
ROZDZIAŁ CZWARTY

Gnostyckie „wcielenie”

a) Poezja jako świadectwo

Koncepcja autora substancjalnego, przyjmowana często wobec 

twórczości Miłosza, pozwala na jej badanie na podstawie dostęp-

nych tekstów – eseistyki, powieści, wywiadów, epistolografii, wykła-

dów. Badanie te zmierzają do odczytania doświadczeń egzystencji 

autora jako kontekstu jego poezji. Niektóre interpretacje1 przyjmu-

ją implicite, iż wiersze Miłosza, chociaż autor przybiera jako pod-

miot liryczny określoną maskę albo wchodzi w określoną rolę, są 

zapisem autentycznego doświadczenia egzystencji, które otrzyma-

ło rangę poetyckiego świadectwa. Asumpt do przyjęcia tej autobio-

graficznej perspektywy wobec poezji autora Trzech zim dają pro-

gramowe wypowiedzi poety. Jako autor Świadectwa poezji – cyklu 

sześciu odczytów wygłoszonych na Uniwersytecie Harvarda – dale-

ki jest on od programu zaprzęgnięcia Ariela poezji do pługa służby 

społecznej, z drugiej strony izolacjonizm bohemy uznaje za brze-

mienne w skutkach dziedzictwo poezji zachodnioeuropejskiej. Pro-

klamacja rozdźwięku między symbolistami (Baudelaire, Rimbaud, 

Mallarmé) a publicznością ogłoszona była – zdaniem Miłosza – 

jako manifest niewiary w Wiek Postępu zapoczątkowany w 1848. 

„Co jest tu istotne, to przekonanie jasno sformułowane przez sym-

bolistów francuskich, że skala wartości, jakiej hołdują dobrze myś-

lący obywatele jest już martwa, że jej fundament, religia, jest wy-

drążona od środka i że sztuka przejmuje jej funkcję jako jedyne 

miejsce sakralnego” [ŚP, s. 21]. 

Jednak koncepcja „sztuki dla sztuki” – zdaniem Miłosza – obez-

władniła poezję w zderzeniu z wydarzeniami, jakie przyniósł wiek 

XX. „Poezja dwudziestego wieku odziedziczyła zasadniczy spór bo-

hemy z bourgeois, filistrem, i nie trzeba o tym zapominać. Nie było 

to najlepsze przygotowanie do spotkania z rzeczywistością, która 

olbrzymiała, dotykalna, coraz groźniejsza z każdą dekadą i coraz 

bardziej wymykająca się umysłowi” [ŚP, s. 22]. 
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Tym większe uznanie okazuje Miłosz swemu dalekiemu krewne-

mu, zaliczanemu do drugiej fali symbolistów Oskarowi Miłoszowi, 

podzielając jego diagnozę przedstawioną w Kilku słowach o poezji2. 

Według Czesława Miłosza, jego francuskojęzyczny krewny: „Wobec 

poezji jemu współczesnej zachowywał dystans, znajdując w niej 

wierny obraz sytuacji zupełnego zagubienia” [ŚP, s. 24]. Oskar 

Miłosz należący jako umysłowość, zdaniem młodszego Miłosza, do 

romantyzmu: „nie sądził, że poezja może bezkarnie odwrócić się 

plecami do publiczności” [ŚP, s. 25].

W odwrocie tym widział on słabość estetyzmu, który odmawiając 

możliwości zrozumienia sztuki przez ludzi przeciętnych, stwarza 

alibi dla pogrążania się poetów w mroku subiektywnych rojeń bę-

dących przejawem chorobliwego indywidualizmu. Wykładnia Cze-

sława Miłosza, sformułowana na podstawie lektury Kilku słów 
o poe zji, daje umocowanie tezie rozwiniętej w całym cyklu jego od-

czytów, iż poezji polskiej powyższa krytyka nie dotyczy, gdyż na tle 

europejskim nie dzieli jej przepaść: „pomiędzy poetą i wielką ro-

dziną ludzką” [ŚP, s. 35].

Według Miłosza stało się tak, ponieważ poeci w Polsce przeła-

mywali bariery dzielące ich od publiczności. Istotą ich powodze-

nia jest sposób, w jaki traktują doświadczenia rzeczywistości bę-

dące tworzywem poezji: „Nastąpiło w niej szczególne spotkanie 

jednostkowego z historycznym, co znaczy, że wydarzenia spadają-

ce na całą zbiorowość są odbierane przez poetę jako dotykające go 

w sposób najbardziej osobisty. Poezja wtedy nie jest alienowana 

czyli zgodnie z etymologią tego terminu nie jest cudzoziemką 

w społeczeństwie” [ŚP, s. 76]. 

b) Poezja jako zapis doświadczenia przetworzonego

Przeżywanie przez poetę historyczności jako „najbardziej osobiste” 

jest więc możliwe dzięki otwartości na doświadczenie zbiorowe. Mi-

łosz tę zdolność dostrzegł u Oskara Władysława Miłosza, gdyż on: 

„Potępia poezję, która jest nie więcej niż drobnostkową wprawką 

i żąda, aby wiersz był wyrazem tego, co nazywa wewnętrzną operacją, 

a co zapewne oznacza takie przetworzenie osobistych doświadczeń, 

że stają się one uniwersalne, dostępne dla wszystkich” [ŚP, s. 26]. 
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