
Aleksander Fint

Na granicy wiary i niewiary
(O ostatnich wierszach Czesława Miłosza)

Wśród rozproszonych wierszy Czesława Miłosza, napisanych tuż przed 
śmiercią, na szczególną uwagę zasługują dwa, poruszające w swojej wymo
wie. Ponieważ są to teksty mało stosunkowo znane, pozwolę sobie przyto
czyć je tutaj w całości. Pierwszy z nich nosi tytuł Głos':

W szpitalach nauczyłem się pokory
I chodzę wsłuchany w głos, który płacze we mnie
I żaleje, litując się nad nami, ludźmi.

Nasze mięśnie są uniwersalne.
Pompy naszych serc są uniwersalne.
Brzuchy i narządy rodne gotowe do prosektorium.
Kości te same do złożenia w ziemi.
Czaszki do ułożenia w piramidę.

Jesteśmy biedny gatunek,
Który w gniewie ciskał wyrwanymi z gruntu kamieniami w przeciwnika
I w ten sposób dokonał wynalazku pierwszego narzędzia

1 „Odra” 2003, nr 7-8.
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Polemos pater ponton 
Wojna ojcem wszystkiego, 
Powiada Heraklit.

Głos we mnie płacze nad nami.
Ale jeżeli inteligencja ludzka, choć przyćmiona,
Odkryła dwa razy dwa i inne matematyczne prawa,
To gdyby ją rozjaśnić, odkryłaby więcej,
Aż po całą budowę wszechświata,
Tak więc pomysł inteligencji bezcielesnych czyli aniołów 
Ma uzasadnienie.

Wszelki możliwy nonsens,
Wszelkie zło
Bierze się z naszej wojny o górowanie nad bliźnim.
I skażona jest każda poszczególność, 
Która oddziela się od umierającego ciała
I żyje w Nie - Nigdzie.

Skąd olśnienie,
Napowietrzna architektura
W królestwie słońca?
Wychudli, goli, pełzają i liżą okruchy światłości, 
Majestatu swojego objawionego,
Swojej religii człowieka.

Na Krzyżu.

Drugi wiersz to Na cześć księdza Baki2:

2 „Tygodnik Powszechny" 2003, nr 26.

Ach te muchi,
Ach te muchi,
Wykonują dziwne ruchi, 
Tańczą razem z nami, 
Tak jak pan i pani 
Na brzegu otchłani.

Otchłań nie ma nogi,
Nie ma też ogona, 
Leży obok drogi 
Na wznak odwrócona.

Ej muszki panie, 
Muszki panowie 
Nikt się już o was 
Nigdy nie dowie, 
Użyjcie sobie.
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Na krowim łajnie
Albo na powidle
Odprawcie swoje figle,
Odprawcie figle.

Otchłań nie je, nie pije
I nie daje mleka. 
Co robi? Czeka.

Dramatyczne przeciwstawienie dwóch, skrajnie odmiennych obrazów 
ludzkiej kondycji, a zarazem rozpaczliwej wiary z przejmującym, choć 
wyrażonym tonem buffo wyrazem nihilistycznej negacji można by uznać 
za odzwierciedlenie samopoczucia poety w ostatnich latach jego życia. 
Bez wątpienia, śmierć ukochanej żony była dla Miłosza prawdziwą oso
bistą katastrofą, która z tym większym okrucieństwem postawiła go wo
bec dotkliwości wieku oraz perspektywy własnego odejścia. Ale wierny 
czytelnik jego poezji z łatwością odnajdzie w przytoczonych wierszach 
stałe motywy jego pisarstwa: niekłamany podziw dla osiągnięć ludzkie
go umysłu, idący w parze z bezlitosnym obnażeniem nędzy człowiecze
go ciała; obraz istoty wyniesionej na szczyt piramidy innych istot, a zara
zem zepchniętej, poprzez poniżające pokrewieństwo, na samo dno ży
wych stworzeń; współczucie dla naznaczonych bólem i pasję oskarżeń 
wobec tych, co z egoistycznych pobudek, z żądzy dominowania powięk
szają obszar zła i cierpienia.

Jakie miejsce w tych nierozstrzygalnych dylematach zajmuje wiara? Py
tanie o tyle zasadne, że problematyka religijna i teologiczna ze szczególną 
intensywnością powraca w późnej fazie twórczości Miłosza: od poematu 
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, poprzez Pieska przydrożnego po tom 
Druga przestrzeń, który stanowi jej swego rodzaju kulminację. Tutaj prze
cież poeta umieścił Traktat teologiczny oraz zdumiewający portret niewie
rzącego duchownego w poemacie Ksiądz Seweryn. Ale trudno nie zauwa
żyć, że w całej Miłoszowej poezji tyleż olśnień epifanicznych, co ciemnych 
iluminacji, odsłaniających nagle, w brutalnym błysku, bezsens, nicość i okru
cieństwo istnienia. Tyleż aktów żarliwej wiary, co wyrazów jej utraty. Ty
leż modlitw, słów zwróconych Stwórcy w podzięce za dar podziwu i cud 
życia, co wymierzonych w niego oskarżeń i pytań unde malutn. Antytetycz- 
ne postrzeganie ludzkiej egzystencji ma oczywiście źródło we wrażliwości 
poety, o czym on niejednokrotnie wprost pisał. Podobnie jego religijność: 
stanowi sprawę najbardziej prywatną, najgłębiej intymną, ale przeniesiona 
w sferę poezji przekształca się w integralny składnik artystycznej wizji. Co 
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więcej, ustawiczne podkreślanie znaczenia problematyki wiary staje się 
świadomym elementem strategii poetyckiej, próbą zapełnienia wyraźnej 
luki, która zdaniem Miłosza, istnieje w powojennej polskiej poezji: z wyjąt
kiem wierszy kilku duchownych takich jak, Karol Wojtyła, Jan Twardow
ski, Janusz Stanisław Pasierb, poezja ta, w swoich najwyższych osiągnię
ciach artystycznych oraz w przeważającej części wyraża postawy ateistyczne 
czy agnostyczne, także pomija milczeniem problematykę teologiczną. Jak 
powiada Miłosz w Traktacie teologicznym: „Mnie wyśmiewali za Sweden
borg! i inne ambaje, ponieważ wykraczałem poza przepisy literackiej 
mody"3. A wśród przywołanych tutaj aluzyjnie, szydzących, wypada przy
pomnieć, byli Herbert i Różewicz.

'' Czesław Miłosz, Druga przestrzeli, Kraków 2002.
4 Tamże.
5 Tamże.
6 Tamże.

Mówiąc inaczej: Miłosz pragnął stworzyć w swoich wierszach nowy wzo
rzec polskiej poezji religijnej, która pogodziłaby w sobie sprzeczne elementy: 
prywatną sferę doznań z powagą zagadnień filozoficznych i religijnych; per
spektywę indywidualną ze sferą doznań i przekonań narodowej wspólnoty; 
intelektualne wyrafinowanie z niekłamaną pokorą; żarliwe milczenie wiary 
z grandilokwencją teologii; pewność z otwartym przyznawaniem się do 
zwątpienia; ortodoksję z „wędrowaniem po obrzeżach herezji"4 oraz po po
graniczu wiary i niewiary.

Program ów sformułował Miłosz jak gdyby na marginesie głównej proble
matyki Traktatu teologicznego, z którego pochodzi ostatni cytat. Oto kilka punk
tów z tego programu:

Dlaczego teologia? Bo pierwsze ma być pierwsze. 
A tym jest pojęcie prawdy. 1 właśnie poezja 
(...) poświadcza,
że nie umiemy żyć w fantasmagorii5 6

Gdzie indziej:

Miotam się i przewracam w łożu mojego stylu, 
szukając kiedy będzie mi wygodnie, 
ani za świątobliwie, ani zanadto świecko.

Musi być miejsce środkowe, między abstrakcją 
i zdziecinnieniem, żeby można było rozmawiać 
poważnie o rzeczach najbardziej poważnych1.
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I jeszcze dwa cytaty:

Mnie zawsze podobał się Mickiewicz, ale nie wiedziałem dlaczego.

Aż zrozumiałem, że pisał szyfrem i że taka jest zasada poezji, 
Dystans między tym, co się wie 
I tym, co się wyjawia7

7 Tamże.
* Tamże.

Nie z frywolności, dostojni teologowie, 
zajmowałem się wiedzą tajemną wielu stuleci - 
ale z bólu serdecznego, patrząc na okropność świata.

Jeżeli Bóg jest wszechmocny, może na to pozwalać, 
tylko jeżeli założymy, że dobry nie jest* *

Podsumujmy: poezję zbliża do teologii dążenie do prawdy, i to prawdy 
nierelatywnej, pozasubiektywnej. Zarazem posługuje się poezja językiem, 
który pozwala uwolnić się z gorsetu pojęciowego właściwego traktatom teo
logicznym, przekroczyć granice suchych, abstrakcyjnych wywodów. Jedną 
z poetyckich metod zbliżania się do trudno wyrażalnych prawd jest używa
nie swego rodzaju szyfru. Czyli założenie, że po pierwsze, są treści, których 
wyjawić się nie da, bądź których autor z jakichś powodów wyjawić nie chce. 
Po drugie, że ukryta prawda nie daje się w pełni odsłonić, a istotą zabiegu 
jest „wyrażenie niewyrażalnego", sugestia czy pozostawienie śladu tego, co 
zakryte. Po trzecie, pomiędzy znakiem i znaczeniem zachodzi związek, któ
ry jest dostępny tylko dla kręgu wtajemniczonych. Samego zaś ryzyka roz
trząsania problemów teologicznych i religijnych w wierszu podejmuje się 
poeta nie tyle z ambicji estetycznych, ile z głębokiej potrzeby wewnętrznej, 
z gwałtownego protestu przeciwko porządkowi naturalnemu.

Co to wszystko oznacza w przekładzie na język poetyki? Oczywiście, po
ezja religijna Miłosza nie stanowi w jego twórczości jakiegoś wydzielonego 
fragmentu, jest raczej jednym z jej nurtów, przenikających się z innymi. Mó
wiąc inaczej: wypracowane starannie i wypróbowane przy podejmowaniu 
innych problemów składniki języka poetyckiego nadają zagadnieniom reli
gijnym swoisty sens i zabarwienie. Dla przykładu: polifoniczny charakter 
wierszy pozwala subtelnie cieniować rozmaite odczucia religijne, uprawo
mocnia wielość punktów widzenia - od deklaracji wiary, poprzez wyrazy 
zwątpienia do wprost wypowiadanej postawy ateistycznej. Z kolei personal
na perspektywa umożliwia przechodzenie od intymnych, prywatnych wy
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znań, poprzez posługiwanie się maską, do rekonstruowania odczuć i poglą
dów innej osoby - z zaznaczeniem za każdym razem swoistości postawy, 
którą określają zakres wiedzy, poglądy i przeświadczenia, w znacznym stop
niu zdeterminowane okolicznościami i chwilą ich wyrażania. Innymi słowy, 
doświadczenie religijne przestaje być abstrakcyjnym pojęciem, lecz staje się 
opisem przeżycia kogoś konkretnego w konkretnym momencie.

Za ilustrację mogą posłużyć cytowane na wstępie wiersze. W pierwszym 
z nich uderza zróżnicowanie przywoływanych doświadczeń. W rozprawie 
o ludzkiej kondycji zdają się brać udział równocześnie i na równych pra
wach: przeciętny obywatel, anatom, lekarz, znawca form cywilizacyjnych, 
antropolog, filozof i teolog - wszyscy zaś, jak się wolno domyślić, mają sta
nowić projekcje różnych zakresów wiedzy i doświadczeń życiowych tyleż 
autora, co innych ludzi. Wielorakość kompetencji wyraża pośrednio rozma
itość osób gramatycznych - od „ja", poprzez „my" do form nieosobowych, 
która odpowiada stopniom identyfikacji autora z przemawiającymi głosami. 
Jest on rodzajem medium, dla głosu biegnącego z głębokiej przeszłości i kon
kretnego obszaru (na co wskazuje archaizm czy regionalizm „żaleje"), dla 
gatunku ludzkiego, zobaczonego w swojej wielkości i upadkach z ponadhi- 
storycznej perspektywy, wreszcie dla kogoś, kto zadaje na koniec fundamen
talne pytanie o źródło i sens chrześcijaństwa. Pytanie, którego formuła w spo
sób znamienny zawiesza odpowiedź. Bowiem stwierdzenie, że ludzie „liżą 
okruchy światłości,/Majestatu swego objawionego,/Swojej religii człowie
ka. Na krzyżu" wolno odczytywać jako przekonanie, że chrześcijaństwo jest 
tworem wyobraźni czy kultury, powstałym z potrzeby nadania sensu nie 
dającemu się zrozumieć i usprawiedliwić bólowi, na którym, jak na krzyżu, 
jest rozpięty człowiek i inne istoty. Ale też, równolegle, możliwa i prawo
mocna jest przeciwstawna wykładnia cytowanego fragmentu: zgodnie z nią 
wiara w Chrystusa ma za źródło prawdę objawioną, jest aktem miłości Boga - 
tym większym, że wyrażającym zrównanie się Stwórcy ze stworzeniem po
przez mękę i Ofiarę. Warto w tym miejscu przypomnieć wyznanie poety, 
który swoje zainteresowanie pismami swojego stryja, Oskara, tłumaczył tym, 
że zawdzięczał mu „jedyną możliwą odpowiedź na to, co nie może mieć 
odpowiedzi: akt Stworzenia jest równoczesny z Ukrzyżowaniem i każda 
chwila życia na ziemi jest zadanym sobie cierpieniem Boga"9.

Czesław Miłosz, Przedmowa do Oskar Miłosz, Storge, przełożył i wstępem opatrzył Czesław 
Miłosz, Kraków 1993.
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Takie ujęcie całkowicie przekreśla drugi z cytowanych wierszy. Tym ra
zem Miłosz podejmuje grę z tradycją literacką. Czym jest wspomniany wiersz? 
Wyłącznie stylizacją? Wśród prześmiewców Baki znalazł się poeta czy wśród 
adoratorów? Ten błahy na pozór wierszyk, wyglądający na żart literacki za
wiera całkiem poważne przesłanie. Miłosz zdaje się tutaj nawiązywać po
średnio do swych młodzieńczych utworów: o unicestwieniu, przypomnę, 
pisał w tonacji tragikomicznej we Fragmentach z poematu - buffo zaś ludzkie 
życie porównywał do „teatru pcheł" w wierszu pod tym tytułem10. Składając 
zaś hołd Bace łączy jak gdyby te dwa dawne ujęcia i kreśli porażającą w swoim 
komizmie wizję egzystencji jako ludzko-muszej figury tańca śmierci. Bo czyż 
miłosne ludzkie rytuały nie przypominają do złudzenia muszych „figli", 
odprawianych na „łajnie" czy „powidle"? Ale wizjami Baki rządziły przera
żenie i atmosfera sądu, piętnowanie grzesznej ludzkiej natury szło u niego 
w parze z wyraźnym, sadystycznym lubowaniem się w okrucieństwie. U Mi
łosza dominują poczucie błahości ludzkich poczynań i wybaczający humor 
wobec człowieczego zaślepienia. Autor prowokacyjnej formuły: „Dachau 
koników polnych"11 tym razem dostrzega w przyrodzie nie tyle - podobne 
historii - narzędzie tortur i mordu, ile przemawiającą do wyobraźni figurę 
nietrwałego trwania. Muszemu dance macabre wtórują rymotwórcze swawo
le, aluzje do dziecinnych wyliczanek, absurd sytuacyjny i surrealistyczne 
przetworzenia: otchłań, która „leży obok drogi" bez „nogi" i „ogona" - „na 
wznak odwrócona", niczym krowa „nie je, nie pije/I nie daje mleka/Co robi? 
Czeka". Rodzi się pytanie: Czy te wszystkie zabiegi wyrażają bezsilność każ
dego ludzkiego, nawet poetyckiego języka wobec perspektywy nieuchron
nego unicestwienia? Czy raczej potrzebę bronienia się, za wszelką cenę - 
nawet kulawym rymem, dziecinnym bajdurzeniem, komicznym grymasem 
przed czyhającą otchłanią? Uderzające, że brak w tym wierszu moralistycz- 
nego pouczenia, wezwań do skruchy czy surowego potępienia za grzechy. 
Jego eschatologia jest, by tak rzec, naga, pozbawiona zbawczej perspektywy. 
Komiczna makabra śmierci nie ma wyższego uzasadnienia. Jakby ponownie 
doszedł do głosu diabeł, który w Rozmowach na Wielkanoc 1620 roku dowo
dził byłemu kalwinowi szyderczo: „Pies, koń i owad, zwierz leśny i polny/ 
Żyją i giną, a ty chcesz trwać wiecznie?"12. Przewrotny, zaiste, użytek zrobił 
Miłosz z dziełka jezuickiego wierszoklety!

10 Czesław Miłosz, Wiersze, tom 1, Kraków 2001.
11 Przyrodzie-pogróżkn, tamże.
12 Czesław Miłosz, Wiersze, tom 2, Kraków 2002.
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Analizowane tutaj, dosyć pobieżnie, wiersze nie są, rzecz prosta, wyjąt
kiem w twórczości Miłosza. Podobnymi antytezami wiary i niewiary posłu
guje się on często, także w Traktacie teologicznym. Warto zatem na koniec 
powrócić do Mickiewiczowskiej formuły i zapytać: co najgłębiej ukrywa i cze
mu służy szyfr religijnej poezji Miłosza? Albo prościej: Na czym polega jej 
swoistość i odrębność? Chwile dramatycznych nieraz załamań wiary, rozte
rek i buntów przedstawiane są przecież w wierszach innych poetów religij
nych, nawet kapłanów, nie w tym zatem upatrywać należy oryginalność 
Miłoszowskiej propozycji. W moim przekonaniu wyraża się ona nie tylko 
w bezpośrednim opisaniu, ale też pośrednim przedstawieniu, zademonstro
waniu w strukturze języka poetyckiego problemu nierozstrzygalności, który 
z aktów wiary nie jest od razu, równocześnie zagrożony przez pokusę zwąt
pienia i niewiary. Jak gdyby Miłoszowi udało się znaleźć tyleż w pojedyn
czych wierszach, co w ich układach oraz znaczących zestawieniach adekwatny 
wyraz dla znanej Pascalowskiej formuły: „Przeczyć, wierzyć i wątpić jest dla 
człowieka tym, czym bieganie dla konia"13.

Blaise Pascal, Myśli, przełożył Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1983.
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