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PAKT O ZAWIESZENIU NIEWIARY.
JAK CZYTAĆ ROK MYŚLIWEGO 
CZESŁAWA MIŁOSZA?

Rok myśliwego to prozatorska książka Czesława Miłosza, która została wy-

dana po raz pierwszy w Paryżu w roku 1990. Jej tytuł jest zaczerpnięty od 

nazwy kalendarza dla miłośników łowiectwa opublikowanego na początku

XX wieku w Wilnie przez Włodzimierza Korsaka – znanego admiratora przy-

rody i autora utworów dla młodzieży. W Roku myśliwego autor wypowiada 

się w formie dziennika, obejmującego okres dwunastu miesięcy, począwszy 

od sierpnia 1987 roku. Czytelnik ma więc możliwość niemal codziennego 

śledzenia życia sławnego pisarza, podróżującego po Ameryce i  Europie ze 

swoimi wierszami, piszącego swój diariusz najczęściej na lotniskach – dzien-

nik pisarza przybliża detale z jego życia.

 Natura dziennika, zwłaszcza tego, którego autorem jest pisarz, jest złożo-

na. Przypisanie dziennika pisarza jedynie do roli tekstu literackiego nigdy 

nie wystarcza, aby oddać jego fenomen, ponieważ dziennik (i w  odbiorze 

czytelniczym, i  z  perspektywy autora) nigdy nie jest zredukowany jedynie 

do literatury i nie zamyka się ściśle w przestrzeni literackiej. Jednak należy 

też pamiętać, że dziennik tworzony przez pisarza nie jest również wyłącznie 

miejscem, w którym dokonuje się zapis egzystencji, zmagazynowanie refl ek-

sji, przeżyć, zwyczajnych problemów. W dzienniku pisarza płynnie łączą się 

„motywy ludzko-egzystencjalne” oraz „motywy twórcze”, gdyby spróbować 

je rozgraniczyć i dość banalnie nazwać.

Jak pisze Paweł Zajas, powołując się między innymi na wcześniejsze do-

konania Philippe’a Lejeune’a i  Małgorzaty Czermińskiej, „proza niefi kcjo-

nalna jest […] pewnym sposobem lektury, będącym rezultatem obustronnej 
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umowy: umowy zawartej pomiędzy autorem i czytelnikiem”1. Dlatego pisząc 

o dziennikach, lepiej jest wyjść nie od sposobu pisania tego typu tekstu nie-

fi kcjonalnego, ale właśnie od sposobu jego czytania; ważniejsza zatem staje 

się kwestia odbioru, na nią przeniesiony zostaje środek ciężkości zaintereso-

wania literaturoznawcy. Małgorzata Czermińska, która już w roku 1987 za-

uważyła zanik „autobiografi i jako gatunku” na rzecz „autobiografi zmu jako 

formy” czy też „postawy autobiografi cznej”, pisze o  „pakcie zawieszającym 

niewiarę”2. W dzienniku pojawia się sugestia prawdy, która bywa często prze-

milczana, a wysupłane z pamięci autora fakty zostają podkolorowane literac-

ką wyobraźnią i stają się punktem wyjścia dla możliwych narracji 

Co można na tym tle powiedzieć o Roku myśliwego, który przybiera nie-

oczywistą dla tego twórcy, przypisaną do autobiografi i, hybrydyczną formę 

dziennika, pamiętnika i kalendarza? Mocno zacierając wyrazistość gatunko-

wą (przejście od myślenia genologicznego do funkcjonalno-antropologicz-

nego jest charakterystyczne dla współczesnego postrzegania form autobio-

grafi cznych), Czesław Miłosz realizuje tym samym zasadę „formy bardziej 

pojemnej”3. Nie bez powodu w Ziemi Ulro Miłosz cytuje wypowiedź Mickie-

wicza, według którego kalendarz, obok brewiarza, jest najważniejszą książką 

człowieka. Autor Zniewolonego umysłu potwierdza, jak się wydaje, te słowa. 

Przyjęta w Roku myśliwego konwencja kalendarzowa nie jest jedyną – nie 

wprost podjętą – przymiarką tego pisarza do stworzenia odmiany gatunku 

autobiografi cznego. Miłosz podejmował próby autobiografi czne już w  Ro-

dzinnej Europie, która jednak nie jest – jak wiadomo – do końca książką auto-

biografi czną. Stanowi raczej próbę zobiektywizowanego spojrzenia na własne 

życie, co wynika z chęci opowiedzenia o szczególnym historycznym i spo-

łecznym fenomenie wschodnioeuropejskiej tożsamości. Wyprawa w  głąb 

własnej przeszłości przeradza się tu zatem w uogólnioną, pogłębioną refl eksję 

nad istotą kulturowej odmienności przybysza ,,z gorszej części Europy”. In-

nym „autobiografi cznym” przykładem jest Ziemia Ulro, którą można nazwać 

swoistą autobiografi ą duchową pisarza. Z kolei Dolina Issy to dość prywatna 

opowieść o  dzieciństwie poety, ubrana w  sfi kcjonalizowaną formę powieś-

ciową. Abecadło Miłosza, jako chronologicznie ostatnie, stanowi dopełnienie 

wymienionych wyżej autobiografi cznych przedsięwzięć.

O próbie napisania autobiografi i, zarysowanej na szerszym, historyczno-

-intelektualnym tle, wspominał Czesław Miłosz po latach we wstępie do Roku 

myśliwego:

1  P. Zajas, O  naturze pośledniego owada. Nowa propozycja badań nad literaturą nie-

fi kcjonalną, „Teksty Drugie” 2009, nr 5, s. 46.
2  M. Czermińska, „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie 

niefi kcjonalnej, „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 20.
3  Cz. Miłosz, Ars poetica [w:] tenże, Miasto bez imienia, Paryż 1969.
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Madeline Levine, profesor literatur słowiańskich na University of North Carolina, 

wysunęła hipotezę, która wydaje mi się bliska prawdy: że przez znaczną część życia pi-

sałem powieść o dwudziestym wieku, ale nie w formie powieści, tylko not z podróży, 

esejów, krytyki literackiej i tak dalej. W istocie nigdy mnie nie ciągnęło do pisania po-

wieści. […] Ale faktem jest, że chciałem schwytać jak najwięcej rzeczywistości i ciągle 

szukałem środków po temu, czyli moim celem nie była pogoń za formami literackimi, 

ale za „dzikim łabędziem świata”.

Przyjmując założenie Madeline Levine, można byłoby ułożyć moje książki w pe-

wien ciąg, poczynając od Kontynentów, a kończąc na prozach w Piesku przydrożnym 

i na Abecadle Miłosza. W tym ciągu Rok myśliwego byłby eksperymentalnym dzienni-

kiem, ograniczonym do jednego roku, który jednak wymknął się regułom i tego lite-

rackiego gatunku, coraz bardziej napełniając się imionami przywołanymi z pamięci4.

Rok myśliwego mógłby być kolejnym powrotem autora do „hipotetycznej 

powieści o dwudziestym wieku”, którą Miłosz pisał przez sześć dekad. Jed-

nak wydaje się, że w przywoływanym dzienniku mimo wszystko ważniejszy 

jest plan autobiografi czny, ukazany na szerokim historyczno-obyczajowym 

tle XX wieku. Za tym stwierdzeniem przemawia fakt, że właśnie w Roku my-

śliwego pisarz ujawnia najwięcej (choć wybiórczo) faktów z życia rodzinnego 

i osobistego, jednocześnie marginalizując inne zagadnienia, charakterystycz-

ne dla specyfi cznego gatunku, jakim jest dziennik pisarza. Przykładowo nie-

często i dość skąpo wspomina o swojej właśnie powstającej twórczości, chęt-

niej czyni wzmianki o wykładach, pracach redaktorskich i o tłumaczeniach 

z angielskiego.

Jak pisze wzmiankowana przez Miłosza Madeline Levine, „nie trzeba nad-

miernej przenikliwości krytycznego spojrzenia, by zauważyć, że Rok myśli-

wego jedynie udaje dziennik”5. Zresztą sam autor wielokrotnie to przyznaje 

i  potwierdza. Dla Levine książka Miłosza, poprzez luźną, choć precyzyjną 

strukturę, pozostaje urywaną powieścią, „rojącą się od postaci wywoływa-

nych na moment po to, by zaraz zniknęły we wspomnieniach, z których je 

wezwano”6. Jednak dla in nego czytelnika Rok myśliwego może być nie tyle 

powieścią, ile właśnie urywaną autobiografi ą, „serią datowanych, osobowych 

śladów”7, chcąc posłużyć się językiem Philippe’a Lejeune’a. 

4  Cz. Miłosz, Wstęp po latach [w:] tenże, Rok myśliwego, Kraków 2001, s. 5. W dalszej 

części artykułu numer strony, z której pochodzi cytat z Roku myśliwego, podaję w nawiasie 

bezpośrednio w tekście.
5  M. Levine, „Abecadło” i  trzecia powieść Czesława Miłosza, jak dotąd nie napisana, 

„Dekada Literacka” 1998, nr 5, http://www.dekadaliteracka.pl/index.php?id=1771 [dostęp: 

10.06.2011].
6  Tamże.
7  Ph. Lejeune, Koronka, przeł. M. i P. Rodakowie, „Pamiętnik Literacki” 2006, nr 4, s. 20.
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W innym akapicie Roku myśliwego Miłosz pokazuje przewagę powieści 

nad dziennikiem i tłumaczy, dlaczego jednak – paradoksalnie – wybrał formę 

dziennikową: 

Byłoby dość materiału w moim życiu na powieść, ale cieszę się, że nie piszę po-

wieści. […] Zaletą powieści jest możność opisu stosunków naszych z różnymi ludź-

mi bez pokazywania ich palcem, czyli chroniąc ich dostatecznie. Pisząc dziennik czy 

pamiętnik, nie ma się tego przywileju, chyba że odrzuci się, jak to robi dzisiaj wielu, 

wszelkie względy. (s. 12)

Przyjemność, jaką mam z pisania tego pamiętnika: z dawną moją skłonnością do 

wyciskania ekstraktu (wielkie wydarzenia, prądy, idee) tym razem poddaję się tkani-

nie, która sama splotła się z poszczególnych ludzi, dawnych i nowych wydarzeń, może 

przez to bliższa akcydensom (okruchom) poezji. (s. 112)

Pisarz czyni założenie, że w formach autobiografi cznych, takich jak dzien-

nik i  pamiętnik, konieczna jest szczerość i  przejrzysta intencja nadawcza 

(inna sprawa, czy potrafi  się z tych obietnic wywiązać przed czytelnikiem), 

natomiast powieść pozwala ukrywać poszczególne wydarzenia i  osoby, co 

z kolei w dzienniku jest prawie niemożliwe. W materii dziennikowej to lu-

dzie i poszczególne epizody kształtują materię opowieści, są jej jedyną nicią 

i  jednocześnie splotem. Pozostają rozproszonymi historiami, fragmentami 

różnych momentów, które w narracji autobiografi cznej mogą zostać scalone. 

Aby uniknąć niezręczności, jedynym wyjściem jest stosowanie przemilczeń – 

koniecznością staje się wybór tylko pewnych faktów: 

Sporo mówiłem o rzeczywistości oczyszczonej przez upływ czasu. A więc prze-

szłość poetycka, melancholia przemijania (według Edgara Poe ton najbardziej poe-

tycki) i obok przeszłość historyczna. Moje rekonstrukcje Belle Epoque z wyraźnym 

dążeniem do syntezy osobistego i historycznego (obiektywnej?). Ale – mówię moim 

słuchaczom – nie zapominajmy o kryjącej się w tym sprzeczności. Bo przecie, cały 

zwrócony ku rzeczom dotykalnym, które były niezależne od mojego istnienia czy nie-

istnienia, mam poczucie mojej władzy, biorącej się z wyboru: wykrawam te, a nie 

inne obrazy i układam [podkr. – A.J.]. […] Broniąc się, można odwołać się do Scho-

penhauera albo do Simone Weil: wobec przeszłości moja kontemplacja jest prawdzi-

wa, to jest bezinteresowna, i w tym sensie zbliżam się do obiektywizmu, choć nigdy 

go nie osiągnę. (s. 343)

Dziennik i pamiętnik pozwalają jego autorowi, poprzez pisanie, uporząd-

kować wiedzę o sobie, określić swoją tożsamość, przeanalizować przeszłość, 

aby określić teraźniejszość. Co ważne, dziennik Miłosza był pisany z myślą 

o publikacji – świadczy o tym precyzyjna konstrukcja utworu, a także rozwa-

żania na początku dzieła, w których autor zastanawia się nad dalszymi losami 

posiadanego maszynopisu, między innymi bierze pod uwagę oddanie go do 

druku (decyzja, jak można się przekonać, została prędko podjęta, a dziennik 

udostępniony czytelnikom). Sposób prowadzenia dziennika – prawdopodob-
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nie na luźnych kartkach, zapisywanych maszynowo, a nie odręcznie, w ze-

szycie – sugeruje, że Miłosz tym bardziej uznawał Rok myśliwego za wytwór 

literacki, a nie miejsce intymnych wyznań z prywatnego kręgu doświadczeń. 

Stąd narzucona forma, sposób kompozycji mogą sprawiać wrażenie, że autor 

nie pisze o sobie samym, ale o sobie jako innym – jako postaci literackiej. 

Jak zauważa Miłosz: „Chwilami wydaje mi się, że jestem postacią z jakiegoś 

literackiego utworu. I  jest to intuicja poważna, sięgająca głęboko. Bo nasze 

wyobrażenia o sobie, czy zapisane, czy nie, są kompozycją. Świadomość jest 

poddana prawu formy” (s. 63).

Supozycja Miłosza, iż istnieje w dzienniku jako postać z utworu, jest jak 

najbardziej trafna – potwierdza ją Paul Ricoeur, pisząc, że: „możemy stać się 

własnym narratorem, naśladując owe opowiadające głosy, ale nie jesteśmy 

w stanie zostać autorem”8. Życie staje się zliteraturyzowane – to, co opowie-

dziane, jest już przeżyte, lecz to nie przeżyta przeszłość, ale tekst jest faktem 

autobiografi cznym. Pamięć jest obdarzona aspektem twórczym – pozostaje 

działaniem, interpretacją. W  procesie przypominania – pamięta się raczej 

znaczenia sytuacji niż same sytuacje. Refl eksyjność jest głównym wyznacz-

nikiem tożsamości narracyjnej, w której narracja jest widziana jako podsta-

wowa struktura poznawcza. Odchodzi się od rozumienia człowieka w  ka-

tegoriach ontologicznej struktury przedmiotu, a  więc bytu posiadającego 

określone własności, a rozumie się go jako byt rozwijający się w czasie, będą-

cy w ciągłej zmianie, ale zarazem skończony przez ograniczenie czasowe od 

narodzin do śmierci. Podstawowym czynnikiem konstytuującym tożsamość 

jest myślenie, a właściwie autorefl eksja, która prowadzi do samorozumienia.

Rozumiany w kategoriach tożsamości narracyjnej dziennik (w tym także 

Rok myśliwego) jest prawdą w  tym sensie, że bezdyskusyjnie pozostaje za-

pisem konkretnych, w danym momencie aktualnych poglądów, nawet jeżeli

są one rozbieżne z obiektywną rejestracją wydarzeń. Dziennikowość nie wy-

klucza oczywiście wplatania historii fałszywych, konfabulowany zapis sta-

nowi wtedy wyraz świadomej strategii autora i jego światopoglądu. Prawda 

dziennika nie istnieje tylko na poziomie tekstu, ale jest prawdą życia osoby 

pozostawiającej swój ślad w praktyce prowadzenia materialnego dziennika. 

Stąd można mówić o performatywności i magiczności dziennika – zaklina-

niu siebie, swojego życia za pomocą słów. Z kolei tworzenie narracji może 

mieć funkcje terapeutyczne. Jednak w  przypadku utworu Miłosza sprawa 

jest o tyle bardziej skomplikowana, że funkcja terapeutycznego odtwarzania 

tożsamości zapewne nie była najważniejszą iskrą, z  której Miłosz wywiódł 

pomysł na ten quasi-dziennik.

8  P. Ricoeur, Życie w  poszukiwaniu opowieści, przeł. K. Rosner, „Logos i  Ethos” 1993,

nr 2, s. 235–236.
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Tajemniczy tytuł książki, nawiązujący do utworu Włodzimierza Korsa-

ka, ma odnosić się też do tworzywa literackiego. Jak pisze autor we Wstę-

pie, wszelkie pisanie – twórczość poety, który próbuje oddać za pomocą słów 

swój poetycki temat – może zostać przyrównane do polowania na dziką zwie-

rzynę – i  zapisowi tego doświadczenia ma być poświęcony Rok myśliwego. 

Pisze Miłosz: 

Młodociane marzenia o wyprawach „na tropie przyrody” nie spełniły się, a jed-

nak zostałem myśliwym, choć innego rodzaju: moją zwierzyną był cały świat widzial-

ny i życie poświęciłem próbom uchwycenia go słowami czy też trafi enia go słowami. 

Niestety, ten rok myśliwego przynosi już głównie refl eksję nad niewspółmiernością 

dążeń i dokonań, mimo całej półki napisanych przeze mnie książek. (s. 8)

Polowanie na „świat widzialny” – ciągła próba ujęcia go słowami – wyda-

je się głównym tematem Roku myśliwego. Ale nie tylko. Już w tytule otwiera 

się refl eksja metaliteracka – problem odwzorowania rzeczywistości w słowach, 

problem poetycki. Nie na darmo Miłosz na początku utworu przywołuje wiersz 

Robinsona Jeff ersa pt. Kochaj dzikiego łabędzia (we własnym przekładzie):

Wstręt mam do moich wierszy, do każdego słowa.

Och blade, kruche kredki, zawsze nadaremnie

Falistą linię trawy chciały narysować

I ptaka, jak się stroszy w pierwszym białym świetle.

Och popękane moje zakopcone lustro.

Niechbym nie splendor rzeczy, odbłysk jeden chwytał.

Niezdarny ja myśliwy, z wosku moja kula. 

Gdzież piękność lwa, lot łabędzia, huragan skrzydeł?9

Miłosz, powołując się na Jeff ersa, prezentuje własną fi lozofi ę języka, któ-

ra opiera się na wierze w rzeczywistość i literackim wysiłku jej ukazywania. 

Chce być obserwatorem, który usiłuje poznać zarówno istotę rodzajową każ-

dego przedmiotu, jak i unikatową jednostkowość konkretnego egzemplarza. 

Pozwalają się one uchwycić w swojej historycznej, egzemplarycznej konkret-

ności dzięki ludzkiej pamięci i wiedzy, a przede wszystkim dzięki językowi, 

który najwierniej utrwala kulturowy wymiar poznawanych rzeczy i  ludzi. 

W  przypadku niepowodzenia takiego językowego „polowania”, Miłosz nie 

kwestionuje wysiłku dalszych poszukiwań. Uznaje, że „pełen obiektywizm” 

przedstawienia rzeczywistości nie jest osiągalny, a  wszelkie próby byłyby 

w istocie sprowadzaniem literatury do roli najwyższej fi kcji. Z zamian za to 

pisarz sugeruje dążenie do uchwycenia całej niepowtarzalnej rzeczywistości 

przez pełne pietyzmu utrwalanie i zapisywanie każdych przejawów „wielo-

warstwowych konkretów”, na które składa się ludzka percepcja realności. 

9 Cyt. za: Cz. Miłosz, Rok myśliwego, s. 8.
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Zabierając głos w sprawie języka poetyckiego, Miłosz bierze udział w spo-

rze o kształt nowoczesnej literatury – literatury poszukującej esencji, która 

kończy na ubóstwieniu samej siebie, i literatury, która chcąc opisać i zagar-

nąć „całą” rzeczywistość, skupia się na opisaniu poszczególnych przypadków. 

Winą za oddzielenie literatury i rzeczywistości obarcza zbyt dużą naukowość, 

„nieludzkość” i technicyzację XX wieku, które odebrały mu duchowość wy-

pływającą między innymi z religii; temat ten Miłosz rozwijał już w Ziemi Ulro. 

W rezultacie literatura nie opowiedziała się ani po stronie religii, ani nauki, 

pozostając na „ziemi niczyjej” i popadając w nijakość, moralną letniość. Przy 

okazji, niejako mimochodem, pisarz przyznaje, że w dzienniku, jak i w życiu, 

używa wielu przebrań. Wydaje się, że gra, którą prowadzi, nie jest typem gry 

z czytelnikiem, ale grą wewnętrzną – osobistym teatrem autora, który kreuje 

dla samego siebie. Pisze Miłosz:

Jeszcze jedno moje przebranie. Dyskutując o literaturze, udaję, że mnie ona ob-

chodzi, zamiast oświadczyć, że jest to zajęcie niepoważne i bezbożne. Niepoważne, 

bo choć powinna zamieniać słowa w  rzeczywistość, niewiele rzeczywistości w  nią 

przenika, exemplum na ile utrwali się w niej wiek dwudziesty. […] Zajęcie bezboż-

ne – a  jakie ma być w czasach, kiedy literatura i sztuka oddzieliły się od religii, co 

zresztą nie pomogło im wkupić się w łaski nauki. I tak ani tu, ani tu, pomiędzy religią 

i nauką, przeważnie eksplorując różne odmiany ateizmu. […] Bądź co bądź literatura 

daje wyraz miotaniom się człowieka pod władzą nauki, któremu nauka nie wystarcza. 

I czasem jeden, czasem drugi wiersz jakiegoś hermetycznego poety... (s. 99–100)

Nadzieją dla literatury i jej czytelników są utwory „hermetycznych” poe-

tów, którzy nie zrezygnowali z dawnej, metafi zycznej tradycji, a  ich lektura 

przynosi epifaniczne zachwycenia. Zastosowana w Roku myśliwego konwen-

cja dziennikowości, przypominająca o dawnej rytualizacji i uporządkowaniu 

czasu, łatwiej pozwala potwierdzić istnienie rzeczy i  świata. Miłosz zdecy-

dowanie podkreśla różnicę pomiędzy tymi, którzy nie wierzą w obiektywne 

poznanie świata, a tymi, którzy – tak jak i on – rozpaczliwie chcą uchwycić 

rzeczywistość i aproksymatywnie próbują zbliżyć się do celu:

Dobrze takim, którzy utrzymują, że żadnej obiektywnej prawdy o rzeczywistości 

nie ma, że jej kalejdoskopowa zmienność pod naszym piórem odpowiada jedynej 

jej postaci nam dostępnej. Stoją na dość solidnym fi lozofi cznym gruncie, niestety 

w praktyce dają do ręki broń tym, co uprawiają l’écriture, czyli rozprzęgają rzeczywi-

stość, zmieniając ją w sen i pretekst jedynie dla słów. Bo jednak jest różnica pomiędzy 

człowiekiem zwróconym ku swojemu wnętrzu i myśliwym, który ubolewa, że „dziki 

łabędź świata”, jak w wierszu Jeff ersa, nie daje się upolować. (s. 344)

Niewiara w prawdę jest dla pisarza poglądem „wygodniejszym” – zwalnia 

z wszelkiej odpowiedzialności. Miłosz taką postawę jednoznacznie krytyku-

je, gdyż – według niego – prowadzi ona do wyjałowienia literatury, jej całko-
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witego rozprzężenia i odsunięcia się od rzeczywistości. Dla poety obiektyw-

ne istnienie rzeczywistości, choć tak nieuchwytnej, jest gwarantem prawdy, 

wywołuje poczucie pewności i ulgi. Postulowany obiektywizm ma stanowić 

potwierdzenie autentyczności zapisu i intencji. Pisze Miłosz:

Obiektywne istnienie świata jako ulga. Postanawiam nie zagłębiać się zanadto 

w swoje uczucia, pisząc ten pamiętnik, z obawy, żeby nie fałszować, co nieuniknione, 

bo nie upiększając, jak można siebie znieść? (s. 57)

Tryb roczny, w  którym zamyka się Rok myśliwego, może stanowić pars 

pro toto całej biografi i pisarza. Istotna (z jej punktu widzenia) jest data po-

wstania utworu – Miłosz zaczyna „zapisywać swój rok” wkrótce po śmierci 

pierwszej żony i to jej poświęca spore partie wspomnień oraz rozrachunków. 

Tak więc dziennik może spełniać funkcję rozrachunkową, terapeutyczną, 

a także być materialnym utrwaleniem egzystencji. Co równie ważne, kanwą 

całej autobiografi cznej opowieści nie jest konkretna sytuacja egzystencjalna, 

ale wycinek czasu – dokładnie rok – co ma znaczenie symboliczne: wiąże się 

z  pełnym zatoczeniem czasowego koła i  nieprzypadkowym wyborem tego 

wycinka czasu oraz potwierdza tytuł książki – Rok myśliwego.

W dzienniku Miłosz stara się dać obraz siebie prawdziwego o tyle, o ile jest 

to możliwe; z ciekawością pyta sam siebie o to, co wyczyta z niego przyszły 

biograf. Konwencja dziennikowa ma sprzyjać rozrachunkowi i podkreśleniu 

uniwersalnych doświadczeń. Jak trafnie zauważa Małgorzata Czermińska:

Dziennikowy porządek zapisu jest narracyjnym i kompozycyjnym chwytem, do-

skonale opanowanym i wykorzystanym, ale wyraźnie podporządkowanym innemu 

celowi. Jest nim przeprowadzony z dużego dystansu czasowego obrachunek z samym 

sobą i ze swoim losem, obrachunek właściwy pamiętnikowi, autobiografi i lub auto-

biografi cznej powieści10.

Z kolei Aleksander Fiut w artykule Łowca istnienia zauważa, że Rok myśli-

wego to, z punktu widzenia genologii, hybryda dziennika i pamiętnika. Trud-

no się z nim nie zgodzić. Za centralną fi gurę utworu badacz uznaje akt percep-

cji wzrokowej i pragnienie ocalenia od zapomnienia wyglądów przedmiotów. 

Pomimo niewątpliwie dziennikowej natury książki Miłosza, Aleksander Fiut 

podkreśla jego nieteraźniejszy, niewspółczesny charakter: „nie trzeba jednak 

szczególnej spostrzegawczości, by zauważyć, że dziwny to dziennik, cały nie-

mal zanurzony w bliższej i dalszej przeszłości, oraz świadomie i ostentacyjnie 

odwrócony od chwili bieżącej”11. Badacz postuluje, aby uznać raczej Rok my-

śliwego za odmianę autobiografi i duchowej, w której dziennik przemienia się 

10  M. Czermińska, Autobiografi czny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 

2000, s. 229.
11  A. Fiut, Łowca istnienia, „NaGłos” 1991, nr 3, s. 101.
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w pamiętnik, potem w esej, następne w prozę artystyczną, autokomentarz, 

wyznanie itd. W ten sposób pisarz realizuje zasadę „formy bardziej pojem-

nej”. Poruszane w utworze tematy, niczym w kompozycji muzycznej, powra-

cają. Jednym z nich, chyba najważniejszym, jest czas:

Osnową Roku myśliwego jest czas. O różnych przebiegach, zaskakujących zawęź-

leniach. Miłosz opowiada o  swoich przygodach w  czasie własnym, biologicznym 

i w czasie cudzych biografi i, pojedynczych chwilach, całych epokach, czasie historii 

i czasie natury. Dlatego już na wstępie upada sama zasada odróżniania dziennika od 

pamiętnika; autor zresztą posługuje się tymi terminami wymiennie12. 

Skupienie się na wymiarze czasowym własnej i cudzej egzystencji powo-

duje niejednorodność gatunkową utworu (zawieszenie między pamiętnikiem 

a dziennikiem) i pozwala śledzić metamorfozy, jakim się ulega w oczach in-

nych ludzi. Te zmiany stają się jednym z podstawowych tematów książki Mi-

łosza. Przeszłość i  teraźniejszość w  oczach pisarza są sobie bardzo bliskie, 

tworzą wspólną przestrzeń: „Przeszłość. Ależ ona jest teraźniejszością, czyli 

i to, co przeżyte dziesiątki lat temu, i wczoraj ukazuje się równocześnie. Obra-

zy w umyśle tonącego” (s. 143).

Podobnie twierdzi Teresa Walas w artykule Na tropach myśliwego, wspo-

minając, że Rok myśliwego ma jednego bohatera – jest nim czas odnaleziony 

dzięki ponawianemu wysiłkowi pamięci. 

Oba czasy, ten biegnący do przodu w rytmie kalendarza i ten odwijany ze szpuli 

przeszłości w różnych jej miejscach, przenikają się wzajemnie, tworząc wielopłasz-

czyznową głębię wielkiej sceny, na której przedzie jelonek objada krzewy w ogrodzie 

noblisty rzuconego na brzeg oceanu, na dalekim zaś planie widnieje Wilno roku 1920, 

ulica Nadbrzeżna i dom na jej rogu naprzeciwko kościoła św. Józefa13.

Dzięki upływowi czasu pisarz może śledzić i opisywać metamorfozy, ja-

kim poddaje się w świadomości innych osób, a także, jak czas zmienia jego 

własne postrzeganie siebie. Dlatego też Rok myśliwego pulsuje, jak cała poe-

zja Miłosza, „chwilą zobaczenia” zatrzymaną w – zachwyconym, zdumionym 

bądź przerażonym – spojrzeniu. Osią, wokół której książka jest zbudowana, 

staje się akt patrzenia. Patrzenie funkcjonuje jako narzędzie pragnienia, aby 

jak najwięcej ocalić przed zapomnieniem i unicestwieniem: dotyczy to tak 

samo ludzi, zdarzeń, jak i wyglądów rzeczy. Patrzenie ma za zadanie również 

ocalić tego, który patrzy, bez pominięcia jego wewnętrznego skomplikowa-

nia, duchowych powikłań, z uwzględnieniem słabości i rozterek. 

Teresa Walas wyraża przekonanie, że odniesienia autobiografi czne, któ-

rych autor Rodzinnej Europy nigdy w swej twórczości nie unikał, zawsze ujęte 

12  Tamże, s. 102.
13  T. Walas, Na tropie myśliwego, „Tygodnik Powszechny” 1991, nr 5, s. 10.
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są w wyrafi nowaną formę literacką i przez nią przefi ltrowane oraz ograniczo-

ne. Walas podkreśla aluzję metaforyczną tytułu – poeta jest myśliwym, a cią-

głe polowanie staje się przeznaczeniem każdego poety…, „naprawdę jednak 

w Roku myśliwego mają miejsce inne jeszcze wielkie łowy, gdzie myśliwym 

i zwierzyną zarazem jest Czesław Miłosz polujący na siebie samego i Czesław 

Miłosz, który nie chce dać się złowić nikomu”14. Zasada poetyckiego decorum 

nie pozwala pisarzowi na pełnię ekshibicjonistycznej szczerości – Miłosz sto-

suje przemilczenia – one stają się podstawą ochrony wizerunku pisarza, któ-

rego los (poprzez autobiografi czny zapis) zamienia się we fragment mitologii, 

element należący do kultury.

Podsumowując swoje rozważania, krakowska badaczka bardzo słusznie po-

równuje książkę Miłosza do silva rerum15 i nazywa ją „książką o wszystkim”:

Rok myśliwego – jak dawne kalendarze, z których czerpali wiedzę nasi sarmaccy 

przodkowie, lekkomyślnie zaniedbując inne pisma – jest książką o wszystkim. O nie-

spodziewanym przebiegu jednego ludzkiego losu wplątanego w szprychy koła histo-

rii, o powołaniu poety, o miłości i śmierci, o sprawach polskiej i europejskiej inteli-

gencji, o ustawicznym niepokoju ludzkiego serca i umysłu. I o cudzie pamięci, która 

spaja minione z obecnym, żywe z umarłym, dalekie z bliskim16. 

Wielobarwna i wielowymiarowa mozaika wyznań Miłosza składa się na 

wyjątkowy autoportret duchowy poety i człowieka. Co autor często podkreś-

la, do „drugiej przestrzeni”, obok religii i  religijnej duchowości, brewiarza, 

należy także sztuka, która ma moc „prawdziwego życia”:

Przyjmuje się dany okres własnego życia, warunki, ludzi nas otaczających, jako 

prowizorium, ponieważ zakłada się, że gdzieś jest życie prawdziwe, którego to teraź-

niejszość jest namiastką. […] Czy możliwe byłoby uważne przeżywanie każdej minu-

ty? Bez ucieczki do przodu, z pełnym zatrzymaniem się w teraz? (s. 85–86)

Rok myśliwego porusza wiele wątków i tematów, co sprawia, że trudno jest 

oddać całą złożoność książki Czesława Miłosza. Jednak głównym tematem 

pozostają (niezmiennie!) możliwości języka literackiego, zdolności rozumie-

nia charakteru literatury oraz literackie cechy dziennika.

Jak pisze w  Rozmyślaniu Roland Barthes, „dziennik nie odpowiada na 

żadną misję”17. Podobnie jak Miłosz, francuski badacz pyta o literacki status 

dziennika. Ostatecznie okazuje się, że ma dziennik i dla Barthes’a, i dla Mi-

14  Tamże.
15  W tym miejscu warto wspomnieć o koncepcji „sylw współczesnych” R. Nycza, na co 

nie starczy już tutaj miejsca. Dodam tylko, że tak rozumiana sylwa wyróżnia się porządkiem 

tematycznym, zakłóceniem relacji czasowych i przyczynowo-skutkowych, a  jej ważną cechą 

jest brulionowość.
16  T. Walas, dz.cyt.
17  R. Barthes, Rozmyślanie, „Pamiętnik Literacki” 2006, nr 4, s. 13.
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łosza wymiar silnie ambiwalentny: jest formą nieustanowioną, ciągle stającą 

się, pozostaje zaczynem i strzępem tekstu, który może powstać w przyszłości. 

Tej dwuwymiarowości nie da się usunąć, gdyż mogłoby to polegać jedynie na 

„wygładzeniu” i „wyrównaniu” dziennika, aż stałby się martwy i przestałby 

już zapewne być dziennikiem. Z rozproszonych okruchów i poszczególnych 

wrażeń można jednak zbudować całkiem spójny obraz opisywanej epoki 

i wyczytać doświadczenia autora tych opisów. Co ważne, to obraz wyjątko-

wo żywy i wręcz namacalny. I te cechy stanowią główną siłę tego sui generis 

dziennika. 


