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JAN BŁOŃSKI

Listy do Czesława Miłosza 
(wybór)

27.XII.19611

Drogi Czesławie!
Bardzo to nieładnie, że tak długo nie pisałem, poprzednio się zapowiada-

jąc – więc przyjm najpierw życzenia najlepsze, dla Pani i dla Ciebie, od nas oboj-
ga; bowiem wszystko dobrze poszło i już w październiku odnaleźliśmy się we 
Francji pod następującym adresem: 2, Allée Paul-Verlaine, Sarcelles-Lochères, 
S-et-02 – w całkiem przyzwoitym mieszkaniu, o które wystarał się – cud prawdzi-
wy! – rektor Sorbony3 (podobno lubił Słowian... z wyjątkiem Rosjan). Jesteśmy tu 
wszyscy, z dziećmi włącznie, i podczas gdy ja francuzieję, reszta rodziny przeży-
wa gwałtowny kryzys patriotyzmu. Dzieci, ze wstrętu do Francuzów i do „szkoły-
-męki” (tak nazywają francuską szkołę), całymi dniami czytają, ni mniej, ni więcej, 
tylko Pana Tadeusza, a nie muszę mówić, że nigdy ich do tego nie namawiałem, 
przeciwnie, bo i wiek (dziesięć i osiem)4, i byłem przekonany, że to ich znudzi; 
tak to małodusznie nie doceniałem tych rezerw polskości (czy litewskości, drogi 
Żmudzinie!), jakie w tej książce zawarte. Dodam jeszcze, że początek naszego 
pobytu był potworny, tak dokuczliwy i trudny pod każdym względem, mimo 
mojego tu obycia i znajomości, że aż niemiło wspominać. Teraz się to trochę po-
prawiło i może nawet jakiś wyższy pożytek da się z naszego pobytu wyciągnąć.

1 Data dopisana ręcznie, długopisem.
2 Jan Błoński mieszkał z rodziną w Sarcelles w latach 1961–1966, z przerwami na wakacje, 

które spędzał w Polsce.
3 Mowa o historyku Jeanie Sarrailhu (1891–1964), specjalizującym się w historii Hiszpanii, 

który był rektorem Sorbony od 1947 do 1961 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Na tym 
stanowisku zastąpił go Jean Roche (1901–1992), znany później z wydarzeń maja 1968 roku, 
kiedy zezwolił policji na wejście do Sorbony.

4 Dzieci Jana i Teresy Błońskich, starszy syn Krzysztof i młodszy – Piotr.
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Oczywiście dalej pracuję na Sorbonie, jak wiesz: w tym roku trochę to 
poważniej wygląda, zatwierdzono licence5 z polskiego, Bourrilly6 opowiada 
o Lilli Wenedzie i studenci gorączkowo notują: „qu’est-ce qu’il a dit? La forêt dru-
idique? Slas? C’est quoi, Slas?”7 – a mnie zapędzono do mówienia o renesansie 
i, naturalnie, ćwiczeń gramatycznych. Tu mogłem sprawdzić raz jeszcze Two-
ją przenikliwość, kiedy poetów namawiałeś do nawiązywania do tych trady-
cji starych, do Szarzyńskiego, Szymonowicza itd. – jakie to skarby i głęboko 
współczesne, nie bardzo nawet wiem, dlaczego. Ale to jak do ściany mówić, 
zwłaszcza młodszym. Najgorsze, że przekonać nie można, bo nie masz na-
wet pojęcia, jak się utwierdził irracjonalny stosunek do poezji, może trochę 
w opozycji do aż nadto „racjonalnego” tłumaczenia, że literatura=ideologia 
itd. Przy tym – prawdziwa egzasperacja swoją młodością i główny problem, 
nad wszystkie ważniejszy: postawić się, wykazać, że jest się innym i że ma się 
rację, co na jedno wychodzi; posyłam Ci książeczkę, którą wydałem niedawno 
na ten temat8 – przykro mi było, że nikt z młodszych, o których tam mowa, nic 
z niej serio nie podjął, a upieram się, że jest dość przenikliwa. Jak Cię polskie 
rzeczy nie nudzą (tzn. polskie współczesne), to może przeczytaj ją i napisz mi 
parę słów, najlepiej nieprzyjemnych, naprawdę, bo to pożyteczniej i nawet 
pochlebniej. À propos tego kompleksu niższości (czy wyższości), dręczącego 
młodych, godne uwagi było opowiadanie Czycza w „Twórczości” pt. And9.

Wakacje naturalnie spędziłem w Polsce. Jest to, jak Ci wiadomo, kraj 
osobliwy i nie bardzo się nawet mogę połapać w przeważającej tendencji. 
Z jednej strony UB niewątpliwie znacznie wzmogło swoją działalność, Aparat 
niewątpliwie obawia się ew. nawrotu rewizjonizmu, a gospodarka – po znacz-
nej poprawie poprzednich lat – jak gdyby przystopowana. Z drugiej – lud 
pozostaje w całkowitym prawie „pozytywizmie” i kupuje telewizory, w czym 
ma zresztą rację. Kwasili się ostatnio profesorowie, no i Kościół. Ale, jak to 

5 licence (fr.) – licencjat, we Francji – podobnie jak w dzisiejszej Polsce – pierwszy stopień 
studiów wyższych.

6 Jean Bourrilly (1911–1971) – francuski tłumacz i historyk literatury polskiej; znawca twór-
czości romantyków, między innymi Juliusza Słowackiego, o którym napisał książkę La Je-
unesse de Jules Slowacki (1809–1833) (Paris 1960). Przekładał poezję, między innymi Jana 
Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, za 
co otrzymał w 1960 roku nagrodę polskiego PEN-Clubu za przekłady literatury polskiej na 
języki obce.

7 Qu’est-ce qu’il a dit? La forêt druidique? Slas? C’est quoi, Slas? (fr.) – Co on powiedział? Las 
druidyczny? Slas? Co to takiego Slas?

8 Jan Błoński, Zmiana warty, Warszawa 1961.
9 Stanisław Czycz, And, „Twórczość” 1961, nr 3; wydane jako książka w 1980 roku nakładem 

Wydawnictwa Literackiego.
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w Polsce, w miarę i żołądkowi społecznemu udaje się jak dotąd strawić posu-
nięcia, zmierzające do wychowania Nowego Człowieka. I tak polska rozlazłość 
oddaje nam pewne usługi. W literaturze fale ulg i zaciśnięć cenzuralnych wy-
dają się zupełnie irracjonalne. 

To mi przypomina, że w lipcu, w Krakowie, na Szczepańskiej ulicy bardzo 
szeroko otworzyłem gębę, widząc na Klubie Prasy i Książki10 afisz zapowiada-
jący... wieczór Twoich wierszy. Ale potem się okazało, że odwołane z powo-
du choroby wykonawców... Osobliwe, nie choroba, ale to, że najpierw puści-
li. Skądinąd Twoi wielbiciele cytują Cię, jak mogą, anonimowo, z dodatkiem 
„wielki poeta” albo jeszcze więcej, albo z nazwiskiem, jeżeli na gębę. Jeszcze 
niedawno, pisał mi ojciec, Wyka mnóstwo o Tobie mówił na jakimś odczycie. 
Piszę to, bo chyba przyjemne te nitki między Wawelem a Kalifornią.

Jeśli możesz, to napisz mi słów parę. Jeszcze raz – Najlepsze Życzenia 
i dłoń bardzo serdecznie ściskam – Janek Błoński

Sarcelles, 12.6.62

Drogi Czesławie!
Jest mi bardzo wstyd, że tak późno odpisuję, bierze się to częściowo stąd, 

że obiecuję sobie napisać Ci coś mądrzejszego, zastanawiam się, przez to zwle-
kam itd.; częściowo zaś stąd, że starałem się trochę nadrobić czas stracony, pisać 
jak najwięcej – zresztą z małym rezultatem. Teraz już nie mam złudzeń... i wyjeż-
dżamy do Włoch, małe wakacje, a potem do Krakowa, koło 15 lipca. Powinienem 
wrócić pod koniec września, na początku października najpóźniej, wtedy zaraz 
do Ciebie napiszę. Oczywiście jest ta jedna możliwość na sto, że się coś zatnie 
i do Paryża nie wrócę. Byłby to jednak skandal, zwłaszcza na Sorbonie, powodów 
do gniewu Władz na mnie nie ma – słowem, nie przypuszczam, aby się tak stało. 
Szału bym chyba dostał ze złości, nie dlatego, że muszę żyć w Paryżu, bo wcale 
nie muszę, im dłużej tu jestem, tym wyłączniej zajmuję się polskimi sprawami; 

10  Błoński ma zapewne na myśli Klub Międzynarodowej Prasy i Książki – sieć placówek kultu-
ralno-oświatowych, prowadzących czytelnie prasy i działalność imprezowo-wystawienniczą 
oraz księgarnie. KMPiK funkcjonowały w większych miastach (w 1974 roku sześćdziesiąt 
dziewięć tak zwanych salonów KMPiK) w odróżnieniu do Klubu Prasy i Książki „Ruch”, które 
działały w mniejszych miejscowościach (osiem tysięcy placówek) i na wsiach (sześć tysięcy).
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raczej dlatego, że jeśli mam rzeczywiście wyciągnąć jaki pożytek z tego poby-
tu, to tylko w przyszłym i ewentualnie zaprzyszłym roku: adaptacja, i materialna, 
i duchowa, przynajmniej żony i dzieci, okazała się trudniejsza, niż myślałem; i ten 
rok, co minął, gdyby nie to, że przygotował następne, uważałbym w dużej mierze 
za stracony. Ale jak będzie, tak będzie. Dosyć się tu nabiegałem, nazłościłem, na-
uczyłem rzeczy mało potrzebnych; tyle że XVI wiek poznałem i w końcu nie jest 
wykluczone, że – trochę na wariata – napiszę o tej poezji pracę11, narażając się na 
gniewy „specjalistów”; trzeba w końcu trafić na uniwersytet, za Twoim przewo-
dem, a w Polsce to jeszcze bardziej się zaleca, bo, jak Ci wiadomo, profesorowie są 
ponad prawem; Wyka bardzo zabawnie kiedyś mi to wbijał do głowy. (Zarazem 
jednak wpakował w pracę doktorską, której tu nie mogę napisać, z braku ksią-
żek etc.). À propos: może Cię to zabawi, że Sandauer został w W-wie docentem12; 
chętnie bym pobiegł na wykład, posłuchać, jak odsądza od wartości wszystko, 
z wyjątkiem Greków, Gombrowicza, pierwszego tomu Białoszewskiego i Rob-
be-Grilleta. Czy tam w swoim Berkeleju13 musisz zajmować się choć trochę fi-
lologią? Zauważ, że w głębi ducha jestem przekonany, że doskonale się na tym 
znasz; krążą o Tobie rozmaite anegdotki, z których wynika, że umiesz wszystko, 
starannie to maskując; z Brzozowskiego14 też by to wynikało, wolałbym jednak 
napisać Ci o tej książce później, w Polsce chciałbym zajrzeć do jego tekstów; ale 
zrobię to na pewno i na pewno list na ten temat dostaniesz. W każdym razie, jak 
Ci wiadomo, jest teraz w Polsce silne zainteresowanie Brzozowskim i Twoja książ-
ka niezwykle celnie trafia: u nas to zainteresowanie jest trochę koślawe, bo do-
powiadać pewnych spraw – najistotniejszych – nie można, czy trudno. W jednym 
miejscu piszesz w swojej książce, że nie mogłeś znaleźć przedmowy do Newma-
na15 – jak chcesz, to dam ją przepisać i poślę do Berkeleju? Jeszcze jedna – wstęp-
na – uwaga: wszystko się w myśleniu kulturalnym trzyma i z chwilą, gdy nastąpi 

11 Błoński wspomnianą pracę ukończył i wydał jako książkę Mikołaj Sęp Szarzyński a początki 
polskiego baroku, Kraków 1967. Później stała się też podstawą jego habilitacji.

12 Artur Sandauer (1911–1989) – krytyk literacki i tłumacz, propagator twórczości Schulza 
i Białoszewskiego, znany polemista. Po uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w 1948 roku, habilitował się w 1962 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Rok później 
otrzymał tytuł docenta. Na UW wykładał do 1979 roku.

13 Czesław Miłosz został wykładowcą Wydziału Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersy-
tecie Berkeley w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych w 1960 roku.

14 Aluzja do książki Czesława Miłosza Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzo-
zowskim, która ukazała się nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu w 1962 roku (w no-
wej edycji Dzieł zebranych Miłosza nakładem Wydawnictwa Znak w roku 2000). Fragmenty 
w „Kulturze” 1961, nr 4 (162).

15 Chodzi o wybór pism Johna Henry’ego Newmana Przyświadczenie wiary, w przekładzie 
i z przedmową Stanisława Brzozowskiego, Lwów 1915.
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prawdziwe przewartościowanie tradycji, dorobku, polska literatura będzie „oca-
lona”: otóż wysunięcie Brzozowskiego (tak jak Norwida itd.) jest niezbędnym 
warunkiem. Właściwie marksiści zupełnie przegrali walkę o odnowienie kultury 
polskiej i rozmiary tej porażki nie przestają mnie dziwić, w końcu nie brakowało 
im ani środków, ani nawet mózgów. Cała ich taktyka doprowadziła albo do re-
habilitacji rozmaitych pozytywistycznych i oświeceniowych nicości (ludzi może 
godnych szacunku, ale kruchych, ciasnych), albo do przeznakowania tradycyj-
nych uwielbień (Mickiewicz etc.), tak że w końcu nie ma wielkiej różnicy między 
Chrzanowskim i Żółkiewskim, z tym naturalnie, że Chrzanowski więcej wiedział, 
lepiej znał szczegóły. Podobno pojawiło się ostatnio trochę wartościowych prac 
z historii, historii myśli i kultury; w każdym razie to, co ja widzę w historii litera-
tury, jest międleniem oczywistości albo chamowatym spłycaniem, pełnym tej 
„postępowości” z „Argumentów”16 czy kawiarni PIW-u, gdzie 3/4 problematów 
kulturalnych załatwia się wzruszeniem ramion (musisz to znać: „mistyczne bred-
nie”, „ciemnogród”, „mętne”). Zdziwi Cię może moja złość; na pewno masz rację, 
w tym sensie, że ja nie znałem już tego okropnego rzeczywistego ciemnogrodu 
przedwojennego i nie „czuję” go nosem, mało mnie on obchodzi: dla mnie ciem-
nogrodem zajeżdżało zwykle od innej strony. Ale w końcu to nie moja wina, że 
czas płynie. „Postępowości” ojczyste przypominają mi nieraz Gomułkę, który na 
zebraniu młodzieży tłumaczy dwudziestoletnim chłopcom, jak to źle było przed 
wojną, jak wiele zdziałano, i dziwi się, że śpią. Oczywiście, on ma rację, ale stare 
sprawy nikogo nie obchodzą, przynajmniej zaś nie obchodzą dwudziestolatków, 
którzy szaleją za techniką, komfortem i dość mają trzeźwości, by zauważyć, że 
w ich fabryce technologia staroświecka, płace na głowie, tysiąc rzeczy do zrobie-
nia, byle tylko pomyśleć. I tak „starzy” działacze mówią do własnych wspomnień, 
młodsi zaś – powtarzają rytualne zwroty.

Chociaż takie zbliżenie może Cię zaskakiwać, muszę powiedzieć, że Twoja 
rzecz o Brzozowskim jest dowodem myślenia, zupełnie wyzbytego tych histo-
rycznych obciążeń, w jedną albo drugą stronę, tym samym zaś – dowodem 
absolutnego słuchu historycznego, który jeszcze rzadszy niż muzyczny. 

Czytałem tu trochę „Kulturę” i też mnie na ogół złościła. Dlaczego Giedroyc 
popadł w ten irrealizm emigracyjny, którego się przecież dość długo umiał wy-
strzegać? Rolę „Kultury” rozumiałem tak: przede wszystkim trybuna paru pisarzy, 

16 „Argumenty” – tygodnik społeczno-kulturalny, ukazujący się w Warszawie w latach 1957–
1990 jako periodyk Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, następnie Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Świeckiej. W 1982 roku zmienił tytuł na „Tygodnik Współczesny – Argumenty”.
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bez których nasza literatura nie może się obejść; dalej – „głos trzeźwy, wolność 
ubezpieczający”, tzn. miejsce dyskusji rozmaitych poglądów natury polityczno-
-kulturalnej, pisanych raczej z pozycji klerkowskich, bez trosk taktycznych ani 
uczuciowej zajadłości, ale za to trzeźwych i intelektualnie bezkompromisowych; 
słowem, pielęgnowanie miejsca osobnego, gdzie by wypowiadali się ludzie 
zdolni abstrahować od chwilowych namiętności i na tyle rozsądni, aby zdawać 
sobie sprawę, że nie można robić polityki na odległość i dobrymi radami. To, 
mnie się zdaje, było zawsze w Polsce rzadkie i dlatego tak mogłoby być poży-
teczne. Tymczasem „Kultura” tak strasznie przeżywa zawód na Gomułce, jak nie 
przymierzając Salan17 na de Gaulle’u; ostatecznie ten Gomułka, przy całych swo-
ich zasługach, nie był nigdy w Polsce przedmiotem kultu sfer intelektualnych, 
skąd więc ta zawiedziona miłość? Poza tym, co innego jest stawiać na rewizjo-
nizm, a w końcu wszyscy stawiają, od Kennedy’ego do Chruszczowa, co innego 
o tym trąbić na każdej stronie. Nigdy bym, jak niektórzy, nie zalecał ostrożności 
intelektualnej, przemilczania („bądźmy cicho, bo w ten sposób pomagamy si-
łom liberalnym”), ale to jest co innego niż zajadłość, prowokowanie. Na przykład 
ta historia z Tercem18, która podobno postawiła na nogi całą policję Imperium 
z przyległościami, a tymczasem słyszę tutaj z kilku stron, że autor nie jest bynaj-
mniej już obywatelem Związku, ale przez Polskę wyemigrował do Izraela. Jeśli 
tak jest naprawdę, to Giedroyc wariuje. Zaopatruje na przykład artykuły, dziwnie 
obce stylem warszawskim przyzwyczajeniom, w wstępiki19, że w Wwie odbyło 
się tajne zebranie, na którym mu ten memoriał wygotowano etc. – widziałeś na 
pewno. Dalej te wojny z Kisielem20 itd. (notabene Kisiel też się wpakował trochę 

17 Raoul Salan (1899–1984) – generał francuski, weteran walk o wolną Francję; w 1958 roku 
brał udział w próbie przejęcia władzy w Algierii (13 maja 1958) i wspierał powrót do władzy 
generała Charlesa de Gaulle’a. Później odwrócił się jednak od de Gaulle’a i przystąpił do tak 
zwanego puczu generałów w dniach 21–26 kwietnia 1961 roku, zorganizowanego w pro-
teście przeciw tajnym rokowaniom rządu francuskiego i algierskiego Frontu Wyzwolenia 
Narodowego. Próba zamachu stanu zakończyła się jednak klęską, Salan i inni generałowie 
zostali aresztowani, oskarżeni o zdradę i skazani na karę śmierci, zamienioną na dożywot-
nie więzienie; w 1968 roku Salan wraz z innymi przywódcami nieudanego puczu zostali 
amnestionowani.

18 Abram Terc, pseudonim Andrija Siniawskiego, rosyjskiego pisarza, eseisty i historyka li-
teratury, autora wydanych w Instytucie Literackim książek: Sąd idzie. Co to jest realizm so-
cjalistyczny (1959), Opowieści fantastyczne (1961), Lubimow (1963) i Myśli niespodziewane 
(1965). Błoński nawiązuje tutaj do kwestii prawdziwej tożsamości piszącego pod pseudo-
nimem autora, który został zdemaskowany dopiero w 1966 roku, po czym natychmiast 
aresztowany i skazany na siedem lat łagru. Siniawski-Terc wyszedł na wolność w 1973 roku 
i wraz żoną – Mariją Rozanową – wyemigrował do Paryża. 

19 Błoński ma zapewne na myśli krótki wstęp do niepodpisanego tekstu Przegrana Gomułki, 
„Kultura” 1962, nr 6 (w spisie treści tego numeru „Kultury” pod tytułem Porażka Gomułki).

20 Zobacz polemiczne teksty Juliusza Mieroszewskiego, Oni i my, „Kultura” 1961, nr 12 (170) 
i Stefana Kisielewskiego, List do redaktora „Kultury”, „Kultura” 1962, nr 3 (173).
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niezręcznie w miłość do obrazu)21. Co Ty o tym myślisz? Odpiszesz mi ewen-
tualnie na jesieni. Ostatecznie, chętnie przyznam, że się mylę, ale nie widzę moż-
liwości zwycięstwa w wojnie Maisons-Laffitte z KC PZPR. Więc po co? Roboty, 
z Polską związanej, i tak jest dużo; oczywiście, rozumiem mechanizm, jaki działa 
w giedroyciowej duszy, ale właśnie myślałem, że tam nie podziała...

Ale dość już polityki. Dodam tylko, że my tu, w Europie, bogacimy się i nie-
długo Was, Amerykanów, przegonimy. Żarty oczywiście, bo z wszystkiego, co 
o USA słyszałem, wynika, że jest to już cywilizacja jakościowo inna, niemniej 
rozkwit tutejszy Polaka trochę zaznajomionego z Zachodem (a nie naiwnego, 
co przyjeżdża i rozczarowany, bo mu się przyśniło, że nylony z nieba spadają) 
uderza i zastanawia. I niejako martwi, raz z brzydkich powodów („znowu im się 
udało!”), raz ze szlachetnych, bo jak w tej sytuacji będzie reagował Związek i jak 
potoczą się nasze losy, w kraju, którego naturalna logika gospodarcza popycha 
teraz ku Wschodowi? – Znowu politykuję, bo to najłatwiej, aż mi wstyd. Wolał-
bym zadawać Ci różne niedyskretne pytania, w rodzaju: czy wierzysz (wierzyłeś) 
w Boga, kiedy, od kiedy i w jakim sposobie; co to jest Polska dla „Litwina”; czy 
rozmaite zmiany, jakim dawałeś wyraz, odczuwałeś dialektycznie, jako pewien 
konieczny rozwój, czy też dramatycznie, jako wykluczające się sprzeczności, 
z którymi nie wiadomo, co zrobić; czy naprawdę „bałeś się” marksizmu, czy też 
od razu mniej więcej wiedziałeś, jak sobie z nim poradzisz; czy opinia literacka 
(o Tobie) była dla Ciebie czymś istotnym, inaczej mówiąc, czy, zmieniając się, 
brałeś poprawkę na reakcję czytelnika „literackiego” (pytanie niby błahe, ale 
mógłbym pod nim ukryć rozmaite zasadzki); jak układał Ci się spór między poję-
ciem człowieka – „dziecka natury” i człowieka – całkowicie „kulturalnego”, spo-
łecznego; czy Ty z roku, powiedzmy 37, podobasz się sobie, czy też patrzysz na 
tamtego ze zgrozą itp. Ale muszę to najpierw przestylizować na bardzo „literac-
kie” pytania, utopić w odpowiedniej frazeologii, tak żeby były Entretiens avec...22. 
Jeżeli pozwolisz, jeżeli Cię takie pytania i pretensje o odpowiedź z mojej strony 
nie gniewają i nie śmieszą zanadto (albowiem doskonale rozumiem odpowiedź: 
a pomęcz, wydedukuj na swój rozum z tego, co napisałem, ja miałem już z tym 
dość kłopotu!) – kilka takich pytań (a raczej odpowiedzi) to byłoby dla mnie 
istotne. Jesteś bowiem wielokształtny i czasem przewrotny, co krytyka, którym 
mimo wszystko trochę jestem, niepokoi i dręczy; a poza tym, w końcu, też je-
stem człowiek i chciałbym Wiedzieć (to drugie ważniejsze, ważniejsze...). Bardzo 

21 (*) w tym sensie, że „obraz do niego ni razu” – dopisek autora.
22 Entretiens avec... (fr.) – Rozmowy z...
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Cię proszę, nie miej mi za złe tych nagabywań, a raczej zapowiedzi nagabywań, 
przyjm moje przepraszania, Żonie przekaż ukłony, ja zaś Ciebie ściskam – 

      Janek

 

Sarcelles, 30 października [1962]

Drogi Czesławie,
Odzywam się wreszcie – dopiero teraz, bo późno przyjechaliśmy. Nie, żad-

nych kłopotów paszportowych (chociaż po cichu przyznaję, że za każdym ra-
zem, jak wracam do Polski, odchorowuję zupełnie jak dotąd – tfu, tfu! nieuza-
sadniony strach przed kaprysami ubeków, którzy ze specjalną troską odnoszą 
się do wyjazdów zagranicznych, niezbyt się z tym kryjąc); umarła matka mojej 
żony23, chorowała, łudziliśmy się, nie wiedzieliśmy, co robić, w końcu stało się 
jasne, że tylko czekać trzeba, i stało się.

Chciałbym zapytać Cię o kilka spraw, które zapowiadałem przed wakacja-
mi, ufam, że Cię moja bezceremonialność nie uraziła; ale najpierw chciałbym 
Ci zrobić przyjemność i uspokoić pewną troskę, którą kiedyś wyczułem, może 
mylnie, ale chyba nie; mianowicie, odnosiłem wrażenie, że Ty się niepokoisz 
o los swojej poezji w Polsce, o jej oddziaływanie. Zastanawiałem się jeszcze nad 
tym z okazji artykuliku o poezji, który chcę napisać do „Przeglądu”24 (zacząłem 
tam pisać tygodniowy felieton, w ślad za Kijowskim i za sobą, bo to przed paru 
laty robiłem)25, o tej osobliwej trochę ścieżce liryki naszej, która wydaje mi się 
właściwie zupełnie schizofreniczna, oderwana od reszty tego, co się dzieje w li-
teraturze, ale też i przez to lepsza, choć zupełnie, mówiąc modnie, wyalienowa-
na. Niewątpliwie, wśród poetów dojrzałych najwięcej wpływu, mimo wszystko, 
ma Przyboś (złośliwie można powiedzieć, że to „za grobem zwycięstwo”, bo 
on sam jakiś strasznie skostniały mi się wydaje, choć go b. lubię, zastrzegam 
się), nie Gałczyński, którego notowania znacznie spadły, ani Jastrun, Ważyk etc.; 
ten  – pośredni – wpływ Przybosia (Twoje o nim określenie ciągle cytowane!) 

23 Dominika Płońska, z domu Jakubowska – matka Teresy Błońskiej, z domu Płońskiej, żony 
Jana Błońskiego od 1951 roku.

24 Chodzi zapewne o tekst Opisanie poezji, „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 1 (540), którego te-
matyczną kontynuacją był kolejny odcinek Moich narzekań Błońskiego w felietonie Poezja 
jako skandal, „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 2 (541).

25 Błoński prowadził w 1956 roku cykl Bez względów, a później, od 1962 roku do zamknięcia 
pisma, cykl Moje narzekania. 
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zasługuje na analizę: jest to wpływ czysto estetyczny, biedak patronuje wła-
ściwie sztuce dla sztuki, „ładnym zdaniom”, co dość zabawne, tym bardziej, że 
te zdania nie tak sprawdzalne, jak u niego. Skrytszy, trudniejszy wpływ Twój 
(zabawię się i spróbuję to napisać – a nuż chwyci?!)26, ale to osobna sprawa. Zja-
wia się właściwie wszędzie przy staraniu refleksyjnym i ośmieliłbym się powie-
dzieć – „obywatelskim” czy moralnym: zdumiewające są wręcz kalki z Twoich 
wierszy w ostatnim, dobrym, zbiorze Szymborskiej (Sól); dalej, mniej oryginal-
nie, u „pseudoklasyków anglosaskich”, jak Rymkiewicz czy Sito; wreszcie, siła 
obrazowania znacznie wpływa na takich jak Bryll czy może Grochowiak?; chwa-
liłeś kiedyś tego Brylla, powtórzyłem mu to, ze znacznym spóźnieniem, umierał 
z radości. Słowem, wszystkie znaczniejsze aspekty Twojej poezji są czynne. Ale 
jest tak: pełnisz rolę niejako Mitu, mitu poety, nie dlatego, by Twoich wierszy 
nie znano; są znane; w Krakowie pokazywano mi, ku memu zdumieniu, Kró-
la Popiela27 przepisanego na maszynie od a do z, nie wiem, jakie emigracyjne 
dzieło mogłoby do takiego kolportażu pretendować, zwłaszcza że polityka już 
nie pasjonuje; mityczność Twoja polega na czymś innym; nie tylko, że oddale-
nie usuwa Cię od wszelkich literackich podstępów, kwasów i zasadzek, ale, co 
ważniejsze, sam rozwój czy ewolucja Twoja jest typu zupełnie w Polsce zani-
kłego; mianowicie, jesteś skazany na siebie, każdy krok jest, siłą rzeczy, tylko 
Twój, nie ma, przynajmniej bezpośredniej, presji wydarzeń, mody intelektual-
nej, „tego, co się nosi” w tzw. środowisku; a zdajesz sobie zapewne sprawę, że 
ta presja jest niezwykle silna, już po kilku miesiącach można usłyszeć, że coś 
jest „przebrzmiałe” choć przed pół rokiem uchodziło za najważniejsze; daje 
to pewną stadność i małą niezależność w myśleniu i rozwoju pisarzy. Czynnik 
środowiskowy, gettowy jest wciąż niezwykle istotny dla rozumienia literatury 
u nas. Otóż w tej perspektywie zmiany, posunięcia Twoje intelektualno-poetyc-
kie nabywają swoistego znaczenia; oto ktoś, kto daje sobie sam radę, kto jest 
niezależny, zarazem dość zagadkowy: jak on to robi? Tym bardziej, że nie jesteś 
poetą „czystym” typu Białoszewskiego, który właściwie wszystko, co jest poza 
jego wierszami, ma gdzieś; wiersze Twoje wchodzą w grę, w strategię literacką 
szerszą. Stąd w końcu pomieszanie podziwu z jakby „strachem”, sam typ twór-
czości, postawy wydaje się odrębny, różny, dziwny; postać à part28, dla której 

26 W wyżej wzmiankowanych tekstach Błońskiemu nie udało się jednak przemycić nazwiska 
Miłosza.

27 Czesław Miłosz, Król Popiel i inne wiersze, w: tenże, Wiersze, t. 2. Pierwodruk: Paryż 1962.
28 à part (fr.) – osobna, odrębna.
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nie ma punktu odniesienia. Inaczej mówiąc, Twoja obecność jest natarczywa 
i zagadkowa jednocześnie. Paradoks jest w tym może taki, że wyemigrowawszy 
ze względów w końcu politycznych, zdumiewasz jako przykład poety tworzą-
cego poza naciskiem obyczaju literackiego, mody etc., a więc, w ostatecznym 
rachunku, poza naciskiem polityki (w szerokim sensie).

W końcu więc, przypuszczam, że – psychologicznie – obecność Twoja in-
terweniuje w polu bardzo indywidualnym, na jednostkę w jej jednostkowości, 
wyrażając się pretensjonalnie, a nie w porównaniach typu: on i my, my – oni, taka 
grupa – taka grupa. To jest w końcu sprawa, jak już mówiłem, typu poety, sprawa 
osobistej odpowiedzialności. Więc: przy nieobecności w grupowych rozgryw-
kach, porównaniach itp., reprezentujesz wartość do indywidualnego rozważe-
nia. (Pod „grupowy” rozumiem tu grupy artystyczne, kierunki poezji itd.).

Jest tu może sprawa ogólniejsza do rozważania, sprawa ogólnej pozycji pi-
sarza w Polsce, który nabył, silniej, niż się mu kiedykolwiek zdaje, właściwości sej-
smografu społeczno-obyczajowego, a zarazem stracił znacznie poczucie odpo-
wiedzialności indywidualnej, nie tylko moralno-politycznej, ale też artystycznej. 

Polska dziwne na mnie zrobiła wrażenie. Możliwe zresztą, że rozszczepiam 
nieistniejące włosy na czworo. Zostawiam na boku sprawy gospodarczo-poli-
tyczne, choć widać i tam jakieś rozszczepienie, kolosalne postępy przy zastoju 
czy cofaniu się gdzie indziej. Sprowadza się to zapewne do koszmarnego zaco-
fania organizacyjnego i potwornej wydajności pracy, obu właściwie nieuleczal-
nych, bo najgłębszą przyczyną zamętu jest istnienie partii, podwójna admini-
stracja i polityzacja ekonomii, czyli sama ultima ratio systemu. Motyw zbędności 
partii narzuca się ku odruchowemu zadziwieniu wszystkich w niejednej dys-
kusji. Ale kolosalnie działa przyzwyczajenie i w końcu nikt nie reaguje żywiej. 
Powierzchnia życia bardziej przypomina Europę Zachodnią i nawet tradycyjne 
porównania „podróżników” słabiej działają. Ale w głębi różnica rośnie, na to 
trzeba dłuższej obserwacji. Polska jest krajem tak trudnym do zrozumienia, że 
już poprzednie zdanie budzi we mnie opór. Różnica rośnie – owszem, ale jed-
nocześnie znika inna różnica: między krajem rolniczo-tradycyjnym a zurbanizo-
wanym, przemysłowym. Właściwie doszedłem do tego, że nic nie potrafię jasno, 
bez zastrzeżeń i zakrętasów, powiedzieć. Jeśli interesują Cię jakieś konkretne 
sprawy czy problemy, wymień je, a ja w miarę sił odpowiem. 

Dlaczego „dziwne wrażenie”? Z dwu względów, które może są tym samym. 
Taka straszna klęska ludzkich wartości, które miał ten socjalizm przynieść. Obo-
jętność społeczna, prymitywny indywidualizm, nieumiejętność współpracy, 
kooperacji, zanik odpowiedzialności; tak naprawdę, to ludzie są bardzo dalecy 
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jeden od drugiego. Nawet życie towarzyskie jakieś przypadkowe, niesystema-
tyczne, raz natręctwo, raz obojętność. Zanik formy współżycia. A jednocześnie 
Polacy skarżą się na „zimny” Zachód! Jakby maź ludzka, raz się klei do siebie, 
lepi, że oderwać nie można, a potem odrywa się nie wiadomo dlaczego i odpły-
wa w pustkę, w nic.

Inna rzecz: ja już czuć zaczynam, że wszystko, czym się wychowałem, już 
nie bardzo działa. (Zwracam Ci uwagę, że zostałem wychowany bardzo tra-
dycyjnie, choć rozsądnie i tolerancyjnie). Śmierć frajerom, ale nie w imię dalej 
sięgającego, rozsądnie-zimnego wyrachowania, jak na przykład we Francji, 
ale dla chwilowej korzyści, cwaniactwa. A zwłaszcza: dla prestiżu, bo wszyscy 
są chorzy na uraz mniejszej wartości. Jeden wobec drugiego, nie tylko w sto-
sunkach Wschód – Zachód. Pod tym względem Gombrowicz był genialnie 
prekursorskim diagnostą. Ponieważ nie istnieją żadne hierarchie i korektorka 
w gazecie uważa, że powinna jeździć cadillakiem i być szanowaną, docenioną 
etc. jak profesor uniwersytetu, każdy uważa się jednocześnie za skrzywdzone-
go i za „lepszego”. Karykaturuję to trochę, ale tak jest, a zresztą przykład z ko-
rektorką autentyczny. Nie muszę Ci mówić, że z ortografią u niej nie najlepiej.

To wszystko sprawia – a przecież jest jeszcze sprawa kryzysu tysiąca war-
tości, kryzysu w praktyce społecznej (takich jak patriotyzm – przy całym trze-
wiowym szowinizmie! – rodzina, religia, sztuka – już minął czas nabierania 
dziewczynek na sztukę – skarżył mi się niedawno żartem Flaszen29...) – otóż to 
wszystko sprawia, że niejeden z moich przyjaciół, a i ja sam po trosze, trochę 
się obco zaczynamy czuć we własnym kraju. Co nie znaczy wcale, żeby swojsko 
gdzie indziej! Na przykład Tadeusz Nowak30, pamiętasz go na pewno jako poetę, 
tak przywiązany do wsi, wychowany w tarnowskim, przesiąknięty chłopskim ra-
dykalizmem: to już nie moja wieś – mówi – ja ich nie rozumiem. Cytuję Ci to, bo 
mnie zadziwiło; w sferach inteligenckich odczucie znacznie wyraźniejsze, częst-
sze. Ale może to jest kwestia wyobcowania tzw. starej inteligencji, do której 

29 Ludwik Flaszen (urodzony w 1930 roku) – krytyk, pisarz, człowiek teatru, współzałoży-
ciel i współanimator Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego (1959–1984); przyjaciel 
Błońskiego od lat studiów, członek tak zwanej krakowskiej szkoły krytyków, autor książek: 
Głowa i mur (1958, skonfiskowana przez cenzurę), Cyrograf (1971, 1996), Teatr skazany na 
magię (1983) i Grotowski&Company. Źródła i wariacje (2014). Od 1984 roku, po rozwiązaniu 
Teatru Laboratorium, mieszka w Paryżu.

30 Tadeusz Nowak (1930–1991) – poeta, prozaik, pochodził z rodziny chłopskiej i doświadcze-
nie wsi uczynił głównym tematem swojej twórczości literackiej; debiutował w 1948 roku, 
a w 1954 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim; publikował w sze-
regu pism, pracował zaś nieprzerwanie od 1965 roku w dziale poezji „Tygodnika Kultural-
nego”; w 1987 roku otrzymał Nagrodę Fundacji Kościelskich.
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wszyscy prawie należymy? To możliwe, ale wcale dla nas nie weselsze. W końcu 
zostanie się człowiek niby jakiś „południowiec” z amerykańskiej literatury, nie-
aktualny, aż zaczną to za pięćdziesiąt lat odkrywać pisarze.

Naturalnie, przesadzam, wiem, że przesadzam. Mówię Ci rzeczy dość głę-
boko ukryte. Tylko w literaturze można by to wypowiedzieć, ale ja nie jestem 
powieściopisarz. Może zawsze byłem zanadto związany z przeszłością, trzeba 
było zapalać się do ZWM-ów31, udawać, że się robi rewolucję itd. Ale nie mogę 
opędzić się od wrażenia, że cały ten okres – 44–47 – jest już zupełnie zmisty-
fikowany. Dla jego aktorów i dla młodszych. Największy zapewne sukces pro-
pagandowy PRL – wmówić w siebie, że robiło się rewolucję na własny rachu-
nek. Zapewne, inaczej to było wśród chłopów, robotników. Ale jak? Nikt już nie 
wie. Chłopów obchodzi rzeczywiście tylko jedno: ziemia. Teraz wybrzydzają na 
Gomułkę, jak na Bieruta, ponieważ umierają ze strachu przed rekolektywizacją 
(która nie nastąpi) i nie mogą jeszcze brutalniej łupić miast. A jak ich „miastowi” 
nie lubią! Jest to wszystko dosyć groteskowe – przynajmniej w krakowskim, tyl-
ko o tym mogę mówić. Wracając do czasów Zdobycia władzy32 – wątpię, żeby 
się kiedyś te lata w powszechnym odczuciu inaczej ułożyły. Już za późno. Ale 
kto umie powiedzieć, jak naprawdę wyglądał rok 1832 albo 1863? Trzeba by 
Faulknera na wstrząs w pamięci narodowej, na słowo godne tego wszystkie-
go. Wspomniałem o Zdobyciu władzy – na pewno nie uważasz tej powieści za 
najlepszą ze swoich książek, ale to jest zapis, w którym sprzeczności nie są eska-
motowane, jak w znienawidzonym przeze mnie Popiele i diamencie33, który na-
prawdę już uchodzi w wielu oczach za „obiektywną prawdę” – cała ostrość, nie-
ludzka, sprzeczności, i zupełna niemożliwość oceny, oceny tego, co się dzieje.

Obawiam się, że piszę o sprawach, które dawno już przeżywałeś, i niecie-
kawych dzisiaj; wracają one pośrednio, w innym kształcie, w innym pokoleniu. 
Napisz mi słów parę, a ja tymczasem muszę znowu przygotować się do uda-
wania, że znam gramatykę polską – Łączę ukłony dla Pani i Ciebie, najserdecz-
niej pozdrawiam – 

Janek

31 Związek Walki Młodych (ZWM) – komunistyczna organizacja młodzieżowa powołana do 
życia w styczniu 1943 roku jako przybudówka Polskiej Partii Robotniczej (PPR); jej człon-
kowie uczestniczyli w akcjach dywersyjnych w czasie wojny, a po niej wspierali działania 
PPR; ZWM organizował także kluby sportowe i kulturalno-oświatowej. W 1948 roku stał się 
organizacją masową (około dwieście pięćdziesiąt tysięcy członków) i został włączony do 
Związku Młodzieży Polskiej (ZMP).

32 Czesław Miłosz, Zdobycie władzy, Kraków 1999. Pierwodruk: Paryż 1955.
33 Jerzy Andrzejewski, Popiół i diament: powieść, Warszawa 1948.
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2, Allée Paul-Verlaine, Sarcelles-Lochères, S-et-O

PS. Czy „Jankesi” denerwowali się Kubą34 i bali, tak naprawdę? Napisz, 
jak to u przeciętnego Amerykanina, będę wiedział o tej sprawie od W-wy po 
Kalifornię!?

Sarcelles, 3 lutego35 [1963]

Drogi Czesławie,
Bardzo, bardzo mi wstyd. Bo na niewielu rzeczach tak mi zależy, jak na 

Twoich listach i opiniach, a sam nie umiem na czas odpowiedzieć. Ale napraw-
dę jedno warunkuje drugie, zawsze chcę napisać coś mądrego i przez to nie 
piszę nic. Lepiej już pleść, a zawsze coś się z tego dorozumiesz.

Życiowo i bytowo u nas niewiele nowego, tyle że pracy sporo, jak na moje 
lenistwo przynajmniej, nie zawsze mądrej, także, niestety, zarobkowej. Ale to 
nieważne. Czytałem Twoje ostatnie publikacje, które dają dużo do myślenia. Co 
do poezji, to nie ze wszystkim się zgadzam. Upraszczając nieco, można powie-
dzieć, że zarzucasz poezji kontynentalnej, w przeciwieństwie do anglosaskiej, 
pielęgnowanie uczuć rzadkich, coraz rzadszych, destylację liryczną, która szła 
w parze ze swoistym antyintelektualizmem, a raczej – z désintéressement dla filo-
zofii, światopoglądu, dyskusji. Słowem, to okaleczało człowieka, było rezygnacją. 
Tak to może wygląda, sądząc po epigonach i uczniach prowincjonalnych. Lecz 
mnie się zawsze zdawało, że – w porównaniu z uprzednimi epokami (nie daw-
nymi, oczywiście) właśnie troska mistyczna, światopoglądowa, filozoficzna jest 
szczególnie obecna, od Rimbauda i Mallarmé’ego począwszy, w całym symbo-
lizmie, Rilke, Leśmian, w nadrealizmie także. Oczywiście, drugorzędnym zostawa-
ły ogryzki, czyli estetyzm. Chyba więc rzecz jest w czymś innym, bo co do „ary-
stokratyzmu lirycznego” masz naturalnie rację. W czym, dość trudno powiedzieć. 

34 Aluzja do tak zwanego kryzysu kubańskiego – 15–28 października 1962 roku – czyli sta-
nu podwyższonego zagrożenia konfliktem nuklearnym między USA i ZSRR po tym, jak te 
ostatnie rozmieściły na terytorium Kuby pociski balistyczne średniego zasięgu. Potencjal-
ny konflikt był całkiem realny, dlatego w 1963 roku, by uniknąć podobnych sytuacji, uru-
chomiono gorącą linię telefoniczną między USA i ZSRR.

35 (*) to ten list poprzedni, co go teraz skończyłem! – dopisek autora.
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Starałem się to trochę zgłębić w dwu artykułach36 w „Przeglądzie Kulturalnym”, 
które może widziałeś. Może lęk przed „niepoetyckością” jest, w ostatecznym ra-
chunku, lękiem przed nauką? Albo przed społeczeństwem masowym? Jesteśmy 
niescałkowani, niezintegrowani, tego poezja nie może tolerować, więc poeci 
własną jedność mogą ocalić tylko wtedy, kiedy ją ograniczą do małego wycinka. 
Że to trzeba przełamywać, zgadzam się całkowicie. W ogóle zgadzam się z tera-
pią, tylko do diagnozy zgłaszałbym pewne pretensje, wątpliwości.

Druga sprawa to Twoje opowiadanie czy wspomnienie o nieszczęsnym Fran-
cuzie37, co w Bolszewii zginął. Piszę wspomnienie, bo nie wątpię, że to autentycz-
na historia. I ten smutek i złość, że „na nasze wyszło”, a wyście – intellectuels de ga-
uche38 – usiłowali nas zastraszyć i prawie się wam udało. Oczywiście, intellectuel 
de gauche jest potwór. Lecz to francuska specjalność, jak ślimaki, ten doktryner, 
tak do gruntu nieracjonalny, że przy nim Polinezyjczyk to kartezjańska jasność, 
jest, we Francji przynajmniej, jedyny, któremu sprawy tego kąta świata i sprawy 
socjalistycznej przyszłości leżą na sercu (mimo całego kabotyństwa, o którym 
trzeba pamiętać). Stąd dramat, żal i w końcu zwykła złość, którą odczuwa każdy, 
którego doświadczenie przekracza nadsekwańskie kawiarnie i łóżka, tak samo 
Polak, jak Żyd (ciekawie na ten temat rozmawiałem z Piotrem Rawiczem39, dla 
którego intellectuel de gauche to też bête noire40, tylko, powiada, muszę udawać, 
że tak nie jest, bo co ze mną będzie? a zresztą, jak powiedzieć, to i tak nie rozu-
mieją)... Mnie też ten problem do szału męczył, starałem się to – w notatkach 
rozmaitych – intelektualnie rozplątać, wykazać sprzeczność, ale teraz wiem, że 
to nic z racjonalnością i intelektem nie ma wspólnego. Oni są mitomani, i jako 
tacy muszą być nieświadomie okrutni. Z tym jest trochę tak, jak z paryską modą 
na okultyzm i wróżki, która się przecież w najświatlejszych niby kołach szerzy. 
Jak wyrzucić drzwiami tę część nieracjonalną człowieka, której zachowania do-
maga się zdrowy rozsądek, to ona, wypaczona i ogłupiała, wraca oknem. W tym 

36 Zobacz przypis 24.
37 Czesław Miłosz, Brognart, w: tenże, Prywatne obowiązki, Kraków 2001. Pierwodruk: „Kultu-

ra” 1963, nr 1–2 (183–184).
38 intellectuels de gauche (fr.) – intelektualiści lewicy.
39 Piotr Rawicz (1919–1982) – pisarz, dziennikarz, autor powieści Le sang du ciel (1961, tłu-

maczenie polskie Krew nieba, przełożył Andrzej Socha, Kraków 2003), której tematem jest 
doświadczenie Zagłady (książka uznawana jest za pierwszą francuską powieść o Zagładzie; 
w 1962 roku została nagrodzona prestiżową Prix Rivarol). Rawicz prowadził także wieloję-
zyczny, monumentalny (liczący tysiące stron) dziennik, który w dużej części został jednak 
zniszczony. Rawicz i jego żona Anka D’Astrée-Rawicz byli także ważnymi i barwnymi posta-
ciami polskiego Paryża lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

40 bête noire (fr.) – osoba nielubiana.
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świetle – doktrynerstwo racjonalistyczne przechodzące „dialektycznie” w podej-
rzany mistycyzm, racjonalizm historii w rozpasanie terroru – można by spojrzeć 
na Twój Umysł41, który mnie nieraz jeszcze męczy i zastanawia. Trafia on do – i w – 
intelektualistów typu zachodniego, z jakimi i Ty miałeś do czynienia w Polsce, 
jakieś Borejsze etc. I dzisiejsi, wymierający zresztą, intellectuels de gauche to mate-
riał na takich właśnie Borejszów, Bermanów, i znowuż trzeba by bronić się przed 
nimi „bełkotem i mamrotaniem”42, formułka, która mnie fascynowała: odważyć 
się napisać coś podobnego. W końcu więc w polemice tylko może w pewien 
typ przeciwnika celowałeś, który w Polsce, przy mokrej robocie, degenerował 
się szybko w zwykłego łobuza, ale w Paryżu, trwając w stanie dziewiczym, kwitł. 
Zresztą i tu trafiają się osobliwe ewolucje, na przykład takiego Péju43, ex-sekre-
tarza „Temps Modernes”44, opowiem Ci kiedyś o nim, bo go trochę znałem. Jed-
no tylko usprawiedliwienie dla Francuzów, potworność ich niewzruszonego 
mieszczucha i konserwatyzm niezłomny Chin Europy, z ich dyplomami, przedzia-
łami klas, majątku, wykształcenia, tradycji, zawodu etc.

Słowem, nie przejmuj się broń Boże tymi sartrami i sartciątkami, bo – nie 
mówiąc o tym, żeśmy już to brali i wiemy lepiej – „wiatr historii” w inne wieje 
żagle i największe – he, he – rozczarowania szykuje im nie kto inny, jak ich 
ukochani Rosjanie, których oni naturalnie zupełnie nie rozumieją i którzy, je-
śli ich nie powystrzela w przystępie złego humoru jaki rewolucyjnie cnotliwy 
generał – będą zapewne najstraszliwiej wymóżdżali dobrej Europie nie tylko 
stalinizm, ale wszelki progresizm, humanizm, racjonalizm etc.

41 Chodzi o Zniewolony umysł Czesława Miłosza, wydany po raz pierwszy przez Instytut Lite-
racki w Paryżu w 1953 roku. Fragment (Ketman) wcześniej opublikowany w „Kulturze” 1951, 
nr 7/45–8/46.

42 Porównaj fragmenty rozdziału Bałtowie w Zniewolonym umyśle Czesława Miłosza (Kraków 
1999) i fragmenty Traktatu poetyckiego Czesława Miłosza z jego komentarzem (Czesław 
Miłosz, Wiersze, t. 2).

43 Marcel Péju (1922–2005) – dziennikarz, politolog, sekretarz Jean-Paul Sartre’a i sekretarz 
generalny „Temps Modernes” w latach 1953–1962; w kolejnych latach pracował w różnych 
redakcjach, a od 1979 roku aż do śmierci stale współpracował z „Jeune Afrique”. W 1956 
roku zainteresował się Polską, którą często odwiedzał; wspierał francuskie przekłady ksią-
żek polskich autorów, między innymi Mrożka, Brandysa i Rudnickiego. W 1980 roku ożenił 
się z Ludmiłą Murawską, scenografką i aktorką Teatru Osobnego Mirona Białoszewskiego 
i Ludwika Heringa. W latach sześćdziesiątych Péju zaangażował się także w walkę – nie 
tylko jako intelektualista, ale i bojownik – na rzecz niepodległości Algierii. 

44 „Temps Modernes” – jedno z najważniejszych powojennych francuskich pism społeczno-
-kulturalnych, założone i redagowane przez Jean-Paul Sartre’a (w redakcji między innymi 
Raymond Aron, Simone de Beauvoir, Michel Leiris, Maurice Merleau-Ponty i inni). Pismo 
ukazuje się do dziś, obecnym redaktorem naczelnym jest Claude Lanzmann.
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Małe wtrącenie: czy czytałeś w „Twórczości”45, jak Sandauer – bardzo pre-
tensjonalnie, i intelektualnie ubogo, niestety, piszę to z żalem, bo go cenię 
i lubię – podejmuje Twoją interpretację Gałczyńskiego?

Ale wracam, a raczej zaczynam, o istotniejszych sprawach. Zafrapowały 
mnie pewne religijne, jeśli nie tony, to zainteresowania Twoje. Lecz tu wyłania się 
cały problem. Mianowicie „proteuszowość” Twojej poetyckiej natury46: od bar-
dzo dawna, jeszcze od czasu, kiedy na ankietę „Odrodzenia”47, w liceum48 będąc, 
odpowiadałem, uderzała mnie wielostronność Twojej poezji i wielka trudność, 
jaka czeka każdego, kto by jakoś chciał zamknąć w jedną formułkę, co zawsze 
marzeniem jest nie tylko krytyka, ale chyba każdego umysłu w końcu? Można 
by to naturalnie rozumieć w złym sensie, i widzisz, że nie same komplementy 
Ci piszę. Można by pomyśleć, że jesteś po prostu dość zmienny, poddany 
najwyraźniej jakimś wpływom tajemnym, tzn. niezrozumiałym i stąd te zakola, 
jakie zataczasz. Lecz lata ostatnie, pobyt Twój za granicą i twórczość ostatnia 
uchylają ten zarzut, bo przeciw prądowi piszesz. Jest też pewien zapewne 
litewski... upór i zaciekłość, które każą wciąż wracać do pewnych spraw. Niemniej, 
zdajesz sobie zapewne sprawę, że Twe wiersze, czytane zwłaszcza w wyborze 
i bez dat, czy bez komentarza, wywołać mogą wrażenie wielkiej nieuchwytności: 
jakby ten poeta, ten człowiek, szedł w wielu kierunkach jednocześnie, z niczego 
nie mógł zrezygnować, łapczywy był życia? idei? co na jedno zresztą wychodzi. 
I nawet trochę lubował się w swojej nieuchwytności, trochę wystawiał czytelnika 
do wiatru: nie, ja tego nie powiedziałem, ja też inny potrafię być... itd. Na przykład 
Ocalenie49 miało dwa zakończenia, a celowe to być musiało. Czy tak należałoby 
to rozumieć, że jest jakby dwu ludzi: jeden – z niektórych wierszy przedwojen-
nych, z Doliny Issy50, ten, co chciał sięgnąć „serca ziemi”, który szukał jakiegoś 

45 Artur Sandauer, O Gałczyńskim, tym razem... bez taryfy ulgowej (V). Dwa portrety z dwoma 
nieporozumieniami, „Twórczość” 1963, nr 1. Przedruk w tomie: Artur Sandauer, Dla każdego 
coś przykrego, Kraków 1966.

46 Porównaj: Jan Błoński, Patos, romantyzm, proroctwo, w: tenże, Miłosz jak świat, Kraków 
2011.

47 Chodzi zapewne o konkurs ogłoszony przez redakcję „Odrodzenia” w 1947 (nr 2 z 12 stycznia 
1947 r.) na „książkę dwulecia 1945–1946”. Uczestnicy konkursu proszeni byli o wymienienie 
od jednej do trzech książek, które uważają za najwybitniejsze. Największą liczbę głosów 
otrzymały: Z kraju milczenia Wojciecha Żukrowskiego (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt jeden 
głosów), Mury Jerycha Tadeusza Brezy (tysiąc czterysta pięćdziesiąt) i Noc Jerzego Andrzejew-
skiego (tysiąc trzysta dwa). Książka Miłosza nie zajęła żadnego z dalszych miejsc.

48 Jan Błoński uczęszczał wówczas do Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu.
49 Czesław Miłosz, Ocalenie, Kraków 1945. W krajowej edycji Dzieł zebranych Czesława Miłosza 

w tomie pierwszym Wierszy (Kraków 2001).
50 Czesław Miłosz, Dolina Issy, Kraków 2000. Pierwodruk: Paryż 1955.
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poetyckiego sposobu porozumienia się z naturą, z „istotą rzeczy”, dostępną 
przez poetyckie poznanie? w przedwojennych zwłaszcza wierszach jest trochę 
deklaracji w tym sensie, ale nie mogę naturalnie wiedzieć, o ile to było założone 
programem osobistym; i drugi, zapowiedziany przez katastrofizm, który wziął 
górę razem z Głosami biednych ludzi51, i przeważa do tej pory, przejęty zagadką 
historii i życia społecznego, eseista i „intelektualista” w poezji. Słowem, jak by po-
wiedział Mann, „dziecię natury” i „dziecię kultury” w jednej osobie. Ale takie roz-
różnienie nic jeszcze nie wyjaśnia, ponieważ ciekawe jest zwłaszcza powiązanie 
tych dwu sprzeczności, ich wzajemna dialektyka. Pozycja niewygodna, zapew-
ne, ale z dobrą stroną jedną: pozwala bronić się przed nadmiernymi uroszcze-
niami czy to historii, czy natury... Czy okupacja była dla Ciebie tym momentem 
wewnętrznego wstrząsu – i w jakim sensie, bo od wtedy właśnie zacząłeś płynąć 
pod prąd  – bronić się przed zbiorowymi nastrojami, którym, mimo wszystko, 
katastrofizm ulegał przecież? Nie nalegam na odpowiedź, chyba ogólnikową, bo 
doskonale zdaję sobie sprawę, że pisarz, kiedy coś jaśniejsze mu się stanie, to pi-
sze o tym, a nie chowa pod korcem. Lecz rozumiesz już, jak to wpływa na temat, 
od którego zacząłem, to znaczy na sprawy religijne: nie mylę się chyba, przy-
pominając, że interesowało Cię to czas pewien przed wojną: ale wtedy postawa 
poety  – czarnoksiężnika, który poznaje własnymi sposobami naturę i „istotę rze-
czy”, musiała być, z punktu widzenia psychologicznego i intelektualnego, zupeł-
nie inna: szło chyba o utożsamienie poezji i religii, w duchu bremondowskim52 
jakby? Teraz natomiast wydaje się, że – trochę w duchu Brzozowskiego – zajmuje 
Cię najbardziej przygoda historyczna ludzkości, ludzkość jako kościół, i oczeki-
wany koniec historii w Bogu? Wymagałoby to rozświetlenia Twojego pojęcia 
o historii, które mnie zawsze zastanawiało: otóż mnie się zdaje, że zajmowała Cię 
nie zmienność historii, to, co przemija, i reguły tej zmiany, ale przeciwnie, to, co 
zostaje, tzn. cywilizacja, kultura, sumowanie się doświadczenia. Punkt widzenia 
nie historyczny właściwie, nie dialektyczny i heglowsko-marksistowski, ale antro-
pologiczny i ośmieliłbym się powiedzieć, strukturalny?... W Dolinie Issy uderzyło 
mnie właśnie szukanie wartości cywilizacyjnych na „niskim” piętrze życia spo-
łecznego, w obyczaju, tradycji, moralności – także w wierszach często to wraca, 

51 Cykl wierszy Czesława Miłosza napisany w roku 1943, wchodzący później do tomu Ocale-
nie (1945). Zobacz: Czesław Miłosz, Wiersze, t. 1.

52 Henri Brémond (1865–1933) – jezuita (w latach 1882–1904), historyk i krytyk literacki, czło-
nek Akademii Francuskiej, w 1926 roku ukuł pojęcie „poezji czystej” (poésie pure), która to, 
co poetyckie, utożsamia z tym – jak pisał Jan Błoński – „czego się nie da wypowiedzieć, co 
oscyluje na granicy mowy” (Jan Błoński, Książka z Atlantydy, w: tenże, Miłosz jak świat).
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obrazy uczty, dysputy, obecność postaci filozofa, mędrca dowodnie by o tym 
świadczyły. Dość to mętnie piszę, ale może zrozumiesz, o co chodzi. Zdaje mi 
się po prostu, że starasz się zastąpić dramatyczną, rozrywaną sprzecznościami 
(i w końcu nonsensowną metafizycznie) wizję historii wizją całościową i w pew-
nym sensie docelową: oczywiście, gwarancja celowości jest kwestią wiary. Stąd 
chyba ta fascynacja osiągnięciami cywilizacyjnymi ludzkości, także dzisiaj, na 
przykład Twoja przychylność dla USA, ale na tej samej zasadzie, na jakiej trwa 
w pamięci na przykład miasto greckie albo wielkie budowle starożytne, systemy 
przeszłe. Jakbyś starał się uchwycić ludzkość jako całość, świat kulturalny w prze-
ciwstawieniu do naturalnego, który intryguje, ale którego się w pewnym sen-
sie boisz; i naturalnie, antropologiczna celowość tego świata. B. znamienne jest 
w Świetle dziennym53 to zdanie, że „ja dam im wieczność”54, że człowiek nie może 
być przypadkiem, ponieważ jego dzieła są nazbyt wielkie i piękne; że on niejako 
zasłużył sobie na nieśmiertelność, jako na efekt, nagrodę swej kosmicznej czy 
globowej pracy. Czy myślisz, że ja to właściwie interpretuję? Są to rzeczy, gdzie 
nieraz odpowiedzieć trudno, i dlatego nieśmiało pytam. W każdym razie wydaje 
mi się, że trudno dobrze zrozumieć Twoją poezję bez tych dwu spraw: 1) stosunek 
historia–natura 2) koncepcja historii (inna, niż u Brechta i Ionesco), mówiąc przy-
kładami: ani logika postępu, ani nonsens zmian i wstrząsów; w tym sensie jeszcze 
raz byłbyś „przeciwko”, bo dziś co modniejszego, niż onanizowanie się jałowością 
tragedii historycznej – u paru ludzi to autentyczne – u innych, denerwujące przez 
swą reakcyjną monotonię, ciągłe namawianie ludzi, żeby się powiesili... bo histo-
ria się nie „składa”... Tyle najważniejszych uwag, tymczasem. Serdecznie – Janek 

20 marca [1963]

Drogi Czesławie,
List Twój zawstydził mnie bardziej jeszcze, niż powiedzieć mogę; pamię-

tasz o mnie zupełnie niezasłużenie; prawdę mówiąc, już przed miesiącem 

53 Czesław Miłosz, Światło dzienne, Paryż 1953. Zobacz: Czesław Miłosz, Wiersze, t. 2. 
54 W tomie Miłosza brak podobnego cytatu. Być może chodzi o parafrazę następujących zdań 

z Traktatu moralnego (pomieszczonego w tomie Światło dzienne): „Chowając dzieci, two-
rząc prawa, / Człowiek przed Wszechmogącym stawa, / Działaniem z chwili czyni wiecz-
ność / i obca mu sartrowska sprzeczność” (Czesław Miłosz, Wiersze, t. 2).
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przeszło zacząłem pisać wielki list, który załączam, alem go nie skończył55, bo 
zacząłem poprawiać, zmieniać, rozmaite myśli nieśmiało wyrażałem i chcia-
łem to udoskonalić, i znowu się zwlokło, tym bardziej że rozmaitej roboty 
niesłychanie czasochłonnej miałem sporo: dla radia francuskiego takie dwu-
godzinne prezentacje polskiej literatury współczesnej, co wymaga groma-
dzenia cytatów, sprawdzania przekładów, biegania po przyjaciołach, żeby 
poprawiali moje ew. pomyłki stylistyczne etc. – poza tym jeszcze jakieś wstę-
py, tłumaczenia etc., wszystko, żeby „drogocenne dewizy” (jak mówią w Pol-
sce) złapać. Ale to wszystko żadnym nie jest wytłumaczeniem. U nas wszyst-
ko w porządku mniej więcej; wybieram się na Wielkanoc do Włoch zabawić 
się i odpocząć trochę. Najdziwniej w ojczyźnie się dzieje: dopiero niedawno 
trafiłem na kogoś rozsądniejszego, który mi tzw. sytuację opisał: twierdzi 
on, że w kołach wtajemniczonych kultywuje się (czyżby celowo, może przed 
zjazdem Partii?) panikę gospodarczą: nieurodzaje, mrozy, przeinwestowanie 
(naturalnie! zawsze to samo) zrujnowały (rzekomo) ekonomikę, na wszystko 
brakuje pieniędzy, a plan św. wykonanym być musi; stąd, z jednej strony, gro-
teskowe czasem oszczędności, wojennego wręcz typu (widzisz gazety – nie 
ma papieru!), z drugiej – czuła troska o morale narodowe. Osobliwe to są ma-
newry, w których wietrzę jakieś rozgrywki wewnątrzpartyjne – ale jakie, nie 
wiem naturalnie. W każdym razie – zapewne zauważyłeś to w pismach – nowe 
wcielenie pojedynku Syfona z Miętusem, to znaczy nieskończone polemiki 
wokół książek p. płk. Załuskiego56, nie są podobno przypadkowe, i najwyższe 
czynniki popierają tego dzielnego oficera, który wyruszył do boju przeciw-
ko przegniłym środowiskom intelektualnym. Kiedy słuchałem o tym, ciągle 
mi w uchu brzęczało Twoje zdanie: Jest ONR-u spadkobiercą partia...57, lecz 
przezornie język za zębami trzymałem, bo najstraszniejsze to zdanie, jakieś 
kiedykolwiek wypowiedział... Załuski, jakeś może zauważył, uważa, że skargi 
na bohaterszczyznę nie mają sensu, narodu opluwać nie można, a pacyfizm 

55 (*) teraz skończyłem! – dopisek autora.
56 Zbigniew Załuski (1926–1978) – prozaik, publicysta, autor scenariuszy filmowych, oficer 

zawodowy (od 1962 roku pułkownik), redaktor miesięcznika „Wojsko Ludowe”, poseł na 
Sejm PRL (od 1969 roku). W swojej twórczości zajmował się głównie tematem walk żoł-
nierzy polskich w czasie drugiej wojny światowej (między innymi rehabilitował wysiłek 
wojenny roku 1939) i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Krytycznie odnosił się do tak 
zwanych postaw antyheroicznych, zarzucając licznym pisarzom „szyderczy” stosunek do 
historii narodowej – temu problemowi poświęcił głośny zbiór Siedem polskich grzechów 
głównych, Warszawa 1962.

57 Dosłowny cytat fragmentu Traktatu poetyckiego Czesława Miłosza (część II: Stolica). Zo-
bacz: Czesław Miłosz, Wiersze, t. 2.
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i sceptycyzm intelektualistów trzeba tępić. Ten szantażysta, skądinąd nieźle 
piszący, utożsamia a) kult wojska etc. z ideowością; b) intelektualne „wyko-
lejenia” z oportunizmem życiowym i wieprzowatością. Słowem, Słonimski jest 
winny, że inż. Kowalski w Zgierzu ma wszystko w d... z wyjątkiem swego moto-
cykla. Lecz najwyższe czynniki troskają się o ducha narodowego i nie z intelek-
tualistami chcą walczyć, broń Boże, lecz z klimatem bezideowości. Na to Cze-
szko w „Przeglądzie”58 dość złośliwie ostatnio odpowiedział, pytając o socjalne 
przyczyny tego osławionego „tumiwisizmu”. Takie są teraz Polaków zabawy. 
Oczywiście, narodek nabierać się daje, jak zwykle, na ten nowy sojusz tronu 
i ołtarza (Francuzi są nieznośni, ale mowy nie ma, żeby się tak dawali nabie-
rać!), kupuje Załuskiego, pisze listy o bohaterach naszych szanownych etc. Nie 
muszę Ci mówić, że ja w najmniejszym stopniu nie jestem przeszłościoburcą, 
lecz idiotyzm takiego stawiania sprawy krzyczy wręcz i obraża rozum. Lecz to 
nic nowego, bo wiadomo, że kiedy władza mówi o cnocie, tradycji etc., źle się 
dzieje. Ale naiwność publiczności smuci trochę. Publiczność źle sobie wyobra-
ża świat i nie wie, że nikt w USA czy Francji nie wije krajowi i społeczeństwu 
wieńców, że krytyka jest przyrodzonym stanem intelektualnym etc. (mówię 
oczywiście o poważnych głosach). Lecz to są już odchylenia w pedagogii spo-
łecznej – każda krytyka nabiera u nas zaraz charakteru szargania, stąd klimat 
histeryczny wokół tych spraw. Nic, nic się nie zmienia, jak widzisz.

Poza tym myślę, że kwitnie schizofrenia kulturalna, to znaczy, że wyznacz-
niki twórczości są naprawdę zupełnie gdzie indziej niż w życiu społecznym 
świadomym, instytucjonalnym – najgłębsza to zapewne przyczyna tego nie-
domyślania do końca problemów, o którym lubisz mówić. Z tym wszystkim 
i literatura jeszcze nie najgorsza, tylko zawsze ten żal, że sto razy lepiej mogło-
by to wszystko wyglądać. Zdaje mi się, że pisarzy zaczyna trochę już gniewać 
to odcięcie wszelkiej awangardowości od tzw. życia, które na wpół celowo 
zostało przeprowadzone – wysychają inspiracje obce, jeżeli nie można ich 
transformować i adaptować do doświadczenia własnego.

Dobrze Cię rozumiem, że nudzi Cię to powtarzanie starej płyty, w kółko 
to samo, i „obowiązek” woła do spraw, które w końcu są warunkami myślenia 
i literatury, a nie nią samą. I nie Ty jeden to tak odczuwasz, ale mało kogo stać 
na płodną splendid isolation, na ogół to trzeba ludziom klimatu współpracy, 
aby ufali w sens i potrzebę tego, co robią i piszą. 

58 Bohdan Czeszko, Spór o przydatność wzorców, „Przegląd Kulturalny” 1963, nr 10 (549).
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Nie muszę Ci mówić, jak się cieszę z Twojego przyjazdu w czerwcu – za-
bawne to, że Cię Ameryka trochę zmęczyła i „na stare śmiecie” do Paryża 
wracasz. My tu w czerwcu na pewno jeszcze będziemy, a potem na wakacje 
trzeba będzie wracać do Krakowa, ufam, że drogą okrężną, aby jeszcze świata 
zobaczyć. Chciałbym do Anglii zajrzeć... ale gdzie ja nie chciałbym jechać – 
jedyna to właściwie choroba moja, podróże, i wręcz trudno mi sobie wyobra-
zić, jak by to było, gdybym gdzie za nogę przywiązany został na czas dłuższy! 
Chce mi się wracać do Polski, nigdy bym tu w ogóle nie przyjechał, gdybym 
mógł w Krakowie wsiąść w każdej chwili w pociąg i wybrać się tam, gdzie mi 
przyjdzie ochota... – a zarazem trochę ze strachem myślę, jak to będzie, kiedy 
wrócę tam na stałe, i każda wycieczka znowu stanie się problemem...

Nie gniewaj się na mnie za to milczenie obrzydliwe – łączę ukłony dla Pani 
i Ciebie najserdeczniej pozdrawiam –

Janek

Nota

Publikowane w tym numerze „Kwartalnika Artystycznego” listy Jana Błoń-
skiego do Czesława Miłosza stanowią jedynie niewielką część przygotowywa-
nej do wydania korespondencji obu autorów (Jan Błoński, Czesław Miłosz, Listy 
1958–1996, opracowanie Adam Puchejda, Biblioteka Mnemosyne, Wydawnictwo 
słowo/ obraz terytoria, Gdańsk) i ukażą się w 2016 roku. Podstawą opracowania 
były oryginalne maszynopisy (uzupełnione ręcznymi dopiskami), przechowywa-
ne w Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University w New Haven 
(USA). Na potrzeby tej publikacji uwspółcześniono ortografię i interpunkcję listów, 
rozwinięto niektóre skróty oraz dodano odpowiednie objaśnienia (z wyjątkiem 
przypisów oznaczonych gwiazdką, które wskazują na dopiski Jana Błońskiego).

Adam Puchejda




