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Miłosz w „Pamiętniku Literackim”. 
Kartka z dziejów polskiej literatury 

i humanistyki

Dzieje instytucji, o których krótko tutaj wspomnę, pokazują meandry pol-
skiej historii i zawiłe dzieje rodzimej humanistyki w XIX i XX wieku. Pośred-
nio też łączą się z Miłoszem.

A więc po kolei: w 1886 roku we Lwowie, w Galicji, pod zaborem austriac-
kim, tym znośniejszym dla Polaków, powstało Towarzystwo Literackie im. 
Adama Mickiewicza. Celem pierwotnym Towarzystwa, fi rmowanego nazwi-
skami najwybitniejszych polskich historyków literatury, było gromadzenie 
i systematyczne badanie spuścizny Mickiewiczowskiej. Zainicjowano edycję 
krytyczną dzieł wieszcza. W 1896 roku Józef Tretiak, znakomity historyk li-
teratury, opublikował tom pierwszy tego wydania. Powstanie Towarzystwa 
było też swego rodzaju gestem politycznym, tym wyrazistszym, że wstępowa-
li do stowarzyszenia pisarze wszystkich zaborów, a jego siedziba była jednym 
z niewielu miejsc, które łamało kordony. Od 1902 roku Towarzystwo zaczęło 
publikować „Pamiętnik Literacki” – periodyk poświęcony historii literatury 
polskiej, który wychodzi co kwartał do dziś (choć pod innym patronatem 
instytucjonalnym)1. Jednocześnie oba ciała: i Towarzystwo Literackie, i „Pa-

1 W roku 1952 świeżo utworzona przez władze komunistyczne Polska Akademia Nauk 
przejęła „Pamiętnik Literacki”, odbierając go Towarzystwu im. Adama Mickiewicza. Ówczes-
ny prezes Towarzystwa, wybitny historyk literatury, edytor, folklorysta, prof. Julian Krzyża-
nowski, zaakceptował tę decyzję pod przymusem, obawiając się, że gwałtowniejsza reakcja 
mogłaby oznaczać kres i Towarzystwa, i kwartalnika. Instytuty PAN szybko wyłamały się spod 
presji ideologicznej. Mój macierzysty instytut – Instytut Badań Literackich (IBL) – stał się 
w latach 70. ośrodkiem myśli opozycyjnej i schronieniem dla wielu niezależnych badaczy. Po-
nieważ i dzisiaj nie daje sobie narzucić żadnej ideologii, wielu polityków chciałoby traktować 
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miętnik Literacki”, rozszerzyły pierwotny zakres działania. Postanowiono ob-
jąć systematyczną pracą badawczą cały obszar polskiej literatury, ze szczegól-
nym uwzględnieniem pisarzy pierwszoplanowych, arcydzielnych, wybitnych.

Na tej zasadzie po latach milczenia, wymuszonego zakazami cenzorski-
mi, trafi ł wreszcie do „Pamiętnika” Czesław Miłosz. Dwa artykuły – Marka 
Zaleskiego i Aleksandra Fiuta – opublikowano pod koniec lat 70.2 Pierwszy 
większy blok tekstów na temat pisarza ukazał się we wczesnych latach 80., do-
kładnie w czwartym zeszycie z 1981 roku, a więc jeszcze w czasach dogasają-
cego PRL-u, który topniał w warunkach ostatniej już „odwilży”. Drukowane 
wówczas materiały były plonem konferencji Miłoszowskiej zorganizowanej 
w czasach pierwszej Solidarności na Uniwersytecie Jagiellońskim3. Miłosz był 
wtedy – tuż po otrzymaniu Nagrody Nobla – w pełni sił twórczych, jego dzie-
ło wciąż się rozrastało, zaprezentowane prace nie mogły być choćby próbami 
syntez, przeciwnie: były znakomitymi analizami starannie wybranych wierszy 
lub wstępnymi rozpoznaniami w zakresie prozy. Dominowało ujęcie struktu-
ralistyczne i historycznoliterackie. Dodam tylko, że materiałów pokonferen-
cyjnych organizatorzy nie mogli raczej wydać w formie książki, a „Pamięt-
nik” nie mógł ich opublikować w całości w jednym zeszycie4. Dawkowano 
Miłosza po kropelce, w małych ilościach, strawnych dla cenzury. Dość po-
wiedzieć, że referat o prozie Miłosza pióra Włodzimierza Boleckiego, wygło-
szony w IBL-u w 1982 roku, ukazał się w „Pamiętniku” dwa lata później, co 
okazało się niezłym tempem, a zaprezentowana przez Michała Głowińskiego 
na tej samej konferencji interpretacja wiersza Miłosza Przedmieście (wraz 
z dodaną później kontrpropozycją Aleksandry Okopień-Sławińskiej) została 

i IBL, i całą Akademię jako relikt PRL-u, co zaprzecza podstawowym faktom i stanowi ironię 
losu. Dzieje Towarzystwa Literackiego i jego relacje z innymi instytucjami przedstawia książka 
Stanisława Fity i Dobrosławy Świerczyńskiej pt. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewi-
cza 1886–2006.

2 Były to następujące teksty: M.  Zaleski, O poezji „traktatowej”, „Pamiętnik Literacki” 
1977, z. 3; A. Fiut, Czy tylko katastrofi zm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza, „Pamięt-
nik Literacki” 1978, z. 3.

3 W latach 80. zorganizowano w Polsce trzy konferencje poświęcone Miłoszowi: IBL był 
gospodarzem dwu z nich – tej zorganizowanej w grudniu 1980 roku (15–16 XII) dla uczczenia 
przyznania poecie Nagrody Nobla, i drugiej – z listopada 1982 roku (16–17 XI), a więc zrea-
lizowanej w stanie wojennym! Przedzielała je konferencja krakowska, która odbyła się na UJ 
w dniach 9–12 czerwca 1981. To właśnie przepracowane referaty tej sesji złożyły się na ostatni 
zeszyt „Pamiętnika Literackiego” z 1981 roku. Fakty te zrekonstruowałam dzięki pomocy Mi-
chała Głowińskiego i Włodzimierza Boleckiego (ich e-mail do mnie z 3 czerwca 2012 roku) 
oraz dzięki informacjom i sprawozdaniom zawartym w „Biuletynie Polonistycznym” z lat 1982 
i 1983.

4 Choć i tak sześć artykułów opublikowano w tym samym zeszycie czwartym z 1981 roku. 
Były to teksty: S. Beresia, T. Burka, J. Dudek, S. Jaworskiego, T. Kłaka, J. Łukasiewicza. Dołą-
czono do nich niewygłaszane, jak się zdaje, w Krakowie artykuły: Z. Kopczyńskiej O wersyfi ka-
cji „Walca” Czesława Miłosza oraz M. Stępnia Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki.
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opublikowana dopiero w roku 1987. Wielu tekstów wówczas wygłoszonych 
w ogóle nie wydano (np. referatu znanego opozycjonisty Romana Zimanda, 
który mówił o Zniewolonym umyśle), być może nawet nie składano ich do 
druku, znając stanowisko cenzury. Inne reguły obowiązywały konferencję 
naukową, organizowaną w małej sali, czym innym był natomiast twardy do-
wód niesubordynacji politycznej utrwalony drukiem.

Zeszyt Miłoszowski, przygotowany w roku 2011, w stulecie urodzin Poe-
ty, odnosił się już w całości do zamkniętego korpusu tekstów, a autorzy pub-
likacji nie musieli zabiegać o kompromisy z cenzurą. Niektórzy z nich nie pa-
miętali nawet PRL-owskich czasów. Bohaterami takich odrębnych zeszytów 
„Pamiętnika Literackiego” byli wcześniej tylko najwięksi z największych: ze 
współczesnych – Różewicz, Gombrowicz, Kapuściński, z poetów dawniejszych 
– Słowacki i Mickiewicz. Ta nowa sytuacja – refl eksja post mortem – pozwalała 
formułować ustalenia dotyczące całej twórczości Miłosza, jej rytmu wewnętrz-
nego (jej „kodów”, jak to nazywa w jednym z artykułów Dariusz Pawelec), jej 
cech dystynktywnych. Pozwalała ustalać także stosunek Miłosza do jego współ-
czesnych i do tradycji. Z większym też rozmachem aplikowano nowe ujęcia 
metodologiczne inspirowane dekonstruktywizmem, psychoanalizą, fi lozofi ą 
kultury. Osoba Miłosza wypełniła również dział materiałów, w którym opub-
likowaliśmy w opracowaniu Adama Dziadka nieznany blok listów do noblisty 
– Oli Watowej, żony Aleksandra Wata, innego wielkiego emigranta.

Miłosz, który lubił mówić o sobie, że jest poetą, ale także profesorem 
(zawsze się do niego tak zwracałam: „Panie Profesorze”), nie opublikował 
w „Pamiętniku Literackim” żadnego tekstu własnego. Albo za późno go o to 
poprosiłam (pod koniec życia miał – jak wiadomo – poważne kłopoty ze 
wzrokiem), albo robiłam to za mało energicznie. Z zazdrością patrzyłam na 
inne redakcje, w których pojawiał się nie tylko jako bohater cudzych szkiców, 
ale również jako autor. Było jednak dla mnie jasne, że czy chce, czy nie chce, 
jest związany z „Pamiętnikiem Literackim” (i Towarzystwem Literackim) po-
przez jedyny godny siebie punkt odniesienia – przez Mickiewicza. Nie mogę 
i nie chcę wchodzić w szczegóły tej relacji, omówionej zresztą przez moich 
znakomitych kolegów: m.in. Martę Piwińską, Jacka Łukasiewicza, Mariana 
Stalę, Elżbietę Kiślak, Lidię Banowską. Powiem tylko tyle: krępujące wolność 
indywidualną przywiązanie Polaków do tradycji i zachowań wspólnotowych 
narzuca prawdziwym wielkościom konieczność – czasowego choćby – ze-
rwania ze światem domowym, bliskim, własnym. Obaj, Mickiewicz i Miłosz, 
dokonywali kilkakrotnie w swojej biografi i bolesnych wyborów, które stawia-
ły ich na krawędzi egzystencjalnego ryzyka. Obaj byli i są z tego powodu 
kłopotliwi dla krytyki i życia publicznego. Nieprzystawalność Mickiewicza 
została przez szkołę i dyskurs publiczny znacznie uładzona, a trudne wybo-
ry – zatarte. Mam nadzieję, że podobny los nie spotka Miłosza. Że jego życie 
i twórczość pozostaną dla nas wyzwaniem.
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