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Matthias Freise 

Czesław Miłosz nad rzeką Heraklita 

Żaden z esejów czy tomików poezji Czesława Miłosza nie daje takiego wyrazu 
historycznemu wymiarowi naszego życia jak powstały w latach 1984–1985 tom 
poezji Kroniki, a zwłaszcza zawarty w nim cykl Dla Heraklita1. Cykl ten oświetla 
wspomnienia i wydarzenia, od których oddziela nas i poetę mordercza historia 
XX wieku. Tomik kulminuje „sześcioma wykładami wierszem”, które skierowane 
są do młodszej publiczności.

Poeta nie może oderwać oczu od „rzeki Heraklita”, która od dawien dawna 
symbolizuje historię, i zastanawia się, skąd tak naprawdę bierze się to jego zafas-
cynowanie czymś, czego już przecież nie ma. Oto jego próba odpowiedzi:

Może [...] wiara w inny wymiar minionego czasu, tak że cokolwiek raz minęło, zostaje 
przeniesione w ten inny wymiar i trwa tam na zawsze (s. 36).

Jednak ten inny wymiar to nie jest „wielka historia”, czyli historia uogólnień, 
trendów i pomysłów, praw, konieczności i teorii. Taka właśnie historia, jak nad-
mienia poeta w IV Wykładzie wspomnianego cyklu, jest wrogiem człowieka. 
A przykłady Miłosza pokazują, dlaczego nim jest: historia żyje w ludzkiej relacji 
do minionego, a ten związek jest wyłącznie doświadczalny w przeżytym lub do-
świadczonym szczególe, w losie każdego konkretnego człowieka. Tych ludzi i ich 
sytuacje można oddać tylko indywidualnie, chociaż wielka historia wabi nas swo-
im ogromem. Sugeruje nam swoją wielką liczbą większe znaczenie2. Ale właśnie 
przez to ginie w niej to, co z minionych ludzi dla nas robi partnerów dialogu, co 
wyjawi ich indywidualność, ich niepowtarzalność.

1 Opublikowany w tomie wierszy Kroniki, Paryż 1987, s. 30–72.
2 Por. wiersz Jedni i wiele z tomu To, Kraków 2001.



Matthias Freise 

82

Dlaczego Anusewicz?

Nad zatoką San Francisco podmiotowi lirycznemu przychodzi zatem na myśl za-
wadiacki, wyniosły, przekomiczny Anusewicz z okolic Mińska, który w roku 1922 
w Wilnie zabiegał o względy pewnej Niny3. Skąd to wspomnienie? Czy z powodu 
niemal przejrzystych, z czerwonymi żyłkami uszu Anusewicza? Czy to jest jego 
indywidualność? Nie. Wynika ono stąd, że w zetknięciu losów Anusewicza i Niny 
dotykają się też przeszłość i przyszłość. Anusewicza przeszłość – jako właściciela 
majątku, wypędzonego przez Sowietów, i przyszłość Niny – być może jako pie-
lęgniarki Czerwonego Krzyża w czasie drugiej wojny światowej. Spotykają się na 
chwilę, a ta chwila staje się w świadomości poety wiecznością. W tej wieczności 
„błogosławi” poeta tych dwoje w spóźnionym „ceremoniale zaślubin” (w. 35). Nie 
chodzi o to, czy oni naprawdę wstąpili w związek małżeński albo czy nawet teo-
retycznie mogłoby dojść do zaślubin. Raczej ich spotkanie stało się małżeństwem 
w sensie metafi zycznym, bo się stało momentem wieczności.

Dlaczego Sigrid?

Właśnie do takiego spotkania dochodzi w wierszu Wykład II w okresie między-
wojennym pomiędzy podmiotem lirycznym a pięknością niemiecką o imieniu 
„Sigrid4 albo Inge” na letniej plaży nad Adriatykiem. Z wieczności poeta przema-
wia do niej:

„– Nie odjeżdżaj, szalona. W rzeźby hieratyczne 
Schroń się, w mozaiki katedr, złotobarwne zorze,
Zostań echem na wodach o zachodzie słońca.
Nie gub siebie, nie ufaj. Nie wzniosłość i chwała,
Małpy cyrk ciebie wzywa, twój obrzęd plemienny!”
Tak mógłbym jej powiedzieć.

Rozpaczliwe wyobrażenie, że taka piękność mogłaby później oddawać się 
ideologii nazistowskiej, zamiast przenieść się w przeznaczoną dla niej duchową 
wieczność, i że pomimo stania obok niej nie można było jej powstrzymać, czyta 
się jak komentarz do pragnień Fausta Goethego:

Werd’ ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön! (1698–1700)

3 Anusewicz, w: Kroniki, op. cit., s. 57–58.
4 Jakkolwiek faktycznie się nazywała, Miłoszowi imię Sigrid przyszło na myśl nieprzypadkowo, 

to imię bowiem, dla blond piękności z cechami germańskiej „rasy panów”, pochodzi ze staronordyj-
skiego Sigríðr: połączenia sigr (zwycięstwo) i fríðr (piękny, blond).
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Jeślibym chwili rzekł: Jak pięknaś!
O, nadal trwaj! Nie uchodź mi!5

Dla tej piękności jednak nie wystarczy zatrzymać czas, żeby stała się wiecz-
nością. Jeśli należy do potępionych, wtedy nawet wieczność nie może jej urato-
wać. Ale potępienie, na przekór Dantemu, nie jest indywidualnym, ale zbiorowym 
przeznaczeniem (Wykład II, w. 24–25). A więc germańskiej piękności nie można 
sobie dłużej wyobrazić bez skojarzenia z krwią.

Drugi aspekt bezpośrednio doświadczonej historyczności, który poruszony 
zostaje w cyklu Dla Heraklita, to nie jest, jak można by pomyśleć, różnoczaso-
wość, ale cud jednoczesności. Różnoczasowość różnorodnych zjawisk jest nor-
malna – nawet jeśli poeta kiedyś przemierzał krainę nad rzekami zamieszkaną 
przez wróżki i elfy i gdzie „jeszcze nie m[i]a[ło] / Niczego, co miało być” później 
(Wykład I, w. 4–5): żadnych zniszczeń, krematoriów, fi lmów, człowieka na Księ-
życu. Tutaj dziwi poetę tylko to, że jego życie wydaje się obejmować wieczność. 

Litwa jeszcze była rajem, ale już wtedy autora

[...] chorobliwość wieku pokwitania
Odgaduje chorobę historycznej fazy,
Która nie skończy się dobrze [...] (22–24).

Katastrofi sta był w stanie wyczuć radykalną zmianę rzeczywistości, to jest róż-
norodność czasów. Niepojęta wydaje mu się natomiast jednoczesność przeżytej 
przeszłości i już manifestującej się przyszłości, na przykład tej z roku 1913. To 
jest doświadczona historyczność – pensja dla dziewcząt jako cecha XIX wieku 
i odkrycie chęci seksualnej jako dominanta wieku XX. Dwuletnia podróż poety 
w niepewną przyszłość w głąb wschodniej Syberii z jednej strony i staroświecka 
promenada jego kuzynów na plaży w Biarritz z drugiej. Celebracja Eucharystii 
z jednej strony, a z drugiej prapremiera baletu Święto wiosny Igora Strawińskiego, 
w której „coraz to bledszy, bezcielesny [...] skończyło się panowanie Galilejczyka” 
i „Dionizos nadchodzi, wraca długo wygnany”, a „krzyk jego, ziemskiej rozkoszy, 
echo niesie na chwałę śmierci” (Pierwsze wykonanie). Świadomość, że to wszystko 
odbywało się w tym samym czasie, umożliwia bezpośrednie zmysłowe doświad-
czenie historii, bez „okrężnej drogi” rozumienia abstrakcyjnego. Takie prawdziwe 
doświadczenie historii jest głównym tematem cyklu Dla Heraklita. Ono zostaje 
utrwalone w medium sztuki.

5 J.W. Goethe, Faust, tłum. F. Konopka, Warszawa 1962, s. 117.
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Dlaczego ogród klasztoru świętego Bernardyna?

Trzeci aspekt historyczności doświadczonej bezpośrednio to obecność różnych 
czasów w jednym i tym samym miejscu. O to chodzi w wierszu Bernardynka (Dla 
Heraklita, s. 59–60). Za ogrodem klasztoru Bernardynów wileńskich, który uosa-
bia ponadczasową idyllę kraju ojczystego, pieni się rzeka Wilia, która ucieleśnia 
rzekę Heraklita, symbol mijającego czasu.

Za nią strome góry: Trzykrzyska i Bekieszowa,
Pierwsza tak nazwana od trzech zakonników
których w czternastym wieku ukrzyżowali poganie (w. 3–6).
[...]
Bekieszowa góra, od Kacpra Bekiesza. 
Król Stefan Batory pochował tam przyjaciela,
Arianina, i kazał budować grobowiec.
Trzecia góra, bukiet starych drzew, Zamkowa (w. 12–15).
[...]
[Że] w 1863 wybrali tam miejsce żandarmi
Żeby na zboczu cichcem grzebać powieszonych,
Sierakowskiego wśród nich, dowódcę powstańczej Litwy (w. 18–20).

Te trzy góry symbolizują trzy główne okresy historii Litwy. Pierwsza góra 
oznacza pogańską Litwę i jej chrystianizację. Miłosz wielokrotnie podkreślał 
szczególny status Litwy jako ostatniego państwa pogańskiego w Europie6. Druga 
góra uosabia okres świetności unii polsko-litewskiej jako wielkiego mocarstwa, 
które rozciągało się aż po Siedmiogród, ojczyznę księcia węgierskiego Bekiesza, 
a także tak ważną dla Miłosza – bo manichejską – ariańską herezję7. Trzecia góra 
reprezentuje okupione licznymi ofi arami polsko-litewskie powstanie wobec ro-
syjskich sił okupacyjnych, a tym samym główną polską traumę XIX i XX wieku. 
W jednoczesnym spojrzeniu na te trzy góry staje się bezpośrednio widzialna pra-
wie cała historia Litwy.

Ale mało tego. To miejsce nie było żadnym muzealnym obiektem historycznej 
abstrakcji, żadnym celem dla turystyki historycznej. Te trzy góry za rzeką Hera-
klita tworzyły raczej kulisy dla ulubionego zajęcia wileńskiej młodzieży – czyli dla 
wagarowania i randkowania. Mimo podkreślanego przez Miłosza klasycznego wy-
kształcenia, które dawało gimnazjum wileńskie, istotne doświadczenie historycz-
ności nastąpiło poza zajęciami szkolnymi i musiało tam nastąpić, bo abstrakcja 
lekcji historii i łaciny nie może dać tego, co pozostawiono zmysłowej percepcji – 

6 Na przykład w: Do księdza Ch., Dolina Issy, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i w: Ziemia 
Ulro.

7 Także w Dolinie Issy i w wierszu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada manichejsko-ariańską 
herezję wiąże Miłosz z Siedmiogrodem.
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a mianowicie doświadczenia historyczności. To doświadczenie nie konkuruje 
z „licznymi dotykami” ławek w ogrodzie Bernardynów i z „kształtem piersi”, któ-
re „znały te ławki” (w. 22–23), ale wiąże się z nimi, ponieważ one same przeszły 
już do historii niewidocznymi śladami pozostawionymi na drewnie tych ławek.

Dlaczego trytony?

Złożone relacje, na których podstawie powstaje historyczność, demonstruje 
Miłosz, podejmując temat trytonów w słoju. Te trytony są „bohaterami” dwóch 
wierszy w tomie Kroniki – W słoju z cyklu Sezon i Trytony z cyklu Dla Heraklita. 
Dlaczego trytony? Jak to często bywa u Miłosza, przyczyny należy upatrywać na 
poziomie, z jednej strony realistycznej motywacji, a z drugiej strony, przyczyny 
semantycznej (motywacja estetyczna)

Motywacja realistyczna polega w wierszu Trytony na „przypadkowym” 
sąsiedztwie. Obok fotografi i, na której widać ojca pisarza na północy Syberii ze 
słynnym polarnikiem Nansenem, w kuchni wileńskiego mieszkania znajdował się 
słój, w którym Miłosz jako nastolatek obserwował złowione w stawie trytony. Ale 
oczywiście w świecie poezji nie istnieje przypadek. Tak przez sąsiedztwo zdjęcia 
i słoja powstaje, po pierwsze, ekwiwalencja pomiędzy pasjonatem przyrody, jakim 
był Miłosz, i polarnikiem Nansenem. Po drugie, ojciec, który polował w północ-
nej Syberii na jelenie, staje się ekwiwalentny synowi i jego instynktowi myśliw-
skiemu8. Jednocześnie trytony w wodzie są żyjącymi krewnymi i razem z tym 
przeciwnym wizerunkiem mitologicznej salamandry, która może żyć w ogniu, jak 
podaje Augustyn z Hippony w dziele De civitate Dei (Państwo Boże) oraz powstałe 
w późnym antyku dzieło Physiologus:

[...] spokrewnia was 
Z alchemiczną salamandrą żyjącą w ogniu (w. 5–6). 

Zestawienie trytona i salamandry wskazuje przede wszystkim na „wiedzę” 
podmiotu lirycznego:

Teraz ja z moją wiedzą, szanowne trytony (w. 1) 
zbliżam się do słoja [...].

Podmiot ten jednak posiada różną wiedzę. Tryton wzbudza poznawcze za-
interesowanie przyrodnika9, ale nie tylko. Tryton jest też salamandrą i przez to 

8 „Was upolowałem” (w. 7) i „niosłem do miasta, dumny z trofeum” (w. 9)  .
9 Zwrot „Poznaję ich” w Trytonach (w. 1) odnosi się, pod względem składni, do wspomnianego 

później ojca, do Fridtjofa Nansena, jak również do innych osób na zdjęciu. Jednocześnie słowo to 
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przedmiotem badań również w sferze symbolów, alchemii i metafi zyki. Jednak 
ekwiwalencja trytona i istoty z ognia sięga jeszcze głębiej. Salamandra jako istota 
ognista jest nieśmiertelna. Także trytony stają się nieśmiertelne przez to, że zo-
stały złapane i umieszczone w słoju, są nieśmiertelne jak obraz na fotografi i, nie-
śmiertelne jak wszystko, co zostaje przeniesione z nieświadomości bycia w sferę 
pamięci, a stamtąd w sferę języka. 

I w ten sposób również poeta staje się ekwiwalentny wobec trytona, ponieważ 
także jego przenosi – dosłownie w przestrzeni i do wieczności – „siła wyższa”.

Złożoność, którą pokazuje wiersz W słoju, polega, po pierwsze, na hierarchii 
istot od nieświadomego życia w stawie przez „dyslokację”, czyli przeniesienie do 
„miasta”, od natury do cywilizacji. Następnie ta istota staje się przedmiotem ob-
serwacji, a potem przedmiotem wspomnienia i przez to elementem języka „ze 
swoją koniugacją”, a najwyższym poziomem tej hierarchii jest przemieszczenie 
do transcendencji rozumiane jako wieczność, więc śmierć w rozumieniu metafi -
zycznym.

Złożoność wiersza Trytony natomiast mieści się w formie obecności tego, co 
było, a więc w formie obecności historii. To, co było, nie jest przecież (dłużej) 
obecne, więc może być tylko przekazywane. A to nieuniknione przekazywanie 
pokazuje Miłosz w wierszu Trytony właśnie poprzez hierarchię konkretnego prze-
kazywania przedmiotów. Wiersz zawiera obraz wspomnienia, które z kolei odnosi 
się do zdjęcia. To zdjęcie, które oznacza „utrwalenie” chwili, istnieje tylko w więk-
szym ujęciu, które obejmuje jego otoczenie – kuchnię w Wilnie. Słój z trytonami, 
będący głównym przedmiotem wiersza, zawdzięcza swoje przechowanie w pa-
mięci przypadkowi odniesienia do „pamiątkowego zdjęcia” ojca, które wryło się 
w pamięć podmiotu lirycznego niby przemyt wspomnień.

Złożona jest również struktura przestrzenna tego wiersza10: obraz syberyjskiej 
tundry znajduje się w kuchni, tuż obok – trytony z wiejskiej sielanki stawu poroś-
niętego trzciną. Obraz i słój z kolej znajdują się w Wilnie, barokowej „Jerozolimie 
Północy”, a wszystko zawarte w widoku „kalifornijskiej wiosny” (w. 15), trzecim 
wymiarze czasu i przestrzeni. Nadal, podobnie jak w Gdzie wschodzi słońce i kędy 
zapada, czas i przestrzeń wpływają na siebie wzajemnie. Złożoność ta wywołuje 
u podmiotu lirycznego niepokój, ponieważ nie łączy się ona w jedność. Niemniej 
jedność nie musi być tutaj ustanowiona, może ją zastąpić relacja. W relacjach 
wszystkie miejsca i czasy są z sobą powiązane, nie tylko przez świadomość pod-
miotu lirycznego, lecz także semantycznie: tutaj konkurują z sobą różne wersje 
sielanki: kuchnia, ukryty staw, nieskazitelna natura Syberii, nieskazitelna natura 

nieuchronnie nawiązuje do trytonów w słoju: „Poznaję ich” następuje bezpośrednio po tytule i czy-
telnik przyjmuje w pierwszej kolejności, że przedmiotem poznania są trytony, zanim uświadomi 
sobie, że opisywane jest to zdjęcie, o którym nie ma mowy w tytule.

10 „Jakie pomieszanie [...] miejsc” (w. 14).
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Kalifornii. Historyczność jest napędzana poprzez dyslokację, która pociąga za 
sobą niekończące się poszukiwanie idylli.

Tak tomik Kroniki, a szczególnie cykl Dla Heraklita, oświetla wszystkie głów-
ne aspekty przeżywania historyczności – jednoczasowość byłego i teraźniejszego, 
jednomiejscowość różnych czasów, przestrzenność czasu i czasowość przestrzeni 
(czasowość dyslokacji), paradoks szybkiego ruchu (rzeka) i absolutnego bezruchu 
(góry i klasztor) historycznego czasu, paradoks jednoczesnej krótko- i wieczno-
trwałości historycznego momentu, naładowanie przedmiotu historycznym sen-
sem przez dotyk (ławek), szkatułkowość pamięci w ramkach i klatkach, znaczność 
„przypadkowego” zbiegu w historii. 
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