
Rodzinny świat Czesława Miłosza 
– od mądrości ku dobroci (i z powrotem)

La Sapienza, najstarszy i największy uniwersytet rzymski, nie mógł nie przy-
pomnieć autora Campo di Fiori i Caff è Greco w stulecie jego narodzin, a zwa-
żywszy na kulturowe usytuowanie Wiecznego Miasta, w którym od staro-
żytności do dziś przecinają się drogi wielu języków i tradycji, wydaje się, że 
trudno byłoby o tytuł lepiej brzmiący w tym miejscu niż Rodzinny świat Cze-
sława Miłosza1. W oddanym do rąk Czytelnika tomie znalazły się teksty wielu 
wybitnych znawców Miłosza o międzynarodowej renomie, którzy rozważa-
ją „światowy” – wielokulturowy i wielojęzyczny – wymiar życia i twórczo-
ści pisarza. Autorzy pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Polski, 
Rumunii i Włoch tworzą w istocie prawdziwą mozaikę „szkół” krytycznych 
i punktów widzenia.

Książka ta została pomyślana jako wielogłos i seria dialogów, dotyczących 
nieraz tych samych lub też pokrewnych tematów, co szczególnie sprzyja uka-
zaniu owej „pozycji geografi cznie chwiejnej” (Ryszard Nycz) określającej eg-
zystencjalną i twórczą podróż Miłosza czy też palimpsestowego (Robert Cie-
ślak) charakteru tekstów autora Rodzinnej Europy – pisarza z Polski i z Litwy, 
twórcy europejskiego i amerykańskiego, lokalnego i globalnego zarazem.

Zbiór otwiera artykuł tylko na pozór odbiegający od głównego nurtu 
książki, bowiem perypetie instytucji kulturalnych przedstawione nam przez 
Grażynę Borkowską, redaktor naczelną „Pamiętnika Literackiego”, jednego 
z najważniejszych polskich periodyków literaturoznawczych, pokazują ów 
przedziwny splot osobistych i politycznych losów, bez którego trudno zro-
zumieć dzieło takiego pisarza jak Miłosz. Przyczyny jego zawieszenia pomię-
dzy wielkimi i małymi historiami XX i XXI wieku szczegółowo rozpatruje 
Aleksander Fiut, bliski przyjaciel poety, uznawany dzisiaj za jednego z naj-
wybitniejszych miłoszologów, który „po latach milczenia, wymuszonego za-

1 Konferencja Il Mondo Familiare di Czesław Miłosz / Rodzinny świat Czesława 
Miłosza, Rzym, 1–3 grudnia 2011.
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kazami cenzorskimi” (Borkowska), jako jeden z pierwszych pisał na łamach 
„Pamiętnika Literackiego” o twórczości poety, jeszcze zanim przyznano mu 
Nagrodę Nobla. Z rozważań tych wyłania się portret „Guliwera naszych cza-
sów”, któremu z powodu swych korzeni, społecznej i kulturowej genealogii 
oraz ze względu na nagłe zwroty historii nieustannie towarzyszy poczucie, że 
znajduje się „gdzie indziej”. To właśnie w tym kontekście, jak pokazuje Fiut, 
możliwa staje się postkolonialna lektura jego dzieła.

Nie byłaby ona zapewne tak interesująca i tak ważna dla czytelnika doby 
„płynnej nowoczesności”, w której kondycja emigranta coraz częściej staje się 
nie tyle wyjątkiem, ile normą, gdyby nie wnioski wyciągnięte z doświadcze-
nia amerykańskiej wielokulturowości, gdyby nie dążenie do zderzania z sobą 
wzbudzających podziw, ale i niepokój, przestrzeni natury i kultury z dobrze 
oswojonym krajobrazem Starego Kontynentu, o czym opowiadają eseje 
pióra Marka Zaleskiego i Tomasza Bilczewskiego. Swoją, by tak rzec, dwu-
ogniskową perspektywę dzielił Miłosz z innymi wielkimi pisarzami, którym 
dane było spojrzeć na rodzinne strony niejako od zewnątrz. Luca Bernardini 
proponuje zestawienie Miłosza z Vladimirem Nabokovem, przyglądając się 
przede wszystkim ich odmiennym wizjom kultury i literatury rosyjskiej. Po-
dejmuje on przy tym inny fundamentalny dla Miłosza temat, a mianowicie 
stosunek do Dostojewskiego, temat, któremu poświęcano już sporo uwagi, 
a którego rozległość uświadamiają nam opublikowane niedawno tomy: Rosja: 
widzenia transoceaniczne (Miłosz 2010 i 2011a). Artykuły Marii Delaperrière 
i Francesca Cataluccia przenoszą nas z kolei w zupełnie inne geografi e, gdyż 
dotyczą odpowiednio francuskich inspiracji i kontekstów dzieła Miłosza oraz 
jego zainteresowań fi lozofi cznych umieszczonych w perspektywie spotkania 
z Jeanne Hersch, szwajcarsko-polską fi lozofk ą, jedną z dwóch wybitnych, 
obok Hannah Arendt, uczennic Karla Jaspersa.

„Miłosz jak świat” (Miłosz 1998): z tym obrazem, od dawna utrwalonym 
w naszej świadomości dzięki znanej książce Jana Błońskiego, łączy się trud-
ne zadanie postawione czytelnikom przez Ryszarda Nycza, który zachęca do 
rozważenia twórczości Czesława Miłosza, jego „nowoczesnego antymoder-
nizmu” w ogólniejszych, antropologiczno-kulturowych kategoriach. Kon-
centruje się on zwłaszcza na tych czasoprzestrzennych aspektach autorskiej 
„autobiogeografi i”, które w szczególny sposób mogą się przysłużyć próbom 
rozumienia przemian i funkcji literatury w XX i XXI wieku.

Obszerną część tomu poświęcono poetyce – a raczej poetykom – Mi-
łosza. W tym kontekście pojawiają się teksty odnoszące się do kwestii po-
litycznego zaangażowania, etycznej odpowiedzialności, przynależności do 
wspólnoty czy światopoglądowej ewolucji podejmowanych przez Irenę Gru-
dzińską-Gross, Renatę Gorczyńską i Laurę Quercioli Mincer. Tekst ostatniej 
z wymienionych autorek wraz z esejem Giovanny Tomassucci tworzy dwa 
komplementarne dyskursy ogniskujące się wokół doświadczenia Zagłady. 
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Rozważania Jerzego Jarzębskiego z kolei dotyczą roli metafory w tak cha-
rakterystycznych dla twórczości Miłosza poszukiwaniach „formy bardziej 
pojemnej” i „pogoni za Rzeczywistością”. Zagadnienie autoprzekładu, wciąż 
jeszcze czekające na dokładniejsze zbadanie, podejmuje Andrea Ceccherelli 
w eseju poświęconym Świadectwu poezji / Th e Witness of Poetry, które sam 
przełożył na język włoski. Wokół wykładów harwardzkich osnuty jest rów-
nież esej Mariny Ciccarini, podczas gdy Krystynę Jaworską interesuje przede 
wszystkim niedawny włoski przekład Traktatu poetyckiego.

Wśród wątków pojawiających się w wielu tekstach ważne miejsce zajmuje 
więc kwestia „przetłumaczalności” dzieła Miłosza – temat jakże bliski zmar-
łemu w przeddzień rzymskiej sesji profesorowi Pietrowi Marchesaniemu, 
któremu pragniemy zadedykować tę książkę. W perspektywie wielokulturo-
wej recepcji dzieła autora Kontynentów nie zabrakło także pracy poświęco-
nej „paratekstom” jego twórczości; Monika Woźniak pokazuje, że obecność 
poety w krajobrazie włoskiej kultury nie jest ani oczywista, ani łatwo prze-
widywalna. Perspektywę tę dopełnia praca Agnieszki Cichoń przedstawia-
jąca szczegółowe zestawienie bibliografi czne włoskich tłumaczeń Miłosza 
w drukach zwartych i ciągłych wraz z poświęconą mu bibliografi ą przedmio-
tową. Warto też skonfrontować historię włoskiej przygody Miłosza z tekstem 
Constantina Geambaşu, pokazującym trudne przedzieranie się pisarza do 
świadomości czytelników rumuńskich w epoce postkomunizmu. „Rodzinny 
świat” Miłosza to również jego dawni i obecni czytelnicy zadomowieni w róż-
nych krajach i różnych kulturach.

Gdybyśmy chcieli podsumować krótko problematykę poruszaną w tym 
tomie, moglibyśmy stwierdzić, że jego najważniejsze węzły tematyczne do-
tyczą: 1) czasoprzestrzennego wymiaru rzeczywistych i wyobrażonych po-
dróży Miłosza kształtowanych przez miejsca i zdarzenia fundamentalne dla 
obrazu całego XX wieku oraz lat ostatnich; 2) historyczno-antropologicz-
nego wymiaru jego poetyki rozpiętego pomiędzy nowatorstwem a tradycją, 
odzwierciedlającego napięcia towarzyszące próbom zrozumienia istoty do-
świadczenia nowoczesności; wreszcie 3) kwestii recepcji, niekończącej się 
wraz z odejściem poety, oraz przekładu, pojmowanego jako miejsce i okazja 
do dialogu kultur i literatur, ale także jako przestrzeń testowania możliwo-
ści własnej poetyckiej dykcji. Ten ostatni węzeł tematyczny splata przekłady 
dzieł Miłosza z jego własną, jakże płodną, działalnością translatorską, w tym 
również z autoprzekładami.

Powtarzaliśmy zatem wielokrotnie hasło „Miłosz jak świat” – świat, któ-
ry wśród symboli, fi gur i tematów właściwych tej twórczości zajmuje miej-
sce szczególne, by przypomnieć tytuł jednego z najwspanialszych utworów: 
Świat. Poema naiwne. Wyznacza on ponadto horyzont trwającego u Miłosza 
niemal całe życie, od awangardowych początków po ostatnie chwile, obsesyj-
nego dążenia do przekraczania pęknięcia między językiem a rzeczywistością, 
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dążenia mającego przecież także swoje włoskie epizody, o których świadczą 
choćby losy wiersza Nie więcej: to tu zwiedzający Włochy, a konkretnie We-
necję, stawia kluczowe dla siebie pytanie, stojąc przed obrazem Carpaccia:

(...)
Gdybym ja mógł weneckie kurtyzany
Opisać, jak w podwórzu witką drażnią pawia
I z tkaniny jedwabnej, z perłowej przepaski
Wyłuskać ociężałe piersi, czerwonawą
Pręgę na brzuchu od zapięcia sukni,
Tak przynajmniej jak widział szyper galeonów
Przybyłych tego ranka z ładunkami złota;
I gdybym równocześnie mógł ich biedne kości
Na cmentarzu, gdzie bramę liże tłuste morze,
Zamknąć w słowie mocniejszym niż ostatni grzebień,
Który w próchnie pod płytą, sam, czeka na światło,

Tobym nie zwątpił. Z opornej materii
Co da się zebrać? Nic, najwyżej piękno.
(...)

(Miłosz 2011b: 468)

Kogo jednak obchodzi doskonałość sztuki pozbawiona „daru mądrości 
i dobroci” – wydaje się nam mówić bardzo stary, osamotniony poeta w jed-
nym z najbardziej poruszających wierszy ostatnich. Mądrość i dobroć wie-
lokrotnie pojawia się u Miłosza w kontekście namiętnej „pogoni za Rzeczy-
wistością”, o której pisze Jerzy Jarzębski, szczególnie jednak uderza u Starego 
Poety, który może jak każdy, kto czuje, że umiera, a jednocześnie pielęgnuje 
w sobie religijne pojmowanie życia (w łacińskim sensie re-ligio, czyli związku, 
łączącego z sobą wszystkie rzeczy tego świata), poddaje się działaniu swoistej 
obsesji dobroci, jak gdyby obawiał się, że w różnych momentach mu jej nie 
starczało, jak gdyby miał w pamięci słowa z Orfeusza i Eurydyki, poematu po-
święconego przedwcześnie zmarłej, dużo od Miłosza młodszej żonie Carol, 
która mówi do niego:

(...) „Jesteś dobrym człowiekiem”.
Nie bardzo w to wierzył. Liryczni poeci
Mają zwykle, jak wiedział, zimne serca.
To niemal warunek. Doskonałość sztuki
Otrzymuje się w zamian za takie kalectwo.

(Miłosz 2011b: 1295)

Kwestia mądrości i dobroci w sposób chyba najbardziej ujmujący powraca 
w rzymskim wierszu Caff è Greco: „Z wiekiem, czy też z mijaniem dwudzieste-
go wieku / Pięknieje dar mądrości i zwyczajna dobroć” (Miłosz 2011b: 924). 
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Wydaje się on jakby wyzwaniem, czy raczej wezwaniem, vocatio, apelem skie-
rowanym do nas wszystkich: to właśnie dobroć mądrości, ale przede wszyst-
kim mądrość dobroci inspiruje – także naszym zdaniem – najlepszą pracę kry-
tyczną i fi lologiczną, dialog różnych głosów, stanowisk i punktów widzenia.

Tomasz Bilczewski, Luigi Marinelli, Monika Woźniak, 
Rzym–Kraków, 25 marca 2014
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