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SPADKOBIERCA MISTYCZNEGO OBJAWIENIA
Czesław Miłosz wobec religijnej myśli Oskara Miłosza

Rozmowy prowadzone z Oskarem Miłoszem na tematy religijne odkrywały przed 
młodym poetą nieznane obszary wiedzy i pozwalały, jak przyznawał, zwiedzać 
inne przestrzenie metafi zycznych dociekań. „Paryski samotnik i wizjoner”, jak 
określał Oskara Czesław Miłosz, miał w dziedzinie teologii znaczny wpływ na 
autora Ziemi Ulro, o czym ten wielokrotnie zaświadczał. 

W zbiorze wykładów zatytułowanych Świadectwo poezji Czesław Miłosz 
podkreślał wyjątkowe znaczenie, jakie miało dla niego spotkanie z dalekim 
krewnym Oskarem Miłoszem, francuskim poetą należącym do drugiej fali 
symbolistów: „Nigdy nie ukrywałem, że wczesne poznanie jego pism, kiedy 
byłem młodym człowiekiem, jak i kontakt osobisty w znacznym stopniu prze-
sądziły o tym, czym się stałem jako poeta”1.

Rozmowy prowadzone z uznanym wówczas we Francji krewnym i namysł 
nad jego pismami wywarły ogromny wpływ nie tylko na twórczość, ale także 
na przekonania religijne późniejszego noblisty.

W roku 1919 ukazał się w Polsce wybór poezji2 Oskara Miłosza zawie-
rający wiersze oraz dramat misteryjny Miguel Mañara w tłumaczeniu Broni-
sławy Ostrowskiej. Młody Czesław Miłosz zetknął się z tą książką w domu 
rodzinnym i w wieku lat trzynastu bądź czternastu przeczytał utwory dalekiego 
krewnego3, które – jak wspominał – zrobiły na nim duże wrażenie: „To mnie 
się szalenie podobało. – mówił – Przecież to jest misterium religijne, historia 
nawrócenia. […] to mnie głęboko poruszyło”4.

Lektura misterium Oskara Miłosza być może w decydujący sposób wpły-
nęła nie tylko na wczesne wiersze autora Trzech zim, ale na niemal cały okres 

1  C. M i ł o s z, Poeci i rodzina ludzka, w: tenże, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkli-
wościach naszego wieku, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 25.

2  Zob. O.W. M i ł o s z, Wybór poezyi, tłum. B. Ostrowska, Nakładem Spółki Wydawniczej 
Ostoja, Poznań 1919.

3  W Ziemi Ulro Miłosz podaje, że przeczytał wybór poezji Oskara Miłosza w wieku trzynastu 
lat (zob. C. M i ł o s z, Ziemia Ulro, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2000, s. 92). 
W poemacie Czeladnik zapisywał: „Przeczytałem Mañarę w przekładzie Bronisławy Ostrowskiej, 
/ Mając czternaście lat [...]” (t e n ż e, Czeladnik, w: tenże, Wiersze wszystkie, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 2011, s. 1281).

4  Obecność chrześcijaństwa (Z Czesławem Miłoszem rozmawia ks. Józef Sadzik), w: C. Miłosz, 
Rozmowy polskie 1999-2004, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, s. 575.
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jego twórczości. „Od tej chwili – wspominał – zaczyna się znajomość trwająca 
dziesiątki lat, zawierana stopniowo, i z dziełami,  i osobista, z ich autorem”. 
W trakcie pobytu w Paryżu w roku 1931 Czesław Miłosz osobiście poznał 
swojego krewnego, który otoczył go troskliwą opieką. Przesyłał mu później 
francuskie czasopismo literackie. Po raz drugi Czesław miał okazję przebywać 
w jego towarzystwie w trakcie stypendium w Paryżu w latach 1934-1935. 
Ich przyjaźń, gruntowana zainteresowaniami literackimi, stawała się coraz 
bardziej zażyła („Miałem to szczęście – mówił w przemówieniu noblowskim 
– że traktował mnie prawie jak syna”).  W tym czasie Czesław Miłosz prze-
tłumaczył trzy utwory poetyckie Oskara Miłosza; przekłady te ukazały się 
w „Środzie Literackiej”,  „Pionie” oraz w „Ateneum”. Z kolei Oskar Miłosz 
dokonał translacji Pieśni Czesława Miłosza, opublikowanej następnie w wy-
chodzącym w Marsylii czasopiśmie „Cahiers du Sud”.

Prawdopodobnie podczas pierwszej wizyty w Paryżu Czesław Miłosz 
otrzymał od Oskara dwie jego książki,  które w ogromnej mierze miały wpły-
nąć na twórczość, ale również na świadomość religijną przyszłego noblisty. 
Były to poematy metafi zyczne Ars Magna i Les Arcanes. W Ziemi Ulro Cze-
sław Miłosz zapisywał: „Stałem się posiadaczem obu tomów jako młodzieniec 
dwudziestoletni i, bez przesady, przesądziły one o całym moim rozwoju. Czy 
też, co będzie dokładniejsze, bez ustanku zadawane sobie pytania w związku 
z ich lekturą wyznaczyły mój kierunek”.

Nauki krewnego trafi ły na bardzo podatny grunt światopoglądowych roz-
terek i teologicznych poszukiwań młodego poety, wyrastających ze sprzeci-
wu wobec ówczesnych praktyk polskiego, implementowanego przez szkołę, 
katolicyzmu. W rozmowie z Aleksandrem Fiutem Czesław Miłosz swoje 
zainteresowanie myślą Oskara Miłosza i otwartość na jego wpływy tłuma-
czył następująco: „I natrafi enie raptem w Oskarze Miłoszu na człowieka, 
który zupełnie inaczej oświetlał problemy metafi zyczne i problemy religijne, 
oświadczając, że jego fi lozofi a nie odstępuje od nauk Kościoła, a równocześnie 
reprezentuje formację, która nic a nic nie miała wspólnego z polskim katoli-
cyzmem. Otworzenie zupełnie nowego wymiaru we mnie!”11. 

5  C. M i ł o s z, Ziemia Ulro, s. 92.
6  T e n ż e, Przemówienie w Królewskiej Akademii Szwedzkiej (Sztokholm, grudzień 1980), 

w: tenże: Zaczynając od moich ulic, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1990, s. 383.
7  Por. t e n ż e, Ogród nauk, Znak, Kraków 2013, s. 248-257.
8  Por. Świty i światło (Z Czesławem Miłoszem rozmawia Renata Gorczyńska), w: C. Miłosz, 

Rozmowy polskie 1999-2004, s. 63.
9  Pisze na ten temat Andrzej Franaszek (por. A. F r a n a s z e k, Miłosz. Biografi a, Znak, 

Kraków 2011, s. 222).
10  C. M i ł o s z, Ziemia Ulro, s. 211.
11  Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Wydaw-

nictwo Literackie, Kraków 1988, s. 304.
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