
Jerzy Jarzębski

Przeciw metaforze (i co z tego wynikło)

Do specyfi cznych cech poezji Czesława Miłosza należy umiarkowane, nader 
ostrożne korzystanie z tropów poetyckich, a zwłaszcza z metafory. Przeciw 
metaforze kieruje Miłosz zresztą swe diatryby dość często, uznając ją za nie-
słusznie nadużywany ozdobnik. Skąd ta niechęć? Wydaje się, że wynika ona 
z generalnie negatywnego stosunku Miłosza z jednej strony do poezji młodo-
polskiej, która – jego zdaniem – zepsuła język polskiej literaturze, używając 
nadmiernej liczby poetyckich ornamentów, z drugiej strony do awangardy 
krakowskiej, która z kolei – przy całej odmienności od kanonów Młodej Pol-
ski – ubóstwiła, głosem Tadeusza Peipera, metaforę, traktując ją jako najważ-
niejszy z poetyckich tropów. Dla Peipera metafora, jak wiemy, musiała być 
„trudna”, musiała łączyć w sobie odległe, nigdy dotąd niezestawiane pojęcia, 
tworząc poprzez te zestawienia pojęcia nowe, wcześniej nieistniejące. W ten 
sposób poeta, twórca metafor, brał udział w niesłychanie ważnym dla kultury 
narodowej przedsięwzięciu kreowania narzędzi myślenia i wyobraźni, które 
pozwalałyby ujmować w siatkę pojęć to, co do tej pory – z braku środków 
– myślane być nie mogło (Peiper 1972: 54–61). Ale kłaniając się tak zdefi -
niowanej metaforze, Peiper odrywał się celowo od świata prostej percepcji, 
w imię nowej, antyrealistycznej „rzeczywistości czysto poetyckiej” poczynał 
piętrzyć między sobą a przedmiotami przesłony z trudnych, niestosowa-
nych wcześniej skojarzeń. W ten sposób piłka stawała się „latającą spiżarnią 
/ słodyczy zebranych między najwonniejszym miodem”, a noga – „hymnem 
z jedwabiu ponad okrucieństwem z cukru”1. Owszem, wzbogacało to w ja-
kiś sposób zawartość pojęciową przedmiotów, ale korzyści poznawcze z tego 
typu procederów nie musiały być wielkie. Miłosz nie mógł wiedzieć, że w nie-
całe stulecie od awangardowych manifestów Peipera Jarosław Fazan całkiem 

1 Metafory umieszczone przez Peipera w wierszach Footbal i Noga z tomu Żywe linie.
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poważnie dostrzeże w jego koncepcji metafory ślad rozwijającej się w poecie 
choroby psychicznej i jednocześnie świadectwo innej choroby, która podmi-
nowywała modernizm i – zdaniem badacza – miała w sobie coś ze schizo-
frenii (Fazan 2010: 24–25). Autora Traktatu poetyckiego bliskie awangardzie 
nabożeństwo dla poetyckiej formy zawsze jednak mierziło; nie było w nim 
szacunku dla właściwych jej chwytów. Wprost przeciwnie: gniewna reakcja 
na ową „Obrzydliwość rytmicznej mowy, / Która sama siebie obrządza, sama 
postępuje” (Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Miłosz 2011: 631) i repulsja 
towarzysząca gromadzeniu i układaniu poetyckich topoi – wszystko to spra-
wiało, że poeta lepiej się czuł, próbując dotrzeć słowem do rzeczy możliwie 
bezpośrednio, odwijając otulający ją kokon poetyczności, „Aż kruche nitki 
się rozkręcą / I na dnie z wolna się ukaże / Poczwarka nietykalna zdarzeń” 
(Traktat moralny, Miłosz 2011: 303), co jest zapewne warunkiem tak bliskiej 
Miłoszowi idei poetyckiej epifanii i pogoni za odwzorowaniem w wierszu 
konkretnej rzeczywistości2. Bardzo znaczący w tym kontekście jest fragment 
poematu Gucio zaczarowany:

Lubiłem go, bo nie szukał idealnego przedmiotu.
Kiedy słyszał, jak mówią: „Tylko przedmiot, którego nie ma,
Jest doskonały i czysty”, rumienił się i odwracał głowę.

W każdej kieszeni nosił ołówki, szkicowniki,
Z okruchami bułki, akcydensami życia.

Rok za rokiem okrążał grube drzewo.
Przykładając dłoń do oka i mrucząc w podziwie.

Jak zazdrościł tym, co drzewo rysują jedną kreską!
Ale przenośnia wydawała mu się czymś nieskromnym.

Symbol zostawiał dumnym, zajętym własną sprawą.
Z patrzenia chciał wyprowadzić nazwę samej rzeczy.

(Miłosz 2011: 523)

Któż to jest? Jakiś malarz-realista o nieokreślonej tożsamości (Miłosz 
nie daje mu imienia, omawiając poemat w rozmowach z Renatą Gorczyń-
ską [2002]), ale bardzo wyrazisty w swojej chęci dotarcia do świata takiego, 
jaki rzeczywiście jest, czyli niewyczerpywalnego, nieskończonego w różno-
rodności swych rysów. Malarz nie chce go „streszczać” przez użycie właści-
wych swej profesji chwytów, tylko możliwie wiernie odwzorować. Podobnie 
mógłby powiedzieć poeta, który chciałby dotrzeć do świata, nazywając go 
w sposób bezpośredni, nie zamazując obrazu poprzez nadużywanie poetyc- 

2 O epifanii u Miłosza pisano wielokrotnie, m.in. ważne teksty poświęcili jej Jan Błoński 
(1998), Aleksander Fiut (1993) i Ryszard Nycz (2001).
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kich topoi. Swoisty „realizm” poezji Miłosza polega na maksymalnym wydo-
byciu i podkreśleniu konkretu, na opisie zdarzeń, a nie na przesłanianiu ich 
woalem utkanym z metafor. Przykładów na to jest w jego poezji aż nadto. 
A jednocześnie nie odnosimy wrażenia, aby język używany przez poetę był 
jakoś szczególnie suchy i nieozdobny. Atrakcyjność tej poezji w czym innym 
tkwi: w plastycznej arcydzielności kompozycyjnej przywołanych w poetyc- 
kim obrazie przedmiotów, w ich kolorystycznym doborze i skontrastowaniu, 
w dobrze obmyślanej „fabule”, stanowiącej oś wiersza, w dramatyczności zda-
rzeń, które przedstawia, w emocjonalnym napięciu, cechującym zawsze bio-
rące udział w „akcji” postacie. Realizm? Aby dociec, na czym on u Miłosza 
polega, przyjrzyjmy się fragmentowi wiersza o tym samym tytule z tomu Na 
brzegu rzeki, opiewającego holenderskie malarstwo:

Więc wchodzę między tamte krajobrazy,
Pod niebo chmurne, skąd wystrzela promień
I w środku ciemnych równin jarzy się plama blasku.
Albo na brzeg zatoki, gdzie chaty, czółna,
I na żółtawym lodzie maleńkie postacie.
To wiecznie jest, dlatego że raz było,
Przez jedną chwilę istniejąc i niknąc.
Splendor (i najzupełniej niepojęty)
Okrywa popękany mur, śmietnisko,
Podłogę karczmy, kaft any biedaków,
Miotłę i ryby skrwawione na desce.

(Miłosz 2011: 1068)

Splendor nie wynika tutaj ze środków poetyckich (jeśli są tu metafory, to 
niemal niedostrzegalne, wytarte od użycia), nagromadzone w wierszu/obra-
zie rzeczy okrywa on dlatego, że miały kiedyś przywilej rzeczywistego istnie-
nia – i to istnienie malarz zatrzymał w kadrze. Miałożby to znaczyć, że rea-
lizm to po prostu malowanie z natury? Brzmi to dość naiwnie, więc dodajmy 
do tego, że przedmiot ujęty w obrazie w całej wspaniałości swego momental-
nego istnienia wchodzi od razu w odgrywające u Miłosza wielką rolę miste-
rium czasu, zaczyna być zapisem chwili, minionej przed kilkudziesięciu laty 
lub przed wiekami, chwili, która wchodzi w napiętą relację z czasem aktual-
nym, właśnie mijającym czasem odbiorcy dzieła (malarskiego, poetyckiego) 
i z czasem historycznym, w którym bytowały tamte obecne w obrazie przed-
mioty i ludzie, mające przecież jakieś własne istnienie obdarzone dynamiką. 
Bo realne u Miłosza jest tylko to, co wpisuje się w czas, a więc w misterium 
przemijania. Temu, co istnieje wieczyście w niezmiennym kształcie takiej lub 
innej artystycznej czy symbolicznej reprezentacji, realności już nie dostaje.

Weźmy przykład w postaci Pana Anusewicza (1922) (Miłosz 2011: 954): 
ten wiersz z zabawnym czy wręcz groteskowym tytułowym bohaterem opo-
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wiada wyrazistą historię o cokolwiek szalonej nieszczęśliwej miłości. Anu-
sewicz jest narysowany paroma pociągnięciami pióra „jak żywy” – ze swoją 
brzydotą, a jednocześnie z ułańską fantazją, z jaką podejmuje wciąż od nowa 
swoją przegraną sprawę. Nie ma tu jakby nic nadzwyczajnego, język wiersza 
jest prosty, ale zarazem Anusewicz jest postacią plastyczną, ożywioną w na-
szych oczach, a przy tym istniejącą w uwikłaniu w innych ludzi, bo opisują go 
własne wypowiedzi i wypowiedzi na jego temat formułowane przez innych 
– świadków z epoki. Historia jest zresztą dosyć zwyczajna w tej epoce wojen 
i politycznych przemian: Anusewicz w końcu gdzieś tam się gubi – Nina lą-
duje pośród dzielnych wojennych sanitariuszek. Miłosza najwyraźniej frapu-
je nie tyle sam opis miłości i towarzyszących jej uniesień, ile opis losów ludzi, 
a zatem rodzaj poetyckiej fabuły, która już w tytule wiersza zostaje wpisana 
w kalendarz przez podanie rocznej daty lokującej wspomnienie.

Jak zwykle próbuje Miłosz daremnie uchwycić upływ czasu, połączyć 
w jednym obrazku postać literacką w dwóch epokach: młodą i starą, pełną 
życia i martwą, i siebie zaglądającego tu i teraz w swą pamięć – tak jak to się 
dzieje również w znanym wierszu Nie więcej, gdzie opis obrazu Carpaccia 
nie ma właściwie charakteru ekfrazy, wykracza bowiem znacznie poza to, co 
można na płótnie zobaczyć, w kierunku czasowego zdynamizowania: wenec- 
kie kurtyzany są oglądane w swojej postaci uchwyconej przez malarza i jed-
nocześnie jako szkielety pod nagrobną płytą. Nie wymaga to znowu języka 
szczególnie bogatego w poetyckie topoi – tylko ascetycznego poniekąd, choć 
celnego kontrastującego zestawienia.

Kunszt w rysunku scen i postaci realizuje się ponadto w tym, co jest spe-
cjalnością Miłosza, a mianowicie w logicznym uporządkowaniu dyskursu – 
bo jakże często wiersze Miłosza są diatrybami w obronie takich czy innych 
tez, mają więc postać dowodzeń popieranych argumentami „z natury”. Kon-
kretne i rzeczywiste rzeczy zastygają wówczas na moment w wierszu w po-
staci paciorków nawleczonych na łańcuszek logicznego wywodu. Nie darmo 
mówił Miłosz o potrzebie kreowania „poezji jako świadomości epoki”, poezji, 
która, podług Ryszarda Nycza, „odwraca się od swych niedawnych rewelator-
skich dążeń objawiania ukrytego sensu (historiozofi cznego czy metafi zyczne-
go), czyniąc w zamian własnym terytorium rozległą przestrzeń publicznych 
dyskursów, a celem – zadanie odsłaniania najistotniejszych i najbardziej do-
tkliwych stron doświadczenia zbiorowego” (Nycz 2001: 173). Weźmy jako je-
den z wielu przykładów tego zjawiska fragment zakończenia wiersza Dawno 
i daleko z tomu Dalsze okolice:

Państwo jest doskonałe, kiedy odejmuje
Każdemu jego imię, płeć, strój, obyczaj
I nieprzytomnych ze strachu uwozi o świcie
Dokąd, nie wiadomo, na stepy, pustynie,
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Po to, żeby objawiona była jego moc
I w nieczystościach własnych umazani,
Głodni, pokorni, wyrzekli się swego prawa.

(Miłosz 2011: 1023)

Powyższy fragment ma charakter wypowiedzianej bezpośrednio tezy. Mniej 
ważny wydaje się w nim kunszt językowy niż celność argumentacji. Jednocześ-
nie maestria językowa Miłosza zdaje się tu polegać nie tyle na pięknostkach 
stylu, ile na cnocie eliminacji: poeta jest przede wszystkim wielkim mistrzem 
elipsy, skrótu, fi gur typu pars pro toto, gdzie fragment gra rolę całości. O zastą-
pieniu u Miłosza metafory metonimią i synekdochą pisał przed laty Stanisław 
Barańczak (1985: 426–429). Spójrzmy więc, jak w cytowanym wierszu prosta, 
streszczona w kilku słowach sytuacja ludzka – los więźniów-wygnańców upod-
lonych owym umazaniem w odchodach i złamanych duchowo – zastępuje 
i kondensuje w sobie całą historię ucisku jednostki przez państwo.

Jakie wnioski stąd płyną? Wydaje się, że najwyrazistszym środkiem poe-
tyckiego „zdobnictwa” u Miłosza nie jest odpowiednio bogaty garnitur topoi, 
ale poetyckie małe, rzec można za Barańczakiem, „synekdochiczne” fabuły. 
Miłosz w swojej poezji opowiada wciąż historie – pouczające, groźne, budzą-
ce śmiech lub zadumę. Te historie czasem są zakorzenione w mitologii, cza-
sem stanowią bystrą interpretację zdarzeń zachodzących w świecie rzeczywi-
stym, kiedy indziej jeszcze bywają odpowiednio spuentowanymi anegdotami, 
a przede wszystkim wykorzystują biografi ę samego autora, która stanowi nie-
wyczerpane źródło przykładów. Przypomnijmy dwa wiersze z początku tomu 
Dalsze okolice:

Kuźnia

Podobał mi się miech, poruszany sznurem.
Może ręka, może nożny pedał, nie pamiętam.
Ale to dmuchanie, rozjarzanie ognia!
I kawał żelaza w ogniu, trzymany cęgami,
Czerwony, już miękki, gotów do kowadła,
Bity młotem, zginany w podkowę,
Rzucany w kubeł z wodą, syk i para.
I konie uwiązane, które będą kuć,
Podrzucają grzywami i w trawie nad rzeką
Lemiesze, płozy, brony do naprawy.

U wejścia, czując bosą podeszwą klepisko.
Tutaj bucha gorąco, a za mną obłoki.
I patrzę, patrzę. Do tego byłem wezwany:

Do pochwalania rzeczy, dlatego że są.
(Miłosz 2011: 977)
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„Do pochwalania”? Ale przecież nie przez szczególnie kunsztowny opis! 
Obraz kuźni dlatego jest porywający, że stanowi zapis fascynacji małego 
chłopca, który po prostu chłonie to, co się przed nim dzieje, i ta fascynacja 
zostaje rozwinięta w czasie i przestrzeni, niejako przemieniona w krótką fa-
bułę. Miłosz rozgrywa to poetycko bardzo subtelnie: najpierw mamy w cen-
trum obrazu to, co w kuźni najmocniej przykuwa uwagę: miech i rozjarzany 
przezeń żar paleniska, a zaraz potem rozgrzane żelazo kute młotem i formo-
wane. Dopiero po tym skupieniu uwagi w centrum obraz powoli się rozszerza 
na oczekujące na podkucie konie, czekające na naprawę przedmioty. Dopie-
ro na koniec pojawiają się inne – poza wzrokowymi – doznania zmysłowe: 
klepisko pod bosą stopą, gorąco – i całkiem na końcu: niebo w obłokach 
jako dalekie tło. Zwróćmy jeszcze uwagę na te bose nogi ze (zgrubiałą chy-
ba) podeszwą, bo one w maksymalnym skrócie mówią o statusie patrzącego, 
w którym niechybnie rozpoznamy małego chłopca, choć niby żadnej na ten 
temat informacji w wierszu nie ma. Zresztą swoje przeznaczenie, polegające 
na opiewaniu materialnej rzeczywistości, ten chłopiec Miłosza – podobnie 
jak chłopiec Schulza z Genialnej epoki – rozpoznaje wcześnie i to ono właśnie 
w obydwu przypadkach staje się autorską sygnaturą. Obok sygnatury ma-
łego chłopca „podpisuje się” dorosły, który o sobie-dziecku wie już więcej, 
wie mianowicie, do czego został „wezwany”, do czego Stwórca chciałby go 
użyć. Obaj – Schulz i Miłosz – każą tym swoim dwu postaciom ja, z zarania 
i schyłku życia, współistnieć w tekście utworu, odsłaniać przed czytelnikiem 
niejako podwójną świadomość podmiotu opowieści.

A teraz przenosimy się w wiek pierwszych olśnień erotycznych, któ-
re przeżywają chłopiec z dziewczyną poddani kuszeniu takiemu, jakie było 
udziałem biblijnych Adama i Ewy. To dalszy ciąg olśnień z wiersza Kuźnia, 
ale już innych, bardziej skomplikowanych, z podtekstami literackimi:

Adam i Ewa

Adam i Ewa czytali o małpie w kąpieli,
Która wskoczyła do wanny naśladując panią
I zaczęła kręcić kurkami: gwałtu! gorąco!
Pani nadbiega, w peniuarze, jej duże piersi
Białe, z niebieską żyłką, dyndają.
Ratuje małpkę, siada przy gotowalni,
Woła na pannę służącą, czas do kościoła.

I nie tylko to czytali Adam i Ewa
Trzymając książkę na gołych kolanach.
Te zamki! Te pałace! Te spiętrzone miasta!
Planetarne lotniska między pagodami!
Patrzyli na siebie, uśmiechali się,
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Ale niepewnie (będziecie, poznacie)
I ręka Ewy sięgała po jabłko.

(Miłosz 2011: 978)

Początek to lektura znanej poetyckiej anegdoty z Pana Jowialskiego Fre-
dry – dziewiętnastowieczna, tradycyjna i niby niewinna, ale podana z całym 
sztafażem łaziebnym, półnegliżami pani naśladowanej przez małpkę (ale czy 
w tym naśladowaniu nie kryje się jakiś pierwiastek erotyczny? Bądź co bądź 
sam zbereźnik Fredro macza w tym pióro). Potem pojawia się panna służąca 
i kościół, co znów można wykładać perwersyjnie, bo ta pani, już „obrządzo-
na” cieleśnie, teraz idzie obrządzać duszę, co w zestawieniu nie brzmi zbyt 
poczciwie. A tu lektura i kuszenie trwa dalej, rozszerza się na różne piękności 
i splendory materialnego świata ludzi, bardzo dalekie od raju niewinności, aż 
ręka Ewy wyciągnie się po wiadome jabłko. I znów rzecz opowiedziana jest 
bardzo prosto, a cały kunszt leży w zestawieniu obrazów, które trwają w swej 
nagiej dosłowności, ale wykorzystują cały swój potencjał mitologiczny, nie 
mówiąc już o tak zręcznych zestawieniach, jak owa książka leżąca na nagich 
kolanach pary młodych (czyżby byli jeszcze po rajsku nadzy, przesłaniający 
już swoją płeć, ale na nieszczęście książką, z której płynie uwodzicielski czar 
innego, już nie bezpośrednio cielesnego, erotycznego rodzaju? A może tylko 
mają na sobie lekką, odsłaniającą kolana odzież, jaką już w latach młodości 
poety nosiły dzieci?). Owa książka zresztą także jest wieloznaczna: może być 
wypełniona perwersją, a może być tylko projektem dwudziestowiecznej, fau-
stycznej przyszłości, kiedy człowiek, urządzając sobie życie, sięgnie bluźnier-
czo po prerogatywy Boga.

Ten wiersz, jego bohaterowie, sytuacja opowiedziane są prościutko, ale 
zespół ewentualnych odniesień już tak prosty nie jest: znaczenia poszczegól-
nych scen nakładają się na siebie i mogą odnosić się do różnych kontekstów. 
To specjalność Miłosza: konstruowanie wieloznacznych obrazów, które nie 
pozwalają na jedną lekcję, obnażając komplikację i przeplatanie się różnych 
symbolicznych zdarzeń, a jednocześnie zakładają udział postaci, które są 
z jednej strony bohaterami mitu czy świętych ksiąg, z drugiej zaś są związane 
bezpośrednio z autorem wiersza i jego młodzieńczym doświadczeniem świa-
ta, a wreszcie – są też jakby współczesne nam-czytelnikom i z nami powią-
zane identyfi kacją, sięgają poprzez ukryte analogie w przeżycia intymne 
wspólne wszystkim ludziom. Kunszt poetycki nie polega więc tutaj na two-
rzeniu obrazu bogatego od strony językowej, ale raczej na tej wielopiętrowej 
i nader subtelnie zbudowanej siatce powiązań i niedefi nitywnych, zaprzecza-
nych od razu tożsamości przedmiotów i osób. W ten sposób opowiadanie hi-
storii w poezji Miłosza staje się działalnością o niezwykle ważnych podteks-
tach: w istocie jest gestem kreatora ustanawiającego sens zdarzeń – począwszy 
od tych młodzieńczych, zapamiętanych z całym bagażem emocjonalnym 
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właściwym temu, co przeżywane po raz pierwszy w życiu, a skończywszy na 
wypadkach historycznych zachodzących w wielkiej skali.

W gruncie rzeczy Miłosza frapuje nie tyle swoiste piękno tego, co w poe-
tycki sposób zostało opisane i nazwane, ile to, co się na przestrzeni lat jego 
życia zdarzyło – w świecie i ze światem, a także z nim samym, jego rodziną, 
przyjaciółmi, kochankami. Poezja jest dla niego pewnym sposobem radzenia 
sobie z tymi zdarzeniami, zagospodarowywania ich i nadawania im sensu. 
Temu służy kunszt opowiadania, w ramach którego szczególną funkcję pełni 
umiejętność redukowania zdarzeń do formuł gnomicznych, łatwo odsłania-
jących konstrukcję i sensowność tego, co się dzieje – z tą samą zresztą łatwoś-
cią ujawniających bezsens lub nieprzeniknioną tajemniczość zachodzących 
wypadków. Podobnie konstruowane są portrety ludzi – czasem ujmowanych 
w jednym charakterystycznym geście, tak jak to było z poetami Młodej Polski 
i dwudziestolecia opisanymi celnie w Traktacie poetyckim, czy też z życiem 
codziennym za czasów okupacji, streszczonym w kilku charakterystycznych 
obrazkach w tym samym poemacie. A jednocześnie kiedy przychodzi Miło-
szowi opisywać piękno świata i własne nim olśnienie, często odwołuje się do 
prostej enumeracji, wyliczając rzeczy, które go zachwycają lub niosą radość 
i poczucie spełnienia, zamiast budowania bardziej skomplikowanych obra-
zów, w których elementy współpracowałyby z sobą związane jakimś języko-
wym węzłem – zamiast po prostu współistnieć.

Tak jest w Darze – często przez Miłosza odczytywanym i przywoływa-
nym – gdzie rzeczy przynoszące szczęście stoją po prostu w gramatycznym 
i wersyfi kacyjnym ordynku, wystrzegając się zdyszanego rytmu i napięcia 
płynącego ze wzajemnych uwarunkowań opisywanych wydarzeń i idącej za 
tym hipotaktycznej składni. Czy dlatego, że – jak mówi autor wiersza – ro-
zum ludzki „z plugawego zgiełku dręczonych wyrazów / Ocala zdania surowe 
i jasne” (Zaklęcie, Miłosz 2011: 587), a forma pożądana to taka, która „nie by-
łaby zanadto poezją ani zanadto prozą” (Ars poetica?, Miłosz 2011: 588), wy-
znaczników kunsztu szuka więc gdzie indziej, poza tym zbiorem pięknostek, 
którym epatują zazwyczaj czytelników poeci ze szkoły awangardowej? Co 
ciekawe, w tym braku zaufania do metafory ma jednak Miłosz naśladowców 
wśród poetów – i to najwyższej rangi, co nie oznacza wcale, że pod innymi 
względami do niego podobnych: tak pisał Białoszewski, Różewicz, z umia-
rem do metaforyki sięgał Herbert, nie przesadza z jej używaniem Szymbor-
ska – to już całe pokolenie Wielkich, którzy zawierzyli rzeczom takim, jakimi 
one są, nieowinięte w zbytkowne językowe opakowania.

Może ten szacunek dla rzeczy jako takich wynosi poezja z przeżycia naj-
wyższego zagrożenia, jakiemu może podlegać rzeczywistość w epoce wojen 
i szalejących ideologii? Nie darmo spotkanie z rzeczą, najzwyklejszą, najbar-
dziej codzienną, próba jej opisu, oddania w poetyckim słowie jest jednym 
z najważniejszych tematów pisanych po październiku 1956 wierszy Biało-
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szewskiego, Herberta, Szymborskiej3. Wygląda na to, że stalinizm odbierał 
tym poetom doświadczenie bezpośredniego kontaktu z fi zycznością, ma-
terialnością świata, który zawsze objawiał się ciasno owinięty w ideologię, 
przymuszony do służby. Stąd ponowne odkrycie rzeczy, ich opis i defi nicja 
intymnych związków, w jakie wchodzą z jednostką, stało się jednym z naj-
ważniejszych poetyckich doświadczeń epoki. I może też, po schyłku ery po-
litycznych „wielkich fabuł”, uwikłanych w przemoc, wywieraną przez zbioro-
wość na jednostkach, przyjmowało się chętniej małe fabuły, które w swojej 
liryce opowiadają poeci, szczególnie jeśli te historie jednostek (jak u Miłosza 
i poetów wojennych) wpisywały los zwykłych ludzi w porządek mityczny 
i pytały o jego sens, nie odwołując się do pośrednictwa ideologii i polityki 
operujących rzekomymi nieuchronnościami „zabójczej historicité”. Sądzę, że 
temu między innymi służyły opowieści o życiu – osobistym i niepowtarzal-
nym – zapamiętanych przez poetę ludzi, których tak dużo, można nawet po-
wiedzieć, iż wręcz obsesyjnie dużo w wierszach Miłosza. To jego opowieści 
właśnie stanowiły hołd – wielokrotnie powtarzany – dla potęgi tego, co nosi 
w sobie największy splendor i najtrudniejszą do wyjaśnienia tajemnicę: co po 
prostu j e s t  (Esse, Miłosz 2011: 378).

Bibliografi a

Barańczak S.  (1985). Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpoznanie. 
W: J. Kwiatkowski (red.), Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. 
Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, s. 426–429.

Błoński J. (1998). Epifanie Miłosza. W: tegoż, Miłosz jak świat. Kraków: Wydawnic- 
two Literackie, s. 50–78.

Fazan J. (2010). Od metafory do urojenia. Próba patografi i Tadeusza Peipera. Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fiut A. (1993). Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza. Warszawa: Open.
Nycz R. (2001). „Wyrwać z rzeczy chwilę zobaczenia”: Czesława Miłosza tropienie real-

ności. W: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej 
literaturze polskiej. Kraków: Universitas, s. 153–185.

Gorczyńska R. (1983/2002). Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kra-
ków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Cz. (2011). Wiersze wszystkie. Kraków: Znak.
Peiper T. (1972). Metafora teraźniejszości. W: tegoż, Tędy; Nowe usta. Kraków: Wy-

dawnictwo Literackie, s. 54–61.

3 Mam na myśli całe tomiki poetyckie Białoszewskiego (Obroty rzeczy) i Herberta (Stu-
dium przedmiotu) oraz nie tak liczne, ale znaczące wiersze Szymborskiej, takie jak Muzeum 
czy Rozmowa z kamieniem (obydwa z tomu Sól).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005b004e006100200070006f006400730074006100770069006500200027007700790073006f006b00610020006a0061006b006f007300630027005d0020005b004e006100200070006f006400730074006100770069006500200027007700790073006f006b00610020006a0061006b006f007300630027005d0020004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


