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„Włosy ich zamiótł
chłopak u fryzjera...”
Między anihilacją a wywoływaniem świata

1.
Uważny czytelnik wędrujący przez różne strefy Miłoszowej poezji napotyka 
raz po raz sprzeczne konstatacje dotyczące możliwości nazwania, wysłowie
nia, wyrażenia. Bez względu na to, czy pole widzenia zostanie zawężone do 
twórczości wczesnej, dojrzałej lub późnej, w debacie o kompetencjach języka 
usłyszymy zawsze dwa głosy niepogodzone.

Tak brzmi ten dwugłos w poezji lat trzydziestych XX wieku:

To co pisałem, nagle się wydało 
błazeństwem. Znaleźć nie mogłem wyrazów.
Patrzyłem na świat olbrzymi, tętniący,
z łokciami o kamienną poręcz opartymi.
Płynęły rzeki, pruły chmurę żagle,
mdlały zachody. Wszystkie piękne kraje,
wszystkie istoty, których pożądałem, 
wzeszły na niebo jak wielkie księżyce.
W te lampy dziwne ruchome wpatrzony,
licząc ich łuki astrologiczne,
szeptałem: świecie, giń, litości, tonę.
Żadna na piękność nie wystarczy mowa’.

(To co pisałem, 1934)

Opowiadajmy słowami czystymi wszystkie poranne kołysania mórz, 
gwar kontynentów, które nad laguny niosą po mostach iskry elektryczne, 
pierwszy blask dnia, co stąpa wzdłuż strumieni

1 Cz. Miłosz, To co pisałem, w: idem, Wiersze, 1.1, Kraków 2001, s. 51.
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z wysokich gór nad mgłę różowych jezior
i grzeje oczy tych, co przystanęli z dłonią u czoła, zakończywszy noc.

Radość bez miary. Wolności nam trzeba, 
wolności trzeba, aby się nie troszczyć 
o to, jak to ma być opowiedziane, co naszych ust na swoją spowiedź chce2. 

(Dytyramb, 1938)

2 Cz. Miłosz, Dytyramb, w: idem, Wiersze, 1.1, s. 121.
3 Cz. Miłosz, Notatnik, w: idem, Wiersze, t. 5, Kraków 2009, s. 202.
4 Cz. Miłosz, Traktat teologiczny, w: idem, Wiersze, t. 5, s. 218.

A tak brzmi on siedemdziesiąt lat później, na początku XXI wieku:

Co można wyrazić? Nic nie można wyrazić. 
Ogień pod fajerkami. Nastka smaży bliny. 
Grudzień. Przed świtem. W wiosce koło Jaszun3 4.

(Notatnik, 2002)

Oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość
To znaczy sens, niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia'1.

(Traktat teologiczny, 2002)

Za każdym razem głos pierwszy kwestionuje reprezentacyjne właści
wości mowy, głos drugi natomiast przedstawia język jako miejsce przy
najmniej potencjalnej lub pożądanej samoobecności rzeczywistego. Można 
powiedzieć: figura metalingwistycznej ambiwalencji otwiera całe, przeszło- 
siedemdziesięcioletnie dzieło poety i równocześnie domyka je - na sposób 
niekonkluzywny.

Spieszę z metodologicznym wyjaśnieniem: nie chcę tych i podobnych 
wypowiedzi sprowadzać do wspólnego mianownika; nie przekonuję, że są 
one doskonale wymienne i równoznaczne. Dość spojrzeć na zgromadzoną 
kolekcję cytatów i z uwagą przyjrzeć się każdemu z nich, rekonstruując jego 
zaplecze i ugruntowanie, aby stwierdzić, że nie mamy do czynienia z jed
nym i tym samym paradygmatem, uprzednim wobec pojedynczości tekstu, 
mechanicznie odciskanym w kolejnych wierszach.

To co pisałem mówi o doznaniu nagłej iluminacji: świat jakby „przesila się" 
w swym istnieniu, staje się nadmiarem w stosunku do maksymalnych nawet 
zdolności artykulacyjnych. Można powiedzieć: „Wszystkie piękne kraje" od
czute naraz to za wiele dla - jakiegokolwiek! - słowa. Tymczasem zapisem 
z Notatnika rządzi odmienna strategia: asumpt do myśli o niewyrażalności 
uruchamia (chyba tak ten fragment rozumiem) jakieś wspomnienie proza
icznego, „ubogiego" drobiazgu z dalekiej przeszłości, z czasów dzieciństwa. 
Dytyramb z roku 1938 (jest i późniejszy utwór o takim tytule) to wiersz dość 
tajemniczy; podmiot posługuje się retoryką pewności i wiedzy, tymczasem 
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uważny czytelnik staje się świadkiem ciekawego procesu „samozaciem- 
niania się" tekstu. Jak sądzę, liryk ten przynosi pochwałę języka, pochwałę 
poezji, będącej nie tyle nawet prawdziwym opisem świata, ile formą jego 
ekspresji, głosem: to, co rzeczywiste, wyraża się w tym, co opowiedziane5. 
Wreszcie fraza „Oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość" tłumaczy się 
w kontekście jednego z centralnych przeświadczeń późnej twórczości Cze
sława Miłosza. Jest to przeświadczenie o „erozji wyobraźni religijnej".

5 Aleksander Fiut czyta ten wiersz jako jedno z wczesnych świadectw Miłoszowego 
zainteresowania tematem apokatastasis; zob. A. Fiut, Moment wieczny: o poezji Czesława 
Miłosza, Warszawa 1993, s. 112-113.

Słowem, nie zamierzam utożsamiać wielu osobnych i odmiennych wy
powiedzi o języku wpisanych w dzieło Miłosza, pokazuję jedynie, że w dzie
le tym trwa czy też jest nieustannie odnawiany rytm ambiwalencji. Z jednej 
strony myślenie o (mniej lub bardziej radykalnie odczuwanym) pęknięciu 
między pojęciem a jego deklarowanym desygnatem, z drugiej etos reprezen
tacji i uobecnienia w języku tego, co pozajęzykowe. Gdybym miał wskazać 
wiersze, które przeczytane razem, obok siebie, odsłaniają w sposób najcie
kawszy, najbardziej intensywny (co nie znaczy pełny) wewnętrzną dialo- 
gizację metalingwistycznej świadomości Czesława Miłosza, zaproponował
bym konfrontację dwu poetyckich fragmentów.

Oto pierwszy z nich:

Z otchłani dla nieochrzczonych młodzianków i dusz zwierzęcych 
niech wyjdzie martwy lis i zaświadczy przeciw językowi.

W mrówczanym świetle igliwia stojący sekundę przed chłopcem, 
którego wezwano, żeby mówił o nim czterdzieści lat później.

Nie ogólny, pełnomocnik idei lisa w płaszczu podbitym 
uniwersaliami.

Ale on, mieszkaniec kamienistych jelniaków niedaleko wioski 
Żegary.

Wysokiemu sądowi pokazuję go na swoją obronę, bo z miłosnych 
pożądań jest wzięte zwątpienie i wiele żalu.

A biegnie się i żegluje z archipelagu na archipelag w nadziei, 
że jest gdzieś miejsce niewzruszonego posiadania.

Aż gasną świeczniki w pokojach Heloizy albo Annaleny, anioły 
dmą w trąby na stopniach rzeźbionego łoża.

Niepogodna jutrzenka postępuje za palmową aleją obwołana 
grzechotaniem przyboju.
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I cokolwiek raz weszło w zaryglowany dom pięciu zmysłów, 
stygnie w brokat stylu.

Który, wysoki sądzie, nie zna poszczególnych wypadków6.

6 Cz. Miłosz, Na trąbach i na cytrze, w: idem, Wiersze, t. 3, Kraków 2003, s. 59-60.
7 Cz. Miłosz, Czytając japońskiego poetę lssa, w: idem, Wiersze, t. 3, s. 204.
K O idei sztuki jako wywoływania realności, jej możliwych rozumieniach i źródłach 

por. R. Nycz, Język modernizmu, Wrocław 2002, s. 136-142.
9 M. Zaleski, Zamiast, w: idem, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 

2005, s. 211-267.

(Na trąbach i na cytrze, 1966)

Tak natomiast brzmi fragment drugi, znacznie krótszy:

Co jest wymówione, wzmacnia się.
Co nie jest wymówione, zmierza do nieistnienia7.

(Czytając japońskiego poetę Issa, 1978)

Ciekawy to dwugłos. Chcę opowiedzieć o tym, co z niego wysłuchałem.
Mieszkaniec kamienistego jelniaka, lis z roku 1926, przeżywa swoją 

„śmierć wtórą" w tekście z roku 1966. Najpierw spotkała go anihilacja biolo
giczna, znikł bez śladu połknięty przez ekosystem, a potem uległ anihilacji 
narracyjnej. Reprezentacja tekstowa, która miała lisa opowiedzieć, a opo
wiadając, ocalić, okazała się połknięciem przez język, przetrawieniem i ode
słaniem do uogólnienia. Lis przerobiony trybami narracji w „lisa w ogóle" 
jest faktycznie uśmiercony, zlikwidowany, znika w emblemacie, przestaje 
istnieć jako lis konkretny, ten, a nie inny, lis z roku 1926. Jeszcze inaczej: 
język jest miejscem egzekucji, gdzie zawsze gotowa klisza zastępuje nigdy 
niepochwycony (a bezpowrotnie utracony) autentyk.

Równocześnie: bez języka bytu ubywa. Niech martwy lis zaświadczy 
przeciw językowi, nazwane - wzmacnia się... Co można pomyśleć o poecie, 
który pod jednym i drugim zdaniem, pod jednym i drugim wierszem składa 
swój podpis? Chyba najprościej powiedzieć: to poeta, dla którego język jest 
równocześnie maszyną anihilacji i maszyną do generowania efektu realno
ści. Jest równocześnie - to znaczy może zadziałać raz tak, raz owak. Może 
uśmiercić, spetryfikować, unicestwić, w najlepszym razie zdeformować to, 
co zostało mu powierzone (np. ludzkie doświadczenie), ale może też „wy
woływać rzeczywistość"8. Jak sądzę, wolno sobie wyobrazić dwa przeciwle
głe bieguny, pomiędzy którymi rozgrywa się Miłoszowskie myślenie o języ
ku i mówieniu - to anihilacja i ocalenie, śmierć i życie.

Zbliżony obraz świadomości językowej wpisanej w dzieło poety wyłania 
się z ciekawego (i pięknego) szkicu Marka Zaleskiego pod tytułem Zamiast9. 
Szkic ten przypomina zarazem, że ambiwalentne wyobrażenia na temat na
tury języka, narracji, tekstu, literatury itp. nie są wyłączną własnością autora 
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Nieobjętej ziemi. Idea opowieści umacniającej istnienie tego, co opowiadane, 
należy, jak wiadomo, do najstarszych przeświadczeń ludzkiej kultury, czego 
dowodzi historia antycznych i średniowiecznych toposów pochwały sztuki 
poetyckiej10. „Szeherezadowa" koncepcja „tyle istnienia, ile opowieści" za
chowuje siłę przyciągania i przekonywania, choć w XX wieku uzupełnia ją 
i kontruje myśl inna - myśl o tanatycznej naturze mowy będącej miejscem 
pustym, domeną utraty. Idea ta, należąca do kanonu współczesnej humani
styki, bywa rozmaicie konkretyzowana: jako wyobrażenie „ja" znikającego 
w pozornie autobiograficznym tekście, wyobrażenie „świata" pozostającego 
zawsze na zewnątrz dyskursu, wyobrażenie niweczącej siły języka itp.11 Tak 
czy inaczej, utekstowienie ma w tym ujęciu charakter funeralny, jest pogrze
bem, pochówkiem opisywanego przedmiotu; wstąpienie w tekst to wstąpie
nie w śmierć; narracja to rytuał żałobny.

10 Por. E. R. Curtius, Poezja jako unieśmiertelnienie, w: idem, Literatura europejska 
i łacińskie średniowiecze, tłum, i oprać. A. Borowski, Kraków 1997, s. 495-498.

11 Por. uwagi o koncepcjach Stéphane'a Mallarmé, Rolanda Barthes'a, Maurice'a 
Blanchota, Richarda Stamelmana w: M. Zaleski, Zamiast, w: idem, Zamiast. O twórczo
ści Czesława Miłosza, passim.

12 S. Barańczak, język poetycki Czesława Miłosza, Kraków 1985, s. 419-445. Por. także 
uwagi Aleksandra Fiuta do koncepcji Barańczaka w: A. Fiut, op. cit., s. 20-21.

11 R. Nycz, „Wyrwać z rzeczy chwilę zobaczenia": Czesława Miłosza tropienie realności, 
w: idem, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze pol
skiej, Kraków 2001, s. 162-171.

O oryginalności poetyckiego projektu Czesława Miłosza nie rozstrzyga 
więc sam fakt współistnienia dwu wpływowych, klasycznych sposobów 
myślenia o języku. Najistotniejsze (dla mnie) nie jest też wcale odnajdywa
nie punktów styku między „językoodczuciem" polskiego poety a ideami 
nowoczesnej humanistyki. Interesuje mnie inna możliwość, inne przedsię
wzięcie: chcę przyglądać się temu, jak metalingwistyczne konstatacje autora 
Ocalenia przekładają się na akcję wewnątrztekstową, na „dzianie się" języka 
poetyckiego. Ogromne i różnorodne doświadczenie badań nad twórczo
ścią Miłosza dowodzi najlepiej, że taki tryb lektury może być poznawczo 
owocny. Stanisław Barańczak pokazał, w jaki sposób teoretyczne, intelek
tualne „borykanie się z [...] odwiecznym dylematem niewspółmierności 
słów i rzeczy" znajduje wyraz w tropologicznej konstrukcji języka Miłoszo- 
wych wierszy12. Ryszard Nycz zaobserwował zależność między „nostalgią 
za nieosiągalnym", wielokrotnie werbalizowaną przez autora Nieobjętej zie
mi, a sylwicznym modelem jego poematów13. Za każdym razem w centrum 
uwagi staje zatem „moment przełożenia" - teoretycznego na praktyczne, de
klarowanego na spełnione. Ujmując sprawę w kategoriach ekonomii, można 
powiedzieć: to, co w dziele Miłosza konstatywne, jest jakby „podpisaniem 
weksla"; to, co zrealizowane w samym kształcie poetyckiej mowy, jest ni
czym udowodnienie wypłacalności.
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Do takiego sposobu myślenia o pisarstwie Miłosza próbuję nawiązywać, 
stawiając ważne dla mnie pytanie: co ciekawego dzieje się z językiem poety, 
który jest równocześnie autorem przypowieści o wewnątrztekstowej śmierci 
martwego lisa i autorem frazy głoszącej pochwałę „silnej mowy"?

2.
Fiakry drzemały pod Mariacką Wieżą.
Kraków malutki jak jajko w listowiu 
Wyjęte z rondla farby na Wielkanoc. 
I w pelerynach kroczyli poeci. 
Nazwisk ich dzisiaj już się nie pamięta. 
Ale ich ręce były rzeczywiste, 
Spinki, mankiety nad blatem stolika. 
Dziennik na kiju niósł ober i kawę, 
Aż minął, tak jak oni, bez imienia. 
Muzy, Rachele w powłóczystym szalu, 
Zwilżały usta, warkocz upinając 
Szpilką, co leży z popiołem ich córek 
Albo w gablotce przy konchach bez dźwięku 
I szklanej lilii. Anioły secesji 
W ciemnych wygódkach rodzicielskich domów 
Rozmyślające o związku płci z duszą, 
Leczące w Wiedniu smutki i migreny 
(Docent Freud, słyszę, z Galicji jest rodem). 
I Annie Csilag rosły, rosły włosy, 
Szamerowana była pierś huzarów.
Po górskich wioskach szła wieść o Cesarzu, 
Którego powóz widział ktoś w dolinie.

Tam nasz początek. Na próżno się bronić, 
Próżno wspominać daleki Wiek Złoty. 
Nam raczej przyjąć i uznać za swoje 
Wąsik z pomadą, melonik na bakier 
I tombakowej brzękanie dewizki14.

14 Cz. Miłosz, Traktat poetycki, w: idem, Wiersze, t. 2, Kraków 2002, s. 172-174.

Tak brzmi introdukcja Pięknych czasów, pierwszej części Traktatu poetyc
kiego. To bardzo ciekawe miejsce poematu, pozwalające zobaczyć jak w so
czewce lub preparacie zjawisko, które określiłbym mianem „uwiądu repre
zentacji". Świat przedstawiony ma tu wyraźną tendencję do przekształcania 
się w kolekgę spetryfikowanych, aż nazbyt ogranych czy zbanalizowanych 
emblematów belle époque w wydaniu galicyjskim. Są więc, oczywiście, pe
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leryny poetów, jest postać Franciszka Józefa, są akcesoria męskiej mody 
przełomu stuleci, pada imię Racheli, działające na zasadzie gotowego znaku 
wywołującego pożądane skojarzenia historyczno-socjologiczne, pojawiają 
się sławne nazwiska skutecznie odsyłające do kontekstu epoki. Można po
wiedzieć: poemat uchyla drzwi gabinetu kulturowych klisz, w niczym nie- 
zaskakujących, przewidywalnych, rozpoznawalnych dla każdego, kto choć 
trochę zna polski i europejski mit modemy.

Do takiego panopticum wchodzi czytelnik prowadzony przez swego 
przewodnika, poetę narratora. Ale właśnie: jest to przewodnik niepogodzo- 
ny z emblematyczno-kliszową kondycją reprezentacji językowej. Poeta po
dejmuje grę, której stawką jest świat (jego wyrażalność), tekst (jego charakter 
re-kreacyjny, a nie funeralny) i sam podmiot poematu (jego wiarygodność 
jako animatora przeszłości). Gra polega na nakłanianiu języka, domeny klisz 
i emblematów, do generowania efektu realności, efektu uobecnienia. Na 
przestrzeni kilkudziesięciu cytowanych wersów Miłosz sprawdza działanie 
różnych licencji narracyjnych.

Jedną z nich można określić mianem próby zaskakującej inkamacji. 
Obiekt historycznoliteracki „Rachela", topos wyobraźni kulturowej jakim 
jest „panna moderne", zostaje powiązany z przedstawieniem cielesności i fi
zjologii, co w planie leksykalnym przekłada się na bezpośrednie skomuniko
wanie frazy „anioły secesji" z wyrażeniem „ciemna wygódka". Pomysł, aby 
w takiej właśnie scenerii osadzić akt intelektualnego i emocjonalnego wta
jemniczenia w styl epoki, może oczywiście zadziałać różnie, w zależności 
od nastawienia czy temperamentu czytelnika poematu - można go odbierać 
jako ironiczny, ale też empatyczny. Tak czy inaczej, próba ożywienia kliszy 
polegałaby tutaj na nawiązaniu iunctim pomiędzy „książkowym" pojęciem 
a wyobraźnią obejmującą to, co materialne, cielesne, „niskie".

Somatyzacja przedstawienia to jednak nie wszystko. Chwytem wyraź
nie łubianym przez gospodarza poematu jest zabieg rozpisywania na detale 
bardziej ogólnych, całościowych przedmiotów narracji. To bardzo charak
terystyczne: kiedy anonimowi poeci Młodej Polski kroczący „pod Mariacką 
Wieżą" w pelerynach wydają się nazbyt emblematyczni, schematyczni, nie
rzeczywiści zatem, Miłosz nie zapewnia „ale oni byli rzeczywiści", lecz „ale 
ich ręce były rzeczywiste". Formuła ta brzmi jak zaklinanie utraconej obec
ności, by się uobecniła, umarłego życia, by się ożywiło, albo jak Miłoszowa 
wersja Leśmianowskiego „Był na świecie Alcabon. Był, na pewno był!". Tyle 
że w Napoju cienistym egzystencji Alcabona zagraża panosząca się nicość, 
w świecie Miłosza możliwość przypomnienia-powtórzenia egzystencji bez
imiennych poetów ograniczona jest przez ludzką niepamięć, bieg historii, 
zmienność gustów... i deformujące (może nawet anihilujące) właściwości 
samego języka. Ten jednak, umiejętnie wykorzystany, z przeciwnika może 
stać się sprzymierzeńcem. Myśl o „rękach rzeczywistych" uruchamia wy
obrażenie „spinek i mankietów" - za tym analitycznym działaniem tkwi, 
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jak sądzę, przeświadczenie, że właśnie utekstowione detale, fragmenty, 
drobiazgi łatwiej się konkretyzują i wiodą egzystencję silniejszą niż cała, 
pełna figura. Podobnie próba przedstawienia-uobecnienia-skonkretyzowa- 
nia „Racheli w powłóczystym szalu" prowadzi do pomyślenia o drobiazgu 
kosmetycznym związanym bezpośrednio z re-kreowaną osobą: to szpilka 
służąca „pannie moderne" do upinania włosów.

Tak więc raz jeszcze: Miłosz chce uczynić z języka narzędzie re-kreacji, 
narzędzie uobecniającego powtórzenia tego, co minione, w tym, co opo
wiedziane. Albo może ostrożniej: Miłosz chce uczynić z języka narzędzie, 
za pomocą którego podejmowana będzie próba re-kreacji, próba uobec
nienia rzeczywistości utraconej. Cała akcja językowa nastawiona jest na 
działalność (re)animacyjną. Mówiąc najprościej, nieco nawet infantylnie: 
chodzi o to, aby spomiędzy zastanych klisz i emblematów wyłoniła się 
ludzka postać, wyłonił się bohater historycznej narracji - jak żywy. Albo: 
prawie jak żywy, na tyle żywy, na ile starczy energii ożywiającemu ję
zykowi. To już wiele wobec potęgi przemijania, potęgi śmierci. Tak czy 
inaczej - „co nazwane wzmacnia się, co nienazwane zmierza do nieistnie
nia". Wszystko to proste i czytelne - aż dotąd. Aż do miejsca, w którym 
zaczyna się „sprawa szpilki". Ona gmatwa oczywistość, wprowadza rys 
dwuznaczności.

Szpilka, jak pamiętamy, pojawia się w związku z opisywaną (czy wy
woływaną do istnienia) kobietą; została wprowadzona, aby wzmocnić efekt 
realności przedstawianej postaci:

Muzy, Rachele w powłóczystym szalu,
Zwilżały usta, warkocz upinając
Szpilką [...].

W kolejnym posunięciu rzecz zostaje jednak oderwana od właściciela, 
oderwana od człowieka:

Szpilką co leży z popiołem ich córek
Albo w gablotce przy konchach bez dźwięku
I szklanej lilii.

Przemiana szpilki w eksponat jest oczywiście sygnałem, który umieszcza 
„piękne czasy" i ich protagonistów w historycznej skali XX wieku. Z jed
nej strony przypomina, jak szybko rzeczywistość belle epoque zyskała sta
tus antykwaryczny. Z drugiej strony uzmysławia czasową bliskość epoki 
Wesela i epoki Shoah, bliskość wyrażoną za pomocą miary pokoleniowej: 
córka polsko-żydowskiej muzy rzeczywiście mogła spłonąć w krematorium 
w Auschwitz.

Co się zatem stało ze szpilką w tym fragmencie poematu, na przestrzeni 
zaledwie kilku wersów? Powiedziałbym: jesteśmy świadkami gwałtownej 
i radykalnej metamorfozy, tym silniej wyczuwalnej, że sam bieg wersów 
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jest spokojny, utrzymuje się linia intonacyjna o łagodnym, ustabilizowanym 
konturze pozbawionym dramatycznych wahnięć czy zakłóceń. Tymczasem 
secesyjna szpilka, opisywana najpierw jako przedmiot uczestniczący w ży
ciu, przedmiot w życiu zanurzony, zamienia się nagle w „przedmiot Zagła
dy po Zagładzie". Albo jeszcze ogólniej: zamienia się w ślad.

Pytanie: czy w tej roli nadal służy sprawie uobecniania, nadal pod
porządkowana jest strategii rewitalizacji, tak wyraźnej w interpretowa
nym fragmencie poematu? Co mówi albo jak działa szpilka, którą niegdyś 
„Muzy, Rachele" spinały włosy, którą przekazały kolejnemu pokoleniu ko
biet, a która teraz zostaje odesłana do muzeum Młodej Polski lub Holocau
stu? Czy sprawia, że utracony świat staje się bardziej wyobrażalny, bliski, 
dostępny czy raczej uzmysławia radykalizm pęknięcia, rozsunięcia pomię
dzy nami a przeszłością? Innymi słowy: raczej wzmacnia reprezentację czy 
raczej ujawnia jej kryzys?

Warto zauważyć: poemat Miłosza skłania do formułowania pytań, który
mi zajmują się współczesna teoria literatury, a także najnowsze studia z za
kresu antropologii literatury, sztuki, kultury. Medytacje nad statusem rze
czy świadectw Zagłady prowadzą do rozbieżnych, filozoficznych w istocie, 
konkluzji, o czym przekonuje świetna książka Bożeny Shallcross15. Autorka 
przytacza stanowisko Lilian Weissberg, wedle której narracja przedmiotów 
pozostałych po ofiarach eksterminacji, nagromadzonych w jednym miejscu 
i eksponowanych w warunkach muzealnych, wyraża jedynie zuniformizo- 
wany charakter masowej śmierci. Przedmioty Zagłady, powiada Weissberg, 
„mają do przekazania bardzo niewiele-lub nic-na temat życia [...] ludzi"16, 
do których należały i którym zostały odebrane - wraz z samym życiem. Ina
czej mówiąc, przedmiot pojawia się tu jako niemal lub całkowicie ogołocony 
z mocy referencyjnych. Shallcross (zgodnie z centralną tezą własnej pracy, 
głoszącą zasadniczą przedstawialność Holocaustu) widzi tę kwestię inaczej. 
Uznaje metonimiczne właściwości „przedmiotu Zagłady po Zagładzie", 
przekonując, że może on opowiadać (choćby szczątkowo, choćby fragmen
tarycznie) o nieobecnych i wyzutych z głosu.

15 B. Shallcross, Rzeczy i Zagłada, Kraków 2010.
Ib Ibidem, s. 177.

Przy całej wyjątkowości i swoistości tematu „przedmiotów Zagłady" 
trzeba jednak podkreślić, że różnica stanowisk między Weissberg a Shall
cross jest właściwie przeniesieniem modelowego i bardziej ogólnego spo
ru o charakter śladu. Czy ślad mówi raczej o braku czy raczej o obecności? 
Spór ten ma, zapewne, charakter teoretycznoliteracki, czy filozoficzny, nieco 
abstrakcyjny i akademicki, ale też jest niejako wpisany w niekonkluzywną, 
dramatyczną kondycję wszystkiego, co śladowe. Wewnętrznie dialogiczny 
jest sam ślad. Raz jeszcze powołam się na Bożenę Shallcross i jej klarowny 
wykład:
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Ślad - wątły punkt zanikania - [...] jest tym, co pozostaje - cząstkowym zna
kiem ambiwalencji ustawicznie odsyłającym ku minionej bliskości i obecno
ści lub im przeczącym. W materialnym śladzie niejednoznaczne współgranie 
negacji i materii, przeszłości i obecności, bliskości i dystansu formowane jest 
w podwójnym ruchu: ślad to znak antycypujący własny koniec i zarazem znak, 
który stał się wartością historyczną17.

17 Ibidem, s. 20.

Współistnienie momentu negacji i momentu afirmacji tego, co minio
ne, w tym, co śladowe, jest sprawą pasjonującą. Uobecnianie i potwierdza
nie nieobecności to bowiem nie tyle dwa przeciwstawne działania śladu, 
ile raczej ów „podwójny ruch", o którym mówi badaczka: uobecnianie jest 
równocześnie potwierdzaniem nieobecności i vice versa. Ślad może być ape
lem skłaniającym wyobraźnię do odtwarzania zdewastowanej czy zdezak
tualizowanej całości - ale im większe zaangażowanie lektora śladu w re
konstrukcję, tym większa możliwość odczucia jej sfingowanego charakteru 
i bezradności wobec faktu utraty. I analogicznie: ślad może uzmysławiać 
brak tego, co kiedyś było i co uległo dekompozycji, wyczerpaniu, zanikowi - 
ale właśnie to nieustanne memento nieobecności stwarza szansę na odczucie 
realności straconego. Miniona rzeczywistość powiadamia nas o swojej „sile" 
poprzez doświadczenie braku.

Otóż, powiedziałbym, taką właśnie dialektykę wyzwala obraz szpilki 
z belle époque, zdeponowanej w muzealnej gablocie wśród reliktów secesyj
nej mody albo materialnych świadectw Zagłady. Kwestią nazbyt akademic
ką (w złym tego słowa znaczeniu) byłoby przymierzanie interpretowanego 
passusu z Traktatu poetyckiego do zewnętrznych wobec niego narracji teore
tycznych. Nie chodzi więc o to, aby przeczytać fragment o szpilce według 
apofatycznego konceptu Weissberg lub metonimicznego konceptu Shall- 
cross. Chcę pokazać, jak interpretowany passus Traktatu poetyckiego odwo
łuje się do dwu nie tylko badawczych, intelektualnych, lecz po prostu ludz
kich wrażliwości. Takiej, dla której to, co śladowe, jest przede wszystkim 
radykalnym uzmysłowieniem Wielkiej Utraty, i takiej, dla której będzie ono 
niepewną, ale jednak możliwością Wielkiej Metonimii.

Jak zatem podsumować tę lekturę introdukcji Pięknych czasów, którą 
próbowałem tu przeprowadzić? Może następująco: głęboką akcją interpre
towanego fragmentu jest ujawnianie się, manifestowanie wielokształtnej 
kondycji języka. Przedmiotem doświadczenia (czytelnika, który czyta, pisa
rza, który pisze) jest w tych kilkunastu wersach język - gabinet klisz, język 
- kalejdoskop emblematów. Taki właśnie język, który w poemacie Na trą
bach i na cytrze zostaje oskarżony o „drugie zabójstwo lisa", język nieznający 
„poszczególnych wypadków", domena zastygnięcia, unieruchomienia, pe
tryfikacji. Poeta podejmuje wysiłek zreformowania tak działającego języka. 
Usiłuje go zintensyfikować, przydać mu wigoru. Działa przy tym na róż- 
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ne sposoby - na przykład drogą „narracji detalicznej", mnożąc określenia 
szczegółów, przydatków, akcesoriów - aż wreszcie ten „wysilany" język się 
„przesila". Jeden z detali odrywa się od całości, której miał służyć, którą miał 
współokreślać, zaczyna istnieć r/uasz-samodzielnie - jako ślad. Kiedy poemat 
Miłosza otwiera się na poetykę śladu, język wkracza w sferę nieredukowal- 
nej ambiwalencji: próba utekstowienia świata (tu: minionego świata Młodej 
Polski) waha się między poczuciem śmierci a obietnicą rewitalizacji.

Nie jest to jedyny fragment Traktatu poetyckiego skłaniający do podobnych 
zastanowień nad kondycją reprezentacji językowej. Dwuznaczna fascynacja 
obumarłym fragmentem i jego „słabą" (nie)opowieścią o żyjącej ongiś cało
ści odzywa się także w elegijnym finale Pięknych czasów: ciemności zapadają 
nad Krakowem, sierpniowy wieczór roku 1914 przechodzi z wolna w noc.

Dzień ten przygasa. Świece zapalono.
Na Oleandrach zamek karabinu
Nie szczęka więcej i Błonia są puste.
W piechurskich butach odeszli esteci.
Włosy ich zamiótł chłopak u fryzjera.
Stoi na polach mgła i zapach dymu.

A ona, ona ma woalkę lila.
Przy świecach palce kładzie na klawisze.
I kiedy doktór kieliszki nalewa,
Pieśń, co jest dla nas wieścią znikąd, śpiewa:

Szumiały mu echa kawiarni.
Całunem się kładły na skroń1*.

Głębokim tematem tego opisu jest oczywiście zmierzch belle époque, do
mknięcie młodopolskiej formacji kulturowej. Wojna, której początek wy
znacza tu wymarsz I Kadrowej z Oleandrów, kończy przygodę „poetów 
w pelerynach" i „długowłosych muz", tak jak w innej opowieści (skądinąd 
uwielbianej przez Miłosza) wybuch tej samej wojny kończy lata duchowej 
wędrówki i nauki młodego hanzeaty, posłanego z portowego miasta do al
pejskiego sanatorium...

Taki jest elegijny sens cytowanego fragmentu - ale jakie są procedury 
jego wytwarzania? W jaki sposób Miłosz próbuje pokazać fenomen końca, 
domknięcia, wymazania pewnej formy świata? Pytanie brzmi: jak sprawić, 
aby wybuch pierwszej wojny światowej, wydarzenie zmieniające los poko
lenia, wytrącające pokolenie z wnętrza młodopolskiej formacji kulturowej* 19, 
był czymś więcej niż tylko encyklopedycznym faktem powtórzonym w dys

IK Cz. Miłosz, Traktat poetycki, s. 185; kursywa w oryginale.
19 Por. uwagi o tzw. trzecim pokoleniu Młodej Polski w: T. Lewandowski, Trzecie 

pokolenie Młodej Polski, w: idem, Spotkania młodopolskie, Poznań 2005; A. Czabanowska-
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kursie poematu? Jak sprawić, by tamta chwila wraz ze swoim znaczeniem 
wstąpiła w ciało obrazu poetyckiego, by się wyraziła w swojej językowej 
reprezentacji?

Znowu wypadnie stwierdzić - na kilka sposobów równocześnie próbuje 
działać poeta. Konwencjonalnym znakiem schyłkowości świata przedsta
wionego jest oczywiście zachód słońca nad Krakowem, stolicą Młodej Polski 
(jakże naturalny to znak u wielbiciela Pana Tadeuszal). Ale główna strategia 
gospodarza poematu jest inna: znakiem mówiącym o symbolicznym „końcu 
Młodej Polski" jest pustka. Operowanie pustką - oto najciekawszy rys obra
zowania konstruowanego przez Miłosza w finale Pięknych czasów.

Puste są Oleandry i puste są Błonia - bo już opuszczone przez oddziały 
komendanta Piłsudskiego, które teraz znajdują się gdzieś w drodze na Kielce 
i Warszawę. Pozostała jedynie cisza, zajmująca miejsce po wojskowym ha
łasie. Pustkami świeci wnętrze kawiarni: jest szansonistka i „doktór", czyli, 
jak zgaduję, bywalec lokalu, przedstawiciel miejskiej inteligencji, a zarazem 
sympatyk i przyjaciel środowiska artystycznego - czyżby chadzał do Zie
lonego Balonika? Jest zatem kobieta i jest mężczyzna „zbyt stary, aby nosić 
broń" - nie ma młodych poetów i malarzy (a może tylko „improduktywów" 
marzących o poezji i malarstwie). Pustka lokalu mówi o nieobecności, nie- 
powrotności, o przemijaniu postaci świata. Gra pustką jako znakiem osiąga 
swój punkt kulminacyjny gdzie indziej - w olśniewająco pięknym, przejmu
jącym obrazie fryzjerczyka, który zamiótł podłogę w zakładzie: włosy ścięte 
z głów świeżych rekrutów pójdą na spalenie, wojenny los samych głów jest 
bogatszy w alternatywy, ale przecież także groźny. Ten kadr jest - nie wa
ham się powiedzieć - arcydziełem Miłoszowej sztuki obrazowania.

Nośnikiem komunikatu o odejściu młodych protagonistów moderny 
(a pośrednio o końcu galicyjskiej, krakowsko-wiedeńskiej belle époque) oka
zuje się zamieciona podłoga we fryzjemi. Najlepiej chyba opisze tę sytuację 
sformułowanie pokraczne stylistycznie, ale za to eksponujące gradualność 
opustoszenia i zaniku: Miłosz pokazuje nam „podłogę po włosach po po
etach". Innymi słowy: mamy tu do czynienia ze śladem śladu.

3.
W znakomitym studium Michała Pawła Markowskiego O reprezentacji autor 
Gucia zaczarowanego ukazany zostaje jako poeta działający w ramach „apo- 
fatycznej ideologii przedstawienia językowego". Miłosz - powiada Mar
kowski - buduje swoją twórczość na przeświadczeniu o radykalnej nieprzy- 
stawalności między tym, co „jest", a tym, co „jest przedstawiane", między

-Wróbel, Złotnik i śpiewak. Poezja Bolesława Leśmiana i Leopolda Stajfa w kręgu modernizmu, 
Kraków 2009, s. 403-427.
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reprezentowanym a reprezentującym. Autor szkicu wyraźnie zaznacza, że 
taki czy inny wybór światopoglądowy sam w sobie nie oznacza dyskredy
tacji czy nobilitacji, „ideologia apofatyczna" nie jest gorsza od „estetycznej" 
ani też lepsza od „ontologicznej" i vice versa. Wydaje się jednak, że w dyskurs 
Michała Pawła Markowskiego wpisane jest pewne kryterium wartościowa
nia, czytelne, choć nie wprost ujawnione: otóż poszczególne ideologie mogą 
być mniej lub bardziej ciekawie przemyślane, lepiej lub gorzej przyswojone, 
finezyjnie lub naiwnie wykorzystane.

Jeśli wzorem Miłosza lub Barthes'a zostaniemy uwiedzeni apofatyczną ideolo
gią reprezentacji, będziemy wiecznie narzekać, że język „kłamie głosowi a głos 
myślom kłamie", albo zaczniemy się uważnie przyglądać temu, co ciekawego 
dzieje się z samą reprezentacją20.

2,1 M. P. Markowski, O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia 
i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010, s. 330.

21 Cz. Miłosz, Czytając „Notatnik" Anny Kamieńskiej, w: idem, Wiersze, t. 4, Kraków 
2004, s. 248.

O ile dobrze odczytuję porządkującą intencję tego zdania, autor Trakta
tu teologicznego jest patronem apofatyków „narzekających", autor Imperium 
znaków patronem apofatyków „przyglądających się". Miłosz to malkontent. 
Malkontentami będą ci, którzy wybierają „stronę Miłosza".

Widzę to inaczej. Postrzegam Miłosza jako poetę świadomego zwodni
czej, dwoistej, witalistyczno-mortualistycznej natury języka i prowadzącego 
z nim ciekawą grę. I do niej właśnie - a nie do narzekania na klęskę repre
zentacji - zaprasza czytelnika swoich wierszy. Tak przynajmniej dzieje się 
w mojej lekturze, o której próbowałem tu, pokrótce, opowiedzieć.

W pisarstwie Czesława Miłosza silnie obecny jest topos sztuki wyma
gającej szczególnych a moralnie dwuznacznych predyspozycji. Bodaj naj
ostrzej przeświadczenie to wyrażone zostaje w znanym wierszu poświęco
nym dziełu i osobie Anny Kamieńskiej:

Nie była wybitną poetką. Ale to sprawiedliwe.
Dobry człowiek nie nauczy się podstępów sztuki21.

Mniejsza tu o sam wartościujący osąd, jego słuszność bądź niesłuszność, 
genezę i okoliczności. Ważna jest dla mnie figura „podstępu" - implikuje 
ona wizję artysty, którego zadaniem jest coś lub kogoś przechytrzyć, wy
wieść w pole. Pokonać, ale nie frontalnym atakiem, lecz działaniem kamu
flowanym, ukrytym. Otóż myślę: właśnie „podstępny" jest stosunek Miło
sza do języka. Jeśli prawdziwe są obie koncepcje języka, „szeherezadowa" 
i „fanatyczna", jeśli natura mowy jest istotnie zwodnicza, bo niesie w sobie 
tak obietnicę życia, jak śmierci, nadzieję wieczności oraz ryzyko anihilacji, 
jeśli - dopowiedzmy - język jest trudno przewidywalny, trudno obliczalny 
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w swym ambiwalentnym działaniu... jeśli język jest taki właśnie, poeta po
winien z nim grać ostrożnie, umiejętnie, nienaiwnie. Powinien z nim grać - 
o świat, o istnienie, o życie. Chyba że nie zależy mu na takiej stawce. Mi
łoszowi zależy: jego Orfeusz zapewnia przecież, „że swoje słowa układał 
przeciw śmierci /1 żadnym swoim rymem nie sławił nicości".

Tak więc - podstępy. O ile język jest maszyną neantyzacyjną, o tyle na
leży go przechytrzyć, przymusić - nie nagą siłą, lecz fortelem - do działania 
odwrotnego. O ile język jest maszyną do generowania efektu realności, o tyle 
należy z nim współpracować. Zauważmy: autor Traktatu poetyckiego działa 
na sposób nowoczesny, ultraświadomy, przebiegły. Misję ewokowania real
ności powierza temu, co nietrwałe, fragmentaryczne, niepewne: zdekontek- 
stualizowanym przedmiotom, detalom, reliktom, pustce. Jak wielu twórców 
XX wieku, wybiera estetykę i poetykę śladu. Wie, że to, co ontologicznie sła
be - fragment tracący wartość poza całością, ułamek, odcisk w nietrwałym 
materiale - staje się mocne artykulacyjnie, potrafi wyrażać skuteczniej niż 
pełny efekt rekonstrukcji. Zna nie tylko niepewność, ale i „hojność śladu"22.

22 Por. A. Zawadzki, „Hojność śladu". O „Śniegu" Bolesława Leśmiana, „Przestrzenie 
Teorii" 2007, nr 8.0 kategorii śladu zob. m.in.: R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm 
a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, s. 103-110; idem, Literatura jako trop rzeczywistości. 
Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, passim.

23 Cz. Miłosz, Elegia na kłopoty z polszczyzną, w: idem, Wiersze, t. 2, s. 264.

Powtórzę raz jeszcze: specyfika Miłoszowego projektu poetyckiego bie- 
rze się z połączenia dwu czynników. Z jednej strony świadomość istnienia 
anihilujących mocy tkwiących w języku, z drugiej etos reprezentacji zakła
dający, że zadaniem poety nie jest uleganie owym mocom bez sprzeciwu, 
lecz dążenie do ich przechytrzenia. To, co poszczególne, to, co rzeczywi
ste, w języku może doznać uszczerbku i w języku może zostać powtórzone, 
wzmocnione, odnowione. Każde utekstowienie jest dwuznaczną, nieobli
czalną awanturą, której Czesław Miłosz bacznie się przygląda, badając moż
liwości i limity swoich narracji.

Ze Litwę nawiedzają szczególne bakcyle, 
które poetów rodzą - rzecz jest dowiedziona. 
Ale z polszczyzną u nich o tyle o ile 
i zawsze jakby dystans i jakby zasłona.

Ani pan Piecyk Wiecha, ani gałczyńskiada.
Przed tym co rdzenne skłoń się, przybyszu, w pokorze, 
Głos myślom twoim kłamie. Bardzo. Trudna rada. 
A może tak jest lepiej? Abo ja wiem. Może23.

To nie jest głos malkontenta. To raczej dopuszczenie możliwości, że 
wszystko, co ciekawe, rodzi się w sferze niedopasowania między reprezen
tującym a reprezentowanym, że temu niedopasowaniu literatura zawdzię
cza swą siłę. Traktat poetycki - jak sądzę - jest tej myśli potwierdzeniem.
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