
ALEKSANDER FIUT

Zwiedzanie zaświatów

Wciąż nienasycony widokami ziemi, Czesław Miłosz niestrudzenie wędrował w swo-
ich wierszach przez rozmaite epoki historyczne, kraje oraz kontynenty, poznawał 
miasta w Europie i w Ameryce, zatrzymywał nad wieloma rzekami i jeziorami, w do-
linach, górach i na pustyni. Ale równie często – szczególnie w późnej poezji – zaglą-
dał w zaświaty. Pisał w Drugiej przestrzeni, że zapełnianie obrazami krain pośmiert-
nych należy do najważniejszych potrzeb człowieka, bowiem bez istnienia „drugiej 
przestrzeni” rozpada się porządek bytu, zatraca moralna wrażliwość i gaśnie twórcza 
wyobraźnia. Zdaniem Miłosza, ta potrzeba jak gdyby wyprzedza wszelkie religie – 
zdaje się od nich pierwotniejsza, bardziej elementarna, przyrodzona ludzkiej natu-
rze – one dostarczają jej tylko koniecznego pojęciowego lub wizualnego budulca.

Zadaje dramatyczne pytania:

Czy naprawdę zgubiliśmy wiarę w drugą przestrzeń? 

 I znikło, przepadło i Niebo, i Piekło?

Bez łąk pozaziemskich jak spotkać Zbawienie?

Gdzie znajdzie sobie siedzibę związek potępionych?

Skąd wezwanie odwołujące się do archaicznych rytuałów żałobnych, jakby one 
same, swoją ukrytą ewokacyjną mocą mogły przywrócić utraconą wiarę:

Płaczmy, lamentujmy po wielkiej utracie.

Porysujmy węglem twarze, rozpuszczajmy włosy.

Błagajmy, niech nam będzie wrócona

Druga przestrzeń.

Miłosz przestrzega jednakże przed uleganiem łatwej iluzji, jakoby wyobrażenia 
o krainie zmarłych były w dawnych czasach znacznie bogatsze, barwniejsze niż 
współczesne. Zwraca uwagę, że „Wyobraźnia ludzi jest równie ograniczona, jak ich 
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wiedza. Erozja naszej wyobraźni religijnej wskutek naukowo-technicznego prze-
wrotu? Zapewne, ale zastanówmy się, jak było w średniowieczu. Zanim Dante po-
kazał Piekło, powstawały różne opisy czeluści piekielnych, umoralniające, ale nie-
zwykle ubogie w obrazy. Tak że błędem byłoby szukać tam czegoś równego fanta-
zjom Hieronima Boscha”. 

Sposoby przedstawiania zaświatów są zatem, według Miłosza, w mniejszym stop-
niu rezultatem indywidualnej artystycznej inwencji niż wynikiem stopniowego prze-
obrażania się wyobraźni religijnej oraz właściwego danej epoce rozumienia i widze-
nia świata. Wyprawiając się w „drugą przestrzeń”, wizjoner, malarz czy poeta czer-
pie inspiracje zarówno bezpośrednio z ksiąg świętych czy uczonych traktatów, jak 
i z dzieł swoich poprzedników, które dostarczają mu wzorów, kuszą naśladownic-
twem, ale także skłaniają do polemiki. Najważniejsze wydaje się to, jak w obrazach 
zaświatów przegląda się świat doczesny – w pewnym, ściśle określonym, historycz-
nym momencie swojego cywilizacyjnego i kulturowego rozwoju.

*
W wierszach Miłosza bardzo trudno wytyczyć granicę pomiędzy światem żywych 

i światem zmarłych. Ten drugi nieustannie przenika w rzeczywistość doczesną w po-
staci widziadeł wyobraźni czy żywych wspomnień. Zaraz po wojnie pamięć ocalo-
nego nie może opędzić się od obrazów tych, co zginęli. Reminiscencje sięgają po 
dobrze utrwalone wzory, od razu poddając je swobodnej i oryginalnej transforma-
cji. Niczym u Szekspira, nawet podczas uczty, oczom ukazują się widma pomordo-
wanych (Dzień i noc) – ale w jakże odmienionej postaci!:

Kiedyśmy szklanki do ust podnosili,

Ktoś nagle krzyknął. Spojrzałem w tę stronę.

Mijały stół nasz, w zwartej idąc linii,

Stworzenia, śmiercią w owady zmienione.

Krokiem gąsienic, toczący pierścienie,

Szli Karol, Józef, Ludwik i Antoni, 

Dla swoich czynów inną mając ziemię. 

Zrównanie świata ludzkiego ze światem owadów nie jest oczywiście w poezji Mi-
łosza czymś nowym. Już w młodzieńczym poemacie szyderczo przedstawił ludz-
kie rytuały jako teatr pcheł. Podobny motyw powróci w wierszu Biedny chrześcija-
nin patrzy na getto, gdzie degradacja zostaje jeszcze bardziej posunięta, skoro czło-
wiek jest już pozbawiony nawet swego ciała i zredukowany do kości, które objada-
ją mrówki i pszczoły. Jednakże w poemacie Dzień i noc następuje ostateczne prze-
obrażenie tego, co ludzkiego w to, co owadzie, brutalne i nieodwołalne strącenie 
człowieka – najwyżej wyniesionego w hierarchii stworzeń – w poniżające go zrów-
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nanie z gatunkami niższymi nawet od rodziny ssaków. Rozpadające się ciała najdo-
słowniej przeobrażają się w owady i pędzą żywot owadzi: przychodzi im „Potężną 
żuchwą ciąć soki osmozy”, „w próchnie kołatać zębem krzywych noży”. W tym kon-
tekście biblijna „inna ziemia” nabiera szczególnie ironicznego sensu. To już nie obiet-
nica rzeczywistości odmienionej, oczyszczonej z bólu i śmierci, ostatecznie uwznio-
ślonej, w której ludzka cielesność ma uzyskać swój kształt nieśmiertelny, lecz ze-
pchnięcie rzeczywistości w domenę gnicia, prochu, rozpadu albo bezmyślnej we-
getacji. Podobnie w napisanym tuż po wojnie wierszu Przyrodzie-pogróżka, gdzie 
mowa o „Dachau koników polnych” i „mrówek Oświęcimiu”. Jak dalece ten obraz 
prześladował wyobraźnię poety wymownie świadczy fakt, że przed śmiercią Miłosz 
oddał przewrotny hołd księdzu Bace, zrównując musze rytuały miłosne z ludzkimi. 

Jeszcze inaczej granica istnienia i nieistnienia zostaje przekroczona w wierszu Te 
korytarze. Tutaj wędrówka w głąb góry korytarzem wypełnionym kamiennymi po-
piersiami przyjaciół, które odzyskują „grymas życia” jedynie wówczas, gdy padnie na 
nie blask pochodni, jest tyleż wyprawą imaginacyjną, która czerpie materiał ze wspo-
mnień rzeczywistej wycieczki, co wizją trwania po śmierci, skoro i sam wędrowiec ma 
się ostatecznie zamienić w kamień. Trochę inny wariant tego samego ujęcia zawiera 
wiersz Sala. Tym razem śniącemu dany jest widok świątyni, podobnej do Notre Dame, 
choć pozbawionej gotyckiego stylu, w której pojawiają się „Wielkie posągi siedzących 
kobiet-bogiń / W udrapowanych szatach”, zaś jej przestrzeń przypomina wnętrze gi-
gantycznego kwiatu. W tej wizji sennej łączą się kluczowe obrazy Miłosza: przestrzeń 
zaświatów staje się jeszcze jedną sferą przenikania się rozmaitych kultur i wyobrażeń 
religijnych, zwłaszcza antycznych z chrześcijańskimi, swoistej, trudnej do wyobraże-
nia, wieczności trwania ludzkiej cywilizacji. Jest to zarazem przestrzeń zachwytu i uko-
jenia, które symbolizuje wnętrze kwiatu. Nie przypadkiem powiada bohater wiersza: 
„Szedłem uwolniony / Od trosk, wyrzutów sumienia i lęków”. Psychoanalityk powie-
działby pewnie, że to fi gura powrotu do bezpiecznego łona matki, ale tego rodzaju 
interpretacja z pewnością nie wystarcza. Zwłaszcza że sen zdaje się odpowiadać na 
„często stawiane pytanie: / »Jak to jest z przekroczeniem ostatniego progu?«”.

W krainę zmarłych, podobnie jak w przeszłość historyczną, najpewniej wiedzie 
zatem wyobraźnia, wsparta wiedzą historyczną i wzbogacana pamięcią kulturową. 
Także w tej nieuchwytnej sferze przeszkody nie stanowią ani czas, ani przestrzeń. 
Poeta może zatem – stając się wtajemniczonym, jak jakiś starożytny Grek, „które-
go we śnie nawiedzała Isis” – przestąpić „próg Prozerpiny” i wyznać: „Wszystkie ele-
menty przebiegłem i wróciłem. / Bogów podziemnych i bogów na niebie. / Adoro-
wałem twarzą w twarz” (Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada). Może także, wpatrując 
się intensywnie w lustro, wyprawić się w ulubiony rok 1900, migną mu wtedy, „ka-
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pelusz z rajerem, falbany / albo biel nagości w półmroku”, czy jakaś „Mariola, Stefa-
nia, Lilka / czeszące długie włosy” (Rok 1900). Może wreszcie wywołać z pamięci bli-
skich mu zmarłych, żywiąc nadzieję spotkania się z nimi na „równinach podziemne-
go królestwa” oraz wspólnego oczekiwania „na przebaczenie” (Osoby) – czyli prze-
platając dosyć swobodnie tradycję obraz Hadesu z wizją Sądu Ostatecznego. Może 
nawet snuć wizję – na modłę średniowiecznej czy barokowej trumiennej makabry – 
pośmiertnego spotkania z kochanką (Jezioro): 

Panienka, ej, panienka. Leżymy w otchłani.

Nasada czaszki, żebro i miednica.

Czy to ty? Czy ja? My już za światami.

Żaden zegar nam godzin ni lat nie odlicza. 

W wierszu Osoby spotkanie z przyjaciółką lub kochanką odbywa się „na równi-
nach podziemnego królestwa”, przywodzących na myśl Hades, który niepostrzeże-
nie przeobraża się w rodzaj Czyśćca:

Chór nas, grzeszników, mężczyzn i kobiet, przewracających stronice partytury w słońcu, 

jak tam na ziemi.

Czuję ulgę myśląc, że nie byłem lepszy ani gorszy niż wielu i że razem z nimi czekam na 

przebaczenie. 

Zaświaty mogą się także jawić jako miejsce spotkania uczonych, pisarzy i artystów 
z rozmaitych epok i kultur. W Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada bohater poema-
tu, do pewnego stopnia tożsamy z autorem – „jak we śnie” – znajduje się na ima-
ginowanej sali zamkowej, we wspólnocie mu szczególnie bliskiej: „Naprawdę cze-
kali. / Nie musisz mówić, kim jesteś. Tu każdy zna ciebie i kocha (…) Jakież obcowa-
nie, / Jaka muzyka wieczna uratowanych pokoleń”. Pojawia się Prowansalczyk, który 
przywołując legendę o Tristanie i Izoldzie – w imieniu własnym i bohatera – wypo-
wiada maksymę: „W lat ziemskich zapominaniu nasz ruch i spoczynek. / W prośbie 
o dzień ostateczny nasze pocieszenie”. Ale demoniczny Oskarżyciel rychło, dosyć 
brutalnie rozwiewa złudzenie: krzepiąca wizja okazuje się chwilowym marzeniem 
podczas słuchania płyty gramofonowej z utrwalonym głosem „umarłych poetów” 
zaś żaden z nich nie potrafi  uwolnić od wiedzy o bestialstwie dwudziestego wieku.

Podobny motyw, inaczej przekształcony, pojawia się w Czarodziejskiej górze, gdzie 
w napowietrznej procesji, pośród „wielu pokoleń kolibrów”, kroczą zmarli koledzy 
noblisty z uniwersytetu w Berkeley: znany sinolog rosyjskiego pochodzenia, „Mno-
gouważajemyj Professor Budberg” oraz „Most Distinguished Professor Chen”, któ-
ry „był podobno znakomitym poetą”. Ale także sam autor, ironicznie określony jako: 
„Ciemno Wielmożny Profesor Milosz, / Który pisywał wiersze w bliżej nieznanym języ-
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ku”. Bowiem odmienność klimatu Kalifornii: „Upalny październik, chłodny lipiec, w lu-
tym kwitną drzewa” sprawia złudzenie, że – jak w powieści Tomasza Manna – czas za-
trzymał się w miejscu. Zatem znika też granica pomiędzy zaświatem i światem, bez-
pośrednio obserwowanym oraz zapamiętanym czy wyobrażonym. Tym bardziej, że 
poeta z gorzką ironią, w poczuciu artystycznej przegranej, podsumowuje swoje ży-
cie słowami: „Czyż na to ćwiczyłem siebie, Jedynego, / Żeby układać strofy dla mew 
i mgieł od morza?”.

*
Przy całym bogactwie wielorakości i rozmaitości wyobrażeń krainy zmarłych w za-

światowych peregrynacjach Miłosza bardzo rzadko – o czym przekonują już przyto-
czone wyżej przykłady – wykracza on poza obszar tradycji chrześcijańskiej, ale za-
razem, także w jej obrębie, dokonuje znamiennych wyborów i przekształceń, zgod-
nie z podstawową zasadą tej poezji, którą jest wariacyjne powtórzenie. Trudno za-
tem w jego poetyckim Niebie szukać świętych czy chórów anielskich. Nie ma nawet 
Boga! Jest to rzeczywistość ziemska zachowująca swój zmysłowy kształt, ale obmyta 
ze zgryzoty, bólu i śmierci, jakby podniesiona w wyższy wymiar. W Niebie spełnione 
zostaje dojmujące pragnienie odnalezienia ukrytego sensu bytu, zobaczenia „pod-
szewki świata”, odczytania „prawdziwego znaczenia”. Zarazem Niebo – jak w Bra-
mach poranku – to sfera erotycznego olśnienia, oczyszczonej z pożądania idealnej 
miłości, zachwytu samym faktem istnienia. W wierszu Uczciwe opisanie samego sie-
bie nad szklanką whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis poeta wyraża nadzieję:

Jeżeli po śmierci dostanę się do Nieba, musi tam być jak tutaj,

tyle że pozbędę się tępych zmysłów i ociężałych kości.

Zmieniony w samo patrzenie, będę dalej pochłaniał proporcje

ludzkiego ciała, kolor irysów, paryską ulicę w czerwcu o świcie, 

całą niepojętą, niepojętą mnogość widzialnych rzeczy. 

Podobnie w Notatniku. Raj to: 

Ciepła dolina żyjących wiecznie. 

Przechadzają się nad zielonymi wodami. 

W napisanym niedługo przed śmiercią wierszu Niebo Miłosz wprost wyznaje:

Jak daleko sięgam pamięcią, zawsze chciałem być w niebie.

Byłem tutaj, wiedząc, że jestem tu tylko tymczasem.

Że kiedyś będzie mi dane wrócić do mojej niebiańskiej ojczyzny. 
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Tak wygląda Niebo Miłosza. A Czyściec? Na taką karę zostaje skazany, za zbyt do-
bre mniemanie o sobie, jeden z Miłoszowskich bohaterów, żałosny potomek pierw-
szego rodzica, niejaki Adamek. Czyśćcem okazuje się uciążliwy kontakt z długotrwa-
łym cierpieniem i przewlekłą chorobą, które wyzuwają z człowieczeństwa, obser-
wowanie porażającego rozpadu organizmu, przeraźliwej cielesnej mizerii „u Szpi-
talików”, gdzie „wrzody odleżyn, Wyziewy gnijącego ciała, skowyty i ból wołający 
o pomstę do nieba”, które „co dzień zaprzeczają boskiej dobroci”. Istnienie, nazwa-
ne za Biesami Dostojewskiego, „okrutnym kosmicznym wodewilem”, okazuje się 
gorsze od Piekła – „nie żadna nicość, Ale bez ustanku trwanie i cierpienie” (Zdarze-
nia gdzie indziej).

Samo Piekło to doznanie bólu, najbardziej dotkliwego, cielesnego i duchowego, 
które może stać się udziałem człowieka nieoczekiwanie, w każdym momencie jego 
życia, na zawsze pozostawiając ślad w zranionej pamięci (Dowód): 

A jednak zaznałeś piekielnych płomieni.

Mógłbyś nawet powiedzieć jakie są prawdziwe.

Zakończone ostrymi hakami, żeby darły mięso

Po kawałku do kości. I szedłeś ulicą,

I odbywała się kaźń, broczenie, smaganie.

Pamiętasz, więc nie wątpisz. Na pewno jest Piekło. 

Trudno nie zauważyć, że za każdym razem chrześcijańskie wyobrażenia trzech sfer 
pośmiertnych zostały jakby wzięte w nawias. Doznanie niebiańskich rozkoszy to tyl-
ko pragnienie, wyrażony trybem warunkowym postulat czy żądanie. Czyściec, do 
którego ma trafi ć Adamek, tyleż można uznać za pośmiertną karę, co opis konkret-
nego miejsca. Natomiast słowa: „Na pewno jest Piekło” można odczytać zarówno 
jako potwierdzenie wiary w karę wieczną, jak też wiedzy o piekle na ziemi. Ponad-
to: przeczucie nieba utkane zostało z reminiscencji z Obrazu ziemskich rozkoszy Bo-
scha oraz aluzji do pism Oskara Miłosza. Pośmiertne dzieje Adamka opowiedziano 
w konwencji moralistycznej przypowiastki, wtrąconej w ironiczny cudzysłów. Wresz-
cie: wizja mąk piekielnych najwyraźniej odwołuje się do obrazów czerpanych z śre-
dniowiecznego malarstwa, zwłaszcza wizji Sądu Ostatecznego (skąd „piekielne pło-
mienie (…) zakończone ostrymi hakami”), ale także w malarskich i rzeźbiarskich od-
wołaniach do scen Męki Pańskiej (skąd „kaźń, broczenie, smaganie”).

 Można zatem powiedzieć, że opisując „drugą przestrzeń” Miłosz w wymiar po-
śmiertny przenosi – odpowiednio przekształcone oraz zinterpretowane – fragmen-
ty rzeczywistości doczesnej, równocześnie swoje wyobrażenia umieszcza w wielo-
rakich relacjach intertekstualnych oraz interkulturowych. Dla tych zabiegów ukry-
te uzasadnienie stanowi z jednej strony – opatrywana znakami zapytania i wątpli-
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wości – wiara w apokatastasis, z drugiej – przekonanie o fundamentalnym znacze-
niu podtrzymywania ciągłości wielowiekowej tradycji. 

 Szczególnie ciekawym tego przykładem może być wiersz Do Józefa Sadzika. „Dru-
gą przestrzeń” zapełniają wielorakie obrazy, które snuła przez wieki dyktowana stra-
chem przed śmiercią potrzeba wypełnienia nicestwiejącej pustki. Ale zarówno wy-
obrażenia chrześcijańskie, antyczne i buddyjskie („i Piekło, i Niebo, / I Pola Elizej-
skie, i Nirwana”), jak naiwne wyobrażenia ludów pierwotnych („Porysowane znaka-
mi jaskinie”) okazują się niewystarczające i nie dają wystarczającego oparcia. Waż-
niejsze okazuje się silne odczucie obecności przyjaciela, wbrew granicom zakreśla-
nym przez jego ostateczne odejście. Dlatego jedynym prawdziwym oparciem sta-
je się wiara w „Świętych Obcowanie” i „I co dzień wspólne z martwych powstawa-
nie”, czyli wywiedzione z aktu wdzięcznej pamięci odczucie wciąż mocnej więzi łą-
czącej żywych z umarłymi.

*
 Innymi słowy, niezwykle trudno uporządkować Miłoszowskie zaświaty i nadać im 

sens zgodny z jakąś jedną tradycją kulturową czy doktryną religijną. Dużo łatwiej 
natomiast opisać główne sposoby ich artystycznego konstruowania, czyli metody 
posługiwania się kilkoma podstawowymi chwytami, takimi jak: wariacyjne rozwi-
nięcie, synkretyczne przetworzenie oraz radykalna modernizacja. 

Dobrym przykładem zastosowania pierwszego chwytu mogą być wiersze Po dru-
giej stronie i Werki. Nawiązują one bezpośrednio do wizji piekieł kreślonych przez 
Swedenborga. Według szwedzkiego fi lozofa piekło jest indywidualne i zależy od 
stanu duszy, wedle zasady: „każdy jaki był, tak i widzi”. Zaczerpnięte z dzieła Swe-
denborga motto pierwszego wiersza poucza, że „w mniej dotkliwych piekłach moż-
na widzieć nędzne rudery, niekiedy w rzędach tworzących rodzaj miasteczek z uli-
cami i zaułkami”. Miłosz rozwija te zwięzłe i suche formuły w plastyczny obraz. Jest 
to, kreślona z pewną dozą ironii, wizja przestrzeni człowiekowi wyjątkowo nieprzy-
chylnej, wyróżniającej się nędzą i obcością, raniącej estetyczną brzydotą, trywial-
nością i zaniedbaniem. Droga bohatera, zaskoczonego nagłą śmiercią, wiedzie „po 
wyboistym bruku”, obok drewnianych baraków, gdzie „działki kartofl i ogrodzone 
kolczastym drutem”, gdzie uschnięte pelargonie pokrywa pył. Ale w tym piekle nie 
ma także ani zdziwienia, ani przyszłości. Wszystko jest „na niby”. Mieszkańcy grają 
„w niby-karty” i jest zapach „niby-kapusty i niby-wódka, niby-brud” a nawet „niby-
-czas”. Wymazana jest przeszłość, teraźniejszość niejasna, zaś przyszłość niewiado-
ma. Kiedy przestrzeń traci swoją konsystencję, czas ulega zawieszeniu: „Rozmowy 
powtarzały, co nigdy nie istniało, / żeby nikt nie zgadł, gdzie jest i dlaczego”. Nawet 
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psy zmieniają swoją rasę „na zaznaczenie, że są niezbyt psami”. Jednym słowem, 
wizji Swedenborga Miłosz odbiera realistyczną, zmysłową konkretność, a co za tym 
idzie – przejrzystość czasoprzestrzennego porządku. Zaś za najbardziej piekielny 
wynalazek uznaje nie tyle nieprzychylność otoczenia, ile złudną chwiejność onto-
logicznego statusu rzeczy oraz niby-wieczność. 

Ale niemożność przeniesienia krainy zmarłych na mapy, niezdolność jej wyrazi-
stego przestrzennego ukształtowania z powodu zasadniczej ontologicznej cywil-
ności podsuwają jeszcze jedną wątpliwość, którą Miłosz roztrząsa w wierszu We-
rki. Bowiem, jak poucza szwedzki fi lozof, „zdarzają się pomyłki, na przykład wędru-
jesz / I nie wiesz, że już jesteś po drugiej stronie”. Może zatem, pyta poeta, jego sil-
ne, zmysłowe doznania, widok „rudozłotych lasów”, które właśnie ogląda czy wspo-
mnienie „Błysku rzeki”, w której pływał za młodu – to tylko sen? Jak te interpretacje 
i doznania pogodzić z nauką Kościoła o wiecznym szczęściu i wiecznej karze? Po-
eta wprost wyznaje swoją wątpliwość:

Księża nauczali o zbawieniu i potępieniu,

Mnie nic o tym nie jest wiadomo.

I dodaje:

Czułem na ramieniu rękę mego Przewodnika,

Ale on nie wspomniał o karze, nie obiecywał nagrody. 

Synkretyczne przetworzenie plastycznie ilustruje poniższy fragment wiersza Na 
pożegnanie mojej żony Janiny: 

Ogień, wyzwolenie z ciężkości. Jabłko nie spada na ziemię.

Góra porusza się z miejsca. Za ogniem-kurtyną

Baranek stoi na łące niezniszczalnych form. 

Dusze w czyśćcu goreją. Heraklit szalony

Patrzy, jak płomień trawi fundamenty świata. 

W zdumiewającym poetyckim skrócie łączą się tutaj elementy różnorakie: obraz 
dusz płonących w ogniu czyśćcowym wzięty został z Boskiej Komedii, wizję Baranka 
„na łące niezniszczalnych form” zapożyczono z pism Blake’a, ogień jako arche, za-
sada świata, pochodzi z doktryny heraklitejskiej. Czytelnik obraca się zatem w krę-
gu ulubionych autorów i dzieł Miłosza. Każdy z tych elementów stanowi, zgodnie 
z metonimiczną skłonnością Miłoszowskiej wyobraźni, część większej całości, od-
syłając pośrednio – do poematu Dantego, systemu mistycznego angielskiego wi-
zjonera oraz poglądów efeskiego fi lozofa, a zarazem zostaje uwikłany w nieocze-
kiwane, intertekstualne relacje. Ponadto zasłona z ognia – unicestwiającego do-
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czesne szczątki ludzkie, osłaniającego wizję mistyczną oraz stanowiącego poję-
cie fi lozofi czne – nabiera wizualnej wyrazistości i pozwala oryginalnie uporządko-
wać zaświatową czasoprzestrzeń, w której znikają historyczne, religijne i kulturo-
we odmienności. Wszystko trwa równocześnie w trudnym do wyobrażenia wiecz-
nych continuum. 

Skoro zaświaty są zwierciadłem zmieniającego się świata, to czy nie można ich uno-
wocześnić, wypełnić atrybutami współczesnej cywilizacji? Przykładem takiej rady-
kalnej modernizacji są wiersze zamieniające krainę umarłych czy to w gigantyczne 
kino, jak w wierszu Ustawią tam ekrany, (gdzie dusza, w męce i zawstydzeniu, ogląda 
swoje dawne uczynki), czy to w kosmiczny zbiór danych. Na pytanie Adamka: „Co ja 
takiego zrobiłem, że macie nade mną władzę?” – diabły, niczym kompetentni agen-
ci służb specjalnych, odpowiadają: „Nie wiesz, hehe, no to już my tobie pokażemy, 
/ Wszystko mamy nagrane, udokumentowane”. W innym wierszu (Po odcierpieniu) 
poeta pociesza się myślą, że „hipoteza zmartwychwstania” znajduje potwierdzenie 
w najnowszych odkryciach fi zyki kwantowej, zgodnie z którymi 

W przechowalni na wieczność, nadkomputerze wszechświata,

Rozpadamy się w zgniliznę, proch, mikronawozy,

Ale zostaje ten szyfr, czyli esencja,

I czeka, aż nareszcie obleka się w ciało. 

*
Jak powyższe przykłady dowodzą, Miłosz w znacznej mierze pozbawia zaświa-

ty wymiaru moralnego. Ludzkie sprawy wydają mu się nazbyt złożone, powikłane 
i wieloznaczne, by dały się zamknąć w sztywne dogmaty. Co najlepiej ilustruje pa-
radoks: „Ponieważ brak jej wiary i może za to pójść do Piekła, czy ja, mając dla niej 
ogromną czułość, mógłbym ją tam zostawić samą? Gdybym to zrobił, dopiero bym 
na Piekło zasłużył” (Nieobjęta ziemia). Głębokie współczucie i tolerancja dla ludzkich 
słabości okazują się silniejsze od chęci czy potrzeby potępienia. Przewędrowaw-
szy piekła dwudziestego wieku, Miłosz nie oczekuje kar wieczystych. Nie dowie-
rza wadze mierzącej dobre i złe uczynki. Jeśli nawet umieszcza się w Czyśćcu – to 
by wyzwolić się z „fantomów umysłu” i „drzazg egzaltacji” (Jeżeli), jeżeli w Piekle – 
to w „Piekle artystów” (Traktat teologiczny), skazanych za to, że „doskonałość dzie-
ła / Stawiali wyżej, niż swoje obowiązki małżonków, ojców, braci i współobywateli”. 

Wędrując po drugiej stronie bytu, poeta posługuje się nieraz szczudłami cudzych 
pomysłów – Dantego, Blake’a, Swedenborga, Boscha, Oskara Miłosza. Jednakże jego 
artystyczna inwencja oryginalnie wypełnia i uzupełnia miejsca puste pozostawione 
przez mityczne, religijne i literackie wyobrażenia. Stara się w ten sposób przeciwsta-
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wić następującej stopniowo erozji wyobraźni religijnej, zanikaniu drugiej przestrze-
ni w świadomości dwudziestowiecznego człowieka. Ale zarazem – obrazuje pośred-
nio skutki tej erozji. Gdzie artystyczne triumfy święci poeta, porażkę zdaje się pono-
sić człowiek wierzący. Bo jak wznosić modlitewnie oczy ku górze, wyobrażając so-
bie, że w zaświatach czeka na nas kosmiczny komputer albo gigantyczne kino? Jak 
wierzyć w Zmartwychwstanie, skoro jest to może jedynie „hipoteza”? 

Mówiąc inaczej, Miłosz – także na drodze introspekcji – przedstawia w swoich 
wierszach o zaświatach świadomość pękniętą, rozdartą, próbującą się uporać z pre-
sją nawyków. Umysł i wyobrażenia wierzącego chrześcijanina w fazie przejściowej: 
od wyobraźni religijnej pozostającej we władzy odziedziczonych z tradycji symboli 
i obrazów – do wyobraźni, która, na rozmaite sposoby, próbuje godzić dawną wia-
rę z wizją kosmosu kreowaną przez najnowszą naukę. Równocześnie, zgodnie z ten-
dencjami dominującymi obecnie w tej nauce, poezja jest dla Miłosza sposobem – 
wciąż narażonej na wielorakie niebezpieczeństwa, podważanej niewiarą – restytu-
cji przestrzeni antropocentrycznej. Bowiem podejmowane wysiłki, by uzgodnić ze 
sobą wielorakie wyobrażenia zaświatów – wbrew mnożącym się wątpliwościom i za-
strzeżeniom, także wobec kreacyjnej mocy poetyckiego słowa – mają charakter, co 
należy podkreślić, indywidualnego artystycznego przedsięwzięcia, które rozpaczli-
wie szuka oparcia w przekonaniu, że „Katolicyzm jest najbardziej antropocentrycz-
ną z religii i niejako przez swój nadmiar boskiego człowieczeństwa opiera się nice-
stwiejącym poszczególnego człowieka naukom ścisłym”. 
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