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RELIGIA  MI£OSZA

Temat to obszerny. Centralny dla poety uznanego za jednego z najwiêkszych
w XX stuleciu 1, a literatura przedmiotu jest obfita. Spektrum istniej¹cych studiów
robi wra¿enie: jak gdyby dla zmierzenia siê z tematem nale¿a³o byæ jednocze�nie
zawodowym filozofem, teologiem erudyt¹ i specjalist¹ od wspó³czesnej poezji
metafizycznej. Je�li zdecydowa³em siê mimo wszystko podj¹æ zagadnienie, bez
ambicji wyczerpania tematu, to w celu podkre�lenia wagi poruszonych proble-
mów, oryginalno�ci znalezionych odpowiedzi oraz skuteczno�ci � tak to mo¿na
okre�liæ � poezji religijnej Mi³osza. Jak równie¿ � by broniæ tezy, sk¹din¹d znanej,
o charakterze metafizycznym i teologalnym ca³o�ci dzie³a poety, który nie tylko
stara siê wspó³tworzyæ nowoczesn¹ wyobra�niê religijn¹, ale odkrywa tak¿e no-
we drogi my�li ontologicznej. Badacze ju¿ przecierali ten szlak � jestem szczegól-
nie d³u¿ny Aleksandrowi Fiutowi, £ukaszowi Tischnerowi, jak te¿ ks. Jerzemu
Szymikowi, którego wa¿ne studium o literackiej teologii Mi³osza przynios³o ob-
szerne rozja�nienie tematu 2. Ale je�li o. Szymik usi³uje obmyæ poetê z zarzutów
herezji, odnosz¹c jego my�l do dogmatów Ko�cio³a, my spróbujemy raczej wy-
dobyæ podstawowe pytania ontologiczne stawiane przez autora Metafizycznej pauzy,
znajdowane przezeñ odpowiedzi, by nastêpnie umiejscowiæ go na mapie wspó³-
czesnej my�li teologicznej.

Rozpocz¹æ trzeba od przywo³ania tych samych cytatów, które Szymik umiesz-
cza w konkluzji: a wiêc najpierw wypowiedzi Paw³a VI, i¿ �zerwanie wiêzi po-
miêdzy Ewangeli¹ a kultur¹ jest dramatem naszej epoki� 3. Nastêpnie Jana Pa-
w³a II, wzywaj¹cego do dokonania �syntezy miêdzy kultur¹ a wiar¹, [która] stano-

1 Dla przyk³adu: J. B r o d s k i, laureat Nagrody Nobla, okre�la go jako �jednego z naj-
wiêkszych poetów naszych czasów, byæ mo¿e najwiêkszego� (cyt. z: �Gazeta Wyborcza� 2004,
nr z 14 VIII). Podobnie E. H i r s c h, prezes Guggenheim Memorial Fundation, który mówi o nim
jako o �najwiêkszym ¿yj¹cym poecie XX wieku� (cyt. z: �Rzeczpospolita� 2004, nr 191, z 16 VIII
〈dodatek specjalny〉).

2 A. F i u t: Moment wieczny. Poezja Czes³awa Mi³osza. Kraków 1998; W stronê Mi³osza.
Kraków 2003. � £. T i s c h n e r, Sekrety manichejskich trucizn. Mi³osz wobec z³a. Kraków 2001.
� J. S z y m i k, Problem teologicznego wymiaru dzie³a literackiego Czes³awa Mi³osza. Teologia
literatury. Katowice 1996 (pozycja ta dalej sygnalizowana jest skrótem Sz; liczba po skrócie wska-
zuje stronicê). Zob. te¿ J. B ³ o ñ s k i, Mi³osz jak �wiat. Kraków 1998.

3 P a w e ³  VI, Adhortacja apostolska �Evangelii nuntiandi�. O ewangelizacji w �wiecie wspó³-
czesnym. Cyt. za: Sz 390.
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wi konieczno�æ nie tylko dla kultury, lecz równie¿ dla wiary� 4. Ów �ostatni
z wielkich polskich romantyków�, jak okre�la³ go Mi³osz, twierdzi³, ¿e �wiara,
która nie staje siê kultur¹, jest wiar¹ przyjêt¹ w sposób niepe³ny, niewystarczaj¹co
przemy�lan¹ i nie prze¿ywan¹ w duchu wierno�ci� 5. Otó¿ Mi³osz by³ jednym
z wa¿nych budowniczych owej akulturacji wiary poprzez poezjê i poprzez my�l:

Czym jest poezja która nie ocala
Narodów ani ludzi?
Wspólnictwem urzêdowych k³amstw,
Piosenk¹ pijaków, którym za chwilê kto� poder¿nie gard³a,
Czytank¹ z panieñskiego pokoju.

          (Przedmowa; P 1, 124) 6

Niemniej sprowadzanie poezji Mi³osza do akulturacji wiary by³oby oczywi-
�cie niewystarczaj¹ce, jak zreszt¹ przywo³any cytat to ukazuje. Jego rozmaite po-
czynania prowokowa³y, jak wiadomo, nawet oskar¿enia o herezjê i o prometejsk¹
pychê poety, który siê uwa¿a za Chrystusa i chce, jak On, zbawiaæ �wiat 7. Zarzuty
te nie s¹ wystarczaj¹co udokumentowane, gdy¿ zasada na�ladowania Chrystusa
i uczestnictwa w ten sposób w zbawianiu �wiata znana jest od XIII stulecia
(�w. Tomasz a Kempis). Zosta³a ona przeinterpretowana w duchu prometejskim
w XVIII�XIX w. (St. Martin, Mickiewicz) i oficjalnie proklamowana � pod wp³y-
wem Norwida zapewne � przez Jana Paw³a II, który okre�li³ cz³owieka jako part-
nera Boga w dziele sta³ego tworzenia i odkupiania �wiata (Laborem exercens).

Zanim dojdziemy do sedna tematu, przypomnijmy jeszcze problem kryzysu
religii w w. XX, który Mi³osz rozumia³ jako kryzys ontologiczny postrzegania
rzeczywisto�ci, widzianej wy³¹cznie w perspektywie subiektywnej, immanenty-
stycznej, i to w zestawieniu z rozwojem nowoczesnej nauki, sprowadzaj¹cej wszyst-
ko do abstrakcyjnych pojêæ i kwantyfikacji. Poeta wi¹¿e kryzys wierzeñ równie¿
z kryzysem wyobra�ni religijnej, odziedziczonej ze �redniowiecza i absolutnie nie-
wystarczaj¹cej dla cz³owieka wspó³czesnego, który pozna³ Einsteina i Freuda,
Darwina i Jacoba (Le Hasard et la nécessité), ale tak¿e filozofiê Nietzschego oraz
ideologiê marksizmu-leninizmu. Tak wiêc niemo¿no�æ przestrzennego i statycz-
nego (synchronicznego) wyobra¿enia prawd wiary � a sposób ten by³by niejako
naturalny dla cz³owieka � w �wiecie, który przechodzi intensywn¹ ewolucjê, oraz
trudno�æ skojarzenia abstrakcyjnych dogmatów z obrazami tworzy³yby jedno ze
�róde³ obecnego kryzysu. Do tego nale¿y dorzuciæ problemy zwi¹zane z procesem
globalizacji, jak te¿ z wielokulturowo�ci¹ wspó³czesnego �wiata, która prowadzi
przewa¿nie do relatywizmu i do odrzucenia wszelkiej hierarchii warto�ci. I to na
³onie Ko�cio³a nawet, który si³¹ rzeczy znajduje siê pod wp³ywem zachowañ wy-
nikaj¹cych z procedur demokratycznych:

4 List ustanawiaj¹cy Papiesk¹ Radê Kultury. (1982). Cyt. za: Sz 391.
5 Cyt. jw.
6 Skrót P odsy³a do: Cz. M i ³ o s z, Poezje. T. 1�3. Pary¿ 1981. Pierwsza liczba po skrócie

wskazuje tom, nastêpna stronicê. Ponadto zastosowano nastêpuj¹ce skróty oznaczaj¹ce dzie³a tego
autora: T = Traktat teologiczny. W: Druga przestrzeñ. Kraków 2002; W = Widzenia nad zatok¹ San
Francisco. Wyd. 4. Pary¿ 1988.

7 Zob. np. D. D a v i e, Z kresów chrze�cijañstwa: Mandelsztam i Mi³osz. W zb.: Poznawanie
Mi³osza 2. Red. A. Fiut. Cz. 1: 1980�1998. Kraków 2000.
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[...] w chrze�cijañskich ko�cio³ach odprawia³o siê nabo¿eñstwo,
Którego liturgia polega³a na dyskusji
Pod przewodnictwem ksiêdza w wielkanocnej szacie
O tym, czy da siê wierzyæ w ¿ycie po �mierci,
Co rozstrzygano przez g³osowanie.

(Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada,
cz. V: Ma³a pauza; P 2, 223�224)

W obecnej sytuacji kryzysu oficjalny dyskurs Ko�cio³a wydaje siê absolutnie
niewystarczaj¹cy i nawet je�li Mi³osz nie mówi tego wprost, my�l ta � pojawiaj¹ca
siê okresowo od czasów kryzysu modernistycznego � daje siê wyczytaæ z jego
publikacji. Gdy¿ jak inaczej t³umaczyæ jego fascynacjê �obrze¿ami herezji� (T),
my�l¹ mistyczn¹, ezoteryczn¹, gnoz¹... Ale gdy przyjrzeæ siê z bliska, zw³aszcza
w ostatnim okresie wydobywa on z tych �róde³ poszczególne my�li i pozbywa siê
struktury intelektualnej owych �heretyckich� spekulacji. Powrócimy jeszcze do
tej sprawy.

W ka¿dym razie Mi³osz otwarcie i �wiadomie stara siê zrekonstruowaæ wy-
obra�niê religijn¹ � co jest par excellence zadaniem artysty (W), ale tak¿e przy-
wróciæ skuteczno�æ poetyckiemu s³owu, które ma �ocalaæ�. Co pod tym rozumie?
To bêdzie w³a�nie tematem naszej refleksji. Niemniej zanim wprost zmierzymy
siê z tym pytaniem, trzeba je umie�ciæ w kontek�cie trzech kryzysów nowocze-
sno�ci, o których wspomina poeta, naszkicowaæ jego rozwi¹zania w dziedzinie
wyobra�ni i wydobyæ oryginalno�æ drogi odnajdywania epifanii w piêknie, co
by³oby dla wspó³czesnego cz³owieka ratunkiem.

Natura i historia: Z³o

To rzecz znana: Z³o zjawia siê podstêpnie. W¹¿ z raju by³ wszak uwodzicielem.
Ten sam mechanizm dzia³a na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Zgodnie
z wynurzeniami, literacko rozwiniêtymi w Dolinie Issy, Mi³osz bardzo wcze�-
nie zosta³ oczarowany przez Naturê: piêkno krajobrazu, kszta³t ro�lin, niewinn¹ zrêcz-
no�æ zwierz¹t. Dla m³odego bohatera powie�ci �mieræ zastrzelonej wiewiórki sta³a
siê objawieniem Z³a, po�wiadczanego nastêpnie wielokrotnie, zw³aszcza odk¹d po-
eta zamieszka³ na sta³e w Ameryce (Traktat poetycki, P 2). Ostatecznie  uzna on, i¿
�pomiêdzy nami i Natur¹ zosta³a po³o¿ona nieprzyja�ñ� (W 136). Gdy¿ Natur¹ rz¹-
dzi prawo silniejszego, nie ma te¿ tam miejsca na �wiadomo�æ ani Z³a, ani �mierci.

Nastêpnie cz³owieka XX stulecia uwiod³a Historia, wystêpuj¹c, zgodnie
z duchem Hegla, jako wcielenie inteligencji stawania siê i � za Marksem � jako
mo¿liwo�æ zapanowania nad owym procesem. S³ynne �uk¹szenie heglowskie�
polega na uwiedzeniu przez rzekom¹ Prawdê, przez suponowan¹ przejrzysto�æ
procesu dziejowego, którym, jak siê w to uwierzy³o, mo¿na manipulowaæ. Trzeba
bêdzie do�wiadczenia dwu totalitaryzmów, aby odkryæ historiê jako idola-ludo-
¿ercê, bo¿ka Zeigeist:

Ju¿ go zobaczy³ i pozna³ poeta,
Gorszego boga, któremu poddany
I czas, i losy jednodniowych królestw.
Twarz jego wielka jak dziesiêæ ksiê¿yców,
Na szyi ³añcuch z nieobesch³ych g³ów.
Kto go nie uzna, dotkniêty pa³eczk¹,
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Be³kotaæ zacznie i utraci rozum.
Kto mu siê sk³oni, bêdzie tylko s³ug¹.
Gardziæ nim bêdzie jego nowy pan.

    (Traktat poetycki; P 2, 23)

Wielu badaczy uto¿samia wobec tego u poety Naturê z Histori¹, ale nie wyda-
je siê to w pe³ni usprawiedliwione. Prawda, i¿ Mi³osz wielokrotnie powtórzy za
Simone Weil, ¿e nasza rzeczywisto�æ jest rz¹dzona przez ksiêcia tego �wiata, tzn.
regu³y matematyczne, interes i prawo silniejszego, i ¿e jedyn¹ form¹ obecno�ci
Boga jest krzyk na krzy¿u: �Bo¿e, czemu� mnie opu�ci³?!� Ale doda gdzie indziej:
�Konieczno�æ, Opatrzno�æ i przypadek spotykaj¹ siê ze sob¹ w punkcie, który jest
dla nas niezrozumia³y� 8. Bóg interweniuje wiêc czasem w ¿yciu cz³owieka, jak
i w historii, której sekrety s¹ dla niego przejrzyste. I Mi³osz walce z ludo¿erczym
bo¿kiem historii po�wiêci niejedn¹ ksi¹¿kê, ze s³ynnym esejem Zniewolony umys³
(1953) na czele.

Fa³sz kultu natury i prawda historii wyjawione s¹ poprzez kryterium Dobra,
dope³niaj¹ce Platoñsk¹ triadê; �ci�lej za� jeszcze poprzez brak dobra, czyli pano-
wanie Z³a. S³ynne pytanie mistyków i filozofów �Unde malum?� stanie siê dla
poety niekiedy prawdziw¹ obsesj¹ 9. I bêdzie próbowa³ walczyæ z ni¹, stawiaj¹c
czo³a trzem zasadniczym kryzysom wspó³czesnego �wiata: ideologii marksizmu-
-leninizmu, amerykanizacji oraz najg³êbszemu ze wszystkich � kryzysowi nihili-
stycznemu. Mówi o tym z pe³n¹ �wiadomo�ci¹:

Moje dzieciñstwo up³ynê³o pod znakiem dwóch zespo³ów wydarzeñ, którym przypisujê
wiêcej ni¿ spo³eczne czy polityczne znaczenie. Jeden to rewolucja w Rosji i jej wielorakie
nastêpstwa. Drugi to amerykanizacja [...]. I teraz nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e pe³ne zwyciêstwo
odnios³a amerykanizacja. Czyli wytwór mocy nie tylko ni¿szych ni¿ cz³owiek i nie tylko zaraz
go przerastaj¹cych, niejako zamykaj¹cych siê nad jego g³ow¹, ale, co wa¿niejsza, odczuwa-
nych przez niego jako i ni¿sze, i przerastaj¹ce jego wolê. [W 139�140]

Ten drugi kryzys jest gro�niejszy, dodaje poeta, gdy¿ permisywizm rozk³ada
wolê walki.

Kryzys ideologiczny zarówno marksizmu-leninizmu, eksportowanej z Moskwy
�Nowej Wiary�, jak i amerykanizacja uto¿samiana z marzeniem o �¿yciu na wys-
pach�, a wiêc z degradacj¹ cz³owieczeñstwa w cz³owieku � oba te zjawiska s¹
podszyte kryzysem nihilistycznym zachodniej cywilizacji, którego korzenie siê-
gaj¹ o�wiecenia i idea³u cz³owieka-boga, a którego prorokiem by³ Nietzsche. Pod-
stawowym objawem tej choroby cywilizacji jest dymisja kultury europejskiej, która
od czasów ostatniej wojny zamyka siê w obrazach absurdu ¿ycia oraz w wyobra-
¿eniach �wiata jako �mietnika � gdy¿ w chwili gdy zanik³a wszelka hierarchia, to,
co by³o marginalne lub wstydliwe, zyskuje takie same prawa jak reszta: odpadki
znajduj¹ siê wtedy na pierwszym planie.

Niezdrowy urok piêknej natury i zrozumia³ej historii, nad któr¹ mo¿na za-
panowaæ, przemienia siê wówczas w wizjê ziemi jako biblijnej doliny p³aczu, zie-
miê Ulro jak u Blake�a czy ziemiê ja³ow¹ (The Waste Land) jak u Eliota. Wiara

8 Cz. M i ³ o s z, Metafizyczna pauza. Wybór, oprac., wstêp J. G r o m e k. Kraków 1989,
s. 74.

9 To g³ówny temat ksi¹¿ki T i s c h n e r a  (op. cit.). Natomiast S z y m i k  stwierdza: �Mi³osz
[jak Luther] przecenia mroczn¹ moc grzechu [...], a nie docenia odkupieñczej, wyzwalaj¹cej i stwór-
czej Boskiej Wszechmocy� (Sz 354).
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w takim otoczeniu wydaje siê niemo¿liwa, marzenia o �zbawieniu�, o �³adzie�
staj¹ siê idealistycznymi mitami. �wiat traci w³a�ciw¹ sobie konsystencjê:

Wszêdzie by³o nigdzie i nigdzie, wszêdzie.
[ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  ]
Wrzaw¹ wielu jêzyków og³oszono �miertelno�æ mowy.
[ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  ]
Ludzie, dotkniêci niezrozumia³¹ udrêk¹,
Zrzucali suknie na placach, ¿eby s¹du wzywa³a ich nago�æ.
Ale na pró¿no têsknili do grozy, lito�ci i gniewu.
Za ma³o uzasadnione
By³y praca i odpoczynek
I twarz i w³osy i biodra
I jakiekolwiek istnienie.

             (Oeconomia divina, Berkeley 1973; P 2, 164)

Wiara staje siê wtedy tragiczna, gdy¿ poeta poza ludzk¹ wspólnot¹ traci wszelki
sens ¿ycia, a egzystencja w tej wspólnocie polega na redukcji cz³owieczeñstwa, na
utracie godno�ci. Mi³osz przypomina³ parokrotnie, ¿e Jan Pawe³ II zarzuca³ mu, i¿
w swej poezji religijnej robi krok do przodu i zaraz potem krok wstecz. Na co
poeta odpowiedzia³, i¿ w naszych czasach nie mo¿na postêpowaæ inaczej 10. Utrzy-
maæ kontakt z czytelnikiem, nie porzucaæ go i jednocze�nie przypominaæ mu bez
przerwy, ¿e jest �dzieckiem króla�, ¿e posiada wrodzon¹ godno�æ Bo¿ego potom-
ka, wyda³o mu siê drog¹ z³otego �rodka, jedyn¹, która dok¹d� prowadzi.

Pion i poziom: Dobro

Wobec kryzysu nihilistycznego, ontologicznego cywilizacji Mi³osz przyjmuje
postawê �realisty�, gdy¿ wed³ug niego nazywanie rzeczywisto�ci w ca³ym jej bo-
gactwie i poszczególno�ci prowadzi do Rzeczywisto�ci, która j¹ funduje. Do Rze-
czywisto�ci antropocentrycznej, wzniesionej na Bo¿ocz³owieczeñstwie Chrystu-
sa, dostêpnej tak¿e poprzez poezjê. Mi³osz okazuje siê w tym uczniem Dostojew-
skiego � zna go i ceni niemal tak jak Mickiewicza � wed³ug którego piêkno zbawi
�wiat. Ale chodzi o piêkno w znaczeniu Platoñskim (lub Norwidowskim) jako
jedno�æ Piêkna, Prawdy i Dobra. Jak w ikonie prawos³awnej.

Liczni badacze uwa¿aj¹, i¿ to Piêkno z za�wiatów (niczym Idea u Platona) jest
objawieniem, epifani¹ tego, co istnieje poza przestrzeni¹ i czasem historii (sche-
mat zstêpuj¹cy) 11. Trudno utrzymywaæ, ¿e tak ca³kiem nie jest, ale poeta nasz
czêsto zapl¹tuje siê w sprzeczno�ciach, pod¹¿a licznymi tropami na raz; ostatecz-
nie wydaje siê, i¿ najwa¿niejszy nurt jego dzie³a ma charakter o wiele bardziej
prometejski (schemat wstêpuj¹cy). S³ynny fragment Traktatu poetyckiego o roz-
mia¿d¿onym na drodze wê¿u daje tego wyrazisty obraz:

W¹¿ wczoraj drogê przebiega³ o zmroku.
Starty opon¹, wi³ siê na asfalcie.
A my jeste�my i wê¿em, i ko³em.
Dwa s¹ wymiary. Tu niedosiêgalna
Prawda istoty, tutaj, na krawêdzi

10 Cz. M i ³ o s z, Rok my�liwego. Pary¿ 1989, s. 28 (18�19 VIII 1987).
11 Zob. B ³ o ñ s k i, op. cit. (zw³aszcza studium Epifanie Mi³osza). � R. N y c z, Literatura

jako trop rzeczywisto�ci. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
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Trwania, nie-trwania. Dwie linie przeciête.
Czas wyniesiony ponad czas przez czas. [P 2, 34]

Mamy tutaj naturalne wydarzenie, epifenomen, którego sens sprowadza siê do
praw tego �wiata (choæ wystêpuj¹ te¿ konotacje symboliczne: w¹¿, czyli biblijny
obraz si³ telurycznych i z³a, w dodatku dla Litwina stworzenie �wiête 12 � zostaje
rozmia¿d¿ony przez ko³o, znak cywilizacji technicznej, ale te¿ duchowo�ci). Na-
stêpnie spojrzenie poety �w czasie� przemienia ów ma³o wa¿ny incydent w symbol
ludzkiego losu i natury poezji: w �czas wzniesiony ponad czas przez czas� 13. Poeta
wiêc, czerpi¹c ze skarbca archetypalnej wyobra�ni (w¹¿, ko³o, droga), symbolizuje
do�wiadczenie rzeczywisto�ci, która pod jego spojrzeniem i dziêki jego s³owu staje
siê Rzeczywisto�ci¹ 14.

Przychodzi na my�l teoria Lacana o trzech porz¹dkach wyobra¿eñ: realistycz-
nym (�le réel�), wyobra�niowym (�l�imaginaire�) i symbolicznym (�le symbo-
lique�). Ten ostatni jest jakby zastosowaniem gotowych ju¿ wyobra¿eñ, kumulowa-
nych w skarbcu kultury, do bezpo�redniego do�wiadczenia ¿yciowego. W schema-
cie my�lowym Mi³osza zadaniem poety jest daæ nazwê ludzkiemu do�wiadczeniu,
przemieniaj¹c je w symbol i sytuuj¹c w Rzeczywisto�ci. (Nie zatrzymujê siê tutaj na
sprawie ograniczeñ jêzyka, który z samej swej natury przemienia to, co poszczegól-
ne, w wyobra¿enia ogólne; gdy chodzi o symbolizacjê, proces ten jest zwi¹zany
bezpo�rednio z aktem tworzenia).

Poeta w tej perspektywie staje siê �zbawc¹�, poniewa¿ ocala ontologiê, ods³a-
niaj¹c przed czytelnikiem Rzeczywisto�æ.

Sprawa ta wymaga chwilowej pauzy, gdy¿ kwestia ontologii znajduje siê w cen-
trum dyskusji filozofów, egzegetów i teologów. Dla przyk³adu: w 1998 r. ukaza³a siê
w Pary¿u ksi¹¿ka André LaCoque�a i Paula Ricoeura Penser la Bible 15. Obaj auto-
rzy dyskutuj¹ tam m.in. s³ynny fragment Ksiêgi Wyj�cia (3, 14), gdzie znajduje siê
objawienie imienia Boga: YHWH. LaCoque chce rozumieæ objawienie w kontek-
�cie hebrajskim, sprzed wp³ywów my�li spekulatywnej greckiej z centralnym dla
niej problemem Bytu i ontologii. Imiê ma strukturê czasownikow¹, co pozwala ro-
zumieæ je w sposób teofaniczny i performatywny. Znaczy ono wtedy: �byæ z [kim�]�,
�stawaæ siê�, �ukazaæ siê� (s. 311). T³umaczenie tradycyjne: �Jestem, który jestem�,
nie oddaje zasadniczego sensu hebrajskiego wyra¿enia. �Jest to przesadna koncesja
w stosunku do hellenistycznej ontologii� � stwierdza badacz (s. 313). �Rozpoznanie
nie powinno mieæ charakteru konceptualnego, ale staæ siê spotkaniem z objawia-
niem siê YHWH przez niego samego� (s. 323). A wiêc t³umaczenia �Bêdê, który
bêdê�, �Stanê siê, którym siê stanê� by³yby lepiej umotywowane (s. 326).

12 O kulcie wê¿a na Litwie pisa³ Cz. M i ³ o s z  w Dolinie Issy.
13 T i s c h n e r  (op. cit.) wskazuje na pokrewieñstwo tego sformu³owania z metafor¹

Th. S. E l l i o t a, który w Burnt Norton mówi o �redeeming time�: �Only through time time is
conquered�; owo pokrewieñstwo zosta³o ju¿ wcze�niej podniesione przez J. D u d e k  w Pos³ucha-
niu (w: Europejskie korzenie poezji Czes³awa Mi³osza. Kraków 1995). Mi³osz sam wskazuje na to
nawi¹zanie, choæ mniej szczegó³owo, w Komentarzach do Traktatu poetyckiego, w wydaniu kra-
kowskim z 2001 roku.

14 Zob. E. C z a r n e c k a  [R. G o r c z y ñ s k a], komentarz autorski w: Podró¿ny �wiata. Roz-
mowy z Czes³awem Mi³oszem. Komentarze. New York 1983, s. 122.

15 Do tej edycji odsy³aj¹ stronice w nawiasach w tym i czterech kolejnych akapitach. Zob. te¿
wyd. polskie: A. L a C o q u e, P. R i c o e u r, My�leæ biblijnie. Prze³. E. M u k o i d, M. T a r-
n o w s k a. Kraków 2003.
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Ujêciu temu Ricoeur przeciwstawia wierno�æ historii interpretacji, gdy¿ �t³u-
maczenie ju¿ jest interpretacj¹� (s. 336). Spotkanie dwu kultur, hebrajskiej z grec-
k¹, zosta³o przypieczêtowane zw³aszcza w s³ynnym przek³adzie Septuaginty,
która wszystko opiera na czasowniku �byæ�. Filon podkre�la, ¿e �»jestem, któ-
ry jestem« znaczy: moj¹ natur¹ jest byt, a nie bycie wypowiedzianym� (s. 344).
A w duchowo�ci neoplatoñskiej, przyjêtej przez �w. Augustyna, �byt jest symbo-
lem przede wszystkim niezmienno�ci, nastêpnie wieczno�ci i wreszcie duchowo-
�ci� (s. 350). Dla �w. Tomasza z kolei:

imiê w³asne Boga wed³ug Ksiêgi Wyj�cia 3, 14 � to znaczy ten, który jest � otrzymuje w³a�ci-
w¹ interpretacjê filozoficzn¹ w to¿samo�ci w Bogu bytu i esencji. Esse Boga samo stanowi
esencjê Boskiej natury. Ale [...] owa esencja nie mo¿e tym samym zostaæ skonceptualizowana.
[s. 359]

Dalej filozof przypomina, i¿ nast¹pi³ rozdzia³ miêdzy Bogiem (biblijnym)
a Bytem (filozoficznym), wzmocniony tylko przez ��mieræ Boga�, któr¹ og³osi³
Nietzsche (�mieræ Boga metafizyki wed³ug Heideggera) � co otwiera wrota my�li
pochrze�cijañskiej, �silnie przypominaj¹cej neopogañstwo� (s. 366). W tym kon-
tek�cie Emmanuel Lévinas przeciwstawia koncepcji bytu � wymiar etyczny: etykê
bez ontologii. A Jean-Louis Marion mówi wrêcz o �konceptualnej idolatrii�, gdy
chodzi o próby konceptualnej determinacji Boga: �mi³o�æ jako taka nie musi byæ,
poniewa¿ wystarczy, by siê ofiarowywa³a� (s. 368), co sprowadza w istocie spra-
wê do proklamacji Jana, i¿ �Bóg jest mi³o�ci¹�. Ale � jak Ricoeur podsumowuje
sw¹ krótk¹ historiê interpretacji:

czy¿ mo¿na przet³umaczyæ Ksiêgê Wyj�cia 3, 14 bez u¿ycia czasownika �byæ�, nawet je�li
nastêpnie mo¿na by korzystaæ z jego polisemii wzmocnionej przez usus hebrajski? Nie s¹dzê.
T³umaczenia alternatywne s¹ w istocie parafrazami lub wrêcz komentarzami, które przywo³uj¹
kulturowy, duchowy, teologiczny kontekst wersetu [...]. [s. 370]

Tak wiêc wed³ug filozofa, którego wywód wydaje siê przekonuj¹cy, nie mo¿-
na odrzucaæ historii intepretacji nawet w epoce postontologicznej, co przypomina
postawê, któr¹ przyj¹³ Mi³osz w swych t³umaczeniach biblijnych 16. A w twórczo-
�ci w³asnej jego wysi³ek polega³by na próbie restytuowania Bytu poprzez poetyc-
kie s³owo zakorzenione w osobistym do�wiadczaniu ¿ycia. W pewnym sensie daje
to odpowiednik hebrajskiego, egzystencjalnego spotkania po³¹czonego z ontolo-
gicznym statusem przyznawanym chwilom istnienia. Chodzi o budowanie �prze-
ciw-Natury� (T 68), czyli sztuki, w której cz³owiek mo¿e siê schroniæ. Twórca
pragnie staæ siê robotnikiem na tej budowie czy te¿ �sekretarzem� niewidzialnego,
samoobjawiaj¹cego siê G³osu, pracowaæ nad restytucj¹ Rzeczywisto�ci, która po-
lega bardziej na znalezieniu sensu chwil istnienia ni¿ na samym koncepcie bytu.
Poeta wynosi Sens poza czasoprzestrzeñ material¹. Sens, który funduje byt.

16 Cz. M i ³ o s z  (S³owo wstêpne t³umacza. W: Ksiêga Hioba. Pary¿ 1981, s. 48) pisze o swojej
pracy tak: �Ka¿dy werset porównywa³em z przek³adami na kilka nowoczesnych jêzyków [...]
tudzie¿ z przek³adami polskimi�. W poszczególnych przypadkach poeta bra³ pod uwagê nie tylko
znaczenie literalne orygina³u, ale tak¿e tradycje t³umaczeñ. Szczególnie wyrazisty jest tu przyk³ad
wziêty z Eklezjasty, który Cz. M i ³ o s z  komentuje we wstêpie Od t³umacza (w: Ksiêgi piêciu
Megilot. Pary¿ 1982, s. 99�103). Mianowicie s³ynny refren �marno�æ nad marno�ciami� dos³ownie
znaczy raczej �dym dymów, wszystko dym� albo �gonienie za wiatrem�. Bior¹c pod uwagê ró¿ne
tradycje, poeta ostatecznie powróci³ do �marno�ci� jako silnie utrwalonej w zbiorowej pamiêci.
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Dla tej problematyki centralna jest s³ynna metafora �momentu wiecznego�.
Przypomnijmy:

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

    (Bon nad Lemanem, 1953; P 1, 272)

�Moment wieczny� jest wyrwany z ruchu ci¹g³o�ci ¿ycia na ziemi � biolo-
gicznego i historycznego � a fragmenty istnienia zostaj¹ utrwalone poprzez ich
symbolizacjê. Poeta wynosi je ponad przestrzeñ i czas, w plerum, pe³niê, któ-
r¹ mo¿na by te¿ nazwaæ pamiêci¹ �wiata, pamiêci¹ Boga lub �przywróceniem�
(T 69), oczekiwanym na koñcu �wiata. Zbli¿amy siê w ten sposób do �heretyc-
kiej� z pozoru koncepcji apocatastasis, do której odwo³uje siê Mi³osz (Gdzie wscho-
dzi s³oñce i kêdy zapada), ale który pod jego piórem nie ma owego sztywnego
sensu, jak u Orygenesa � zbawienia zapewnionego wszystkim ludziom, lecz ra-
czej pragnienie odnalezienia na koñcu rozmaito�ci momentów istnienia. �Ocalaæ�
znaczy tu przechowaæ wspomnienie najdrobniejszej chwili, zadanie par excel-
lence poety, który w ten sposób przypomina o ostatecznych celach ¿ycia i przywo-
³uje eschatologiczn¹ nadziejê, wzmacniaj¹c¹ sens Rzeczywisto�ci.

Nadzieja ta t³umaczy, jak Mi³osz rozumie ontologiê, oraz podkre�la transcen-
dentny wymiar wiary (choæ zarazem potwierdza on, i¿ waloryzacja pionu straci³a
od czasów Einsteina zakorzenienie w zbiorowej wyobra�ni). Poeta zachowuje
podziw dla ogromu konstrukcji intelektualnej �w. Tomasza, nawet je�li przyznaje
jednocze�nie:

Katolickie dogmaty s¹ jakby o parê centymetrów
za wysoko, wspinamy siê na palce i wtedy
przez mgnienie wydaje siê nam, ¿e widzimy. [T 66]

W istocie poeta rozdzierany jest przez sprzeczno�ci � pomiêdzy elementami
racjonalno�ci arystotelesowskiej, obrazami czy ideami archetypalnymi w³a�ciwy-
mi platonizmowi i wreszcie elementami wyobra�ni relacjonalnej, poziomej, któr¹
akceptuje i odrzuca jednocze�nie. W ka¿dym razie pionowy wymiar ostatecznie
zwi¹zany jest z symbolik¹ biologiczn¹, gdy¿ postawa wyprostowana jako zwieñ-
czenie ewolucji cz³owieka powoduje, i¿ ruch wzwy¿ sta³ siê znakiem duchowo�ci.

Co do wymiaru poziomego � rzecz siê rozgrywa miêdzy predylekcj¹ poety do
estetyki klasycznej, z jej przestrzeni¹ �architekturaln¹� i kosmocentryczn¹, a roz-
poznaniem przestrzeni relacjonalnej jako w³a�ciwej cz³owiekowi wspó³czesnemu 17.
W centrum zagadnienia staje wtedy polemika Mi³osza z Gombrowiczem, którego
wyobra¿enia autor Traktatu teologicznego odrzuca, a zarazem siê nimi inspiru-
je. Gdy¿ obecno�æ Boga, który jest niedostêpny wszelkiej spekulacji, objawia siê
w przestrzeni miêdzyludzkiej, w �ko�ciele miêdzyludzkim� � Mi³osz podejmuje
wrêcz koncept Gombrowicza ze �lubu � i w ten sposób mo¿na t³umaczyæ potrzebê
obrzêdów, które wszak �konstruuj¹ przestrzeñ sakraln¹� (W 169). Równocze�nie
jednak, jak podkre�la Aleksander Fiut, ów �ko�ció³ miêdzyludzki� jest podejrzany
i niepewny, szlachetne formy s¹ w nim czêsto zapo¿yczone, by pokryæ wolê potê-

17 Zob. D. R a t a j c z a k, Przestrzeñ w dramacie i dramat w przestrzeni teatru. Poznañ 1985.
Autorka ukazuje tam na przyk³adzie rozwoju teatru trzy typy przestrzeni w dziejach kultury grecko-
-europejskiej.
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gi, a niezast¹piona ludzka indywidualno�æ jest jakby zagubiona w procesie inte-
rakcji 18. Homo ritualis, którego koncepcja ta wyra¿a, nale¿y raczej do porz¹dku
natury ni¿ duchowo�ci.

Ale sprawy nie przedstawiaj¹ siê prosto. Gdy¿, z jednej strony, Mi³osz uznaje
konieczno�æ w modlitwie jakiego� �ty�, innych, a modlitwa funduje wszak indy-
widualn¹ wiarê (T 86). Z drugiej strony, sam Gombrowicz gubi siê czêsto w sprzecz-
no�ciach 19. Powróæmy zatem do jednego z najwa¿niejszych jego dzie³: boha-
ter �lubu wszak ostatecznie sam siebie ka¿e uwiêziæ przez szacunek dla Formy,
co jest jakby now¹ mutacj¹ transcendencji poziomej, nios¹cej wymiar etyczny 20.
A przecie¿ autor stawia bardzo wysoko na osobistej skali warto�ci autentyczno�æ,
czyli poszukiwanie prawdy poza formami, prawdy relacjonalnej:

Wiedzcie, ¿e wszêdzie tam, gdzie wzrok m³odzieñca odkrywa swe przeznaczenie w oczach
dziewczyny, tworzy siê ojczyzna. Gdy na ustach waszych jawi siê gniew lub zachwyt, gdy
piê�æ godzi w ³ajdactwo, gdy s³owo mêdrca lub pie�ñ Beethovena rozpala wam duszê, uwo-
dz¹c j¹ w nieziemskie krêgi, wówczas � na Alasce i na równiku � rodzi siê ojczyzna. Ale na
placu Saskim w Warszawie, na rynku krakowskim, bêdziecie bezdomnymi w³óczêgami, [...]
je�li pozwolicie, aby trywialno�æ zabi³a w was piêkno�æ 21.

Te zdania mog³yby byæ napisane przez Mi³osza, choæ pewnie w innej tonacji.
Ko�ció³ miêdzyludzki, owa relacjonalna przestrzeñ pozioma wydaje siê tak¿e

Mi³oszowi jedynym miejscem, gdzie mo¿na zrekonstruowaæ przestrzenn¹ wyobra�-
niê religijn¹:

obrzêd, który dla racjonalistycznie usposobionych pokoleñ by³ martw¹ liter¹, nabiera du¿ej
warto�ci, poniewa¿ nie tylko w teatrze Ka¿dy wystêpuje jako zale¿ny od �przestrzeni miêdzy-
ludzkiej� czy te¿, jak to nazywa Witold Gombrowicz, od �miêdzy-ludzkiego ko�cio³a�; ludzie
ju¿ wiedz¹, ¿e swoimi gestami, spojrzeniami, s³owami zawsze �zara¿aj¹ siê� wzajemnie. Ob-
rzêd konstruuje przestrzeñ sakraln¹ pomiêdzy pewn¹ liczb¹ zgromadzonych. [W 169]

Przestrzeñ sakralna pomiêdzy Niebem, Ziemi¹ i Piek³em wydaje siê istotnie
wpisywaæ we wszelkie do�wiadczenie egzystencjalne. Nie mo¿na ju¿ jej umiesz-
czaæ w klasycznej przestrzeni Newtona, gdy¿ widzimy obecnie �wiat raczej jako
system dynamiczny, jako ruch, stawanie siê. Wy³¹cznie relacjonalna przestrzeñ
miêdzyludzka, uznaj¹c wyniki nowoczesnej nauki, mo¿e zarazem przyj¹æ cz³o-
wieka wydziedziczonego w odczarowanym �wiecie. Niemniej Mi³osz zauwa¿a en
passant, ¿e laboratoria naukowe na nowo zaczarowuj¹ dla nas �wiat, mno¿¹c cza-
sy i przestrzenie tak, ¿e rzeczywisto�æ przemienia siê w gabinet luster (W 170).

Przemiany aktualne podwa¿aj¹ jednak rozumienie najbardziej podstawowych
dogmatów wiary. D³u¿szy cytat jest niezbêdny, by to wyt³umaczyæ:

Ciep³a, ludzka obecno�æ Boga, który siê wcieli³, aby zaznaæ naszego g³odu i naszego bólu
[...]. I Bóg-cz³owiek nie jest jednym z nas w chwilach naszej pychy i chwa³y, ale jednym z nas
w nieszczê�ciu, w niewolnictwie, w strachu przed �mierci¹. [...] On ma prawo nadal g³osiæ:
�jestem mi³o�ci¹�; Syn, a obok niego Matka, matka odwieczna, zawsze bolej¹ca nad cierpie-
niem swego dziecka, opiekunka, orêdowniczka � i tak dogmat Trójcy niepostrze¿enie przep³y-
wa w wyobra�ni w inny, niesformu³owany dogmat, Trójcy Ojca, Matki i Syna. Jej blask utwierdza

18 F i u t, Moment wieczny, s. 139�140.
19 Zob. A. M e n c w e l, Dialog nie dopowiedziany: Gombrowicz i Mi³osz. W zb.: Poznawanie

Mi³osza 2. Cz. 2: 1980�1998 (2001).
20 Rozwiniêcie zob. M. M a s ³ o w s k i, Ko�ció³ miêdzyludzki w ��lubie� Gombrowicza. �Teksty

Drugie� 1999, nr 2.
21 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953�1956. Pary¿ 1971, s. 82.
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wspó³¿ycie ¿ywych i umar³ych, �wiêtych obcowanie, dialog, wstawiennictwo. W ten sposób
obok fizykalnej przestrzeni budowana jest przestrzeñ czysto ludzka, wype³niona promieniami,
które przebiegaj¹ od oczu do oczu, od r¹k do r¹k, g³osami pró�b i modlitw. Ca³a ludzko�æ,
miniona i tera�niejsza, jest zaiste Ko�cio³em [...], przeciwstawionym konieczno�ci wpisanej
we wszech�wiat. Katolicyzm jest najbardziej antropocentryczn¹ z religii i niejako przez swój
nadmiar Boskiego cz³owieczeñstwa opiera siê unicestwiaj¹cym poszczególnego cz³owieka na-
ukom �cis³ym [...]. [W 64�65]

Jak widzimy, Mi³osz, w celu o¿ywienia na nowo symboli i zleksykalizowa-
nych archetypów, nie waha siê dekonstruowaæ najgro�niejszych tabu, ukazuj¹c
relacjê miêdzy dogmatem Trójcy �w. a struktur¹ rodziny 22. Chodzi o odnalezienie
correspondances pomiêdzy prawdami wiary a do�wiadczeniem indywidualnym.
W przeciwnym wypadku kryzys dotknie, jak to siê ju¿ dzieje, samych podstaw
naszego rozumienia �wiata, gdy¿ dzisiaj �wiara jest podminowana niewiar¹ w wiarê,
a niewiara niewiar¹ w niewiarê� (W 30).

Spróbujmy teraz syntetycznie uj¹æ ów rodzaj kopernikañskiego przewrotu wy-
obra�ni religijnej, g³oszony przez Mi³osza w �wiecie nowoczesnym, zagro¿onym
katastrof¹ nonsensu. Przewrót ten polega³by na przemianie przestrzeni pionowej nie-
zmiennej, statycznej w przestrzeñ poziom¹ dynamiczn¹, interrelacjonaln¹ �ko�cio³a
miêdzyludzkiego�, ale jednocze�nie na podnoszeniu transcendencji jako podstawo-
wego wymiaru ludzkiego ¿ycia, który najja�niej widaæ w eschatologicznej perspek-
tywie apokatastazy. Archetypy zachowane w ezoterycznej wyobra�ni lepiej mo¿e
ni¿ dogmaty oddaj¹ tê now¹ wra¿liwo�æ, jak te¿ nowoczesne poczucie, ¿e wiara re-
prezentuje �tajemnicê jednostkowej wolno�ci i jednostkowego przeznaczenia� (W 169).

Droga do o¿ywienia archetypów ukrytych za do�wiadczeniem codzienno�ci
prowadzi przez kategoriê piêkna i przez kult maryjny.

Usprawiedliwienie i akceptacja �wiata: Piêkno

Traktat teologiczny koñczy siê obrazem Piêknej Pani, która ukaza³a siê oczom
dzieci w Lourdes. Zjawa powiewna (�Twoje stopy unosi³y siê na oko³o dziesiêæ
centymetrów / nad [...] li�æmi�), ale jednocze�nie precyzyjnie opisana, z charakte-
rystycznymi szczegó³ami (�mo¿na by³o rozró¿niæ guziki Twojej sukni�). To, co
poeta wydobywa � mimo niechêci do wzmacniania narodowego kultu �pogañskiej
bogini�, maj¹cej chroniæ �przed najazdem nieprzyjaciela� � to �niedocieczona in-
tencja� Piêknej Pani, �która dzieciom ukaza³a siê w Lourdes i Fatima�:

Najbardziej wtedy, jak mówi¹ dzieci, zdumia³a je
Twoja niewys³owiona �liczno�æ. [T 87]

Temat kultu maryjnego powraca u Mi³osza po wielekroæ, czy to poprzez wspo-
mnienie S³ów Panny Mickiewicza, czy poprzez wyznanie, ¿e podobnie jak poeta
romantyczny ofiarowany zosta³ Matce Boskiej (Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy za-
pada), czy wreszcie poprzez przywo³anie sarmatyzmu (Rozmowy na Wielkanoc
1620 roku, 1959; P 2), rytua³ów Bo¿ego Narodzenie (Modlitwa wigilijna, 1938;
P 1, 248) albo te¿ postaci Bogurodzicy (Stare kobiety, 1986) 23. Trzeba by wzi¹æ
równie¿ pod uwagê to, co na ten temat mówi poeta wprost w Przedmowie do Ksiê-

22 Podobna procedura zastosowana zosta³a przez K. Wo j t y ³ ê  w sztuce poetyckiej Promie-
niowanie ojcostwa.

23 Cz. M i ³ o s z, Kroniki. Pary¿ 1987, s. 23.
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gi m¹dro�ci 24. Jerzy Szymik, bior¹c pod uwagê rozmaite nawroty tematu maryjne-
go, konkluduje s³usznie:

Wspó³czuj¹ce w cierpieniu, ale tak¿e czynne w pomocy [...] macierzyñstwo Matki Bo-
skiej i cz³owieczej (�Theotokos ludzkiej�) ma � wed³ug Mi³osza � istotowo i koniecznie cha-
rakter wybitnie katolicki, powszechny, uniwersalny. [Sz 340]

I wyci¹ga z tego nastêpuj¹ce wnioski teologiczne:

Katolicka mariologia [...] powinna zawieraæ dwa wymiary, które sk³adaj¹ siê na jej inte-
gralno�æ, �powszechno�æ i ca³o�ciowo�æ�: zwi¹zek z ziemi¹ (�od-spiritualizowanie�) i z juda-
izmem. [Sz 341]

S¹ to wa¿kie spostrze¿enia, gdy¿ wskazuj¹, i¿ � odmiennie ni¿ w rozpowszech-
nionej teologii katolickiej, gdzie Maria jest przede wszystkim �t¹, która siê zgo-
dzi³a� na wcielenie � dla poety jej kult symbolizuje inn¹ drogê religijno�ci: przez
antropologiê i kulturê, by tak to wyraziæ. Szymik usprawiedliwia tê postawê pod-
kre�laj¹c, ¿e �w tych sensach i funkcjach jest eklezjalnie ukonkretnion¹ pochodn¹
chrystologii� (Sz 339), utworzon¹ w oparciu o Bosk¹ ludzko�æ �najbardziej antro-
pocentrycznej z religii� (W 65).

Istotnie, �religiê bierzemy z naszego litowania siê nad lud�mi� (T 78), polega
ona za� na hierarchii, szacunku (Czeladnik) i na mi³osierdziu wobec �zupe³nej obco-
�ci� cz³owieka �po�ród galaktyk� (T 78). I je�li w religii wa¿ne jest, ¿eby �wspólnie
z innymi wznosiæ �wi¹tynie / niewyobra¿alnego mi³osierdzia� (T 78), to tak¿e sztu-
ka, owa �przeciw-Natura�, potrzebna jest do tego, �¿eby z innymi budowaæ nasz
dom z d�wiêków / muzyki, barw na p³ótnie i rytmów mowy� (T 68). Piêkno s³u¿y �
mo¿e s³u¿yæ � objawieniu i gdyby uda³o siê zjednoczyæ wspólny dom sztuki ze
�wi¹tyni¹ mi³osierdzia, Rzeczywisto�æ nie by³aby zagro¿ona. W ka¿dym razie sym-
bolika Piêknej Pani wskazuje tê drogê jako najbli¿sz¹ cz³owiekowi, gdy¿ ratuje od
samotno�ci i pozwala odkrywaæ przes³oniête materialno�ci¹ � to, co najistotniejsze.

Piêkna Pani jest jak odpowied� Ewie, która stoi obok Matki Boskiej w wiecz-
nym teraz archetypów. To na³o¿enie wyjawia jakby podwójn¹ naturê kobiety, któ-
ra poprzez swój cykl biologiczny nale¿y do przemijaj¹cego �wiata Natury, ale
poprzez oddanie, sw¹ odpowied� na wezwanie z góry � wciela �wiat³o.

Dzieci, którym siê objawi³a, maj¹ równie¿ przede wszystkim znaczenia sym-
boliczne i archetypalne. Dziecko reprezentuje dla Mi³osza stan niewinno�ci onto-
logicznej, kondensat mo¿liwo�ci ludzkich, jeszcze nie zniszczonych przez ¿ycie,
indywidualn¹ esencjê, któr¹ nale¿y odnale�æ poza egzystencj¹ i jej determinanta-
mi. A je�li ¿ycie na ziemi jest poddane Naturze i Historii, jedynie wymiar religijny
³aski pozwala odkryæ �wiat esencji, piêkno Bytu. Mi³osz spostrzeg³ bowiem, ¿e:

Tak wyra�ne u�wiadomienie sobie, ¿e mê¿czy�ni i kobiety w ko�ciele, siwizny, ³ysiny,
fryzowane loczki, nie s¹ samymi sob¹, ale form¹ nabyt¹ w ci¹gu ¿ycia w�ród ludzi, ¿e napraw-
dê to s¹ dzieci i zas³uguj¹ na obmycie, by tak rzec, z tych sztucznych kolorów spo³ecznego
teatru, tak¿e na oczyszczenie z lat, jakie prze¿yli, ¿eby zosta³a w nich prawdziwa postaæ cz³o-
wieczego rodu, dzieciñstwo, m³odo�æ, odkrywczo�æ, gotowo�æ 25.

Dziecko w cz³owieku stanowi³oby wiêc indywidualn¹ esencjê bytu, byæ mo¿e
tê, któr¹ symbolizuje tradycyjny obraz Anio³a Stró¿a. To znaczy³oby tak¿e, i¿ na-
le¿y rozwijaæ siê zgodnie z porzekad³em �Stañ siê tym, kim jeste��.

24 Ksiêga M¹dro�ci. Prze³. Cz. M i ³ o s z. Pary¿ 1989, s. 37.
25 M i ³ o s z, Metafizyczna pauza, s. 192.
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Piêkna Pani, która ukazuje siê dzieciom � koñcowy akord Traktatu teologicz-
nego � reprezentuje wcielenie esencji metafizycznych w �wiecie: inny typ epifanii
ni¿ Chrystus na krzy¿u, niewinna i konkretna obecno�æ Piêkna. Jak w poezji. Któ-
rej celem by³oby objawianie owego �wiata esencji, czyli Rzeczywisto�ci. Wyzna-
nie wiary jest tu jednocze�nie poetyk¹.

Poeta przez ca³e swe ¿ycie ma poczucie rozdarcia, które nadaje jego wierze
akcent tragiczny. Szeroko mówili�my o jego wra¿liwo�ci na problem Z³a, które
uto¿samia, zw³aszcza w Traktacie teologicznym, z pojawieniem siê ego, zrodzo-
nego z pychy prometejskiej cz³owieka. Wy³¹cznie obecno�æ innych pozwala chwi-
lami przekroczyæ pesymizm:

Ale jest mi dobrze w modl¹cym siê t³umie.
Poniewa¿ oni wierz¹, pomagaj¹ mi wierzyæ
w ich w³asne istnienie, istot niepojêtych. [T 22]

Niemniej bez ego nie by³oby poezji � mogliby�my poecie odpowiedzieæ � nie
by³oby ani s³owa, ani �wiadomo�ci, ani sumienia. Trzeba �ja�, aby zrodzi³a siê
mowa. Prawda, ¿e piêkno w tej koncepcji sp³ywa na poetê niby objawienie, pisze
on czêsto jakby pod dyktando, co sam wyznaje. Ale s³owa s³u¿¹ równie¿ komuni-
kacji, chocia¿by przekazaniu w³asnej samotno�ci. Nasze rozumowanie tutaj ma
jednak charakter dyskursywny. Emocjonalnie i strukturalnie � ego oddziela od
innych, zamyka na samym sobie.

Tutaj w³a�nie widaæ szczególn¹ rolê, jak¹ poeta przyznawa³ Erosowi, zw³asz-
cza w ostatnim okresie ¿ycia:

Moje uszy coraz mniej s³ysz¹ z rozmów, moje oczy s³abn¹, ale dalej s¹ nienasycone.
Widzê ich nogi w minispódniczkach, spodniach albo w powiewnych tkaninach,
Ka¿d¹ podgl¹dam osobno, ich ty³ki i uda, zamy�lony, ko³ysany marzeniami porno.
Stary lubie¿ny dziadu, pora tobie do grobu, nie na gry i zabawy m³odo�ci.
Nieprawda, robiê to tylko, co zawsze robi³em, uk³adaj¹c sceny tej ziemi z rozkazu erotycznej
wyobra�ni.
Nie po¿¹dam tych w³a�nie stworzeñ, po¿¹dam wszystkiego, a one s¹ jak znak ekstatycznego
obcowania.
Nie moja wina, ¿e jeste�my tak ulepieni, w po³owie z bezinteresownej kontemplacji i w po³o-
wie z apetytu.
Je¿eli po �mierci dostanê siê do Nieba, musi tam byæ jak tutaj, tyle ¿e pozbêdê siê têpych
zmys³ów i ociê¿a³ych ko�ci.
Zmieniony w samo patrzenie, bêdê dalej poch³ania³ proporcje ludzkiego cia³a, kolor irysów,
parysk¹ ulicê w czerwcu o �wicie, ca³¹ niepojêt¹, niepojêt¹ mnogo�æ widzialnych rzeczy 26.

Eros, freudowskie libido, �TO�, pozwala na ekstazê, która jest cielesn¹ form¹
akceptacji istnienia. �wiata. Jest to forma przezwyciê¿enia problemu Z³a.

W ostatnich latach ¿ycia Mi³osz jakby dokona³ syntezy, byæ mo¿e wraz z to-
mikiem To (2000). Proza poetycka Obudzony �wiadczy o tym tak w planie afek-
tywnym, jak w filozoficznym i religijnym:

W g³êbokiej staro�ci, z pogarszaj¹cym siê zdrowiem, obudzi³em siê w �rodku nocy i wtedy
tego dozna³em. By³o to uczucie szczê�cia tak olbrzymiego i doskona³ego, ¿e w ¿yciu minionym
istnia³y tylko jego zadatki. I to szczê�cie nie mia³o ¿adnych powodów. Nie usuwa³o �wiadomo�ci
i nie znika³a przesz³o�æ, któr¹ w sobie nosi³em razem z moj¹ zgryzot¹. Teraz nagle zosta³a w³¹-

26 Cz. M i ³ o s z, Uczciwe opisanie samego siebie nad szklank¹ whisky na lotnisku, dajmy na to
w Minneapolis. W: To. Warszawa 2000, s. 23�24.
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czona jako potrzebna czê�æ ca³o�ci. Jakby jaki� g³os mówi³: �Nie martw siê, wszystko odby³o siê
tak, jak byæ musia³o, zrobi³e�, co tobie by³o wyznaczone, i nie musisz ju¿ my�leæ o rzeczach
dawnych�. Spokój, który czu³em, by³ spokojem zamkniêcia rachunków i ³¹czy³ siê z my�l¹
o �mierci. Szczê�cie po tej stronie by³o niby zapowied� tego samego po drugiej stronie. Zdawa-
³em sobie sprawê, ¿e otrzymujê dar nieoczekiwany, i nie mog³em poj¹æ, dlaczego spad³a na mnie
ta ³aska 27.

Przezwyciê¿enie narcystycznej pychy nie jest mo¿liwe bez rozpoznania trans-
cendencji, ¿ycia jako daru, poczucia ³adu istnienia � które jest owocem ³aski, a nie
matematycznych praw. Pion zbawia miêdzyludzk¹ komuniê, ko�ció³ ludzko�ci,
tak jak piêkno zbawia od zamkniêcia, wskazuj¹c wzwy¿. Piêkno, które nie jest
uwodzeniem, ale objawianiem Prawdy � wcielonej i do wcielenia, jak i objawia-
niem Dobra, polegaj¹cego na usprawiedliwianiu �wiata pomimo Z³a, na znajdo-
waniu Sensu. Emblematycznym obrazem £adu, zaczerpniêtym z tradycji ezote-
rycznej, jest widziany z lewej strony gobelin, którego rysunek stanie siê zrozumia-
³y dopiero na tamtym �wiecie 28.

Uwagi koñcowe

Przyrzekli�my sobie na pocz¹tku rozwa¿yæ rozmaite znaczenia s³owa �ocale-
nie� u Mi³osza. Otó¿, jak widzieli�my, poezja, która ocala � nadaje sens ¿yciu
i �wiatu i przyczynia siê do jego akceptacji, w swoisty sposób go usprawiedliwia-
j¹c. Co wa¿niejsze � naddaje �wiatu prze¿yæ sens ontologiczny, umo¿liwia rozpo-
znawanie Rzeczywisto�ci poza rzeczywisto�ci¹ faktualn¹ i materialn¹, zw³aszcza
poprzez symbolizacjê najdrobniejszych momentów egzystencji, i dziêki temu za-
korzenia je w archetypalnej wyobra�ni ludzko�ci. Wszystko to pozwala przezwy-
ciê¿yæ Z³o poprzez hierarchizacjê fragmentów ¿ycia, chocia¿by naiwnie, jak
w poemacie �wiat, poema naiwne z r. 1943, gdzie po�ród horroru wojny poeta
przyjmuje punkt widzenia dziecka. Nie musimy bowiem dostrzegaæ ca³ego z³a
�wiata i nie jest to tylko naiwno�æ, ale nale¿y to do istotnej tradycji biblijnej. Przy-
pomnijmy jednego z najwiêkszych proroków Starego Testamentu � Izajasza:

Ten, kto postêpuje sprawiedliwie
i kto mówi uczciwie,
kto odrzuca zyski bezprawne,
kto siê wzbrania d³oñmi przed wziêciem podarku,
kto zatyka uszy, by o krwi nie s³uchaæ,
kto zamyka oczy, by na z³o nie patrzeæ �
ten bêdzie mieszka³ na wysoko�ciach, [Iz 33, 15�16] 29

Sprawiedliwy �zamyka oczy, by na z³o nie patrzeæ�, gdy¿ � s¹dziæ nale¿y �
widok ów móg³by go sk³oniæ do akceptacji z³a jako nale¿¹cego do praw tego �wia-
ta. �Naiwno�æ� polega wtedy na zachowaniu wewnêtrznego obrazu ³adu mimo
wszelkich okropieñstw, które mog¹ siê wydarzyæ. Nie wolno straciæ z oczu Rze-
czywisto�ci, która stanowi esencjê �wiata. Trzeba zrozumieæ, i¿ podczas ¿ycia
naszego mo¿emy dostrzegaæ jedynie odwrotn¹ stronê gobelinu, którego dopiero
prawa strona pozwoli³aby zrozumieæ sens wszystkiego.

27 Cz. M i ³ o s z, Obudzony. W: jw., s. 39.
28 Zob. wiersze �wiadomo�æ z tomu Nieobjêta ziemia lub Sens z Dalszych okolic. Zob. te¿ Sz 371.
29 Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych. Oprac.

Zespó³ Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysi¹clecia. Poznañ 1980.
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W tej perspektywie poezja Mi³osza mog³aby zostaæ nazwana �ikoniczn¹�,
poniewa¿, jak w przypadku prawos³awnych ikon, usi³uje objawiæ poza ziemskim
obrazem � rzeczywisto�æ wy¿sz¹. Epifania Piêkna s³u¿y celom ontologicznym.

Ale s³u¿y równie¿ ludzkiej wspólnocie kultury, ofiarowuj¹c jej strukturê wy-
obra¿eñ, i to mimo wszelkich sarkazmów, które poeta wypowiedzia³ na temat na-
cjonalizmu. Gdy¿, w �lad za Mickiewiczem, zawsze bêdzie twierdzi³ i¿ �tylko
mowa jest ojczyzn¹ / Mur twój obronny u twoich poetów� (Traktat poetycki; P 2,
15). Literatura przechowuje pamiêæ, a wiêc to¿samo�æ kultury. A do tego trzeba,
by ta to¿samo�æ opar³a siê na Bycie, na Rzeczywisto�ci � wtedy dopiero bêdzie
trwa³a. Przypomnijmy sobie, ¿e na podobnej zasadzie Pan Tadeusz rozpoczyna siê
od inwokacji do Panny �wiêtej.

Znan¹ jest rzecz¹, i¿ stosunki Mi³osza z romantyzmem s¹ skomplikowane 30.
Obok dezaprobaty, niemal równie silnej jak u Gombrowicza, poeta jest zafascyno-
wany Mickiewiczem, ale tak¿e � choæ twierdzi co� przeciwnego � S³owackim
i Norwidem. Jednak pod wieloma wzglêdami jego religijno�æ znajduje siê na prze-
ciwstawnym biegunie w stosunku do paradygmatu romantycznego. Dla Mickie-
wicza np. liczy siê przede wszystkim przemienianie �wiata w Duchu; jest to rodzaj
chrze�cijañskiego prometeizmu, który uprzywilejowuje postawê wstêpuj¹c¹, he-
roiczn¹ oraz zaanga¿owanie w polityczne i spo³eczne realia. Mickiewicz z³ama³
pióro, a Mi³osz, jak widzieli�my, chêtnie kryje siê w �wiecie archetypów i uwa¿a,
¿e dzia³alno�æ poety polega na pisaniu. Co nie znaczy, i¿ jego utwory, jak niegdy�
Mickiewicza, nie maj¹ reperkusji politycznych i duchowych.

Istniej¹ dwie cechy przynajmniej, które wspólne s¹ Mickiewiczowi i Mi³oszo-
wi. Przede wszystkim promejska koncepcja poezji. Prawda, Mi³osz nie jest �wiesz-
czem� i nie chce nim byæ. Ale jego koncepcja poezji równie¿ ma charakter prome-
tejski, gdy¿ powinna ona �ocalaæ�. A wiêc poeta wezwany jest do �analogowego
na�ladowania Chrystusa� 31, do wspó³pracy w dziele zbawiania �wiata. Jest to bli¿-
sze modernizmu; poeta, jak kap³an sztuki, która zyskuje charakter sakralny, staje
siê wybrañcem, ale ogólnie rzecz ujmuj¹c � postawa ta przywo³uje sformu³owanie
jednego z mistrzów duchowych Mickiewicza, Louis-Claude�a de Saint Martina:
�ka¿dy cz³owiek jest Chrystusem. W rozmaitym stopniu�.

Druga cecha wspólna obu poetom to poszukiwanie poezji poza jêzykiem, co
odpowiada s³owom Konrada z Improwizacji o poezji wewnêtrznej, jakby pod po-
ziomem s³owa. Mi³osz poszukuje za� rzeczywisto�ci pierwszej: �przychodzimy
stamt¹d, gdzie nie ma jeszcze podzia³u / na Tak i Nie, / ani podzia³u na jest, bêdzie
i by³o� 32. Albo te¿ stara siê antycypowaæ czas koñca �wiata i ostateczne �przywró-
cenie� � w tym w³a�nie sensie rozumie on apocatastasis.

Owa koncepcja poezji pozas³ownej i rzeczywisto�ci sprzed pojawienia siê s³owa
wskazuje u obu poetów na temperament mistyczny, na poszukiwanie zasady Bytu
poza czasoprzestrzeni¹, nawet je�li nie nazywaj¹ go Absolutem czy Bogiem. A dla
Mi³osza wy³¹cznie ten wymiar �ikoniczny� poezji usprawiedliwia j¹, mimo wszel-
kich jej niedoskona³o�ci i mimo pychy, któr¹ ta poezja karmi.

30 Wszyscy krytycy o tym mówi¹. Zob. szczególnie E. K i � l a k, Walka Jakuba z anio³em.
Czes³aw Mi³osz wobec romantyczno�ci. Warszawa 2000. � E. B i e ñ k o w s k a, W ogrodzie ziem-
skim. Ksi¹¿ka o Mi³oszu. Warszawa 2004.

31 Temat ten rozwiniêty jest w mych studiach o Mickiewiczu � zob. zw³aszcza M. M a s ³ o w-
s k i, Gest, symbol i rytua³y polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.

32 Cz. M i ³ o s z, Pó�na dojrza³o�æ. W: Druga przestrzeñ, s. 8.
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Mi³osz nie jest prorokiem, jak mówili�my, my�l jego nie przynosi nowego para-
dygmatu wiary, jak to mia³o miejsce u mistrza polskiego romantyzmu 33. Ale czuje
siê sumiennym robotnikiem na budowie gmachu sztuki, kultury i wyobra�ni religij-
nej. Jest sekretarzem, który nie rozumie swego zadania, ale notuje jak pod dyktando:

S³uga ja tylko jestem niewidzialnej rzeczy,
Która jest dyktowana mnie i kilku innym.
Sekretarze, nawzajem nieznani, po ziemi chodzimy,
Niewiele rozumiej¹c. Zaczynaj¹c w po³owie zdania,
Urywaj¹c inne przed kropk¹. A jaka z³o¿y siê ca³o�æ,
Nie nam dochodziæ, bo nikt z nas jej nie odczyta.

               (Sekretarze, 1975; P 3, 23)

Niemniej jest on nie tylko sekretarzem mistycznego G³osu, ale i �wiadkiem
tego, co najwa¿niejsze, wielkim bojownikiem swej epoki, walcz¹cym o zasadni-
cze warto�ci, o same podstawy europejskiej cywilizacji; jest �dysydentem� 34 �cie-
raj¹cym siê z najwiêkszymi kryzysami ideologicznymi i ontologicznymi swego
czasu; jest herbertowskim b³êdnym rycerzem, który walczy z nico�ci¹ ustanowio-
n¹ przez nihilizm zachodni koñca XIX wieku. Jest obroñc¹ obiektywizmu rzeczy-
wisto�ci przeciw subiektywizmowi wspó³czesnej sztuki i prze�ladowc¹ rajskich
marzeñ spo³eczeñstwa konsumpcyjnego.

Jak sytuowaæ jego my�l religijn¹ na mapie wspó³czesnych poszukiwañ?
W swej znanej ksi¹¿ce La teologia del XX secolo, opublikowanej w r. 1944,

Rossino Gibellini, nawi¹zuj¹c do typologii Jürgena Habermasa dotycz¹cej my�li
filozoficznej, rozró¿nia cztery wielkie ruchy teologiczne w. XX: teologiê dialek-
tyczn¹, antropologiczn¹, teologiê nadziei (polityczn¹) oraz ekumeniczn¹. Wydaje
siê do�æ oczywiste, i¿ my�l religijna Mi³osza sytuuje go raczej w drugiej z tych
kategorii � antropologicznej. Nale¿y go ustawiæ obok teologa i my�liciela Romana
Guardiniego, zafascynowanego zwi¹zkami miêdzy teologi¹ a literatur¹, który in-
terpretowa³ wielkie postaci religijne, filozoficzne i poetyckie, jak Budda, Sokra-
tes, Nietzsche, ale tak¿e �w. Augustyn, Dante, Dostojewski... Guardini bowiem
jest autorem m.in. zdania, które winno byæ poecie bliskie: �Ka¿dy cz³owiek auten-
tycznie wierz¹cy jest ¿ywym os¹dem tego �wiata. Objawia siê on bowiem przed
jego oczami� 35.

Inny twórca o bliskiej Mi³oszowi postawie to Henri de Lubac, jeden z g³ów-
nych teologów II Soboru Watykañskiego, który nie tylko napisa³ o Mickiewiczu
studium i interesowa³ siê joachimizmem, ale te¿ z ca³¹ moc¹ twierdzi³, i¿ �chrys-
tianizm jest objawieniem uniwersalnego braterstwa, jak te¿ absolutnej warto�ci
ka¿dego cz³owieka� (s. 208).

Poza teologami kultury, jak Tillich, najbli¿szy Mi³oszowi wydaje siê Karl Rah-
ner ze sw¹ metod¹ antropologii transcendentalnej, przechodz¹cej od do�wiadcze-
nia do konceptu, który poszukiwa³ zwi¹zków miêdzy egzystencjalizmem a chrys-
tologi¹ (s. 208). Przede wszystkim jednak Hans Urs von Balthasar, który ustano-

33 Zob. szerzej M. M a s ³ o w s k i: Gest, symbol i rytua³y polskiego teatru romantycznego;
Synteza religijna Mickiewicza. W: Problemy to¿samo�ci. Szkice mickiewiczowskie i (post)roman-
tyczne. Lublin 2006.

34 Zob. mój szkic o Mi³oszu w ksi¹¿ce Dissidences (Éd. C. D e l s o l, M. M a s ³ o w s k i,
J. N o w i c k i. Paris 2005).

35 Cyt. za: R. G i b e l l i n i, Panorama de la théologie au XXe siècle. Trad. J. M i g n o n. Paris
2004, s. 248. Do tego wydania odsy³aj¹ lokalizacje w dwóch nastêpnych akapitach.
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wi³ fundamenty estetyki teologicznej. Podkre�la on zdolno�æ cz³owieka do uchwy-
cenia prawdy poprzez postrzeganie, i to przed wszelk¹ intepretacj¹ (s. 275), i mówi
o �ol�niewaj¹cej piêkno�ci� Figury � Postaci, która jest objawieniem chwa³y Boga.
Mamy prawo skojarzyæ owo twierdzenie z �b³yszcz¹cym punktem� u Mi³osza,
który dostrzeg³ on na pocz¹tku swej drogi 36. Dla von Balthasara postaæ Chrystusa
to �piêkno Boga objawiaj¹ce siê w cz³owieku i piêkno cz³owieka odnajdywane
w Bogu i tylko w Bogu� (s. 276). Wed³ug tego piewcy piêkna �Boskiej dramatur-
gii� � objawienie jest dzia³aniem w �wiecie i na �wiat, �walk¹ Boga ze stworzo-
nym w poszukiwaniu sensu jego istnienia i drogi zbawienia� (s. 281). Von Baltha-
sar, tak jak Mi³osz, nie odrzuca eschatologicznej perspektywy apokatastazy w imiê
�uniwersalnej nadziei� (s. 286).

Nie my�lê, ¿e Mi³osz czyta³ tych autorów, nie ma �ladu tego w jego rozma-
itych �abecad³ach�. Nie chodzi wiêc o jakiekolwiek wp³ywy bezpo�rednie, lecz
raczej o kontekst, który czyni, i¿ pewne pytania staj¹ przed lud�mi, a poeta odpo-
wiada na nie w swoisty sposób, bliski czasem pr¹dom intelektualnym jego czasu.

Mistyk i lewicowiec, my�liciel zafascynowany ezoteryzmem i gnoz¹, ale prze-
zwyciê¿aj¹cy te odga³êzienia my�li parareligijnej, budowniczy nowej wyobra�ni
jednocze�nie w pionie jak i w poziomie, transcendentnej i immanentnej zarazem,
wielki poeta � takim ukazuje siê Mi³osz w przyjêtej tu perspektywie. Stawiaj¹c
istotne pytania o to, co najwa¿niejsze, wzbogaci³ on kulturê polsk¹ i �wiatow¹
swym zmys³em formu³y i s³uchem wyczulonym na g³os �daimoniona�, dyktuj¹ce-
go mu kierunek poszukiwañ. Który dziêki temu sta³ siê te¿ naszym.

A b s t r a c t
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CZES£AW MI£OSZ�S RELIGION

Czes³aw Mi³osz�s religious thought is situated in the perspective of nihilistic breakthrough and
three crises of modernity connected with it. The poet contradicts the 20th century ideologies with the
famous analyses and diagnoses. When faced with ontological crisis, he tried to answer through the
epiphanic metaphor of �endless moment�, and via symbolization changing  experience into an image
of Reality. As far as the crisis of religious imagination is concerned, the poet recalls the beauty
disclosing the real state of the world. The patron saint of this route would be the worship of Hail
Mary � Beautiful Lady. Thus, one may speak here about promethean poetry which gives poet a task
of �saving� (redeeming) the world. All of it led Mi³osz to crusade against ideologies, to fight for the
objectivism of Reality and to oppose a subjective treatment of contemporary art. Religious sensitivi-
ty sets Mi³osz among the trends of contemporary theological thought on the side of anthropology and
theology of culture.

36 Motyw ten Cz. M i ³ o s z  wspomina w Rodzinnej Europie (Pary¿ 1980), w rozdz. Katolic-
kie wychowanie (s. 75): �Wewnêtrznej pewno�ci nie udawa³o mi siê st³umiæ: ¿e istnieje b³yszcz¹cy
punkt na przeciêciu wszystkich linii i ¿e wtedy, kiedy go negujê, tracê zdolno�æ koncentracji,
a rzeczy, d¹¿enia rozpadaj¹ siê w proszek. Pewno�æ dotyczy³a tak¿e mojego zwi¹zku z tym punktem.
Czu³em mocno, ¿e nic nie zale¿y ode mnie, ¿e je¿eli co� zrealizujê w ¿yciu, bêdzie mi to dane, a nie
zdobyte. Czas otwiera³ siê przede mn¹ jak mg³a, przez któr¹, je¿eli zas³u¿ê, przebijê siê i wtedy
zrozumiem�. Obraz ten szczególnie zosta³ wydobyty przez Szymika, który uto¿samia �b³yszcz¹cy
punkt� z mistycznym przeczuciem Chrystusa na krzy¿u (Sz 290�291).


