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„ZN A K I  W  C I E M N O C I”
Z Z A G A D N I E  R E C E P C J I  T W Ó R C Z O C I  P O E T Y C K I E J

C Z E S A W A M I O S Z A  W  R F N D O 1 9 8 9  R O K U

WYDAJE SI  ZB DNE ZAZNACZENIE FUNDAMENTALNEJ ROLI, JAK  DLA ODBIORU
polskiej literatury w Niemczech Zachodnich (a co za tym idzie — i w du ej cz ci
zachodniej Europy) odegra  krytyk i publicysta Marcel Reich-Ranicki. Jedno z zasad-
niczych twierdze  tego znawcy i popularyzatora wspomnianego obszaru kultury —
obok wskazania, i  w polskiej literaturze doszuka  si  mo na dzie  znakomitych —
jest dostrze enie wagi liryki dla historii oraz kszta towania si  polskiej beletrystyki.
Krytyk zaznacza w najnowszej ksi ce, i  docenienie pi kna tej ostatniej mo liwe jest
tylko w przypadku u ywania j zyka polskiego jako pierwszego1.

Co prawda literatura polska zdaje si  znana w (niezbyt jednak szerokich) kr gach
zainteresowanych ow  problematyk  w Niemczech, dla których zdecydowanym
autorytetem jest Reich-Ranicki, ale warto podkre li  jej „programow ” nieprzet uma-
czalno . Zdaniem wspomnianego badacza polska liryka — stanowi ca centrum
narodowej literatury w Polsce — to w a nie szereg dzie  znakomitych, które nie do-
czeka y si  dobrych t umacze . Komentuj c jego najnowsz  ksi k Najpierw y ,
potem igra . Szkice o literaturze polskiej, Dariusz Nowacki wskazuje na konsekwen-
cje takiego ujmowania polskich zjawisk literackich:

wyj ciowa teza Ranickiego jest prosta: Polacy maj  wy mienit  i zachwycaj c  literatur , tyle e
uwi zion  w j zyku orygina u. […] Po mierci Antoniego S onimskiego (1976) niemiecki krytyk na-
pisa : „zmar  jeden z najwi kszych synów tego kraju”. Podobnie pisa  w roku 1983 we wspomnieniu
po miertnym o Mieczys awie Jastrunie. Ten ostatni nekrolog rozpocz  Ranicki znamiennie: „Kto nie
zna j zyka polskiego, musi si  z tym pogodzi , e na zawsze niedost pna pozostanie dla niego uroda
literatury polskiej. Polska jest bowiem krajem liryki”. Do tej akurat my li Marcel Reich-Ranicki jest
najmocniej przywi zany. Lokuje si  ona w centrum jego my lenia o naszej literaturze.2

Jednostronny — a co si  z tym wi e — i krzywdz cy obraz polskiej literatury na-
kre lony przez Ranickiego w interesuj cym krajobrazie poznawczym stawia kwesti

1 Por. M. Reich-Ranicki: Najpierw y , potem igra . Szkice o literaturze polskiej. Wroc aw 2005.
2 D. Nowacki: Niemcy chwal , bo wypada? „Gazeta Wyborcza” 23.05.2005.
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recepcji twórczo ci Czes awa Mi osza w Niemczech. Warto od razu zaznaczy , i
mówi  o takim zjawisku mo na jedynie w odniesieniu do zachodniej, demokratycznej
cz ci tego kraju, zwanej Republik  Federaln . We wschodnim kraju niemieckim
twórczo ci Mi osza prawie nie wydawano; by a tam nieobecna. Zasadnicze pytanie
dotyczy  mo e kwestii sygnalizowanej przez niemieckiego „papie a literatury” —
staje si  ona dodatkowo w przypadku omawianej postaci wyj tkowo ciekawa ze
wzgl du na bardzo rozleg y obszar literackich poszukiwa  Mi osza, wiele prób prze-
kraczania typowych ram gatunku czy stylu. Wyj ciowa teza Reich-Ranickiego
o prymacie liryki w literaturze polskiej to znakomity punkt pocz tkowy namys u nad
obecno ci  twórczo ci Mi osza poza granicami kraju.

Ingrid Kuhnke pokazuje w Polnische Schöne Literatur in deutscher Übersetzung
von 1900 bis 1993, i  w Niemczech w okresie obj tym analiz  wydano trzy zbiory
liryki Mi osza: w 1966 roku Lied vom Weltende (Piosenka o ko cu wiata), w 1979
Zeichen im Dunkel. Poesie und Poetik (Znaki w ciemno ci. Poezja i poetyka) oraz
w 1982 Gedichte. 1933—1981 (Wiersze). Niektóre z jego utworów (jak na przyk ad
Campo di Fiori, Erde (Ziemia), Lied vom Weltende, Oeconomia divina) zamieszczone
s  w wydaniach zbiorowych — Polnische Lyrik der Gegenwart (Stuttgart 1973) oraz
Polnische Poesie des 20. Jahrhundert (München 1968).

Proza oraz eseistyka Mi osza natomiast wydawana by a wielokrotnie: na przyk ad
Tal der Issa (Dolina Issy) do 1993 roku — dziesi ciokrotnie, West und östliches G-
lände (Rodzinna Europa) — trzykrotnie, Das Land Ulro (Ziemia Ulro) — jedno wy-
danie; Verführtes Denken (Zniewolony umys ) — trzykrotnie. W sumie niemieckiemu
czytelnikowi udost pniono ponad siedemna cie wyda  prozy (oraz eseistyki) nobli-
sty. Dodatkowo bibliografia Polskiego Instytutu w Darmstadt (Polnische Literatur in
deutscher Übersetzung 1985—2003. Bibliographie des Polnischen Instituts in Darm-
stadt) wskazuje, i Das Tal der Issa wydano dodatkowo w 1999 oraz 2000 roku.
Statystki zatem dowodz  istnienia wyra nej dysproporcji: trzy ksi ki z poezj  oraz
siedemna cie (wliczaj c najnowsze — dziewi tna cie) wyda  prozy i eseistyki3.
Mo e to by  argument przeciw twierdzeniom Ranickiego, e oto liryka stanowi za-
sadnicz  przestrze  literack  w Polsce. Ale równocze nie wskazywa  mo e na traf-
no  intuicji krytyka w sferze wskaza  na jej nieprzet umaczalno . To w a nie by a-
by zasadnicza przyczyna tak nielicznych wyda  liryki Mi osza.

H I S T O R I A R E C E P C J I

Wszystkie wymienione utwory by y dosy  szeroko komentowane. Pierwsze wyda-
nie liryki Mi osza Lied vom Weltende. Gedichte (Hrsg. u. dt. v. Karl Dedecius. Köln:

3 Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1985—2003. Bibliographie. Deutsches Polen Insti-
tut Darmstadt (http://www.deutsches-polen-institut.de/Service/Datenbanken/polnisch-deutsche-uebersetzung
/m.php, 25.08.2005).
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Kiepenheuer und Witsch 1966. 76 S.) zosta o opublikowane dopiero w 1966 roku.
Dwa zbiory poetyckie (Zeichen im Dunkel. Poesie und Poetik. Hrsg. v. Karl Dede-
cius. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979. 122 S.; Gedichte. 1933—1981. Dt. v. Karl
Dedecius u. Joanna uczak-Wild. Nachw. v. Aleksander Fiut. Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1982. 227 S.) doczeka y si  obszernego omówienia autorstwa Tadeusza
Nowakowskiego we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (w marcu 1980 oraz listopa-
dzie 1982 roku).

Kilka wyda  ukaza o si  w ostatnich latach: Deutsches Polen Institut wskazuje na
dwuj zyczny wybór Auswahl aus dem Werk Gabe (Dar. Ausgew., Vorwort und übers.
von Karl Dedecius. Kraków: Wydaw. Literackie 1998. 295 S. Zweisprachige Ausga-
be) oraz kolejn  edycj  b d c  wydaniem specjalnym pierwowzoru Zeichen im Dun-
kel. Poesie und Poetik (Hrsg. und übers. von Karl Dedecius. Frankfurt/Main: Suhr-
kamp 1996. 136 S. (edition suhrkamp 3320). Sonderausgabe des 1979 erstmals er-
schienenen Bandes).

Nowakowski zaznacza, i  „ten znakomity i wszechstronny pisarz jest w zachodniej
Europie prawie nieznany jako liryk”4. W Polsce zalicza si  go — obok Zbigniewa
Herberta — do najwybitniejszych wspó czesnych „opiekunów polskiego wiersza”.
Kwesti  odbioru pierwszego wydania poetyckiego dobrze opisuje zaczerpni ta od
Reich-Ranickiego opinia: dokonany przez Karla Dedeciusa (zwanego tutaj g ównym
t umaczem polskiej literatury, wr cz „trenerem polskiej dru yny Orfeusza”) wybór
swoistych klejnotów poetyckich z zasobnego zbioru Mi osza nie spotka  si  z prawie
adnym g osem krytyków. Istnia a jednak po temu istotna przyczyna, opisana szcze-

gó owo przez Nowakowskiego. Otó  zdaniem tego badacza „prawdopodobnie zbyt
cz sto zajmowano si  Mi oszem jako my licielem politycznym, by odkry  zalety jego
pióra. Sta  si  on mianowicie znany na Zachodzie poprzez Zniewolony umys , czyli
przedstawienie sytuacji i politycznych neuroz wschodnioeuropejskich intelektuali-
stów w czasie stalinizmu”5.

W 1980 roku Nowakowski zapisuje, i  Mi osz opublikowa  ju  szesna cie zbiorów
poezji. Spo eczny Instytut Wydawniczy „Znak” wskazuje wspó cze nie dwadzie cia
wyda  poezji omawianego twórcy w Polsce6, wi c liczba wydanych w Niemczech

4 T. Nowakowski: Zwischen Wilna und Berkeley. "Zeichen im Dunkel" — Poesie und poetik des
Polen Czes aw Mi osz. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 12.03.1980, nr 61 („dieser vielseitig begabte
Schriftsteller als Lyriker in Westeuropa ungenügend bekannt ist” [wszystkie t umaczenia bez podania
ich ród a s  mojego autorstwa, z du ym zakresem swobody interpretacyjnej w odniesieniu do anali-
zowanych tekstów — M. Ch.]).

5 Tam e. („Vielleicht war man damals zu sehr mit Mi osz, dem politischen Denker und Entlarver,
beschäftigt, um sonstige Vorzüge seiner Feder zu würdigen. Bekannt wurde Mi osz nämlich im We-
sten durch sein Verführtes Denken, eine Untersuchung über die Situation der osteuropäischen Intel-
lektuellen unter dem Stalinismus und ihre politischen Neurosen”).

6 Twórczo  Mi osza. Bibliografia. Oficjalna strona internetowa Czes awa Mi osza. Spo eczny In-
stytut Wydawniczy „Znak” (http://www.milosz.pl/b_m.php, 2005.08.25).
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sze ciu zbiorów jest w tym kontek cie bardzo znacz ca i wiadczy o nik ym zaintere-
sowaniu wydawnictw b d  samych czytelników twórczo ci  wile skiego katastrofisty.

D Z I A A L N O K A R L A  D E D E C I U S A

Sytuacja ta nie jest jednak oczywistym wynikiem podejmowanych w ci gu dziesi -
cioleci wysi ków wielu zafascynowanych polsk  literatur  XX wieku w Niemczech.
Jest wr cz ich zaprzeczeniem: tych prób by o w omawianym okresie bardzo du o,
a do najszerzej zakrojonych programów zaliczy  mo na aktywno  w zakresie t uma-
czeniowym oraz wydawniczym Karla Dedeciusa. W pierwszej edycji poezji Mi osza
w Niemczech, po przybli eniu yciorysu twórcy w s owie wst pnym, Dedecius kre li
drog  owego tomu:

wybór wierszy dokonany zosta  w porozumieniu z poet  i przybli a wszystkie wydania poezji Mi-
osza — od zbioru Ocalenie z 1945 roku do naj wie szego, w 1965 roku wydanego przez Instytut

Literacki w Pary u tomu Gucio zaczarowany. Bardzo wyra ne jest tutaj tematyczne i formalne zró ni-
cowanie pomi dzy wierszami napisanymi jeszcze w Polsce a liryk  powsta  ju  na emigracji.7

Ró nice te dostrzega g ównie w ukszta towaniu strofiki oraz rymów, których abso-
lutna harmonia „polskich” wierszy przeciwstawiona jest apokaliptycznym wizjom
podmiotu lirycznego. Pó niej, w latach pi dziesi tych, coraz rzadziej u ywa  b dzie
Mi osz schematów poetyckich ze wzgl du na rozwijane przez niego zainteresowania
my l  Oscara Wenceslas de Lubicz Mi osza oraz silny wp yw nowoczesnej liryki
anglosaskiej: „wiersz stanie si  wolny, komponowany zgodnie z danym tematem”8.
Zaczarowanie czy oczarowanie staje si  tutaj — zdaniem Dedeciusa zgodnie z tytu-
em ostatniego tomiku — swoistym memento lirycznym twórcy: ci g e poszukiwa-

nie, niezgoda na nietrafion  przemian  czy chwilowe wyczekiwanie. Ale tak w a nie
ufundowana jest ludzko  czy uczuciowo  w ogóle.

Omówienie tak z o onej problematyki zaledwie na dwóch ostatnich stronach anali-
zowanego tomu uderza ostro ci  spojrzenia oraz przenikliwo ci  s dów. Dedecius
zapisuje recenzje tyle  lakoniczne, co syntetycznie porz dkuj ce zastany materia
poetycki. W nast pnym tomie móg  sobie jednak pozwoli  na rozwini cie refleksji:
Zeichen im Dunkel wydany trzyna cie lat po pierwszym zbiorze zawiera ju  dosy
szerokie omówienie prezentowanej twórczo ci, sytuuj c j  w przestrzeni osobistej

7 K. Dedecius: Notiz. In: C. Mi osz: Lied vom Weltende. Gedichte. Hrsg. u. dt. v. Karl Dedecius.
Köln: Kiepenheuer u. Witsch 1966, s. 76 („Die Auswahl der Gedichte wurde im Einvernehmen mit
dem Dichter getroffen und berücksichtigt alle Lyrikpublikationen Miloszs, von der 1945 in Warschau
erschienenen Sammlung Die Rettung bis zur jüngsten, 1965 im Instytut Literacki, Paris, herausge-
brachten Gustl, der Verzauberte. Deutlich erkennbar ist die thematische und formale Verschiedenheit
zwischen den in Polen enstandenden Gedichten und der Lyrik der Emigrationszeit”).

8 Tam e („Das Gedicht wird offen, ganz von jeweiligen Thema her komponiert”).
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(biograficznej) oraz ywiole historycznym. Okre la go jako „jednego z najbardziej
znacz cych poetów naszego stulecia. Jego wiersze przejmuj  impuls zarówno z poezji
staropolskiej, jak i wspó czesnej liryki francuskiej oraz anglosaskiej. Obejmuj  one
zarówno rysy naszej epoki prawie tak samo, jak i jej nigdy niewyobra ane marzenia:
sytuuj  si  wi c w nurcie tradycji (form oraz rodków artystycznego wyrazu) oraz
intelektualnego eksperymentu”9. Dedecius omawia t o powstania drugiej awangardy
w Polsce, kszta tuj cej si  w opozycji do dokona  pierwszej (Krakowskiej). Co cie-
kawe — dosy  du o miejsca po wi ca etymologicznym wyja nieniom s owa „ aga-
ry”. Niemiecki czytelnik dowiaduje si  ostatecznie, i  s owo „leksykalnie wywodzi
si  ze staropolskiego »zaga«, które z kolei — z niemieckiego rdzenia »Säge« (pi-
a)”10. Niemiecki wydawca dokonuje dosy  szczegó owego opisu dziejów grupy

poetyckiej Mi osza, by skonstatowa , i  podobnie jak konstruktywista Przybo  (któ-
rego zbiór artyku ów i twórczo ci wydano zreszt  w to samej serii edition suhrkamp,
oznaczony numerem 908 i przedstawiaj c go jako fundatora znacz cej karty awan-
gardowej w dziejach polskiej literatury) Mi osz swoje obrazy bardzo radosne, wr cz
ekstatyczne formowa  z uwagi na istot wiat a.

Mi osz, filozof natury i moralista, wprowadza swoje wizjonerskie, ale i dotykaj ce zarówno rze-
czywisto ci, jak i sfery metafizycznej „znaki” z ciemno ci w ciemno  — krytyczn  wobec kultu-
ry, wr cz atawistyczn . Ta ciemno  — jako metafora […] jest tragiczn  podstaw , z której Mi osz
jako poeta i my liciel czerpie.11

Grupa wile ska sta a si  — zdaniem Dedeciusa — przestrzeni  swobodnej my li,
nieskr powanej teoretycznymi ramami programu (jak w przypadku pierwszej awan-
gardy), co zaowocowa o otwarciem polskiej poezji na nowe, poruszaj ce, intelektual-
ne do wiadczenie. W s owie wst pnym wydawca u ywa nawet poj cia „ agary-Ära”
(„era agarów”), co podkre la wag , z jak  podchodzi on do opisania i szczegó owe-
go wyja nienia róde  fenomenu pisarskiego Mi osza.

Dedecius szeroko opisuje tak e warunki emigracyjnego ycia i twórczo ci poety12.
Skupia si  równie  na metafizycznym wymiarze emigracji, cytuj c s owa wypowie-

9 K. Dedecius: Zeichen im Dunkel. In: Cz. Mi osz: Zeichen im Dunkel. Poesie und Poetik. Hrsg. v. Karl
Dedecius. Frankfurt/Main. Suhrkamp 1979 (Edition Suhrkamp. 995). s. 4 („gilt als einer der bedetendsten
polnischen Dichter unseres Jahrhunderts. Seine Gedichte nehmen Impulse der altpolnischen Poesie einerseit
und der modernen französischen und angelsächsischen Lyrik anderseits auf. Sie halten ebenso die Schrecken
unserer Epoche fest wie ihre nicht ausgeträumten Träume. Sie stehen ein für die Verwandlung der Traditio-
nen (der Formen, der Kunstmittel) und für das intellektuelle Experiment”).

10 Tam e, s. 9 („lexikalisch ein Nachkomme der altpolnischen »Zaga«, von der deutschen »Säge«
abstammend”).

11 Tam e, s. 12 („so setzte der Naturphilosoph und Moralist Mi osz seine visionären, sowohl gegen-
ständlich als auch matephysisch orientierten »Zeichen« aus dem Dunkel ins Dunkel: kulturkritisch
und atavistisch. Dieses Dunkel — als Metapher […] ist die tragende, tragische Fundus, aus dem der
Dichter und Denker Mi osz schöpft”).

12 Tam e.
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dziane przez Mi osza we wrze niu 1967 roku: „To prawie niemo liwe, by dzisiaj
mówi  o pisarzu i nie porusza  kwestii wygnania. Jest ono bowiem dla pisarza prze-
znaczeniem (fatum), niezale nie od tego, czy yje on we w asnym kraju czy poza
granicami; prawie zawsze jest on wyj ty z powi za  z przedstawieniami poznanymi
w dzieci stwie. Zes anie samego siebie nie jest dobre czy z e: romantyczne i pate-
tyczne gesty nie pomog , zaciemniaj  jedynie prawd . […] wszystko zale y wi c od
tego, jak si  t  sytuacj  wykorzysta”13.

Tak szerokie potraktowanie dwóch przytoczonych w tków refleksji Dedeciusa wy-
nika ze specyfiki sytuacji wydawniczej: wszak to pierwsze tak ambitne podej cie do
twórczo ci Mi osza w Niemczech. Czytelnik musi zatem by  pobie nie chocia  zapo-
znany ze specyfik  przedstawianej poezji: kontekst historycznoliteracki oraz sytuacja
emigranta-twórcy s  tutaj szczególnie istotne. Sam wydawca zreszt  wskazuje, i
mimo e Mi osz znany jest z dorobku prozatorskiego, esejów i opowiada  — które
uzyska y wiatowy wr cz rozg os — „zasadnicza cz  jego twórczo ci, pi tna cie
tomów poezji, pozostaje nieznana. Powodem jest tutaj sama materia wiersza […] dla
znawców — pi kna, dla niezaznajomionych — hermetyczna, dla obcych zetkni cie
si  z takim prawdziwie obcym j zykiem polskim, jawi si  niczym kontakt z wielo-
warstwow  formacj  geologiczn , która przez wieki trwania polskiej kultury by a
przechowywana w stanie nienaruszonym”14.

D U C H  P O L S K O C I  I  U N I W E R S A L N O

Jak ju  Dedecius zaznacza  wcze niej, recepcja dzie a Mi osza napotyka wiele
trudno ci; niektóre z nich tkwi  w przestrzeni czysto literackiej. Poetyka ta bowiem
czerpie z wielu tradycji kulturowych — szczególnie silne zdaj  si lady staropolskie,
które odgrywaj  w omawianej twórczo ci rol  nie tylko zasobu motywów, ale po-
zwalaj  tak e na pewne zabiegi intertekstualne oraz zabaw  form , których istot
trudno zrozumie  bez znajomo ci polskiej konfiguracji symbolicznej. Stanowi  wi c
— obok wielu innych przestrzeni ród owej dla Mi osza kultury — momenty nie-
przet umaczalne, które jednak sk adaj  si  na „wielowarstwow  poetyck  monografi
epoki. Ona wyra a a przed wojn  katastroficzny niepokój, ona prze wietla a moralne

13 Tam e, s. 21—22 („Es ist fast unmöglich, heute von einem Dichter zu reden und nicht die Ver-
bannung zu erwähnen. Die Verbannung ist für einen Dichter von heute Schicksal, unabhängig davon,
ob er in seinem Heimatland lebt oder im Ausland; fast immer ist er herausgerissen aus dem heimi-
schen Zusammenhang der Gebräuche und Vorstellungen, die er in der Kindheit kannte. Die Verban-
nung an sich ist weder schlecht noch gut, die romantischen und pathetischen Gesten taugen hier
nichts, sie führen zur Fälschung. […] alles hängt davon ab, welchen Nutzen man daraus zieht”).

14 Tam e, s. 23 („blieb der Hauptteil seines Werks, die fünfyehn Lyrik-Bücher, weithin unbekannt.
Das liegt zuallererst an der Materie seiner Dichtung […] für Kenner schönes, für Unempfindliche
hermetisches, für Fremde erst recht fremdes Polnisch erscheint wie eine schichtenreiche geologische
Formation, in der Jahrhunderte polnischer Kultur ihr Beständiges abgelagert haben”).
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kwestie czasu kataklizmu, […] wreszcie krytycznie opisywa a zmiany, które zacho-
dz  w zachowaniach przeci tnych ludzi dzisiaj. Wiedzia a o nich du o, […] wspó -
czuj ca, heroiczna, przesi kni ta polsko ci ”15. S owa Jerzego Kwiatkowskiego —
cytowane we wst pie do wydania Zeichen im Dunkel jako g os znakomitego znawcy
polskiej poezji i krytyka — stanowi  swoist  klamr  podj tych przez Dedeciusa roz-
wa a  nad istot  „znaków w ciemno ci”. Nowakowski dopowiada: „analiza i kry-
tyczna refleksja by y zawsze i s  dzisiaj si  liryki Mi osza. Intelektualna ostro  wraz
z imponuj c  erudycj  nie uczyni y adnej szkody w rozwijaniu poetyckiej wra liwo-
ci”16. Poezja Mi osza — do tej pory odsuni ta od wiadomo ci czytelniczej w Niem-

czech, traktowana jako dodatek do twórczo ci prozatorskiej, eseistyki i szkiców lite-
rackich — staje si  tutaj centralnym ladem polsko ci: syntez  ca ej epoki, wycho-
dz c  od zarysów krajobrazów rodzinnej Litwy Mi osza, a dotykaj c  spraw metafi-
zycznych, ponadczasowych, ale i typowo polskich, bo zanurzonych w tragicznej
zawierusze XX wieku. Nowakowski wskazuje w swojej recenzji, i  omawiana twór-
czo  to „synteza pomi dzy polskim dziedzictwem a tym, co uniwersalne. Drzwi
wi c do literatury wiatowej s  ju  do po owy otwarte”17. Jak bardzo jednak operuje
ogólnoeuropejskimi oraz uniwersalnymi kategoriami, tak wyra nie pozostaje jednak
„Kosmo-Pole” (kosmo-Polakiem)18.

W a nie Mi osz — zdaniem Dedeciusa — nale y do tych twórców, którzy nigdy
nie zatracili ducha polsko ci, piel gnowali zwi zki z rodzinn  ziemi : w poezji wyra-
a o si  to poprzez mozaik  mi o ci do w asnego kraju, wiedzy o nim, ale i wspó czu-

cia czy wspó odczuwania. Kwiatkowski, cytowany w niniejszym wydaniu, pokazuje,
jak bardzo wyra ny jest wp yw poezji Mi osza na sposoby my lenia i mow  rodzin-
nego kraju: „mówimy s owami naszych wielkich romantyków, Norwida, mówimy
Wyspia skim i Boyem, mówimy Broniewskim i Ga czy skim, mówimy Gombrowi-
czem. Ale i mówimy równie  Mi oszem”19. To samo  mówienia i my lenia jest dla
wydawcy tomu oczywista.

15 Tam e, s. 24—25 („die vollständige poetische Mnogoraphie der Epoche. Sie hatt vor dem Krieg
den großen Kataklzsmus vorausgesagt, alalysiert. Sie ist durchdrungen von den Moralproblemen, die
dieser Kataklysmus […] hinterlassen hat. Sie beobachtet scharf und weitsichtig die Veränderungen,
die im Verhalten des Bürgers heute stattfinden. Sie weiß von diesem Bürger viel […]. Sie ist, le-
idenschaftlich, heroisch, besessen vom Polentum”).

16 T. Nowakowski: Seine Muse kennt kein Lächeln. Die Autobiographie des Czes aw Mi osz.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung” 26.06.1982, nr 144 („Analyse und kritische Reflexion waren immer
und sind noch heute die Stärke des Lyrikers Mi osz. Intellektuelle Schärfe und imponierende Belesen-
heit haben seiner poetischen Sensibilität keinen Schaden getan”).

17 T. Nowakowski: Zwischen Wilna und Berkeley… („eine beachtliche Synthese zwischen dem pol-
nischen Erbe und dem Universellen. Die Tür zur Weltliteratur steht halb offen”).

18 Por. tego : Seine Muse kennt…
19 J. Kwiatkowski: Magia Mi osza [cyt. wg: K. Dedecius: Zeichen im…, s. 26: „Wir reden mit

Worten unserer großen Romantiker und mit Norwid, reden mit Wyspia ski und Boy, reden mit Bro-
niewski und Ga czy ski, reden mit Gombrowicz. Und wir reden auch mit Mi osz”].
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Dla odbiorcy polskiego mniej oczywiste jednak mo e by  to, dlaczego „poeta Mi osz
pozostaje tak dalece nieznany. W Polsce docenia si  go, bowiem jako dobrowolny ucie-
kinier jest odci ty od kraju i narodu”20. Pozostaje jednak Mi osz tym, kim by : polskim,
ma o czytanym, rzadko rozumianym poet . Mimo tego, i  w ada francuszczyzn  i an-
gielszczyzn  wystarczaj co, by t umaczy  swoje teksty, pisze jednak niczym po polsku,
my li po polsku: w najszerszym sensie — wi c i po litewsku, rusku (co dzisiaj umiej
tylko niektórzy)21. Przeistoczenie (w j zyku litewskim zbli one znaczeniowo do czaru
b d  zakl cia) jest — co cz sto Mi osz powtarza — zasadniczym motywem jego poezji.
W 1977 roku wspomina  w Ann Arbor o okrucie stwie poezji; pó niej jednak musia
si  Mi osz wobec ludzi i ich przeznaczenia dystansowa , by ostatecznie zaznaczy , i
istnieje nadzieja na twórczo  poetyck  zbli aj c  si  do cz owieka.

T  rozbudowan  refleksj  nad zakorzenieniem poezji Mi osza Dedecius ko czy not
edytorsk , w której zaznacza, i  na tom z o y y si  wybrane wspólnie z autorem utwory.
Ciekawie rysuje si  historia t umacze  jego wierszy: pierwsze ukaza o si  w Marsylii w
1936 roku w Cahiers du Sud, pó niej — t umaczono je na serbochorwacki w Zagrzebiu
w 1947 roku, znowu na francuski dwa lata pó niej w Pary u do antologii Poetes polo-
nais; w 1955 roku natomiast w Buenos Aires do zbioru Epochos samoninguono poezija.

M I O S Z  W  N I E M C Z E C H

Pierwszy raz po niemiecku liryka Mi osza ukaza a si  w antologii Lektion der Stille
(Lekcja ciszy) opracowanej i t umaczonej przez Karla Dedeciusa, wydanej przez Carl
Hanser Verlag w Monachium w 1959 roku. Pó niej, ju  w samodzielnych zbiorach,
omówionych wcze niej — Lied vom Weltende (1966) oraz Zeichen im Dunkel. Poesie
und Poetik (1979). Trzy lata pó niej wydany zosta  we Frankfurcie nad Menem tom
Gedichte. 1933—1981 w opracowaniu Karla Dedeciusa i Joanny uczak-Wild, ze
s owem wst pnym Aleksandra Fiuta. Zawiera  on blisko po ow  utworów wydanych
ju  w poprzednim tomie, ale uzupe niono wszystkie teksty o uwagi Mi osza oraz
porównano z ostatnimi wersjami autorskimi (wed ug wydania Poezje. Warszawa 1981).

To w a nie liryka stanowi interesuj cy problem badawczy, z uwagi na jej cz sto
drugorz dn  rol  w kszta towaniu si  recepcji twórczo ci Mi osza w Niemczech.
Nowakowski wskazuje wprawdzie w 1982 roku, i  wa ne jest tutaj rosn ce zaintere-
sowanie yciem duchowym „naszego wschodniego s siada, które bez w tpienia
wyros o z powodu wspó czesnych zagadnie  politycznych nad Wis ”22, co powoduje
ostatecznie, i  znajomo  wspó czesnej polskiej literatury w Republice Federalnej jest

20 Tam e („Der Dichter Mi osz ist weithin unerkannt geblieben. In Polen kennt und schätzt man ihn,
doch er ist als freiwillig Verbannter von Volk und Land abgeschnitten”).

21 Tam e, s. 27.
22 T. Nowakowski: Auf der Suche nach den Wurzeln. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 16.11.1982,

nr 266 („unser östlichen Nachbarn ohne Zweiffel durch die aktuellen politischen Ergebnisse an der
Weichsel gesteigert”).
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zdecydowanie lepsza ni  w innych krajach zachodnich. Przyk adem usystematyzo-
wania problematyki wspó czesnej polskiej kultury jest „Polnische Bibilothek”, wy-
dawana g ównie z uwagi na klasyczne teksty polskiej literatury. Niemiecki Polen
Institut w Darmstadt finansowany przez Robert-Bosch-Stiftung próbowa  naprawi
wieloletnie zaniedbania poprzez program Karla Dedeciusa, równie  po to, by zape ni
luki na rynku ksi ki.

Ju  bowiem w 1957 roku, recenzuj c niemieckie wydanie Doliny Issy, Rudolf Krä-
mer-Badora wskazywa , i  najm odszy z grona zatrudnionych przez komunistyczny
re im emigrant „zapewni  z Francji jego narodowej literaturze zdecydowanie wa ne
miejsce w Europie”23. To miejsce — zw aszcza poezji Mi osza, podkre lone literack
Nagrod  Nobla — nie by o jednak powodem szerszego zainteresowania niemieckich
wydawców. Wystarczy zaznaczy , i  po uzyskaniu wiatowego rozg osu po werdyk-
cie sztokholmskiego jury, czytelnik w Niemczech móg  zapozna  si  jedynie z kilko-
ma wydaniami twórczo ci Mi osza, na które sk ada y si  g ównie Zniewolony umys ,
Dolina Issy oraz Rodzinna Europa. Günter Zehm wskazywa  na dobr  sprzeda  tych
pozycji — jednak tu  po og oszeniu, i  to Mi osz w a nie otrzymuje Nagrod  Nobla
„okaza o si , i  nikt nie mia  czego  Mi osza »na sk adzie«”24. Oczywi cie, po wyda-
rzeniach 1980 roku sytuacja znacz co si  poprawi a: wydawnictwo Kiepenheuer &
Witsch przygotowa o wzorcowe wydania kilku pozycji (przede wszystkim wy ej
wymienionych tytu ów, t umaczonych ju  od dwudziestu lat na niemiecki, ale i an-
gielski czy francuski).

Liryka Mi osza stanowi wi c interesuj cy obszar problematyki, zw aszcza w kontek-
cie kszta towania si  jej recepcji. Nie doczeka a si  bowiem przez kilkadziesi t lat

nale nego jej miejsca — nie tylko na rynku wydawniczym Niemiec, ale i w tamtejszej
wiadomo ci czytelniczej. Zabiegi jednego tylko Karla Dedeciusa nie mog y tej sytuacji

gruntownie odmieni , nale y zatem tym bardziej doceni  jego wk ad w merytorycznie
oraz edytorsko znakomicie przygotowane promowanie poezji Mi osza na niemieckoj -
zycznym obszarze j zykowym. Jak by o to trudne oraz jak zasadnicz  funkcj  pe ni y
tutaj uwarunkowania polityczne, nie za  artystyczne, niech wiadczy zapis Ranic-
kiego z pocz tku lat sze dziesi tych omawiaj cy decyzj  Mi osza dotycz c  emigracji:

jego nazwisko pojawi o si  w zachodniej prasie po raz pierwszy w 1951 roku — nie jednak w lite-
rackim, ale czysto politycznym zestawieniu. On wtedy zdecydowa  na zerwanie z komunistyczn
Polsk . […] e jednak opublikowa  kilka tomów wierszy — nigdzie nie wspominano. […] Pozo-
sta  do dzisiaj dla zachodniej opinii publicznej figur  polityczn . […] Zanim jednak opu ci  Polsk ,
nale a  do najwa niejszych poetów kraju.25

23 R. Krämer-Badora: Keine glatte Rechnung. „Süddeutsche Zeitung” 26/27.10.1957, nr 257.
24 G. Zehm: Gewaltaktion nach dem Nobelpreis. „Die Welt” 22.11.1980 („Niemand schien etwas

von Mi osz «auf Lager» zu haben”).
25 M. Reich-Ranicki: Ein Emigrant widersetzt sich Vorurteilen. „Die Zeit” 23.02.1962, nr 8 („Sein

Name tauchte in der westlichen Presse zum ersten Mal im Jahre 1951 auf — nicht in einem luiterari-
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Ten paradoks z biegiem lat straci  na aktualno ci — g ównie dzi ki popularno ci,
jak  zdoby  Mi osz po przyznaniu mu Nagrody Nobla oraz nowym uwarunkowaniom
politycznym. Najnowsze zjawiska z zakresu kulturalnej wspó pracy Niemiec i Polski
nakazuj  umiarkowany optymizm: dowodem niech b dzie chocia by znakomicie
wydany w 2004 roku przez Carl Hanser Verlag tom Das (To) w t umaczeniu Doreen
Daume. Na ok adce zamieszczono fragment recenzji z „Neuen Zürcher Zeitung”
pióra Adama Zagajewskiego.

schen, sonder in einem politischen Zusammenhang. Er hatte sich damals entschlossen, mit dem
kommunistischen Polen zu brechen. […] Daß er auch einige Gedichtbände veröffentlicht hatte, wurde
hingegen kaum vermerkt. […] Er ist bis heute für die westliche Öffentlichkeit eine politische
Persönlichkeit geblieben. […] Noch bevor er Polen den Rücken kehrte, gehörte er […] zu den
führenden Lyrikern des Landes”).
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