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Poezja wobec nauki w twórczości Czesława Miłosza

„Zdarzyło mi się żyć wtedy, kiedy człowiek uwielbił labirynt swego umysłu.
To właśnie, nie co innego, oznaczała wzmożona aktywność poetów i artystów.
Zestaw słów albo kolorów na płótnie zastąpił pytania zwrócone do nieba, ziemi, 
morza, gwiazd i obłoków, skąd nie oczekiwano już odpowiedzi. Powinienem był 
się z tego cieszyć, bo przecie byłem układaczem słów. Zastanawiałem się, skąd 
wzięła się moja niezgoda.

-  Ależ tak, powiedziałem, byłem dzieckiem z prowincji, stamtąd, gdzie w wiej
skim drewnianym kościółku odprawiane były modły do Bóstwa o ludzkim ciele, 
a słońce i księżyc, wycinane w lipowym drewnie, należały do jego orszaku. Naj
zupełniej staroświecki, musiałem prostodusznie układać hymny i ody, posługu
jąc się umysłem jak papierem i piórem, nie dbając o jego szczególne honory” .

Czesław M iłosz1

Czesław Miłosz w swej twórczości poświęcił wiele uwagi kwestii statusu 
rozumu i nauki we współczesnej mu nowożytnej cywilizacji zachodniej. 
Wielokrotnie wykazuje świadomość powagi konsekwencji przyjęcia mo
delu świata wypracowanego w obrębie nauk ścisłych, dla obrazu świa
ta, według którego człowiek organizuje swoje życie2. Już na etapie edukacji szkolnej 

miał przeczuwać, że zwłaszcza obrazy świata fundowane na podstawach religijnych 
nieuchronnie ulegają podważeniu w konfrontacji z naukowym modelem kosmosu, 
tracąc swoją moc i podstawę. W Rodzinnej Europie Miłosz wspomina, że pierwszy 
odczyt jaki wygłosił w czwartej klasie gimnazjum, nosił temat: O doborze gatunków 
i o Darwinie3. Nieco dalej stwierdza, że znajdował się wówczas pod wpływem „herezji 
zapłodnionej przez zainteresowanie biologią”4. Prawdopodobną rekonstrukcję genezy 
takich refleksji znajdujemy w Dolinie Issy.

Dla lepszego zrozumienia relacji między zainteresowaniem tym tematem 
a twórczością poetycką Miłosza, warto przypomnieć sobie elementy konfliktu na linii 
religia -  nauka, które podkreśla sam noblista. Dziedziny nauki, które postrzega jako 
najbardziej problematyczne, to przede wszystkim biologia, genetyka i astronomia. 
Teoria ewolucji niepokoi go -  i nie tylko jego -  ponieważ zrównuje człowieka jako 
gatunek z innymi zwierzętami, odbierając jego życiu szczególny sens i powołanie, nie 
pozostawiając miejsca na ideę „duszy” i w konsekwencji wiarę w życie po śmierci.

1 Cz. Miłosz, Labirynt, w: tegoż, Piesek przydrożny, Kraków 1997, s. 81.

2 Pojęcia „obraz świata” używam tu za Hansem Blumenbergiem, który definiuje je jako „istotę rzeczywistości, w której i przez którą człowiek rozumie
siebie samego, kieruje swoimi ocenami, ustala swoje cele praktyczne, chwyta własne możliwości i konieczności, projektuje się w swoich istotnych 
potrzebach” . Blumcnberg sytuuje go w opozycji do „modelu świata”, który z kolei miałby być „całościowym przedstawieniem rzeczywistości em
pirycznej, uzyskiwanym stopniowo w ramach nauk przyrodniczych, uwzględniającym wspólność ich twierdzeń” (przeł. Stefan Klemczak); patrz: 
H. Blumenberg, Weltbilder und Weltmodelle, w: „Nachrichten der Gissesner Hochschulgesellschaft” , t. XXX, Gissen 1961, s. 67-75.

3 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1998, s. 89.

4 Tamże, s. 99. Por.: „Nie ufając idei wszechświata jako mechanizmu -  bardzo ładne osiągnięcia, ale nic z nich nie wynika -  dawałem sobie po
zwolenie na przesądy i składając ofiary drobnym bóstwom leśnym, byłbym zgodny z sobą, wiedząc, że postępuję absurdalnie, ale jeszcze mocniej 
wiedząc, że robię dobrze, bo łączność z siłami, które są, choć nie da się ich nazwać, wymaga gestów symbolicznych”; Rodzinna Europa, dz. cyt., 
s. 109-110.
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Również sama śmierć zostaje pozbawiona elementu sakralnego, wyjątkowej wagi. 
W jednym z tekstów Miłosz stwierdza wprost, że „wyobraźnia, którą raz nawiedziły 
obrazy łańcucha ewolucyjnego, stracona jest dla pewnej odmiany religijności. ( ...) 
Erozji ulega wiara w szczególne powołanie każdego, ujmowane w kategoriach zba
wienia i potępienia”5. Wobec tak jednoznacznego konfliktu Miłosz wyznaje, że „nie 
bardzo rozumie, jak Watykan mógł uznać teorię ewolucji, skoro nauki biologiczne są 
ukoronowaniem oświecenia i stwarzają najokropniejsze trudności, zacierając linię od
dzielającą człowieka od innych istot żywych”6. Inną problematyczną dziedziną wiedzy 
jest dla niego genetyka i wynikający z jej ustaleń determinizm, który miałby kierować 
procesem powstawania nowych istnień ludzkich, jawiących się w tym świetle jako 
wypadkowa „przypadku i konieczności” (taki tytuł nosi książka Jacąuesa Monoda - 
genetyka, na którego Miłosz powołuje się kilkakrotnie w swych tekstach). W liście 
do Thomasa Mertona pisze wręcz: „biologia, genetyka są moim prawdziwym postra
chem”7. W tym szeregu należy też wymienić fizykę i astronomię spod znaku Newto
na i Kopernika, sprzeczne tak z ludzkim doświadczeniem zdroworozsądkowym, jak 
i z przekazem Biblii, przeciwko którym buntowali się jeszcze bohaterowie Ziemi Ulroy 
zwłaszcza William Blake.

Te i wiele innych aspektów konfliktu na linii religia -  nauka dotyczą nie 
tylko pojedynczych ludzi zmagających się o własny, możliwie spójny obraz świata. 
Są one wyraźnie obecne w przestrzeni społecznej, kulturowej i cywilizacyjnej. Próbę 
opisu i diagnozy stanu tego konfliktu w wymiarze najszerszym -  całej formacji kul
turowej, do której czuł się przynależny -  podjął Miłosz, jak dobrze wiemy, przede 
wszystkim w swojej Ziemi Ulro. Nas jednak interesuje raczej poezja, niż religia. Po
zwalam sobie zacząć swoje rozważania od tej drugiej, ponieważ jej relacja do nauk 
ścisłych jest łatwiej uchwytna i została dotąd obudowana sporą refleksją teoretyczną. 
Inaczej poezja. Chcąc uchwycić istotę relacji między poezją a nauką, jaka się wyłania 
z pism Miłosza, konieczne jest uwzględnienie trzeciego typu instytucji kultury, jaką 
jest religia.

Sam Miłosz dostrzega istotną analogię między tymi dwoma rodzajami ludz
kiej twórczości. We wstępie do swojego przekładu Księgi Mądrości konstatuje, że spe
kulacje na temat mądrości jako żeńskiego pierwiastka w rzeczywistości nadprzyro
dzonej, uprawiane w Kabale, prawosławiu i gnostycyzmie, osiągają „szczyty poezji”. 
Zaraz później stwierdza, że „religia i metafizyka [w ogóle] zasługują na podziw jako 
poezja” i analogicznie „każda prawdziwa poezja nosi w sobie religię i metafizykę”8. 
Wynika to z faktu, że jak czytamy, „poetycka wyobraźnia ma w sobie jakby igłę mag
nesową, która zwraca się stale ku biegunowi sacrum, i że powtarzają się w niej sym
bole o mocy wręcz archetypalnej”9. Jedną z konsekwencji pokrewieństwa tych dwóch

5 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990, s. 44.

6 Cz. Miłosz, Polskie zżymania, w: tegoż, O podróżach w czasie, dz. cyt, s. 34. Por.: „Dzisiaj sprzecznos'ć między wszechmocą Boga i jego dobrocią
dosięgła najwyższego napięcia, i nie tylko wskutek cierpień naszego gatunku, przede wszystkim wskutek okrucieństwa przyrody pokazanego 
przez (uznaną teraz przez Watykan) teorię ewolucji” ; w, tegoż, Wierzyć na silę, tamże, s. 65.

7 Cz. Miłosz, T. Merton, Listy, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1991, s. 63.

8 Cz. Miłosz, Księgi biblijne. Przekłady z  języka greckiego i hebrajskiego, Kraków 2003, s. 515.

9 Tamże. W  tym samym tekście Miłosz zauważa, że poetycki charakter spekulacji metafizycznych „prowadzi do traktowania ich jako jałowego 
tworu wyobraźni, wartościowego jedynie w kontekście muzealnym”.
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obszarów kultury jest wspólnota zagrożeń, jakim podlegają, podobna wrażliwość na 
pewne zjawiska społeczne i historyczne. Rozwój naukowego obrazu świata niewątpli
wie jest najważniejszym z czynników mających wpływ na kondycję i status tak religii, 
jak i poezji -  i jest to wpływ zdecydowanie deprecjonujący, przynajmniej na pierw
szym etapie recepcji.

Dłuższy fragment na temat natury pokrewieństwa między poezją a religią 
znajdziemy w późnym eseju Miłosza zatytułowanym O erozji:

„W ciągu wielu stuleci sztuka i literatura zależały od wyobraźni religijnej. Póź
niej coraz więcej danych naukowych przedostawało się do wyobraźni, mącąc jej 
harmonię, równocześnie jednak wzbogacając ją o nowe elementy ( ...) . Wreszcie 
wyobraźnia ludzka stała się świecka, i tym samym literatura i sztuka znalazły się 
w obozie nauki. Bunty przeciwko temu, zwłaszcza poetów, dowodzą, że poezja 
jest głosem najgłębszych ludzkich potrzeb, z których jedną jest mitotwórcze po
szukiwanie sensu. Dlatego to poezja jest naturalnym sprzymierzeńcem religii 
i tylko niechętnie zgadza się na ujmowanie świata jako czystej przypadkowo
ści” 10.

Sytuacja, kiedy wyobraźnia „traci fundament”, wymaga od poety jakiejś re
akcji; jak to ujmuje Miłosz: „poezja musi sobie radzić w tych warunkach” . Problemo
wi temu poświęcił Miłosz w znacznej mierze swoje Wykłady o dotkliwościacb naszego 
wieku, wygłoszone w latach 1981/82 na Uniwersytecie Harvarda, wydane pod tytu
łem Świadectwo poezji. Zastanawia się tam nad możliwymi strategiami twórczymi:

„W nowoczesnej poezji dałoby się znaleźć różne w tym względzie taktyki i być 
może ich dzieje zostaną kiedyś napisane. Gdybym sam (a nie zamierzam) tego 
się podjął, brałbym programy szkolne poszczególnych dekad, wiedząc z góry, że 
znajdę w nich coraz większą dozę biologii kosztem przedmiotów humanistycz
nych, a więc języków i historii, po czym szukałbym korelacji pomiędzy przyrod
niczo zorientowanym wykształceniem i filozofią przezierającą z wierszy”11.

W swoim wykładzie Lekcja biologii Miłosz dokonuje podobnej analizy, za 
jej przedmiot obierając wiersz Wisławy Szymborskiej Autotomia. Tytuł utworu został 
zaczerpnięty z podręcznika zoologii, zaś organizująca go metaforyka odwołuje się do 
pewnego procesu, jakiemu podlega strzykwa, inaczej zwana ogórkiem morskim. Mi
łosz zauważa, że wiersz ten reprezentuje model relacji poezji wobec nauki, w którym 
twórca kultury podporządkowuje się autorytetowi nauki (w tym wypadku akceptacja 
równej pozycji człowieka i innych istot żywych), zarazem nie przyznając uprawianej 
przez siebie sztuce wyjątkowych kompetencji, uznając jej niewielką moc, jako przy
należącej do porządku fizycznego (Szymborska nazywa poezję „urwanym szeptem”) 12. 
Miłosz ocenia tę postawę jako heroiczną, bardziej radykalną i tym samym bardziej 
dojrzałą niż rozwiązanie symbolistów francuskich, pocieszających się wiarą w auto
nomiczną wartość sztuki jako przynależącej do porządku sakralnego. Jednocześnie 
stwierdza, że jest to heroizm nieco na wyrost, bowiem jego konsekwencją jest ton roz

10 O erozji, dz. cyt., s. 29-30 [podkr. K. J].

11 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji, dz. cyt., s. 44.

12 Tamże, s. 48.
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paczy brzmiący w wierszach, będących owocem tej postawy, w miejsce tonu tryumfu, 
jakiego można by się spodziewać. Czy zatem w ogóle istnieje możliwość pozytywnego 
rozwiązania interesującego nas napięcia?

Zastanawiając się nad innymi sposobami rozwiązania konfliktu na linii wy
obraźnia poetycka — naukowy model świata, warto odwołać się do wypracowanych 
już modeli relacji religia -  nauka. Wyróżnia się tutaj trzy główne podejścia. Pierwsze, 
najbardziej konfrontacyjne, opiera się na założeniu, że tylko jedna z tych dwóch ram 
światopoglądowych może być prawdziwa. Jego reprezentatywnymi przedstawiciela
mi są Bertrand Russel (autor m.in. Nauki i religii z 1935 roku) i Richard Dawkins, 
postać aktualnie forsująca ten pogląd (w m.in. niedawno opublikowanym Bogu uro
jonym). Model drugi oznacza uznanie rozdziału kompetencji obu dziedzin. Oznaczą 
to pogląd, że nauka jako sprawdzalny, intersubiektywny sposób procedowania w celu 
zdobycia wiedzy prawdziwej, porusza się w zupełnie innym porządku niż religia. Te
oretyk tego podejścia, Stephen Jay Gould, twierdził, że religia i nauka to „nie nakła
dające się magisteria” (w oryginale: Non-Overlaping Magisteria, w skrócie NOMA), 
z których oba mają wielką wagę dla rozwoju kultury. Dzięki rozłączności ich obsza
rów operowania, na których sprawują niepodzielną władzę, możliwy jest między nimi 
pokój, choć niemożliwa współpraca13. Podejście J. Monoda stanowiące istotny punkt 
odniesienia dla rozważań Miłosza, zdaje się sytuować pomiędzy pierwszym a drugim 
modelem, jako że podchodzi on do religii mocno redukcjonistycznie (uznając ją za 
program neurobiologiczny odpowiadający za zaspokojenie potrzeby wartościowania 
rzeczywistości), a jednocześnie wyznaczając jej swoisty obszar działania, na którym 
jest ona wysoce uzasadniona. Trzecie rozwiązanie jest najbardziej pokojowe i oznacza 
wiarę w możliwość (czyli wręcz konieczność) współpracy między ludźmi nauki i te
ologami. Instytucją programowo deklarującą taką wiarę jest Fundacja Templetona, 
promująca działalność naukowców godzących swoje ustalenia z poglądami teologicz
nymi (laureatem przyznawanej przez tę fundację nagrody został niedawno polski as
trofizyk, filozof i ksiądz, prof. Michał Heller). Taki pogląd zamanifestował poniekąd 
Watykan, oficjalnie przyjmując teorię ewolucji.

Nietrudno się zorientować, że przedstawione wcześniej strategie rozwiązania 
problemu, jaki dla poezji stanowią ustalenia nauk ścisłych, mieszczą się w zaprezen
towanym schemacie. „Model konfrontacyjny” przyjmowaliby w tym świetle ci poeci, 
którzy mieli odwagę „przemyślenia do końca” radykalności nowożytnych przemian 
światopoglądowych, do czego wzywa Miłosz14. Konsekwencją takiej postawy jest ko
nieczność dokonania wyboru o charakterze albo -  albo. Albo uznanie prawdy nauki 
i odebranie człowiekowi i tworzonej przez niego poezji jakiegokolwiek wyjątkowego 
statusu i tym samym sensu, albo też postawa analogiczna do gestu Dostojewskiego, 
wybierającego Chrystusa na miejsce prawdy, pomimo wiedzy o jego fałszywości, czy 
raczej mityczności (w sensie, w jakim o micie mówi Leszek Kołakowski). Tego pierw
szego wyboru zdaje się dokonywać Szymborska i cały „czarny nurt” literatury XX- 
wiecznej, będący negatywnym bohaterem Miłoszowych rozważań:

13 S. J. Gould, Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia, przcł. J. Bicroń, Poznań 2002.

14 Świadectwo poezji, s. 48.
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„Literatura i sztuka XX wieku zaprzeczają samym podstawom chrześcijaństwa.
Ich treścią jest ciągła skarga na istnienie, które jest bólem i niewystarczalnością, 
ale zamiast wyznaczać wyjątkowe, centralne miejsce człowiekowi, włączają go 
w łańcuch ewolucji, widzą w nim ruch cząstek atomu i procesów chemicznych, 
poddają go determinizmowi genów, tak że jego szczególność jako istoty całko
wicie znika” 15.

Z drugiej strony dość powszechne jest, według poety, zjawisko przymykania 
oczu na radykalnosć problemu i nadzieja na możliwość pokojowego współistnienia 
poezji i światopoglądu naukowego, na obszarze odrębnych „magisteriów”. Jak czy
tamy: „pewne strefy rzeczywistości były długo wyłączane spod władzy ślepych praw 
przez religię i zapewne dlatego pomiędzy religią a poezją istniał jakby sojusz” 16. Poe
ci, którzy zrzekli się swoich kompetencji sensotwórczych i traktowania swej sztuki 
jako „namiętnej pogoni za rzeczywistością”17 -  ta bowiem jawiła im się jako pozba
wiona immanentnego znaczenia i dostępna jedynie „szkiełku i oku” -  na rzecz na
uki, pozostawili sobie jeszcze domenę specyficznie pojętego sacrum. Sztandarowym 
przykładem takiego postępowania jest dla Miłosza postawa symbolistów francuskich, 
których sztuka miała pozostawać w sferze autotematycznych odniesień i zabaw języ
kowych, pozbawiona złudzeń co do swych zdolności mimetycznych, a jednocześnie 
przyznawana jej była wartość sakralna.

Istnieje też trzecia możliwość: „domyślenia rzeczy do końca” przy jednoczes
nym utrzymaniu wiary w realne uczestnictwo wyobraźni poetyckiej w kształtowaniu 
się nie tylko obrazu, ale i modelu świata. Koresponduje ona z najbardziej pokojowym 
z możliwych ujęć relacji religii do nauki. Taką postawę reprezentuje dwoje „mento
rów” Miłosza -  Simone Weil i Oskar Miłosz. O tych ostatnich chciałabym powie
dzieć osobno kilka słów.

Simone Weil -  jak pisze o tym we wstępie do przygotowanego i tłumaczone
go przez siebie wyboru jej pism sam Miłosz -  była przekonana, że „pomiędzy religią 
i nauką nie powinno być sporu. Cud uważała za wynik nieznanych nam, ale możli
wych do odkrycia praw. Ktokolwiek szuka prawdy, znajdzie wreszcie Chrystusa, a sto
suje się to też do naukowców, jeżeli rzeczywiście szukają prawdy” 18. Była zwolenniczką 
ścisłego determinizmu, który godziła z wiarą religijną. Stąd takie jej zdania, jak: „Bóg 
powierzył wszystkie zjawiska bez wyjątku mechanizmowi świata” i „konieczność jest 
zasłoną Boga”, a także „badanie naukowe jest tylko jedną z form religijnej kontem
placji” 19. Nie tutaj miejsce na dokładniejsze relacjonowanie sposobu, w jaki godziła 
ze sobą te dwa obrazy świata20. Tym, co nas interesuje przede wszystkim, są konse
kwencje tych poglądów dla literatury, zwłaszcza poezji. Zastanawiając się nad przy

15 Tamże, s. 21 [podkr. K. J.].

16 Cz. Miłosz, świadectwo poezji, s. 52.

17 Definicja poezji pióra Oskara Miłosza, patrz: dalsza część tekstu.

18 Cz. Miłosz, Wstęp, w: S. Weil, Wybór pism, przeł. i oprać. Cz. Miłosz, Kraków 1991, s. 10.

19 za: Cz. Miłosz, Świadectwo poezji, s. 55.

20 Należy pamiętać o takich elementach jej refleksji jak to, „że Bóg jest dobrem to pewność” . Dalej Miłosz: „Ale dobro jest całkowicie przeciwne
światu, który jest poddany matematycznej konieczności przyczyn i skutków, najzupełniej obojętnej na dobro i zło. Dlatego dla Simone Weil
Bóg jest n ie o b e c n y  i może istnieć w świecie jedynie w formie nieobecności” ; w: S. Weil, Wybór pism, s. 10-11. A także: „Nasze realne życie 
składa się więcej niż w trzech czwartych z wyobrażeń i fikcji” . Komentarz Miłosza: „te nasze urojenia pochodzą z dających się naukowo zbadać 
przyczyn. Wyobraźnia stwarza ułudy, żeby maskować naszą beznadziejną kondycję ludzką"; tamże, s. 12.
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czynami XX-wiecznych totalitaryzmów i marnej kondycji współczesnego człowieka, 
wskazywała na wielki hiatus, jaki trwa w cywilizacji Zachodu od czasów starożytnej 
Grecji, w wyniku zerwania łączności z jej tradycją przez nowożytną naukę, daremne 
próby zbudowania cywilizacji chrześcijańskiej, a także zaniechanie przez poetów peł
nienia swojej roli strażników wartości. Jak pisze Weil:

„Zasadniczą cechą pierwszej połowy XX wieku jest osłabienie i prawie zanik 
wartości ( ...) . Jestem zdania, że pisarze tego okresu, który się zakończył, są od 
powiedzialni za nędzę naszego czasu (...) . Nawet nauka nie posiada już kryte
rium wartości, odkąd skończyła się nauka klasyczna. Ale pisarze byli z natury 
swego zawodu strażnikami straconego dziś skarbu, a tymczasem niektórzy z nich
0 tej stracie odzywają się z dumą”21.

Weil wyraża jednak nadzieję, że okres ten zbliża się do końca, możliwego 
wówczas, gdy zarówno nauka, jak i literatura zaczną spełniać swoje prawdziwe zada
nia22.

Na czym miałoby polegać niespełnianie przez naukę jej „prawdziwych za
dań”? Chodzi tu przede wszystkim o problem dostrzegany zarówno przez Simone 
Weil, jak i Oskara Miłosza, podkreślany wielokroć również przez polskiego poetę23. 
Mianowicie -  pewne przesunięcie pomiędzy naukowym modelem świata, jaki dociera 
do „zwykłych ludzi” poprzez przysłowiowe „lekcje biologii” , a modelem faktycznie 
wypracowanym w naukach ścisłych:

„Tkanka społeczna przyswaja pochodne nauki z opóźnieniem, toteż przeniknę
ły w nią dopiero niedawno pojęcia i wyobraźnia zrodzone przez naukę wieku 
XIX, podczas gdy nowy obraz świata, nieśmiało rysujący się w nowej nauce, 
ten, w którym cudowność ma swoje pełnoprawne miejsce, jeszcze nie zdołał się 
upowszechnić”24.

I w innym miejscu:

„Ruch, który nas unosi, jest tyleż niszczący, co przygotowujący środki przeciw 
zniszczeniu. Na próżno byśmy marzyli o ziemi, skąd wygnana zostałaby nauka
1 technika. Wręcz przeciwnie, tylko dalszy rozwój nauki i techniki może zapo
biec zanieczyszczeniu środowiska naturalnego i ochronić od głodu mieszkańców 
planety. Podobnie jest ze zwulgaryzowanym światopoglądem naukowym, które
go zaszczepianiem zajmuje się szkoła”25.

O tym, że dalszy rozwój nauki oraz popularyzacja jej dotychczasowych

21 S. Weil, Wybór pism, dz. cyt., s. 56.

22 Tamże, s. 17.

23 „Osobiście wierzę, że odkrycia naukowe X X  wieku sprzyjają religii, w przeciwieństwie do odkryć wieku poprzedniego. Teoria względności, czyli 
obalenie wiecznego czasu i wiecznej przestrzeni, nie może nie zaowocować obrazem Boga mistyków, sprzed czasu, przestrzeni i materii. Wieczna 
przestrzeń Newtona narzucała obraz nieskończonej rozciągłości poprzedzającej stworzenie wszechświata. Wieczny czas łączył się z obrazem linii 
rozciągającej się nieskończenie w przód i w tył. Stąd brały się pokusy utożsamienia Boga z Naturą. Hipoteza Wielkiego Wybuchu wprowadza 
pojęcie «Przed», bez czasu, przestrzeni i materii, i prawdopodobnie nie powstałaby bez teorii względności” ; w: Cz. Miłosz, Polskie zżymania, dz. 
cyt., s. 35.

24 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji, s. 55-

25 Tamże, s. 59. Podobnie wypowiada się Miłosz w jednym ze wstępów do swoich tłumaczeń biblijnych: „niewykluczone, że upłynie sto lar, zanim 
obraz nauki zmieni się w świadomości ogółu w wyniku odkryć nowoczesnej fizyki na mniej sprzeczny z dogmatami chrześcijaństwa"; w : Cz. 
Miłosz, Księgi biblijne, dz. cyt., s. 506.



Poezja wobec nauki w twórczości Czesława Miłosza 25

osiągnięć pozwoli na przywrócenie „cudowności” należnego jej miejsca i uprawnioną 
współpracę ludzkiej działalności naukowej i poetyckiej oraz refleksji teologicznej, 
przekonany był Oskar Miłosz. Jak zaświadcza jego młodszy krewny i kolega po fachu, 
uważał on, że po apokaliptycznej katastrofie, do której zmierza ludzkość (a którą 
sytuował około roku 1944), „ma nastąpić era ludzkości odrodzonej, pogodzenia re- 
ligii i nauki, triumf jednego powszechnego Kościoła”26. Miałaby tego dokonać nowa 
nauka, „wyzbywając się newtonowskiej fizyki i wyciągając dostatecznie daleko idą
ce wnioski z odkryć Einsteina”27. Miałoby to istotne konsekwencje dla poezji, którą 
Oskar Miłosz definiował jako „namiętną pogoń za Rzeczywistością”, mającą swój po
czątek „w samym rdzeniu Powszechnego Bytu (...) i związaną ściślej niż jakikolwiek 
rodzaj ekspresji z duchowym i fizycznym Ruchem, który zapładnia i któremu wska
zuje drogę” 28. Co ciekawe, Czesław Miłosz interpretuje to zdanie jako wskazujące 
na zdolność poezji do generowania Ruchu -  przemiany — i w ten sposób również 
przyczynianie się do odkryć naukowych29. Dla nas szczególnie istotne jest stwierdze
nie Oskara, że „poezja jutra narodzi się z naukowej i społecznej transmutacji, jaka 
dokonuje się przed naszymi oczami”30, zaś jej „formą będzie zapewne forma Biblii: 
swobodnie płynąca proza wykuta w wersetach”31.

Niewątpliwie poglądy Oskara Miłosza miały na Czesława niebagatelny wpływ 
i to od ich pierwszego spotkania w latach 30., jeśli nie wcześniej. Proponowany przez 
starszego poetę model relacji między nauką a poezją (i religią) odpowiadał Miłoszo
wi bardziej niż model konfrontacyjny (albo -  albo), a także model NOMA, czyli, 
w uproszczeniu, niewchodzenia sobie w drogę różnych obrazów świata. W jednym ze 
swoich późnych tekstów stwierdza, że „ktokolwiek traktuje religię [w to miejsce mo
glibyśmy wstawić słowo „poezję” -  K.J.] poważnie, powinien starać się jak najbardziej 
zaostrzyć jej konflikt z obrazem świata narzuconym przez zwycięską naukę i techno
logię, zamiast łatać pęknięcia i utrzymywać na zewnętrzny, a nawet wewnętrzny uży
tek, że nie są one niebezpieczne”32. Zarazem nie chciał rezygnować ani z wyobraźni 
religijnej, stanowiącej według niego bazę twórczości poetyckiej, ani z uznania racji 
nauki, co oznaczałoby cofanie się do czasów przednowoczesnych. Dlatego z nadzieją 
wyglądał ku nowym propozycjom nauki.

Jakie były tego konsekwencje dla jego poezji? Z jednej strony będzie to nie
wątpliwie „szukanie w języku biblijnym miary i wzoru dla poezji”. Wiąże się z tym 
z jednej strony Miłoszowy projekt przekładu wybranych ksiąg biblijnych33, z drugiej

26 Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, 219.

27 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji, s. 26. Pełny tekst artykułu-manifcstu Oskara Miłosza Kilka słów o poezji w przekładzie Czesława w: Cz. Miłosz, 
Prywatne obowiązki, Kraków 2001, s. 51-56.

28 Tamże, s. 27.

29 Tamże, s. 38.

30 Tamże, s. 35.

31 Tamże, s. 37.

32 Cz. Miłosz, O erozji, dz. cyt., s. 24-25.

33 Zauważmy, że tc, które wybrał do tłumaczenia, wyraźnie łączą w sobie element poetycki z religijnym, będąc z jednej strony tekstami arty
stycznymi, starannie zorganizowanymi metrycznie, a z drugiej zawierając wiele symboli poruszających wyobraźnię czytelnika należącego do
zachodniego kręgu kulturowego, przyjmującego obraz świata oparty na rcligii judcochrzcścijańskiej. Wybór Miłosza, by zająć się pracą służącą
popularyzacji, udostępnieniu tekstów biblijnych czytelnikowi polskiemu w przekładzie dokonanym w odpowiednim (hieratycznym) rejestrze 
języka, należy zatem interpretować jako działanie na rzecz utrzymania powagi i aktualności poezji i religii wobec ekspansji cywilizacji naukowej 
i technicznej.
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zaś fakt, że jego późne wiersze zdają się dążyć do formy „swobodnie płynącej pro
zy wykutej w wersetach” , jaką przepowiadał poezji „nowej ery” Oskar. Jednocześ
nie Miłosz zauważa inną cechę, jaką powinna posiadać poezja pozostająca w zgodzie 
z ustaleniami najnowszej nauki:

„Jak się zdaje, nowe propozycje nauki sprzyjają jednej szczególnej odmianie wy
obraźni, odmianie kultywowanej przez mistyków, którzy nigdy nie byli skłon
ni opowiadać nam o swoich przeżyciach, bo język nie dostarczał im po temu 
adekwatnych środków. W swoich pismach nieraz medytowali nad względnością 
czasu i przestrzeni, tak więc odkrycia Einsteina zdawały się wychodzić naprze
ciw ich intuicjom”34.

Następnie przykłada tę miarę do własnej osoby i twórczości:

„Jako poeta wszystko zawdzięczam latom medytacji, której mogę nadać miano 
religijnej, a nawet mistycznej, i która niewiele różni się od modlitwy. Z tym, 
że jej przedmiotem były czas i przestrzeń zupełnie inne, niż jak się je pojmuje 
w XIX wieku. Nie mogę nic tutaj jasno ująć, jakkolwiek owoc tej medytacji jest 
zawarty w moich wierszach, często w trudnym do opisania kształcie. Igła mego 
kompasu skierowana była poza czas i przestrzeń i jedynie w ten sposób nadawa
łem rzeczywistości ład hierarchiczny”35.

I tutaj wracamy do pytania, jakie poeta zadał sam sobie w przywołanym na 
początku cytacie z Pieska przydrożnego: „skąd wzięła się moja niezgoda?”. W przywo
ływanym już tekście O erozji Miłosz bierze pod uwagę dwie odpowiedzi -  pierwszą, 
zgodną z propozycją z Pieska przydrożnego (przyczyną niezgody był fakt, że samo wiel
biąca sztuka spod znaku Mallarmego jest możliwa tylko w sytuacji braku wiary reli
gijnej, a Miłosz, jak sam deklaruje, wierzył) i drugą: „w mojej wczesnej młodości mój 
religijny temperament natrafił na problemy nowej fizyki w dziełach mistycznych mo
jego kuzyna Oskara Miłosza i zacząłem rozmyślać o konflikcie między nauką a religią 
w nowy sposób. Innymi słowy, zamiast bronić pozycji drogich przeszłości, zacząłem 
zwiedzać obszar, który, jak myślę, wiele obiecuje poetom jutra”36. Dzięki temu młody 
poeta nie był wystawiony na pokusę bagatelizowania zaistniałego konfliktu, ale zyskał 
możliwość takiego jego rozwiązania, które miało szansę stać się owocne dla twórczo
ści poetyckiej -  w przeciwieństwie do pesymistycznych i przez to jałowych (w ocenie 
noblisty) dzieł literatury XX wieku, a także tych, które ten konflikt pozostawiają nie
rozwiązanym (w efekcie dość pretensjonalnych i w istocie naiwnych).

W swoim wystąpieniu chciałam zwrócić z jednej strony uwagę na analogię 
między relacjami nauka -  religia i nauka -  poezja, na którą wskazuje w swych tekstach 
Czesław Miłosz, a z drugiej na konsekwencje, jakie ta analogia ma dla statusu poezji 
w świecie współczesnym i dla samej formy poetyckiej. Podejmowane przez Miłosza 
na przestrzeni całego życia próby konsekwentnego przemyślenia do końca skutków, 
jakie dla twórczości poetyckiej i wiary religijnej mają ustalenia nauk ścisłych, dały

34 Cz. Miłosz, O erozji, s. 30.

35 Tamże, s. 31.

36 Tamże.
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mu wgląd w różne możliwe modele rozumienia tej relacji. Mimo że wiele wskazuje 
na to, że skłaniał się głównie ku modelowi współpracy w wersji wypracowanej przez 
Oskara Miłosza i Simone Weil, rozumiał także doskonale racje osób dokonujących 
wyboru o charakterze albo -  albo, a także tych chroniących się w modelu NOMA. 
Przedstawiony przeze mnie zarys problematyki traktuję jednocześnie jako wstęp do 
analizy samej poezji Miłosza pod kątem cech, jakie przypisywał poezji „nowej ery” 
-  jej zakorzenienia w tradycji biblijnej oraz inklinacji mistycznych, czyli wybiegania 
poza czas i przestrzeń (takie, jak je pojmował XVIII i XIX wiek). Pewną przestrogę, 
a jednocześnie przewrotną zachętę do tego typu badań sformułował sam Miłosz: „nie 
mogę nic tutaj jasno ująć, jakkolwiek owoc tej medytacji jest zawarty w moich wier
szach, często w trudnym do opisania kształcie” .
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