapy badawczego terytorium, historia wyty-
czania własnych ścieżek lekturowych (które, co oczywiste, częściowo przecinają się, częściowo 
pokrywają ze ścieżkami innych czytelników-badaczy).

Oto jeden charakterystyczny przykład, pozwalający ukazać praktyczne działanie tak pomyśla-
nego projektu. W magisterskiej rozprawie Zofii Zarębianki pojawiają się stwierdzenia dotyczące 
odmienności poetyk, jaka zachodzi między „publicystyczno-dyskursywnym” Poematem o czasie 
zastygłym oraz „symboliczno-wizyjnymi” Trzema zimami, a więc między pierwszym i drugim 
tomem najwybitniejszego żagarysty. Odmienności te mają charakter nader ewidentny, wielokroć 
też o nich pisano. Rzecz jednak w tym, iż stwierdzenia różnicujące opatrzone zostały ciekawym, 
niuansującym spostrzeżeniem. Jak zauważa debiutująca badaczka literatury, różnice przy uważ-
niejszym oglądzie okazują się mniej oczywiste, niżby to wynikało z uproszczonej, schematycznej 
opozycji: granica dzieląca dwie wczesne książki poetyckie Miłosza to „granica kręta, przecinająca 
często z osobna każdy z wymienionych tomów, a nawet teksty pojedynczych utworów”. Wczesne 
literaturoznawcze rozpoznanie zapisane w pracy magisterskiej zostaje wznowione i spożytkowane 
w późniejszym o lat niemal dwadzieścia i także pomieszczonym we Wtajemniczeniach… szkicu 
Metafizyczne znaczenia pejzaży kresowych w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza.

Owszem, zdarza się, iż wczesne sądy po latach opatrzone zostają autorską korektą. W pracy 
magisterskiej pojawiła się hipoteza na temat datowania frapującego liryku Siostro, podaj mi wody 
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– teraz badaczka unieważnia ją sama, za pomocą kategorycznego przypisu („Jest to trop mylny”, 
czytamy). Zdecydowanie częściej mamy jednak do czynienia z trybem ciągłości – opinie czy też 
predylekcje badawcze zarysowujące się w studium debiutanckim zostają rozwinięte, przekształ-
cone a zarazem utwierdzone przez późniejszy dyskurs. We włączonych do książki fragmentach 
pracy magisterskiej zaznacza się umiejętność skupiania uwagi (własnej oraz czytelnika) na plastyce 
obrazu poetyckiego (np. spostrzeżenia dotyczące funkcji i semantyki barwy „żółtej” w obrazowa-
niu wczesnych wierszy Miłosza) – późniejsze szkice przynoszą kontynuację tego typu obserwacji 
literaturoznawczej. W pracy magisterskiej dukt czytania, dukt interpretacji wiedzie przez wiersz 
Obłoki – Zofia Zarębianka wraca doń w późniejszym o lat trzydzieści szkicu reinterpretacyjnym, 
proponującym nowy tryb lektury wileńskiego liryku.

Zresztą, rytm kontynuacji i powtórzenia nie dotyczy tylko i wyłącznie tego rodzaju repetycji. 
Uważne czytanie Wtajemniczeń… pozwala dostrzec całe sekwencje nawrotów do jednego i tego sa-
mego wiersza: bardzo wyraźna jest choćby perseweracja liryku O książce, bodaj kilkunastokrotnie 
przywoływanego w trybie dłuższej lub krótszej refleksji, wreszcie poddanego osobnemu studium 
porównawczemu (ciekawe zestawienie z wierszem Economia divina). W wyraźną serię układają 
się także kolejne podejścia do wiersza Jasności promieniste, kolejne próby opisania jego trudno 
pochwytnego fenomenu.

„Ty wiesz, poeta żyje powtórzeniem” – pisał ongiś Czesław Miłosz w wierszu adresowanym 
do Mieczysława Jastruna. To ważna i piękna fraza, z której Marek Zaleski uczynił klucz do poetyc-
kiego światopoglądu autora Ocalenia. Na podobnej zasadzie powiedzieć można, iż Wtajemniczenia 
(w) Miłosza to książka, która żyje powtórzeniem. Nie jest to w żadnej mierze powtórzenie nudne, 
schematyczne, przewidywalne. Jest to właśnie powtórzenie ożywcze, takie, o którym pisał ongiś 
wielki filozof powtórzenia Søren Kierkegaard:

Czym byłoby życie, gdyby nie było powtórzenia? Kto chciałby być tablicą, na której czas co 
chwila pisze inne słowa, lub nagrobkiem przeszłości? […] Ten, kto wybrał powtórzenie, dojrzewa 
w powadze.

3.

W pierwszym zdaniu mojego tekstu nazwałem studium Zofii Zarębianki książką ciekawą 
i ważną. Teraz, kiedy zarysowałem już tematyczne spektrum Wtajemniczeń…, kiedy przybliżyłem 
swoistość, specyfikę omawianej rozprawy, mogę wrócić do początkowego sądu wartościującego. 
Mogę go ukonkretnić i uzasadnić. Zatem: w czym tkwi siła najnowszej literaturoznawczej książki 
krakowskiej badaczki? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie zarazem krótko i wyczerpująco.

Na pewno w rozległości zakresu, w rozpiętości skali obserwacji – lekturowe szlaki Zofii Za-
rębianki przemierzają krainę Miłoszowej poezji od jej stref juwenilnych po strefy senilne. A także 
przekraczają granice dzieła stricte poetyckiego, ogarniają także prozę eseistyczną.

Na pewno w umiejętnie zaprojektowanym aspekcie historycznoliterackim, co zaznacza się 
w wyraźnym wyczuleniu na kwestię diachronii. Badaczka precyzyjnie kreśli rozmaite linie ewolu-
cji, przekształceń i ciągłości, biegnące od tomu do tomu, od wiersza do wiersza.

Na pewno siłą książki jest także skupienie na wierszach, poddawanych niespiesznej i wielo-
stronnej to znów momentalnej i selektywnej, zawsze jednak uważnej, lekturze.

Na pewno wreszcie walorem godnym wyeksponowania jest swoista inwencja w wynajdywaniu 
i odmienianiu narracyjnych chwytów, dzięki czemu książka unika monotonii i przewidywalności. 
Wielowymiarowy, wielopiętrowy opis dialogu Miłosz–Merton, pomysłowe wyprowadzenie dłuż-
szej narracji poświęconej metaforyce luministyczno-tenebrystycznej z jednej, niepokojącej frazy 
poetyckiej („od światła wszystko, co żywe umiera”), poszukiwanie, jak to nazywa sama autorka, 
„nieoczekiwanych spotkań tekstów” – oto przykłady narracyjno-operacyjnej „inwencyjności”.



100 Pogłosy

A zatem: w rozległości horyzontu lekturowego, w zmyśle historycznoliterackim, w wyważe-
niu między syntezą a analizą, w pomysłowości problematyzowania tkwią główne walory najnow-
szej książki Zofii Zarębianki. Tak mogłaby brzmieć puenta niniejszego tekstu, w tym miejscu moje 
sprawozdanie mogłoby się zakończyć. Miałbym jednak ochotę domknąć to sprawozdanie innym 
jeszcze akcentem. Chciałbym mianowicie wydobyć na plan pierwszy jeden, wybrany rozdział, któ-
ry szczególnie polubiłem…

4.

Nie jest to wcale rozdział najdłuższy czy „centralny”, dotyczący szczególnie intensywnych 
„wtajemniczeń” poety lub wyznaczający jedną z myślowych dominant książki. Esej, który pragnę 
przybliżyć nosi tytuł „Piosenka o porcelanie”, czyli o kulturze jako pamięci wpisanej w rzeczy 
i należy do drugiej części rozprawy (Studia o wierszach).

Na początek – krótkie przypomnienie bibliograficzne. Wiersz Piosenka o porcelanie – wydru-
kowany w tomie Światło dzienne, opatrzony datą 1947 – od dawna już budził rozmaite reakcje 
interpretatorów. Renata Gorczyńska podkreślała, iż Piosenka… ukazuje moment historyczny, który 
„odziera cywilizację ze wszystkich zbytków, z kokonu ochronnego, ze złudzeń”, sam mówiący pod-
miot podlega zaś swoistemu „wykpieniu” – jest bowiem kimś, kto „nie dostrzega procesu destruk-
cji wszelkich wartości, nie tylko artystycznych”. Aleksander Fiut formułował twierdzenie bardziej 
zniuansowane: w wierszu modus ironii przenika się z modusem żalu, lament nad rozbitą porcelaną 
nie jest przejawem infantylnego pięknoduchostwa, lecz melancholijnym zamyśleniem nad ludzką 
obecnością – utraconą, reprezentowaną przez słaby ślad. Marek Zaleski niejako odwracał tę propor-
cję składników: stwierdzał, iż w wierszu słyszeć można „żal”, ale też – w bodaj większym stopniu 
– „ironię”. „Lament nad światem, który wpadł w historyczny niebyt, jest gestem nazbyt literackim 
i skażonym teatralnością – jeśli ten świat zginął, widocznie nie był do życia”, dopowiada warszawski 
badacz. Tak przeczytana Piosenka o porcelanie miałaby wyrażać „heglowskie ukąszenie”, heglow-
ską fascynację procesem historycznym, którą Miłosz przeżywał w okresie powstania i publikacji 
liryku. (Dodam jeszcze, iż całkiem niedawno, w roku 2014, Piotr Karwowski zaproponował rady-
kalnie odmienną, bo inspirowaną przez dekonstrukcję de Mana, lekturę Piosenki o porcelanie).

Zofia Zarębianka już w pierwszych akapitach swego szkicu podkreśla niejednoznaczność, nie-
oczywistość wiersza, sygnalizuje różne możliwości jego rozumienia. Również i takie, które zbli-
żają się do lekturowych opcji Gorczyńskiej i Zaleskiego. Co uczyniwszy, zaczyna jednak kreślić 
własną linię interpretacyjną:

A gdyby tak nie przypisywać postawie lirycznego bohatera nagannego materializmu? […] Gdy-
by nie odbierać go ani jako oderwanego od rzeczywistości naiwnego głupka, który niestosownie rwie 
szaty nad serwisem w chwili, gdy spłonął cały dotychczasowy świat, ani jako utracjusza szukającego 
jedynie zmysłowych przyjemności i zaspokojenia w luksusowych dobrach? Gdyby tak zatem potrak-
tować jego lament na serio, bez cennego przypieczętowania wypowiedzianych przezeń słów pejora-
tywnym wydźwiękiem i zapytać, co wtedy zmieni się w całościowych znaczeniach utworu?

Bardzo ciekawe i, jak się miało okazać, interpretacyjnie opłacalne założenie! Nie będę tu 
streszczał w szczegółach precyzyjnie poprowadzonego wywodu, scharakteryzuję jedynie – w mak-
symalnym skrócie – jego punkt dojścia. Jest nim mianowicie takie odczytanie wiersza, w którym 
żal nad rozbitą porcelaną może zostać usłyszany jako płacz nad utraconym kształtem świata, płacz 
nad zerwaną ciągłością kulturową, płacz, w gruncie rzeczy, nad doświadczeniem XX wieku.

Dzięki najnowszej książce Zofii Zarębianki dyskurs interpretacyjny poświęcony Piosence 
o porcelanie stał się pełniejszy, żywszy; liryk ze Światła dziennego istnieje teraz w polu recepcji 
na sposób jeszcze ciekawszy, jeszcze bardziej wielowymiarowy, niż dotychczas. Jak zatem jest 
„naprawdę” z Piosenką o porcelanie?
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Ironia artystyczna, tak jak ją rozumiem, polega przede wszystkim na zdolności autora do przy-
bierania skóry różnych ludzi i, kiedy pisze w pierwszej osobie, do przemawiania tak, jakby przema-
wiał nie on sam, ale osoba przez niego stworzona. Istotny sens utworu zawiera się w sferze stosunku 
autora do postaci. Ten stosunek może się wahać od aprobaty z zastrzeżeniem negacji serdecznej, do 
negacji zjadliwej – możliwe są tysiące odcieni

– deklarował Miłosz w sławnym Liście pół-prywatnym o poezji z roku 1946. Jaki byłby stosunek
„wewnętrznego autora” do persony lamentującej nad porcelaną? Bliższy aprobaty czy negacji ser-
decznej lub negacji zjadliwej? A może inny jeszcze? Renata Gorczyńska nie omieszkała spytać o to
poetę – i taką otrzymała odpowiedź:

To prawda, ten wiersz jest bardzo dwuznaczny. Z jednej strony precz ze wszystkimi zbytkami, 
odciąć się od nich, ale z drugiej – właściwie gniew, że tak się stało. Bardzo ambiwalentne. Mam na-
dzieję, że nie jest to wiersz nihilistyczny.

Nawet zatem, gdybyśmy zechcieli – po staroświecku lub z metodologicznej przekory – uznać 
nadrzędność intentio auctoris, nie otrzymamy jednoznacznej wykładni. Poeta mówi o swym wier-
szu jako o czymś nie w pełni dla siebie przejrzystym, nie w pełni zrozumiałym, budzącym nadzieję, 
ale i niepokój. Zresztą, pamiętajmy, Miłosz napisał ten wiersz w roku 1947, na pytanie Gorczyń-
skiej odpowiadał przeszło trzydzieści lat później.

„Mam nadzieję, że nie jest to wiersz nihilistyczny”, powiada poeta. W lekturze zaproponowa-
nej przez Zofię Zarębiankę nie jest taki z pewnością. „Piękny, poruszający, wielowymiarowy, mą-
dry wiersz” – puentuje swoje rozważania na temat Piosenki o porcelanie autorka Wtajemniczeń (w) 
Miłosza. Czy taka interpretacja wychodzi naprzeciw autorskiej intencji, tej konkretnej, historycz-
nej, z roku 1947? Nie wiem. Z pewnością jednak taka interpretacja wychodzi naprzeciw autorskiej 
nadziei – tej nadziei, o której Miłosz mówił po latach Renacie Gorczyńskiej.

Różowe moje spodeczki,
Kwieciste filiżanki,
Leżące na brzegu rzeczki
Tam, kędy przeszły tanki.
Wietrzyk nad wami polata,
Puchy z pierzyny roni,
Nad czarny ślad opada
Złamanej cień jabłoni.
Ziemia, gdzie spojrzysz, zasłana
Bryzgami kruchej piany.
Niczego mi proszę pana
Tak nie żal jak porcelany.

Piękne, poruszające, wielowymiarowe, mądre, dalekie od nihilizmu – takie są przytoczone 
wersy (w lekturze Zofii Zarębianki).


