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rencjê i zapêdy likwidatorskie (jako egzemplaryczn¹ mo¿na przyj¹æ ewolucjê stanowiska
Kridla: �od maksymalistycznej koncepcji krytyki to¿samej z nauk¹ � do absolutyzacji na-
uki, obejmuj¹cej t a k ¿ e  krytykê� � cyt. na s. 70). O zajmowanym w sporze miejscu (kry-
tyka i literaturoznawcy) decyduj¹ wydarzenia planu szczegó³owego, czyli stosunek do
kategorii wêz³owych: warto�ciowania i obiektywizmu. Pogl¹dy polaryzuj¹ siê na linii: su-
biektywizm (ujmowany jako zaleta dyskursu krytycznego) � scjentyzm (rozumiany neo-
pozytywistycznie). Krytyka podlega w nich hierarchicznym przemieszczeniom: od ca³ko-
witego podporz¹dkowania literaturoznawstwu (Kridl, Troczyñski) po panowanie nad ca-
³ym obszarem wypowiedzi metaliterackich (Ko³aczkowski, Elzenberg). Liczba bytów w tym
obszarze jest wzglêdna (historycznie), tym bardziej ¿e redukcji lub autonomii w relacjach
z nauk¹ towarzysz¹ analogiczne filiacje ze sztuk¹ (�skrachowany poeta� jest najczê�ciej
wrogiem scjentyzmu � choæ akurat nie twórca sformu³owania). Oczywi�cie, w opisanych
relacjach definiuj¹ siê (po�rednio) równie¿ pozosta³e funkcje krytyki. Analiza Skórczew-
skiego ³¹czy dwa klasyczne w polskim literaturoznawstwie ujêcia problemu: anga¿uj¹c¹
narzêdzia poetyki koncepcjê G³owiñskiego (Próba opisu tekstu krytycznego) i komunika-
cyjno-retoryczn¹ S³awiñskiego (Funkcje krytyki literackiej). Funkcja operacyjna, któr¹ autor
nazywa pragmatyczn¹ i której � po metakrytycznej � po�wiêca najwiêcej uwagi, jest wi-
dziana jednocze�nie jako jêzyk i jêzyk poznawczy, ekspresja i perswazja. Obserwowane
style (potoczny, publicystyczny, artystyczny, naukowy, ideologiczny, �neutralny�) reprezen-
tuj¹ racje �wiatopogl¹dowe i performatywne cele komunikacji. Bogactwo wypowiedzi, któ-
re autor � przypomnijmy � uzna³ za najwa¿niejsz¹ cechê okresu, zosta³o w narracji Skór-
czewskiego spacyfikowane i podzielone na przejrzyste (ale nie schematyczne) diachronicz-
ne wi¹zki i skupienia � a wiêc: wyja�nione. Dodajmy, ¿e zrobiono to przy szerokim rozumieniu
�sporu�, obejmuj¹cym wszelk¹ znacz¹c¹ kontrowersjê, niekoniecznie popart¹ pragmatycz-
n¹ sytuacj¹ �sporu�, czyli spotkaniem (tekstowym) antagonistów.

Gdyby istnia³ taki zwyczaj, to obszerne uogólnienie wyników badawczych Skórczew-
skiego (zw³aszcza s. 347�350) nale¿a³oby przytoczyæ in extenso. Pozostaje zadowoliæ siê
stwierdzeniem, ¿e ich warto�æ poznawcza potwierdza celowo�æ przedsiêwziêcia, maj¹ce-
go stanowiæ �takie ogarniêcie miêdzywojennych dyskusji w krytyce i wokó³ niej, które
pozwoli ukazaæ � na tle przeobra¿eñ zachodz¹cych w kulturze, humanistyce, przemian
umys³owych, wydarzeñ politycznych, spo³ecznych � kszta³tuj¹c¹ siê wówczas krytyczno-
literack¹ s a m o � w i a d o m o � æ� (s. 20). Dla realizacji zamierzenia �spór� � kategoria
w³a�ciwie nieteoretyczna � okaza³ siê przekrojem skutecznym: opisa³ ewolucjê motywu
delimitacyjnego (��wiadomo�ci pogranicza�), formowanie siê repertuaru gatunkowego i re-
torycznego dyskursu krytycznego, z wyk³adników tekstowych wydoby³ czynniki zmien-
no�ci dyskusji metakrytycznej. Skórczewskiemu poza tym, co powiedziano, uda³a siê tu
rzecz szczególna: systematyczny opis tego, co jakby z natury niesystemowe, odsy³aj¹ce
do indywidualnych � czêsto nieracjonalnych � motywacji dzia³añ ludzkich.

    Maciej Gorczyñski

A l e k s a n d e r  F i u t, W STRONÊ MI£OSZA. (Indeks: Kamil Kasperek). (Kraków
2003). Wydawnictwo Literackie, ss. 278, 2 nlb.

1
W artykule z 1973 r. diagnozuj¹cym ówczesny stan polskiej poezji Jan B³oñski za-

uwa¿y³: �W Dwudziestoleciu poezja francuska rozwija³a siê jakby miêdzy Bretonem
a Valérym, rosyjska � miêdzy Majakowskim a Mandelsztamem. Mo¿e wiêc porównanie
Przybosia z Mi³oszem nie bêdzie bez po¿ytku� 1.

1 J. B ³ o ñ s k i, Bieguny poezji. W: Odmarsz. Kraków 1978, s. 203.
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W tej opozycji twórczo�æ Przybosia wi¹¿e siê z przekonaniem, ¿e powo³anie poety to
�sprawdzanie i poszerzanie mo¿liwo�ci s³owa�, a nie poszukiwanie drogi ku absolutowi 2.
Z kolei pisarstwo Mi³osza � chocia¿ nie nale¿y w nim, zdaniem B³oñskiego, dopatrywaæ
siê postawy d¹¿enia do odnalezienia �sakralnego �ród³a Prawdy� � otwiera siê na potrzebê
transcendencji 3.

Aleksander Fiut w ksi¹¿ce W stronê Mi³osza tylko raz bezpo�rednio odwo³uje siê do
zarysowanego przez B³oñskiego dwubiegunowego modelu wspó³czesnej poezji polskiej
(omawiaj¹c problem recepcji poetyckiej dzie³a Mi³osza, zob. s. 249). Warto jednak o ist-
nieniu owego modelu przypomnieæ, pozwala to bowiem lepiej zrozumieæ, na czym polega
specyfika ujêcia przez Fiuta charakteru Mi³oszowej twórczo�ci, a po�rednio t³umaczy te¿
sens tytu³u jego pracy.

W tym tytule ukryte jest osobiste wyznanie badacza, expressis verbis sformu³owane
we wstêpie: �Dlaczego wybra³em »stronê Mi³osza«? Poniewa¿ on w³a�nie, w moim prze-
konaniu, obiecuje szczególnie pasjonuj¹ce przygody intelektualne, karko³omn¹ nieraz
wyprawê na tereny wci¹¿ ma³o zbadane, a nieraz dziewicze. Pozwala zobaczyæ rzeczy na
pozór dobrze znane, je�li nie lepiej, dok³adniej, to na pewno � inaczej� (s. 7).

To sam autor wybiera �stronê Mi³osza� jako przestrzeñ szczególnie mu blisk¹ my�lo-
wo i artystycznie.

Ów tytu³ odnosi siê te¿ jednak do perspektywy porównawczej, w której ujmowana
jest tu twórczo�æ Mi³osza (zestawianego m.in. z Norwidem, Gombrowiczem, Witkacym,
Venclov¹, Herbertem; z dzie³ tych pisarzy wybiera badacz to, co jest w nich niejako zwró-
cone �w stronê Mi³osza�), a zarazem i do formu³owanych przez Fiuta diagnoz dotycz¹-
cych ca³o�ciowego obrazu twórczo�ci autora Traktatu teologicznego, do propozycji rozu-
mienia tego, co mo¿na by w poezji okre�liæ jako �strona Mi³osza�.

Na czym polega specyfika utworów tego pisarza, przekonuj¹co pokazuje Fiut w ana-
lizach wczesnych jego tekstów, wskazuj¹c w nich sygna³y najwa¿niejszych problemów
wystêpuj¹cych w pó�niejszych, dojrza³ych dzie³ach.

W li�cie do Jaros³awa Iwaszkiewicza wyznawa³ Mi³osz: �nie mogê u³apiæ rzeczywi-
sto�ci; �wiat po prostu przecieka mi przez palce� 4. Ów cytat pe³ni w omawianej pracy
funkcjê komentarza do jednego z dwóch debiutanckich utworów Mi³osza, do wiersza Kom-
pozycja, w którym, zdaniem Fiuta, autor �Zawar³ [�] w formie skondensowanej i w b³y-
skawicznym skrócie swoje g³ówne tematy, a tak¿e najbardziej zasadnicze za³o¿enia w³a-
snego jêzyka poetyckiego� (s. 16). G³ówne tematy, o których tu mowa, to problem napiê-
cia miêdzy pragnieniem dotarcia do samej istoty rzeczywisto�ci a ograniczeniami jêzyka
poetyckiego oraz kwestia poczucia utraty zakorzenienia w sakralnym dziedzictwie, nie-
mo¿no�ci powrotu do wiary naiwnej, ¿arliwej.

Teza, ¿e wczesna poezja Mi³osza zapowiada tematy podjête i rozwiniête w jego doj-
rza³ej twórczo�ci, w pe³ni przekonuje, a w odniesieniu do niektórych tekstów okazuje siê
szczególnie interesuj¹ca, np. w przypadku wskazania motywu �ciemnej iluminacji� w m³o-
dzieñczym wierszu Teatr pche³ (zob. s. 19). Nie wszystkie argumenty maj¹ce stanowiæ jej
uzasadnienie da siê jednak przyj¹æ bez w¹tpliwo�ci. Trudno siê zgodziæ, ¿e fragment Ro-
dzinnej Europy, w którym mowa jest o do�wiadczeniu braku jakiegokolwiek poczucia
wspólnoty z uczestnikami liturgii w wileñskim ko�ciele �w. Jerzego, mo¿na potraktowaæ
niemal jako �prozatorski wariant Kompozycji� (s. 17). Motywy liturgiczne w tym wierszu
raczej wzmacniaj¹ katastroficzn¹ wizyjno�æ ca³ego utworu, ni¿ s³u¿¹ wyra¿eniu poczucia
pustki obrzêdu religijnego. Uczestnik nabo¿eñstwa s³uchaj¹cy kazania mnicha o wojnie,

2 Ibidem, s. 201.
3 Zob. ibidem, s. 207. Przywo³any przez B³oñskiego cytat to sformu³owanie J. P r o k o p a

(Lekcja rzeczy. Kraków 1972, s. 208).
4 Bibl. Instytutu Badañ Literackich PAN, rkps Zb. W³. 169/1, s. 13.
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�któr¹ wiedziemy ze �wiatem�, wyznaje tu przecie¿, nie obojêtny na liturgiê, ale ni¹ poru-
szony:

i d³ugo bije we mnie echo:
bracia moi �mieræ jest wielkim grzechem 5.

Dlatego te¿ nie³atwo przystaæ na porównanie tego wiersza Mi³osza ze scen¹ z Porno-
grafii Gombrowicza, w której uczestnicz¹cy we Mszy �wiêtej bohaterowie powie�ci do-
�wiadczaj¹ nagle kosmicznej pustki, stanu zawieszenia w ca³kowitej pró¿ni, pozbawiaj¹-
cej liturgiê jej znaczenia.

Frazê z Kompozycji mówi¹c¹ o �mierci jako wielkim grzechu mo¿na by natomiast
potraktowaæ jako zapowied� wielkiego tematu dojrza³ej twórczo�ci Mi³osza � afirmacji
istnienia. Bardzo wyra�nie dochodzi ona do g³osu we fragmencie poematu Gucio zaczaro-
wany:

Dane by³o ¿ycie, ale niedosiê¿ne.
Od dzieciñstwa do staro�ci ekstaza o wschodzie s³oñca 6.

Podobieñstwo miêdzy wyra¿on¹ tu refleksj¹ a my�l¹ zawart¹ w li�cie Mi³osza do
Iwaszkiewicza (�nie mogê u³apiæ rzeczywisto�ci; �wiat po prostu przecieka mi przez pal-
ce�) jest bardzo wyra�ne. Marian Stala szkic umieszczony we w³asnym wyborze poezji
Mi³osza zatytu³owa³ Ekstaza o wschodzie s³oñca, owe dwa przywo³ane wersy poematu
okre�laj¹c jako mo¿liwe �najkrótsze wprowadzenie w poetyckie dzie³o Czes³awa Mi³o-
sza� 7. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e obydwaj wybitni znawcy twórczo�ci autora Gucia za-
czarowanego po�rednio wzajemnie potwierdzaj¹ swoje odczytania jego poezji; Fiut,
przypominaj¹c list do autora Oktostychów, wskazuje na bardzo wcze�nie sformu³owane
przez Mi³osza, zasadnicze dla zrozumienia jego dzie³a, przekonanie, ¿e istota rzeczywi-
sto�ci jest �niedosiê¿na�, przekonanie, które z kolei Stala uznaje za konstytutywne dla tej
poezji.

Zasadniczy, ujawniaj¹cy siê ju¿ w owych wczesnych tekstach Mi³osza rys ca³ej jego
twórczo�ci ma, zdaniem Fiuta, profil metafizyczny � w szerokim rozumieniu �metafizycz-
nego w literaturze� 8 jako tego, co duchowe, a nierzadko w omawianej pracy to¿same z tym,
co sakralne � mimo ¿e poeta �w przedwojennej twórczo�ci odszed³ od owej drogi, b¹d�
kuszony � w Poemacie o czasie zastyg³ym � spo³eczno-polityczn¹ problematyk¹ i dora�-
nym zaanga¿owaniem w sprawy bie¿¹ce, b¹d� ulegaj¹c � w Trzech zimach � mrocznym,
zagadkowym, wieloznacznym, symbolistycznym wizjom, które podyktowa³ mu daimo-
nion� (s. 16).

Ów metafizyczny profil ukszta³towany jest za� przede wszystkim przez refleksjê o by-
cie. My�l o ontologicznym charakterze podstawowych dylematów Mi³osza � ujawniaj¹-
cym siê w poczuciu niedosiê¿no�ci ¿ycia, niemo¿no�ci dotarcia do sedna rzeczywisto�ci,
dochodz¹cych do g³osu tak wyrazi�cie w li�cie do Iwaszkiewicza i w Guciu zaczarowa-
nym � wielokrotnie powraca w rozwa¿aniach Fiuta.

My�l ta najdobitniej zosta³a sformu³owana przy okazji porównania poezji Mi³osza
i Zbigniewa Herberta. Konkluzj¹ tej paraleli jest uwaga: �Mówi¹c najogólniej: jest to kon-
flikt pomiêdzy wizj¹ �wiata mocno wspart¹ na fundamencie metafizycznym a wizj¹ wspart¹
nade wszystko na fundamencie etycznym. Poezj¹ zmys³owego ol�nienia oraz niespe³nio-
nej epifanii a pow�ci¹gliw¹ estetycznie poezj¹ moralnego imperatywu, która chroniæ ma
przed naporem dwudziestowiecznego barbarzyñstwa i nihilizmu� (s. 246).

5 Cz. M i ³ o s z, Wiersze. T. 1. Kraków 2001, s. 31.
6 Ibidem, t. 3 (2003), s. 9.
7 M. S t a l a, Ekstaza o wschodzie s³oñca. O poezji Czes³awa Mi³osza. W: Cz. M i ³ o s z, Po-

ezje. Kraków 1999, s. 475.
8 O rozumieniu tego terminu bêdzie jeszcze mowa w dalszej czê�ci niniejszego tekstu.
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Ontologiczny rys �metafizycznej strony� Mi³osza nie jest jednak kszta³towany przez
prost¹, pozbawion¹ zastrze¿eñ afirmacjê bytu, przez czysty zachwyt nad fenomenem ist-
nienia. Jak zauwa¿a Fiut, poezja ta �Po³¹czy ekstatyczn¹ pochwa³ê bytu z pamiêci¹ o bólu
i unicestwieniu. Ufn¹ adoracjê Stwórcy niejednokrotnie przerwie pytaniem unde malum�
(s. 53). Pytanie o z³o pojawia siê u Mi³osza w³a�nie w kontek�cie ontologicznym. Mówi¹c
o poetyckiej demonologii autora Doliny Issy, konstatuje Fiut: �Diab³y Mi³osza nie sk³ania-
j¹ do nagannych moralnie uczynków. Podsycaj¹ wprawdzie w poecie pychê, przekonanie
o jego, jako artysty, wyj¹tkowo�ci, jedyno�ci, niepowtarzalno�ci, ale nade wszystko rani¹
oczy przera�liwymi obrazami bólu i unicestwienia, podwa¿aj¹c tym samym wiarê w to, ¿e
Stworzenie jest dzie³em dobrego i mi³osiernego Boga. Sfer¹ ich dzia³ania nie jest etyka,
lecz ontologia; s¹ depozytariuszami nie tyle negacji, co nico�ci� (s. 23).

Pewna niejednoznaczno�æ postawy poetyckiej Mi³osza � po³¹czenie pochwa³y bytu
z pamiêci¹ o bólu i cierpieniu � stanowi przy tym dla autora omawianej pracy atut arty-
styczny, jest jednym z czynników decyduj¹cych o wysokiej ocenie jego dzie³. Ten sposób
my�lenia wyra�ny jest np. w rozdziale dotycz¹cym stosunku Mi³osza do twórczo�ci Cy-
priana Norwida, Spór z �Lechit¹�. Przywo³uje w nim Fiut refleksjê z Roku my�liwego na
temat braku u Norwida i u Jana Paw³a II �skazy�, do której sam Mi³osz siê przyznaje (zob.
s. 109). W jego eseju chodzi o skazê poddawania siê urokom my�li sytuuj¹cych siê poza
nurtem katolicyzmu i polsko�ci, ale i o wszelk¹ odwagê intelektualn¹ i egzystencjaln¹,
nawet je¿eli prowadzi ona do pope³niania b³êdów. Pamiêtaj¹c o cytowanej tu ju¿ deklara-
cji Fiuta ze wstêpnego rozdzia³u jego pracy � deklaracji wyboru Mi³osza jako tego, który
obiecuje �karko³omn¹ nieraz wyprawê na tereny wci¹¿ ma³o zbadane, a nieraz dziewicze�
� mo¿na uznaæ, ¿e potrzeba skazy, o której mówi Mi³osz, jest równie¿ potrzeb¹, estetyczn¹
i intelektualn¹, badacza jego twórczo�ci.

Fiut bardzo dobitnie formu³uje tezê o religijno�ci dzie³a autora Traktatu teologiczne-
go: �refleksja religijna, przenikliwa i powa¿na, stanowi podstawowy fundament i najwa¿-
niejszy budulec ich [tj. Mi³osza i Norwida] poezji� (s. 110). Co wiêcej, sam twórca pre-
zentowany jest tu jako ten, wed³ug którego �w sporze o wzorce katolicyzmu, a tak¿e wzo-
ry polskiej religijno�ci winien siê toczyæ [�] g³ówny nurt naszej dwudziestowiecznej poezji,
a mo¿e nawet � ca³ej naszej dwudziestowiecznej literatury. Tutaj tryska jej najbardziej
orze�wiaj¹ce �ród³o� (s. 110�111). Przy tym, powtórzmy, o warto�ci Mi³oszowej religij-
nej refleksji poetyckiej decyduje, zdaniem Fiuta, cechuj¹ca j¹ odwaga my�lenia i poezjo-
wania. Stawia on nawet tezê, ¿e autor Drugiej przestrzeni �odnawia substancjê polskiej
poezji religijnej� (s. 95�96).

Ta interesuj¹ca teza niew¹tpliwie wspó³brzmi z deklaracjami samego Mi³osza. Na czym
jednak jego oryginalno�æ w dziedzinie religijnej ma polegaæ? Pisze Fiut: �Wieloaspekto-
wo�ci ogl¹du przygód w³asnej �wiadomo�ci oraz fenomenów otaczaj¹cego �wiata odpo-
wiada w poezji Mi³osza, jak wiadomo, ³amanie ustalonych regu³ gatunkowych oraz swo-
bodne przekraczanie granic, które sztucznie wytyczyli literaturoznawcy� (s. 59).

A zatem poszukiwanie �formy bardziej pojemnej�, przekraczanie granic gatunków �
oto najbardziej charakterystyczny znak twórczo�ci Mi³osza, równie¿ w jej aspekcie reli-
gijnym. Ponadgatunkowo�æ nie ogranicza siê tu jednak do sfery w¹sko rozumianej literac-
ko�ci, do dziedziny chwytów poetyckich. W rozdziale Glosy do �Traktatu teologicznego�
zauwa¿a Fiut: �¿aden z jego [tj. Mi³osza] traktatów nie mie�ci siê w ramach wyznaczo-
nych przez tytu³. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e ka¿dy z nich ³¹czy w rozmaitym
natê¿eniu i ró¿nych proporcjach podstawowe trzy sk³adniki pozosta³ych traktatów� (s. 59).

Ta uwaga, odnosz¹ca siê równie¿ do Traktatu poetyckiego i Traktatu moralnego, du¿o
wcze�niejszych od Traktatu teologicznego, �wiadczy o rozumieniu Mi³oszowych poszuki-
wañ �formy bardziej pojemnej� jako przekraczania granic nie tylko literackich i gatunko-
wych, ale i my�lowych. Zdaniem Fiuta, poetycka refleksja d¹¿y w tych tekstach do objê-
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cia ca³ej rzeczywisto�ci, bez oddzielania od siebie piêkna, dobra i prawdy. To m.in. dlate-
go Traktat teologiczny, którego �wiat poetycki zanurzony jest przede wszystkim w ¿ywio-
le prawdy, mo¿e zawieraæ równie¿ pierwiastki etyczne i estetyczne. Ta postawa artystycz-
na znajduje tak¿e wyraz w przekonaniu, ¿e jêzyk literatury �dziêki semantycznemu opa-
lizowaniu i obrazowo�ci wydaje siê porêczniejszym narzêdziem do rozpatrywania proble-
mów wiary i niewiary ni¿ suchy wywód teologa czy filozofa� (s. 60).

Postawê, o której mówi Fiut, mo¿na by okre�liæ jako antyredukcjonizm, nieufno�æ
wobec przesadnego racjonalizmu ograniczaj¹cego opis rzeczywisto�ci do tego, co empi-
rycznie sprawdzalne. Traktat teologiczny jest w pewnym sensie konsekwencj¹ poetyck¹
diagnoz sformu³owanych przez Mi³osza w Ziemi Ulro, prób¹ przywrócenia wyobra�ni jej
praw do dziedzictwa pojêæ, idei i obrazów religijnych, uwolnienia religii z getta w¹sko
pojêtej konfesyjno�ci, do którego zosta³a ona zes³ana przez cywilizacjê naukowo-tech-
niczn¹. Ten poemat i ujawniaj¹ca siê w nim postawa to równie¿ z³amanie obyczaju panu-
j¹cego � zdaniem Mi³osza � w literaturze polskiej. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e narusza tu
autor �jedno z polskich tabu, zakazuj¹ce literatom powa¿nie odnosiæ siê do religii� 9.

Nie tylko nie unikaæ problematyki religijnej, ale w zainteresowaniu ni¹ dostrzec szan-
sê � oto zadanie, które w Traktacie teologicznym Mi³osz wyznacza literaturze polskiej,
zarazem sam je podejmuj¹c. Poemat ten stanowi akt spe³nienia poetyckiego � w tym sen-
sie, ¿e realizuje on w poetyckiej praktyce bliski autorowi wzorzec artystyczny istnienia
religii w literaturze, ale i w znaczeniu sugerowanym przez pierwsze wersy Traktatu:

Takiego traktatu m³ody cz³owiek nie napisze.
Nie my�lê jednak, ¿e dyktuje go strach �mierci.
Jest to, po wielu próbach, po prostu dziêkczynienie,
a tak¿e po¿egnanie dekadencji,
w jak¹ popad³ poetycki jêzyk mego wieku 10.

Zdaniem Fiuta, ów pocz¹tek poematu �wiadczy o tym, ¿e �Autor ma �wiadomo�æ
wyj¹tkowo�ci i oryginalno�ci w³asnego przedsiêwziêcia [�]� (s. 56).

Taki s¹d jest w pe³ni spójny z jego wcze�niejsz¹ refleksj¹, ¿e Mi³osz to oryginalny
i odwa¿ny my�liciel religijny. Refleksja ta, zw³aszcza w kontek�cie Traktatu teologiczne-
go, domaga siê jednak pewnego dopowiedzenia. W Traktacie pojawia siê wyznanie:

Pomy�la³, ¿e kiedy� musi napisaæ traktat
teologiczny, ¿eby okupiæ swój grzech
samolubnej pychy 11.

Mowa tu o grzechu zwi¹zanym z samym procesem twórczym. Wed³ug Mi³osza dzie³o
poetyckie rodzi siê z pragnienia docenienia �ego�. Poetycka ekspresja zawiera w sobie �
jego zdaniem � pierwiastek szlachetnej bezinteresowno�ci, ale i egoistycznego wywy¿-
szenia osoby autora 12. U samych �róde³ aktu twórczego znajduje siê grzech pychy, posta-
wienia na piedestale w³asnego �ja�: ��wiadomo�æ roli naszego »ego« to jest �wiadomo�æ
naszego upadku� 13. Traktat teologiczny ma byæ aktem okupienia tego grzechu i w tym
w³a�nie sensie � równie¿ aktem rezygnacji z oryginalno�ci. Zarówno dowodz¹c teologicz-
nej inwencji Traktatu, jak i demaskuj¹c jego rzekom¹ wtórno�æ w tym zakresie, warto
pamiêtaæ i o tym wymiarze utworu � jego zamierzonej nieoryginalno�ci. O jak¹ jednak
nieoryginalno�æ tu chodzi?

W rozmowie z Jaros³awem Miko³ajewskim na temat Tryptyku rzymskiego Jana Paw-
³a II mówi³ Mi³osz: �w papieskim Tryptyku naprawdê tkwi prowokacja, wyzwanie. [�]

  9 Cz. M i ³ o s z, Ziemia Ulro. Kraków 2000, s. 157.
10 Cz. M i ³ o s z, Druga przestrzeñ. Kraków 2002, s. 63.
11 Ibidem, s. 64.
12 Zob. Poezja i religia. Z Cz. Mi³oszem rozmawia T. Wa l a s. �Dekada Literacka� 2002, nr 3/4.
13 Ibidem, s. 7.
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w Tryptyku jest znak sprzeciwu. Wobec pewnych tendencji sztuki, równie¿ dzisiejszej po-
ezji. Próba buntu� 14. Zaraz potem za� dodawa³, wskazuj¹c na podobieñstwo swojego tomu
Druga przestrzeñ do tak interpretowanego Tryptyku: �w Drugiej przestrzeni jest bardzo
du¿o sprzeciwu, a nawet przekornego pokazywania jêzyka. Mocno zaakcentowany po-
gl¹d, ¿e istniej¹ tematy, które s¹ warte rozwa¿añ� 15.

Mi³oszowa przekora, podobna do rozpoznanej przez niego samego w Tryptyku rzym-
skim, to raczej wyzwanie rzucone kulturze, unikaj¹cej podejmowania starych, w pewnym
sensie nieoryginalnych kwestii religijnych, ni¿ prowokacyjne podawanie w w¹tpliwo�æ sen-
sowno�ci zajmowania siê nimi, to prowokacja nieoryginalno�ci: �Dla poetów wychowanych
na postmodernizmie i id¹cych za postmodernistyczn¹ mod¹, podobnie jak dla towarzysz¹-
cych im krytyków, taka poezja [�] musi byæ czym� absolutnie dzikim� 16. Chodzi tu zatem
przede wszystkim o nieoryginalno�æ pojmowan¹ jako wierno�æ tradycyjnym zadaniom po-
ezji, w�ród których znajduje siê te¿ obowi¹zek mówienia o religijno�ci cz³owieka, nie za�
o religijn¹ ortodoksyjno�æ. W samym Traktacie teologicznym zaznacza Mi³osz:

Nie jestem i nie chcê byæ posiadaczem prawdy.
W sam raz dla mnie wêdrowanie po obrze¿ach herezji 17.

Mo¿na by postawiæ pytanie, na ile ta deklaracja zgodna jest z rzeczywisto�ci¹ tekstów
poetyckich, a ile w niej kreowania siê podmiotu Traktatu na kogo� nieortodoksyjne-
go. Nale¿a³oby wtedy jednak umie�ciæ twórczo�æ Mi³osza w kontek�cie teologicznym,
sprawdziæ, czy i gdzie jest ona zgodna z doktryn¹. Takiego testu dokona³ ju¿ ks. Jerzy
Szymik 18. Marian Stala po lekturze jego ksi¹¿ki postawi³ kilka pytañ: �czy warto udowad-
niaæ nieortodoksyjno�æ komu�, kto sam siê do niej przyznaje? czy warto �ci�le porz¹d-
kowaæ co�, czego si³a tkwi w nieuporz¹dkowaniu i niedopowiedzeniu? czy nie by³oby le-
piej pozostaæ na poziomie pytañ i intuicji, ni¿ wmawiaæ poecie autorstwo teologicznego
systemu?� 19

Teologiczne odniesienia literatury maj¹ swoje prawa, s¹ jednak wtórne w stosunku do
literackich. A czy gest Mi³osza � który w Tryptyku rzymskim docenia przede wszystkim
jego literacki w³a�nie aspekt, nie traktuj¹c jego wymiaru teologicznego, obiektywnie wa¿-
nego ze wzglêdu na osobê autora, jako pierwszoplanowego � nie jest znacz¹cy? Ksi¹¿ka
Aleksandra Fiuta to dowód, ¿e mo¿na pisaæ o problematyce metafizycznej w literaturze,
szanuj¹c autonomiê i specyfikê tekstu literackiego.

3
Problem metafizycznego wymiaru twórczo�ci Mi³osza stale powraca w omawianej

pracy. Pojawia siê on nawet przy okazji kwestii pozornie nie zwi¹zanych z t¹ tematyk¹,
np. stosunku autora Traktatu moralnego do marksistowskiego filozofa Tadeusza Kroñ-
skiego. Oparciem przed lêkiem wywo³anym przez Heglowskiego Ducha Dziejów � w któ-
rego Kroñski konsekwentnie wierzy³ � sta³a siê dla Mi³osza, zdaniem Fiuta, m.in. �per-
spektywa metafizyczna, symbolizowana przez Gwiazdê Zarann¹� (s. 167), okre�lon¹ przez
autora w Traktacie poetyckim jako �Dar, bardziej trwa³y ni¿ �mieræ i natura� 20.

14 Granice poezji. Nie tylko o �Tryptyku rzymskim� Jana Paw³a II. Z Cz. Mi³oszem rozmawia
J. M i k o ³ a j e w s k i. �Gazeta Wyborcza� 2003, nr 87, z 12�13 IV, s. 22.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 M i ³ o s z, Druga przestrzeñ, s. 65.
18 Zob. J. S z y m i k, Problem teologicznego wymiaru dzie³a literackiego Czes³awa Mi³osza.

Katowice 1996.
19 M. S t a l a, Czy Mi³osz jest do zbawienia koniecznie potrzebny? �Tygodnik Powszechny�

1997, nr 23, s. 13.
20 M i ³ o s z, Wiersze, t. 2 (2002), s. 215. Sam poeta mówi w rozmowie z A. Fiutem i A. Fra-

naszkiem: �A czym jest gwiazda zaranna? Chodzi o transcendencjê�� (Cz. M i ³ o s z, Traktat mo-
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Równie¿ stosunek Mi³osza do Witkacego, w tej interpretacji, okazuje siê naznaczony
odniesieniami do problematyki metafizycznej. Tak jak w polemice z Kroñskim, pojawia
siê ona w zwi¹zku z dyskusj¹ dotycz¹c¹ sensu dziejów:

�Mi³osz skupia baczn¹ uwagê na stanie �wiadomo�ci, gotowej do przyjêcia Nowej
Wiary, spo³ecznych i politycznych mechanizmach, które ow¹ wiarê utrwalaj¹, wreszcie
skutkach, jakie wywo³uje ona w ¿yciu jednostkowym i zbiorowym. Uznaj¹c komunizm za
now¹, pokraczn¹ formê religii, wyros³¹ na gruzach chrze�cijañstwa, idzie, podobnie jak
Witkacy, w �lady my�licieli rosyjskich � Bierdiajewa, Leontjewa czy Bu³gakowa. Podwa-
¿a tym samym, z wyra�n¹ ironi¹, wszelkie pretensje doktryny stalinowskiej do racjonali-
zmu, obiektywizmu i »naukowo�ci« oraz uprzedza � o ile lat! � Besançona, który w tej¿e
doktrynie dojrza³ dwudziestowieczn¹ odmianê gnozy� (s. 141�142).

Mówi tu Fiut o Zniewolonym umy�le, w którym autor, nawi¹zuj¹c do Witkacego, okre�la
doktrynê stalinowsk¹ jako pigu³ki Murti Binga. Chocia¿ Mi³osz i Witkacy podobnie dia-
gnozowali istotê stalinizmu, dostrzegaj¹c jego pseudoreligijny charakter, ró¿nili siê jed-
nak zasadniczo w swoim do niego stosunku. Sam Mi³osz � w li�cie do Fiuta cytowanym
w omawianej pracy � okre�la pogl¹d Witkacego na zjawisko rewolucji bolszewickiej i sta-
linizmu jako �fatalizm historyczny, o nasileniu, którego nie znajdzie siê u Hegla, Marksa
czy Spenglera� (cyt. na s. 144). Na tytu³owe pytanie artyku³u Jaka by³a w nim trucizna
Mi³osz odpowiada w tym li�cie: �Na czym polega³a jego trucizna? Na strachu� (cyt. na
s. 143).

Mo¿na by dodaæ, ¿e to w³a�nie strach wywo³any owym fatalizmem doprowadzi³ Wit-
kacego do samobójstwa. Podobny fatalizm odrzuci³ autor Traktatu moralnego w dyskusji
z Kroñskim, który wola³by tu u¿yæ okre�lenia �konieczno�æ dziejowa�, dostrzegaj¹c w niej
zreszt¹ pozytywne zjawisko, ¿ywio³ po¿¹danych przemian.

Dwa razy bardzo wyra�nie powraca w rozwa¿aniach Fiuta problem Mi³oszowej inter-
pretacji Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W szkicu Powroty nie-nostalgiczne badacz
stawia nawet tezê: �Ca³ym swoim dzie³em pisze Czes³aw Mi³osz jakby now¹, w³asn¹,
wspó³czesn¹ wersjê Pana Tadeusza� (s. 191). Przy czym dla Mi³osza Pan Tadeusz to utwór
o charakterze przede wszystkim metafizycznym, wielka pochwa³a gospodarstwa ziemi,
harmonii stworzenia. W szkicu �Pan Tadeusz� na nowo odczytany, drugim tek�cie po-
�wiêconym problemowi Mi³oszowej recepcji poematu Mickiewicza, zauwa¿a Fiut: �O ile
mi wiadomo, nikt dotychczas nie doszuka³ siê w tym dziele [tj. w Panu Tadeuszu] wymia-
ru metafizycznego, wszystkie inne uznaj¹c za wobec niego pochodne� (s. 75). Odwo³uje
siê tu do fragmentu Ziemi Ulro: �Wbrew pozorom, a tak¿e wbrew �wiadomym zamiarom
autora, Pan Tadeusz jest poematem na wskro� metafizycznym, to znaczy jego przedmio-
tem jest rzadko dostrzegany w codziennie nas otaczaj¹cej rzeczywisto�ci ³ a d  i s t n i e-
n i a  jako obraz (czy odbicie w lustrze) czystego Bytu� 21.

Wyj¹tkowy stosunek Mi³osza do Pana Tadeusza pozostaje w bezpo�rednim zwi¹zku
z tym, ¿e kreuje on swoj¹ relacjê do rodzinnej Litwy wzoruj¹c siê na Mickiewiczu. Intere-
suj¹co tê relacjê okre�la Fiut jako �nie-nostalgiczn¹�. Jest ona naznaczona raczej czu³¹
pamiêci¹ i g³êbok¹ wiar¹ w sens realizowania warto�ci urzeczywistniaj¹cych siê w ¿yciu
litewskiej spo³eczno�ci ni¿ melancholi¹ têsknoty za krajem lat dziecinnych. Nie ma w owej
relacji nostalgicznego idealizowania przesz³o�ci, ale �wiadomy wybór aksjologicznego
punktu odniesienia w sytuacji konieczno�ci ¿ycia w �Cywilizacji, której oznak¹ jest Po-
zbawienie. Pozbawienie cz³owieka przyrodzonych mu praw, wszelkiej godno�ci i znacze-
nia oraz zepchniêcie go z powrotem w zwierzêco�æ� (s. 193�194).

Podobne �nie-nostalgiczne� powroty na Litwê odnajduje Fiut w poezji Tomasa Venc-
lovy, zauwa¿aj¹c jednak, ¿e podczas gdy poezja Mi³osza �jak gdyby przywraca minione-

ralny. � Traktat poetycki. � Lekcja literatury z Czes³awem Mi³oszem, Aleksandrem Fiutem i Andrze-
jem Franaszkiem. Przypisy A. F i u t. Kraków 1996, s. 29).

21 M i ³ o s z, Ziemia Ulro, s. 144.
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mu czasowi ¿ycie � w ca³ej dotykalnej konkretno�ci, zmys³owym bogactwie, wyrazisto�ci
wyodrêbnionego z t³a szczegó³u, u Venclovy to, co minê³o, istnieje jedynie w formie s³o-
wa, w samym jêzyku i wy³¹cznie poprzez jêzyk� (s. 200). Po raz kolejny potwierdza siê
zatem diagnoza, sformu³owana przez Fiuta m.in. w przywo³ywanym tu ju¿ rozdziale Ukryty
dialog, wed³ug której tym, co modeluje metafizyczny charakter Mi³oszowej poezji, jest
fascynacja fenomenem istnienia, mo¿na by powiedzieæ, parafrazuj¹c ks. Tischnera: po-
etyckie my�lenie w ¿ywiole bytu. Okazuje siê ono przy tym odpowiedzi¹ na trucizny tota-
litarnego nihilizmu, nienawistnie odnosz¹cego siê do wszelkich przejawów indywidual-
no�ci, istnienia wolnego, nie poddanego presji ideologicznych zasad.

4
Ontologiczny � zwi¹zany ze skupieniem uwagi na fenomenie bytu � rys poezji Mi³o-

sza ma te¿ swoje konsekwencje �ci�le artystyczne i historycznoliterackie. Jak stwierdza
Aleksander Fiut, twórczo�æ ta zyska³a go bowiem, w jakiej� przynajmniej mierze, dziêki
uczestnictwu w polemice z m³odymi poetami Warszawy lat drugiej wojny �wiatowej. Kry-
tycznie oceniaj¹c ich dokonania, okre�laj¹c ich styl poetycki jako �biegunkê metafor� 22,
Mi³osz �ostatecznie po¿egna³ siê ze swoim katastroficznym wcieleniem. Wizji przeciw-
stawi³ opis. Potokowi przeno�ni niesionych jakby samym rytmem zdañ � czujn¹ uwagê
zwrócon¹ na kszta³t i barwê konkretnego przedmiotu� (s. 47).

Wzorem takiego uprawiania poezji by³a dla Mi³osza poezja chiñska. Zdaniem Fiuta ta
dalekowschodnia inspiracja znalaz³a wyraz ju¿ w cyklu �wiat. (Poema naiwne) � w ge�cie
przekroczenia granicy miêdzy tym, co podmiotowe, a tym, co przedmiotowe, w ge�cie,
który sam autor w Wypisach z ksi¹g u¿ytecznych okre�li³ jako charakterystyczny szczegól-
nie dla poetów dynastii T�ang (A. D. 618�907). W Przedmowie do Wypisów zastanawia³
siê on: �Byæ mo¿e, co jest dla nas cenne u tamtych poetów, to przypomnienie, ¿e mo¿liwy
jest inny stosunek podmiotu do przedmiotu ni¿ tylko konfrontacja. Zapewne taoizm i bud-
dyzm, z ich sk³onno�ciami kontemplacyjnymi, przyczyni³y siê do tego, ¿e patrzeæ znaczy-
³o uto¿samiaæ siê niejako z rzecz¹, na któr¹ siê patrzy, i wzmacniaæ w ten sposób jej by-
cie� 23. Sztuka poetyckiego postrzegania rzeczy polega na uchwyceniu �momentu wiecz-
nego� ich trwania, na ocaleniu istnienia przed unicestwieniem w strumieniu up³ywaj¹cego
czasu: �artysta w swojej pracy ma uchwyciæ i utrwaliæ jeden moment, który, zaiste, staje
siê momentem wiecznym� 24.

Ta idea by³a ju¿ przed laty przedmiotem interpretacyjnego namys³u Aleksandra Fiuta.
�wiadectwem tego jest tytu³ jego ksi¹¿ki Moment wieczny 25, bezpo�rednio nawi¹zuj¹cy
do fragmentu wiersza Mi³osza Notatnik: Bon nad Lemanem:

[�] Godzisz siê co jest
Niszczyæ i z ruchu podj¹æ moment wieczny
Jak blask na wodach czarnej rzeki? Tak 26.

 Nie metafora, ale opis, nie wizja, ale rzeczywisto�æ, nie zaakcentowanie roli poznaj¹-
cego podmiotu, jego wra¿liwo�ci, subiektywno�ci jego percepcji �wiata, ale zatarcie gra-

22 W rozmowie z A. Fiutem wyzna³ Cz. M i ³ o s z: �Takich poetów jak Gajcy ja nie bardzo
lubi³em. Ich poezja nie bardzo mi siê podoba³a. [�] Taka niezrozumia³a. Tak du¿o tych jakich�
metafor, rodzaj biegunki metafor. I tak niejasna w rysunku� (Autoportret przekorny. Rozmowy z Ale-
ksandrem Fiutem. Kraków 2003, s. 59). Warto przy tym dodaæ, ¿e z grona nielubianych poetów
warszawskich wy³¹cza Mi³osz w tej rozmowie Baczyñskiego, ale zaznacza swój ambiwalentny sto-
sunek do tego¿.

23 M i ³ o s z, Wypisy z ksi¹g u¿ytecznych. Kraków 2000, s. 11.
24 Ibidem, s. 12.
25 A. F i u t, Moment wieczny. Poezja Czes³awa Mi³osza. Kraków 1998.
26 M i ³ o s z, Wiersze, t. 2, s. 163. W tej edycji utwór nosi tytu³ Notatnik: Brzegi Lemanu.
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nicy miêdzy poznaj¹cym �ja� a poznawanym przedmiotem � oto preferencje poetyckie
Mi³osza, znajduj¹ce swoje my�lowe uzasadnienie w metafizycznym przekonaniu, ¿e ist-
nienie jest najwa¿niejsze, a tak¿e w obserwacji, ¿e pokartezjañska kultura sprawia, i¿ �przed-
miot, czyli �wiat zewnêtrzny, rozpryskuje siê na tysi¹c od³amków, drzazg, fragmentów,
wi¹zek moleku³ i podmiot zostaje sam, skazany na skrajny subiektywizm [�]. Po czym
zaczyna kwestionowaæ swoje istnienie� 27. Dostrzegaj¹c w �wiecie �lady owego przekro-
czenia granicy miêdzy podmiotowym a przedmiotowym, formu³uje Fiut interesuj¹ce przy-
puszczenie: �Byæ mo¿e, w tym miejscu zachodzi tajemniczy zwi¹zek pomiêdzy niektóry-
mi przynajmniej nurtami tradycji chrze�cijañskiej i buddyjskiej albo pewn¹ odmian¹ po-
ezji Zachodu i Wschodu� (s. 48).

W odniesieniu do Mi³osza � przekraczaj¹cego w swoich intelektualnych i artystycz-
nych zainteresowaniach granice europejskiego i chrze�cijañskiego krêgu kulturowego �
nie jest to teza bezpodstawna.

5
W zakoñczeniu przywo³ywanej tu ju¿ ksi¹¿ki Moment wieczny Aleksander Fiut za-

uwa¿y³, ¿e kto w przysz³o�ci zechce odpowiedzieæ na pytanie o miejsce autora �wiata
w polskiej literaturze, zmuszony bêdzie �najprawdopodobniej do narysowania na nowo
mapy wspó³czesnej polskiej poezji� 28. W tomie W stronê Mi³osza pamiêta on o tej sfor-
mu³owanej kiedy� my�li. Jego praca stanowi bowiem próbê stworzenia szkicu do nowej
mapy wspó³czesnej polskiej poezji, mapy, na której dzie³o autora Ocalenia stanowi punkt
orientacyjny.

Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki, W cieniu Mi³osza, mo¿na odczytaæ jako po�rednie wyja�nie-
nie badacza, dlaczego nie mówi on, jak B³oñski, o �biegunie�, ale o �stronie� poety. Pole-
mizuj¹c z Marianem Stal¹, który we wspó³czesnej poezji polskiej dostrzega dwie linie:
jedn¹ obejmuj¹c¹ Mi³osza, Zagajewskiego i Maja oraz drug¹ � Herberta, Krynickiego i Pol-
kowskiego 29, stwierdza: �zarysowana tutaj opozycja jest w istocie pozorna, gdy¿ wp³yw
Mi³osza obj¹³ równie¿ poetów tworz¹cych »liniê Herberta«. Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e
tak¿e ten ostatni sporo Mi³oszowi zawdziêcza� (s. 250). Pojawia siê tu zatem my�l, ¿e
trudno mówiæ o �biegunie� Mi³osza, skoro nie³atwo by³oby wskazaæ biegun w stosunku
do niego przeciwny. W wielog³osowym (a nie dwubiegunowym jak u B³oñskiego) modelu
poezji polskiej g³os Mi³osza okazuje siê � sugeruje Fiut � bardzo silny, byæ mo¿e najsil-
niejszy, je¿eli si³ê tê mierzyæ oddzia³ywaniem poetyckim na innych twórców. Cytowane
ju¿ wyznanie autora ze wstêpu pozwala za� dodaæ, ¿e dla niego samego �strona Mi³osza�
jest wyj¹tkowo silna równie¿ ca³kiem niezale¿nie od intensywno�ci jej poetyckiej recep-
cji, silna po prostu ze wzglêdu na jej literack¹ warto�æ.

W twórczo�ci tak wybitnych poetów, jak Wis³awa Szymborska, Zbigniew Herbert,
Miron Bia³oszewski, a z m³odszych Adam Zagajewski, Stanis³aw Barañczak czy Ryszard
Krynicki, dostrzega Fiut wp³yw artystyczny autora Ziemi Ulro w sferze tego, co u tych
pisarzy metafizyczne. Zarazem jednak podaje on w w¹tpliwo�æ � blisk¹ Stali 30 � tezê o ist-
nieniu w polskiej poezji lat osiemdziesi¹tych wyra�nego nurtu metafizycznego. Odrêb-
no�æ, oryginalno�æ ka¿dego z tych twórców ka¿e autorowi tomu W stronê Mi³osza wyraziæ
sprzeciw wobec modelu zacieraj¹cego ró¿nice pomiêdzy nimi. Elementów, które Fiut wska-
zuje jako dziedzictwo Mi³osza u tych poetów, jest jednak niema³o. Jego zdaniem, Mi³osz
�Jako jeden z pierwszych rozbudzi³ zainteresowanie twórczo�ci¹ poetów anglosaskich,

27 M i ³ o s z, Wypisy z ksi¹g u¿ytecznych, s. 11.
28 F i u t, op. cit., s. 370.
29 Zob. M. S t a l a, Chwile pewno�ci. Dwadzie�cia szkiców o poezji i krytyce. Kraków 1991,

s. 11.
30 Polemika dotyczy propozycji interpretacyjnych zawartych w³a�nie w Chwilach pewno�ci

M. S t a l i.
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przekroczy³ kredowe ko³o awangardowych samoograniczeñ i otworzy³ wiersz na proble-
matykê historiozoficzn¹, antropologiczn¹ i teologiczn¹; cz³owiek wobec historii, natury,
innych ludzi, transcendencji � to tylko niektóre z Mi³oszowskich tematów znajduj¹cych
rozmaity rezonans u Herberta, Szymborskiej, Barañczaka, Lipskiej. W znacznym stopniu
dziêki niemu trwa³e prawo obywatelstwa zdoby³a sobie liryka maski i roli, wyobra�nia
poetycka zaczê³a zwiedzaæ coraz dalsze historycznie okolice, mowa postaci zabarwi³a siê
rozmaitymi odcieniami ironii, a jêzyk wyczuli³ na stylizacjê� (s. 248).

Uk³adaj¹ siê te elementy w zarys modelu wspó³czesnej poezji polskiej nieodleg³y od
tego, który Arent van Nieukerken � niestety nie przywo³ywany w podejmuj¹cym problem
tego modelu ostatnim rozdziale omawianej ksi¹¿ki 31 � okre�li³ jako nowoczesn¹ polsk¹
poezjê metafizyczn¹ 32. Dziedzictwo poezji anglosaskiej, nieufno�æ do awangardowej po-
stawy poetyckiej, otwarcie siê na problematykê historiozoficzn¹, antropologiczn¹ i teolo-
giczn¹, ironiczno�æ � to równie¿ wa¿ne cechy pisarstwa autorów okre�lonych przez Nieu-
kerkena jako �metafizyczni�.

Trudno rozstrzygaæ, kto w tym sporze ma racjê. Twórczo�æ wielu spo�ród autorów
przywo³anych przez Fiuta jako pozostaj¹cych �w cieniu Mi³osza� nie jest jeszcze zamkniêta.
Wci¹¿ zbyt ma³y jest dystans czasowy, by dokonywaæ tego rodzaju rozstrzygniêcia. Warto
przecie¿ pamiêtaæ, ¿e XVII-wiecznych metafizyków angielskich ich wspó³cze�ni nie roz-
poznali jako formuj¹cych wyra�nie wyodrêbniaj¹cy siê nurt literacki. Wspólnota pomiê-
dzy nimi zosta³a dostrze¿ona wiele lat pó�niej. Jedno nie ulega natomiast w¹tpliwo�ci:
wp³yw twórczo�ci Mi³osza na przywo³ywanych tu ju¿ autorów w sferze tego, co w poezji
metafizyczne.

Jeszcze inny problem, który utrudnia rozstrzygniêcie owego sporu, ma charakter ter-
minologiczny. Brak jednoznacznych deklaracji autora tomu W stronê Mi³osza co do rozu-
mienia �metafizycznego w literaturze� i �poezji metafizycznej� stanowi tu podstawowy
k³opot. Wydaje siê jednak, ¿e najbli¿sze jest mu takie szerokie ujêcie tego pierwszego
terminu, którym i sam Mi³osz siê pos³uguje, mówi¹c � najbardziej dobitnie w przywo³y-
wanej ju¿ w tym kontek�cie Ziemi Ulro � o potrzebie metafizyki jako pierwiastka irracjo-
nalnego, duchowego w przesadnie zracjonalizowanej kulturze. Gdyby ów nurt metafizyczny
w polskiej poezji wspó³czesnej pojmowaæ jako literacki wyraz niezgody na wszechw³adzê
pierwiastka racjonalnego w kulturze, to mo¿na by jednak przyznaæ racjê Stali i Nieuker-
kenowi. Tym bardziej ¿e mówi¹ oni przecie¿ nie o szkole, maj¹cej jaki� wyra�ny, ujedno-
licaj¹cy program, ale o nurcie ró¿norodnych, chocia¿ cechuj¹cych siê uwra¿liwieniem na
to, co metafizyczne, zjawisk poetyckich.

Istniej¹cy w naszej literaturze dialog z Mi³oszem miewa te¿, w ujêciu Fiuta, charakter
bardziej indywidualny. W ca³ej polskiej literaturze, nie tylko we wspó³czesnej poezji, dwóch
autorów wskazuje on jako zajmuj¹cych szczególne miejsce w galerii osób prowadz¹cych
literackie dialogi z Mi³oszem: �W tych dialogach szczególne miejsce przypada, jak s¹dzê,
Witoldowi Gombrowiczowi i Zbigniewowi Herbertowi. Najwiêkszy konkurent do s³awy
i najzdolniejszy z uczniów byli szczególnie pilnymi i wnikliwymi czytelnikami Mi³osza�
(s. 6).

Gombrowiczowa i Herbertowa recepcja twórczo�ci Mi³osza po�rednio potwierdza
znaczenie metafizycznej strony dzie³a tego ostatniego. Omawiaj¹c stosunek autora Ferdy-
durke do Zniewolonego umys³u, zauwa¿a Fiut: �Gombrowiczowska lektura Zniewolonego
umys³u pomija problematykê polityczn¹, historyczn¹ i moraln¹� (s. 222). Gombrowicz
skoncentrowany jest raczej na sferze tego, co miêdzyludzkie. Na pytanie, co mo¿e byæ
cennego dla cz³owieka Zachodu w do�wiadczeniu mieszkañców wschodniej Europy, od-

31 Praca holenderskiego badacza jest pó�niejsza ni¿ artyku³ Fiuta dotycz¹cy poezji wspó³cze-
snej (1992), stanowi¹cy podstawê ostatniego rozdzia³u ksi¹¿ki.

32 Zob. A. van N i e u k e r k e n, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizycz-
na w kontek�cie anglosaskiego modernizmu. Kraków 1998.
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powiada on, ¿e �droga, która prowadzi od uwielbienia wytworów ludzkich do odkrycia
cz³owieka, jako decyduj¹cej i nagiej potêgi� 33.

Zdaniem Fiuta, ten zapis dziennikowy pomaga zrozumieæ, sk¹d u jego autora bierze
siê specyficzny charakter lektury Zniewolonego umys³u. Lektury oryginalnej, ujawniaj¹-
cej uniwersalne znaczenie utworu, odczytywanego najczê�ciej politycznie. Przy tym � co
mo¿na dopowiedzieæ, pozostaj¹c, jak siê wydaje, w zgodzie z intencjami Fiuta � Gombro-
wicz zwraca uwagê na to, co w kondycji cz³owieka trwa³e, niezmienne nawet w sytuacji
zniewolenia, co przybli¿a autora Dziennika do metafizycznego aspektu dzie³a Mi³osza.
Aprobatywnie przypomina on przecie¿ Mi³oszowe stwierdzenie, ¿e �cz³owiek mo¿e zro-
biæ wszystko z cz³owiekiem� 34. Sferê miêdzyludzkiego za�, jako tworz¹c¹ sam rdzeñ ist-
nienia, naznacza u Gombrowicza obecno�æ diab³a, ujawniaj¹cego siê w bólu, przed któ-
rym nie ma ucieczki. Gombrowiczowe przeczucie istnienia diab³a dostrzega³ zreszt¹ sam
Mi³osz w Ziemi Ulro:
�oto cz³owiek odczuwa, ¿e jest otoczony przez si³y i prawa nie naturalne, ale z³o�liwe,
i jaka� diabelsko�æ zaczyna przezieraæ spoza zas³ony niez³omnego a �lepego i bezw³adne-
go ³adu.

Gombrowicz, ateista, my�lê, prawdziwy, zbli¿a³ siê do tej przemiany wszêdzie tam,
gdzie istnienie pojmowa³ jako Ból � i ostatecznie to jest Gombrowicz najpowa¿niejszy, to
sama jego esencja� 35.

To niemal uto¿samienie istnienia z bólem pojmowa³ Mi³osz jako komponent manichej-
ski w Gombrowiczowym wyobra¿eniu o �wiecie, uznaj¹c potrzebê cierpienia, dostrzegaj¹c
w nim antidotum na zbytnie przywi¹zanie do tego, co wy³¹cznie materialne. Sam opowia-
da³ siê on jednak za zrównowa¿eniem owego komponentu postaw¹ afirmacji istnienia.

Równie¿ wspominany ju¿ poetycki dialog z Herbertem dotyka problemów metafi-
zycznych, a czasami religijnych, jak np. w wierszu Dêby, który �obraca³ siê w krêgu Mi³o-
szowskich pytañ, stawianych naturze� (s. 237), pytañ natury religijnej sytuuj¹cych siê w ob-
szarze podstawowych zagadnieñ teodycei. Fiut sugeruje, ¿e w ostatniej fazie twórczo�ci
Herbert podj¹³ próbê �wyrwania siê z orbity wp³ywu Mi³osza� (s. 237), o czym mia³by
�wiadczyæ utwór Pica pica L. z tomu Epilog burzy, polemicznie nawi¹zuj¹cy do Mi³oszo-
wego tekstu Sroczo�æ z tomu Król Popiel. I inne wiersze. Owo uwolnienie siê od wp³ywu
Mi³osza mia³oby polegaæ na zmianie tonu, mianowicie na jego obni¿eniu � w porównaniu
z Dêbami � w wypowiedzi pozostaj¹cej w krêgu problematyki metafizycznej. Czy jednak
w wierszu o sroce Herbert nie okazuje siê raczej kim� dobrze ju¿ znanym z wcze�niejszej
swojej twórczo�ci, choæby z utworu Do Czes³awa Mi³osza z tomu Rovigo � kim� nieuf-
nym w stosunku do Mi³oszowych spekulacji teologicznych, nie do samego zainteresowa-
nia tym krêgiem tematycznym, ale do spekulatywnego charakteru tego zainteresowania?

Zasadnicza w aspekcie porównania obydwu twórczo�ci my�l Fiuta � o fundamencie
metafizycznym poezji Mi³osza i etycznym poezji Herberta � stanowi zreszt¹ potwierdze-
nie sta³o�ci tej poetyckiej relacji. Wydaje siê, ¿e w utworze Pica pica L. dochodzi do g³osu
� przy ca³ej jego obni¿aj¹cej poetycki ton ¿artobliwo�ci � w³a�nie szczególna wra¿liwo�æ
etyczna, podszyta niechêci¹ do spekulacji teologicznych, które zbyt czêsto, zdaniem Her-
berta, staj¹ siê �ród³em ³atwego usprawiedliwiania niegodziwo�ci.

Przeciwstawienie fundamentu metafizycznego poezji Mi³osza fundamentowi etycz-
nemu poezji Herberta sugeruje przy tym, i¿ ewokowanemu w poezji autora Pana Cogito
imperatywowi etycznemu brakuje motywacji transcendentnej; Fiut nie mówi tego, co praw-
da, wprost, ale takie przeciwstawienie wyra�nie to sugeruje. Po�rednio potwierdza on w ten
sposób diagnozê Stanis³awa Barañczaka, którego zdaniem za systemem etycznym ujaw-
niaj¹cym siê w poezji Herberta �Nie stoi [�] ¿adna zewnêtrzna sankcja, ¿aden autorytet,

33 W. G o m b r o w i c z, Dziennik (1953�1956). Kraków 1997, s. 36.
34 Ibidem, s. 34.
35 M i ³ o s z, Ziemia Ulro, s. 278.
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¿aden dekalog czy kodeks � pozostaje tylko nagi imperatyw etyczny, przekonanie, ¿e t a k
t r z e b a� 36.

Pogl¹d o braku transcendentnego uzasadnienia dla Herbertowej etyki poetyckiej jest
zreszt¹ dosyæ popularny. Trudno siê jednak zgodziæ z jego kategoryczno�ci¹. Nie ma tu
miejsca ani powodu, aby dok³adniej omawiaæ ów problem, ale ju¿ samo tylko przypo-
mnienie wiersza Guziki, w którym o guzikach z p³aszczy pomordowanych w Katyniu ¿o³-
nierzy wypowiada siê s³owa przywo³uj¹ce Boga jako fundament etyczny rzeczywisto�ci:
�s¹ aby �wiadczyæ Bóg policzy� 37, czy Brewiarza [Panie, wiem ¿e dni moje s¹ policzone],
modlitwy wypowiedzianej w obliczu �mierci, �wiadcz¹cej o postrzeganiu Boga jako ko-
go�, przed kim nale¿y uznaæ swoje winy: �nie zd¹¿ê ju¿ / zado�æuczyniæ skrzywdzonym /
ani przeprosiæ tych wszystkich / którym wyrz¹dzi³em z³o� 38 � pozwala jednoznaczno�æ
owego pogl¹du podaæ w w¹tpliwo�æ.

Przed laty pisa³ Jerzy Kwiatkowski: �Jest wielk¹ zas³ug¹ Aleksandra Fiuta, ¿e tak
wyrazi�cie ukaza³ i zanalizowa³ nurt eschatologiczny w poezji Mi³osza. My�lê jednak, ¿e
k³ad¹c tak wielki nacisk na plan metafizyczny Mi³oszowskiego profetyzmu, nies³usznie
pomniejszy³ czy wrêcz zbagatelizowa³ jego plan historiozoficzny� 39. Z perspektywy ca³e-
go dotychczasowego pisarstwa Mi³osza i dziejów jego recepcji przyznaæ trzeba, ¿e to jed-
nak Aleksander Fiut mia³ racjê, upominaj¹c siê o metafizyczn¹ �stronê� twórczo�ci autora
Trzech zim, ¿e to w³a�nie ten jej aspekt okaza³ siê szczególnie wa¿ny i wyra�ny, dla wspó³-
czesnego czytelnika za� wyj¹tkowo atrakcyjny.

Tomasz Garbol

36 S. B a r a ñ c z a k, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa�Wroc³aw
2001, s. 166.

37 Z. H e r b e r t, Poezje. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1998, s. 586.
38 Ibidem, s. 628.
39 J. K w i a t k o w s k i, Miejsce Mi³osza w poezji polskiej. W zb.: Poznawanie Mi³osza. Studia

i szkice o twórczo�ci poety. Red. nauk. J. Kwiatkowski. Kraków 1985, s. 86. Autor przywo³uje tu
tekst A. F i u t a  Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czes³awa Mi³osza (�Pamiêtnik
Literacki� 1978, z. 3).

M a r c i n  C a ³ b e c k i, MIASTA JÓZEFA CZECHOWICZA. TOPOGRAFIA WY-
OBRA�NI. (Recenzent: J. �wiêch). Lublin 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej , ss. 246.

Czechowicz nale¿y do polskich poetów raczej omijanych przez badaczy literatury.
Autorowi monografii Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobra�ni nale¿y siê zatem
uznanie za wybór rokuj¹cego du¿e nadzieje poznawcze, wci¹¿ dostatecznie nie zg³êbione-
go tematu. Ostatnio, co prawda, zapanowa³o pewne o¿ywienie wokó³ niego, czego dowo-
dem mo¿e byæ zbiór esejów Czytaj¹c Czechowicza 1. Przywo³ana przez Ca³beckiego bi-
bliografia �wiadczy jednak, ¿e zainteresowanie poet¹ jest nadal stosunkowo skromne.

Wydaje mi siê, ¿e warto prze�ledziæ stosunek Ca³beckiego do pracy jego poprzednika,
Tadeusza K³aka 2. Dla obu badaczy jednym z g³ównych punktów odniesienia jest mit. Ca³-
becki wielokrotnie pos³uguje siê metodologi¹ zaczerpniêt¹ od Junga, Bachelarda czy Elia-
dego, dla których mit stanowi³ podstawow¹ kategoriê interpretacji rzeczywisto�ci.

K³ak doszukuje siê �mitu� przede wszystkim w utworach Czechowicza jednoznacz-

  1 Czytaj¹c Czechowicza. Red. P. Próchniak, J. Kopciñski. Lublin 2003.
  2 T. K ³ a k, Czechowicz � mity i magia. Kraków 1973.


