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W 1955 roku w Buenos Aires, staraniem Juozasa Kėkštasa, przyjaciela Cze-
sława Miłosza z lat międzywojennych, ukazała się książka z przekładami wierszy 
Miłosza na język litewski: Epochos sąmoningumo poezija (pol. Poezja samoświa-
domości epoki)*. Była to nie tylk o pierwsza litewska edycja jego utworów w for-
mie książkowej, ale i pierwszy tom poetycki w języku obcym. Znalazły się w nim 
tłumaczenia dwudziestu dziewięciu wierszy z trzech tomików poezji: Trzy zimy 
(stąd: Hymn, Pieśń, Ptaki, O książce, Świty, Kołysanka, Powolna rzeka, Obłoki, Roki, 
Elegia), Ocalenie (stąd: Przedmowa – ten wiersz otwiera tom przekładów, Spotka-
nie, Piosenka o końcu świata, Biedny poeta, Kawiarnia, Biedny chrześcijanin patrzy 
na getto, Pożegnanie) oraz Światło dzienne (stąd: Ziemia, O duchu praw, Myśl o Azji, 
Trzy chóry z nienapisanego dramatu „Hiroszima”, Odbicia, Portret z połowy XX wie-
ku, Faust warszawski, Podróż, Dwaj w Rzymie, Dziecię Europy, Grób matki, Legenda). 
Czesław Miłosz opatrzył tę edycję przedmową, którą drukujemy powyżej w ory-
ginale. Na litewski przełożył ją Kėkštas, on także napisał krótkie Słowo od tłuma-
cza. W zamknięciu tomu zamieszczono Posłowie pióra Alfonsasa Nyki-Niliūnasa.

Książka Poezja samoświadomości epoki jest łącznikiem między dwoma świata-
mi – przedwojennym i powojennym. Jest spojrzeniem wstecz, ku dawnym przy-
jaźniom, i zarazem otwarciem ku nowym czasom i na nowe znajomości. Można 
sądzić, że dla Juozasa Kėkštasa (1915–1981) podjęta na argentyńskiej ziemi praca 
nad wyborem przekładów wierszy Czesława Miłosza była kontynuacją i zwieńcze-
niem dzieła przyswajania czytelnikowi litewskiemu dorobku poetyckiego swoje-
go przyjaciela z lat wileńskich. Juozas Kėkštas bowiem, w międzywojniu litewski 
poeta mieszkający w Wilnie, stoi w rzędzie Litwinów przyjaciół i znajomych Cze-
sława Miłosza z lat trzydziestych i początku lat czterdziestych – obok poety Ka-
zysa Boruty, Pranasa Ancevičiusa, Juozasa Keliuotisa.

Drugi poeta sygnujący swoim nazwiskiem litewski wybór wierszy Miłosza, Al-
fonsas Nyka-Niliūnas (ur. 1919), jest przedstawicielem tak zwanego pokolenia že-
mininkai-lankininkai. Zalicza się do niego pisarzy, którzy wychowywali się i kształ-
cili w niepodległej Litwie i którzy w wieku ok. dwudziestu pięciu lat znaleźli się na 
emigracji, przeważnie w Ameryce Północnej. W 1951 roku w Los Angeles ukaza-
ła się antologia literatury litewskiej pod tytułem Žemė (pol. Ziemia), zawierająca 
utwory czterech poetów emigracyjnych tego pokolenia: Jozasa Kėkštasa, Kazysa 
Bradūnasa, Alfonsasa Nyki-Niliūnasa, Henrikasa Nagysa oraz Vytautasa Mačernisa, 
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który zginął w Litwie w 1944 roku. Tytułowa „ziemia” jest jednym ze słów kluczy 
twórczości wspomnianych poetów, werbalizujących (przede wszystkim w duchu 
egzystencjalizmu, zwłaszcza Camusowskiego) doświadczenie wydziedziczenia 
z ziemi rodzinnej, kultury i języka rozumiane m.in. jako jedno z największych za-
grożeń dla tożsamości człowieka. W latach 1952–1959 w Buenos Aires pod redak-
cją Kėkštasa i Bradūnasa ukazywał się magazyn literacki „Literatūros Lankai“ (pol. 
„Arkusze Literackie”). Ambicją autorów magazynu było włączenie litewskiej litera-
tury w nurt literatury Zachodu. Realizowano ją dzięki przekładom i krytyce litera-
ckiej. Pojawił się też pomysł na serię wydawniczą, w ramach której miały się uka-
zywać dzieła literatury najnowszej, realizujące ideę „sztuki dla człowieka”, sztuki 
świadomej swojej epoki, będącej jej świadectwem. Jako pierwszy tom serii uka-
zała się właśnie Poezja samoświadomości epoki Czesława Miłosza.

Alfonsas Nyka-Niliūnas w latach pięćdziesiątych nie znał jeszcze Miłosza oso-
biście. W swoim posłowiu zwrócił przede wszystkim uwagę na to, co w twórczo-
ści Miłosza zdawało się być bliskie doświadczeniu i poezji žemininkai-lankininkai: 
czytał on wiersze Miłosza jako świadectwo epoki – czasów zagrożenia wolności 
człowieka – jednostki i kultury europejskiej, w których słowo poetyckie ma być 
orężem moralisty – profety.

Przedmowę Czesława Miłosza do Poezji samoświadomości epoki można czy-
tać również niezależnie od kontekstu emigracyjnej literatury litewskiej oraz li-
teratury zachodniej pierwszej powojennej dekady. Jest to bowiem niezwykle 
osobisty szkic, w którym mowa przede wszystkim o poszukiwaniu tożsamo-
ści i o pamięci. Jest to więc tekst, dzięki któremu wraz z Miłoszem odbywa-
my jedną z jego podróży – na przekór czasowi i przestrzeni – ku dolinie Issy.
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