
D a n u t a  O p a c k a - W a l a s e k

Racje rozumu, racje wiary.

Nad wierszem Czes ława Mi łosza Po odcierpieniu

odczas glottodydaktycznych seminariów i ćwiczeń warsztatowych prezentują-
cych literaturę polską jako obcą najchętniej skupiam się na interpretacji takich
tekstów poetyckich, które pozwalają na równoległe eksponowanie zarówno

aspektów, które wydają się swoiste ze względu na narodowy rodowód literatury (np.
dialog z polską tradycją, intertekstualne nawiązania stwarzające okazję do dygresji po-
głębiających wiedzę o jej charakterze, o kontekstach historycznoliterackich, uwikłaniach
w naszą kulturę, historię, także politykę), jak i tego, co w wybranym utworze wskazuje
na jego wymiar uniwersalny, ponadnarodowy, przekraczający granice czasu i przestrze-
ni. Tego zatem, co – z braku adekwatniejszego określenia – nazwę „światowością” prze-
kazu literackiego, jego otwarciem na myślącego, wrażliwego odbiorcę, bez względu na
jego narodowość czy związek z własną kulturą, a także nieobojętnego wobec zapisywa-
nych w poezji pytań i niepokojów, które stają się udziałem dojrzałego człowieka.

Można oczywiście powiedzieć, że każdy dobry wiersz, więcej: każdy dobry utwór
literacki, przez samo swoje ukształtowanie artystyczne staje się uniwersalny, bo
przemawia do odbiorcy ponadnarodowego walorami estetycznymi, a poprzez to
niesie sensy istotne dla myślących ludzi z wielu stron świata, także ponad czasem.
W tym, banalnym skądinąd i niebezpiecznie wygodnym założeniu, tkwi jakaś prawda.
Nie na tyle jednak zadowalająca mnie, bym nie starała się dobierać tekstów, które
w stopniu większym niż zadowalający pozwalają na demonstrowanie, na wyłuszczanie
sensów istotnych tak dla zakorzenienia ich w polskości (specyficznych szyfrów, znaczeń,
pozwalających wydobyć swoje treści dzięki odniesieniom do systemu naszej kultury
i naszego języka), jak i „światowego” właśnie, czyli uniwersalnego jego przesłania. Tej
warstwy sensów, która wykracza poza polskość samą, choć w polskim języku jest wyra-
żona i do polskiej kultury odsyła wieloma metaforami, aluzjami.

Dobieram zarazem takie wiersze, które stwarzają okazję do rozmowy (lub mini-
wykładu) o szerszym aspekcie twórczości autora, umożliwiając choćby fragmenta-
ryczny wgląd w jego poetykę oraz w obszary problemowe charakterystyczne dla jego
systemu lirycznego. Zależy mi na możliwie pełnym wyzyskaniu czasu, danego zajęcia-
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mi, dla prezentacji wybranych elementów polskiej kultury. Jeśli jest to wizerunek ważnej
dla nas twórczości poety, choćby w przekroju wyznaczonym kilkoma zagadnieniami,
warto go zarysować i przekazać dawkę wiedzy o istotnym dla polskiej kultury dziele.

W analizie i interpretacji wierszy zmierzam do mocniejszego (wyrazistszego niż
w sytuacjach zajęciowych poza glottodydaktyką) eksponowania płaszczyzny językowej
utworu poetyckiego. Oczywiście, stopień uszczegółowienia uwag językowych zależy od
poziomu kompetencji językowej uczestników zajęć, czego uzasadniać nie trzeba. Warto
zarazem pamiętać, że nawet w grupach o wysokiej świadomości języka polskiego do-
magają się naświetlenia wcale nieoczywiste (także dla wielu Polaków!) metafory, prze-
kształcenia (lub aluzyjne ewokacje) utrwalonych w języku zwrotów, związków frazeolo-
gicznych, rejestrów stylistycznych czy większych struktur komunikacyjnych. Tego ro-
dzaju operacje objaśniająco-analityczne na poziomie warstwy językowo-stylistycznej nie
tylko stwarzają okazję do ćwiczenia i poszerzania sprawności lingwistycznej studentów
w zakresie naszego systemu językowego, ale i są niezbywalnym warunkiem udatnej
interpretacji utworu, prowadzącej do wyjaśnienia i zrozumienia zaszyfrowanych w nim
znaczeń. Te zaś niesione są głównie warstwą stylistyczno-językową. Tekst poetycki,
twór literacki działa tym, że zostało to w nim „tak-a-nie-inaczej” napisane, językowo
ukształtowane. Jest wszak najwyższym stopniem organizacji języka, jest „polikonden-
satem językowym”, w którym ulegają zagęszczeniu i skomplikowaniu treści znaczenio-
we mowy potocznej, zwielokrotnione poprzez grę z tradycją, relacje intertekstualne,
odniesienia intersemiotyczne. Analiza mechanizmów i gier językowych zmierza do
odsłonięcia reguł konstrukcyjnych, rządzących interpretowanym wierszem, a zarazem
do odpowiedzi na pytanie o ich funkcję w budowaniu sensów utworu.

Poniżej proponuję interpretację wiersza Czesława Miłosza Po odcierpieniu. Utwór
ten skupia w sobie problematykę istotną dla poezji polskiego noblisty, wiążącą się
z – frapującymi go przez kolejne dziesięciolecia – kwestiami metafizycznymi. Jak
zostanie to odsłonięte w analizie, wiersz uruchamia dialog z polską tradycją literac-
ką, m.in. tą szczególnie nośną i charakterystyczną, spod znaku Mickiewicza. Zara-
zem podejmuje ważne i ważkie zagadnienie apokatastazy, w kulturze wielu krajów
znacznie mocniej obecne niż w Polsce, co stanowi o jednym z uniwersalistycznych
aspektów utworu. W wierszu Po odcierpieniu mamy także do czynienia z charakte-
rystycznym dla twórczości Miłosza rozpięciem pomiędzy klasycystyczną wiarą
w rozum – i romantycznym „czuciem”. Miłoszowy podmiot liryczny to w tym
utworze figura człowieka zawieszonego pomiędzy racjami rozumu i racjami wiary.
Po której stronie „szczęśliwego aliansu nauki i religii” się opowie, niech wskażą
mechanizmy językowo-stylistyczne wiersza, ujawniane w toku analizy.

* * *

W wierszu Czesława Miłosza Po odcierpieniu z tomu Na brzegu rzeki (1994) po-
wraca ważny dla całego pisarstwa Noblisty motyw apokatastasis – owej drugiej,
obok Apokalipsy, wielkiej figury semantycznej, przenikającej jego twórczość.



DANUTA OPACKA-WALASEK: Racje rozumu, racje wiary… 133

W Ziemi Ulro Miłosz dość wyraźnie określa napięcie pomiędzy Apokalipsą i apo-
katastazą, fundujące dialektykę wewnętrzną sporego obszaru jego poezji:

Rozumiem dzisiaj dobrze motywy, jakie skłoniły O.W.M. do szukania adresata w odległej
przyszłości. I przyznam się, że jako młody człowiek podejmowałem dużo z jego wiary w daleką,
szczęśliwą erę ludzkości odrodzonej i że podtrzymywała mnie ona w różnych rozpaczliwych
chwilach. (…) Pomimo wszystko moja „katastroficzna poezja” nie była poezją bez nadziei. (…)

Katastrofa w poezji zawsze spełnia tę samą funkcję: pozwala nam przyjąć ten świat nawet nie
w imię jego porządku, skoro ten został zakłócony, ale w imię nadziei, że (…) nastąpi powrót do
ładu (Miłosz 1982, 237 i 223)1.

Także w Przemowie sztokholmskiej Miłosz daje autocharakterystykę twórczości
utrzymaną w tym duchu, pozwalającą się interpretować jako świadomość ambiwa-
lencji między doznawanym przeczuciem katastrofy a nadzieją na ostateczne przy-
wrócenie porządku, na odnowienie świata wraz z jego wartościami:

Jak wszyscy moi współcześni byłem skłonny do rozpaczy, do przewidywania bliskiej zagłady
i wyrzucałem sobie uleganie nihilistycznej pokusie. W głębszym jednak poziomie poezja moja
(…) pozostawała zdrowa i wyrażała tęsknotę do królestwa prawdy i sprawiedliwości (Cz. Mi-
łosz, Przemowa sztokholmska, cyt. za: Kurzyna 1981, 107).

Omawiając problematykę apokatastasis w twórczości Noblisty, Aleksander Fiut lo-
kuje jej zapowiedź już w przedwojennej poezji Miłosza: w Pieśni, Dytyrambie, w Bra-
mie poranku (zob. Fiut 1998, 127–128). Badacz stawia także pytanie: „Dlaczego Miłosz
odwołał się do eschatologii chrześcijańskiej?”, odpowiadając na nie następująco:

Ponieważ, jak wolno przypuszczać, pragnął nadać sens przemianom historycznym, odnaleźć sa-
kralny wymiar współczesności, wreszcie – pośrednio – przywrócić utraconą rangę poezji. Ta
bowiem wyraża przeczucie i nadzieję powszechnego Odkupienia. (…) Może więc było tak, że
pragnąc przezwyciężyć świadomość wydziedziczenia i pogardę wobec współczesnych, którzy
zobojętnieli na wartości metafizyczne, a także lęk przed własną i zbiorową przyszłością, Miłosz
przełożył swą biografię wewnętrzną na mowę pradawnych wyobrażeń religijnych? Ale ten prze-
kład mógł mu się udać tylko częściowo, gdyż od razu podszyty został zwątpieniem religijnym,
wiedzą o szaleństwach historii, niewiarą we własne posłannictwo poetyckie i świadomością
ograniczeń i ułomności samej poezji (Fiut 1998, 129, 132).

W interesującym nas wierszu Po odcierpieniu zagadnienie apokatastazy wyłożone jest
explicite, w aspekcie soteriologicznym. Podmiot utworu z tomu Na brzegu rzeki znacz-
nie wyraźniej artykułuje zbawczy aspekt orygenejskiej koncepcji niż miało to miejsce w
dawniejszych tekstach Miłosza. Wcześniej, jak choćby w kilkakrotnie cytowanym przez
omówienia krytyczne fragmencie poematu Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada, poeta
ostrożnie odnosił się do finalnego etapu apokatastazy, czyli przebóstwienia, odnowienia
w logosie. Podmiot liryczny wzmiankowanego fragmentu deklaruje się następująco:
                                                          

1 J. Szymik traktuje figurę apokatastazy w poezji Miłosza jako finalne dopełnienie figury Apokalipsy,
komentując także pierwszy z przywołanych cytatów. Zob.: Szymik 1996, 370 i n.
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Należę do tych, którzy wierzą w apokatastasis,
Słowo to przyobiecuje ruch odwrotny,
Nie ten co zastygł w katastasis
I pojawia się Aktach Apostolskich, 3, 21.

Komentując ów fragment w rozmowie z Renatą Gorczyńską, Miłosz tak przed laty
określał swoje rozumienie apokatastazy:

Apokatastasis jest pojęciem, które po raz pierwszy pojawiło się w Listach Apostolskich. Szczególnie
silnie rozbudował je Orygenes, który nie jest uważany za całkowicie autorytatywnego Ojca Kościoła,
ponieważ był bardzo heretyckich poglądów (…). W każdym razie był bardzo za apokatastasis. Znaczy
to po grecku mniej więcej tyle co „odczynienie”. To jest przywrócenie stanu sprzed Grzechu Pierwo-
rodnego, powtórzenie się jakiejś historii w oczyszczonej formie. Ryzykowne to pojęcie, bardzo here-
tyckie. Ja nie twierdzę znowu, że tak wierzę w apokatastasis, bo można nadać temu rozmaite znacze-
nia. W każdym razie apokatastasis w tym poemacie spełnia swą rolę o tyle, że oznacza nieprzepadanie
szczegółów. Żadna chwila nie może przepaść. Ona jest gdzieś zmagazynowana i możliwe jest pusz-
czenie tego kłębka czy filmu na nowo, odtworzenie jakiejś rzeczywistości, w której wszystkie te ele-
menty będą przywrócone. Mówiliśmy o ekranach, na których ukazuje się cierpienie. Tu – miejmy na-
dzieję – że za rzeką Lete jest jakaś pamięć, ale oczyszczona. Przechodzi się przez rzekę Lete, zapomina
się wszystko, co było cierpieniem, sama pamięć zostaje oczyszczona. To mniej więcej łączy się z apo-
katastasis, to jest rolą tego przywrócenia. „Każda rzecz ma więc dla mnie podwójne trwanie. I w cza-
sie, i kiedy czasu już nie będzie.” Albo ponieważ nie można sobie wyobrazić braku czasu, kiedy będzie
aevum – czas odkupiony, czas zupełnie inny. Czyli apokatastasis nie oznacza dla mnie jakiejś formal-
nej wiary, bo to są rozmaite heretyckie pomysły. Raczej ma to znaczenie przywrócenia wszystkich
momentów w ich formie oczyszczonej. Trudno tutaj przyszpilić sens, ale nie chciałbym być zanadto
dokładny (Gorczyńska [E. Czarnecka] 1992, 172).

Jak wynika z długiej cytacji, Miłosz wiąże apokatastazę głównie z kwestiami cza-
su i pamięci czasu w „bezczasie”. Akcentuje istotę chwili i szczegółu, które
w wieczności nie powinny zaginąć. Apokatastaza – tu „odczynienie”, „oczyszcze-
nie” – to dla niego przede wszystkim oczyszczenie pamięci czasu.

Jan Błoński pisze kategorycznie, iż apokatastaza jest czymś, o czym zawsze ma-
rzyła i do czego dążyła poezja Miłosza, w swoim zawieszaniu czasu, w pragnieniu
przywrócenia pełni bytu (Błoński 1985, 228)2. To, bez wątpienia, trafna diagnoza:
w poezji Miłosza świat bywa pojmowany także jako „zła strona jakiegoś gobelinu”,
za którą „jest druga, wyjaśniająca wszystko” (Świadomość). Aniołowie spacerują
gdzieś, oglądając „prawdomówne ściegi” (O Aniołach), do których, przed fazą
oczyszczenia, ludzie nie mają dostępu.

Tymczasem niech komentarz Miłosza posłuży jako tło dla wiersza Po odcierpie-
niu, w którym apokatastaza także opatrzona jest znakiem ambiwalencji, zastrzeże-
niem niepewności co do „heretyckich pomysłów” zbawczych:

Hipoteza zmartwychwstania,
Którą pewien uczony wywiódł z mechaniki kwantowej,
Przewiduje powrót do bliskich nam miejsc i ludzi

                                                          
2 Ten sąd Błoński powtarza w artykule: Błoński 2000, część pierwsza 1980–1998, 49.
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Za miliard albo dwa miliardy ziemskich lat
(Co w pozaczasie równa się jednej chwili).
Rad jestem, że dożyłem spełnienia się przepowiedni
O możliwym aliansie religii i nauki,
Którą przygotowali Einstein, Planck i Bohr.
Nie biorę zbyt poważnie naukowych fantazji,
Mimo że respektuję wzory i wykresy.
To samo ujął krócej Piotr Apostoł,
Mówiąc: A p o k a t a s t a s i s  p a n t o n ,
Odnowienie wszechrzeczy.
Jednakże to pomaga: móc sobie wyobrazić,
Że każda osoba ma kod zamiast życia
W przechowalni na wieczność, nadkomputerze
wszechświata.
Rozpadamy się w zgniliznę, proch, mikronawozy,
Ale zostaje ten szyfr czyli esencja,
I czeka, aż nareszcie obleka się w ciało.
Jak również, skoro ta nowa cielesność
Powinna być obmyta ze zła i choroby,
Idea Czyśćca ma udział w równaniu.
Nie co innego wierni w wiejskim kościele
Chóralnie powtarzają, prosząc o żywot wieczny.
I ja z nimi. Nie rozumiejący
Kim będę, kiedy zbudzę się po odcierpieniu.

(Cz. Miłosz: Po odcierpieniu, w: Miłosz 1994, 72)

Zastrzeżeń co do formuły zmartwychwstania, czy wręcz przekonania o samym
zmartwychwstaniu człowieka, jest w tym wierszu kilka. Już w wersie inicjalnym
pojawia się fraza: „Hipoteza zmartwychwstania”, odnosząca się dalej do teorii,
„Którą pewien uczony wywiódł z mechaniki kwantowej” – ale zarazem przecież
sugerująca zawieszenie pewności co do zmartwychwstania w ogóle. Skoro opatrzo-
ne jest ono nazwą „hipotezy”, to może oznaczać zastrzeżenia, nieufność podmiotu
wobec przyjęcia koncepcji za pewnik. Kilkakrotnie występują w tekście formuły
warunkowe i przypuszczające, także budujące dystans do rozważanego problemu:
„przewiduje powrót”, „to pomaga: móc sobie wyobrazić”, „jak również, skoro ta
nowa cielesność / Powinna być obmyta ze zła i choroby…”, „nie rozumiejący / Kim
będę, kiedy zbudzę się po odcierpieniu”.

Cała ta rama modalna tekstu, stanowiąca rodzaj asekuracji podmiotu wobec pre-
zentowanych poglądów, każe traktować ostrożnie obydwie projekcje pośmiertnych
losów ludzkości: zarówno tę naukową (czy raczej: pseudonaukową), jak i tę płynącą
z wiary, dyktowaną nadzieją na apokatastazę. Pierwszy porządek myślenia uzyskuje
miano „naukowej fantazji”, ten oksymoron dobitnie sygnalizuje ironiczny dystans.

Warto może w tym miejscu przypomnieć pogląd wzmiankowanego dalej Einste-
ina, który powiadał, że wyobraźnia ważniejsza jest od wiedzy, bo w wierszu Miłosz
okazuje się rzecznikiem tego poglądu, gdy traktuje naukową teorię jako ewentualną
pomoc dla wyobraźni: „Jednakże to pomaga: móc sobie wyobrazić…” Tym silniej
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wybrzmiewa ton pobłażliwości dla kwantowej hipotezy odkupienia (o której dalej),
że ochrzczono ją tu „fantazją” – urojeniem, zmyśleniem, pejoratywnie oddzielając
sens słowa od „wyobraźni”. Tę bowiem sferę Miłosz wartościuje wysoko, o czym
pisał, między innymi, Aleksander Fiut, wskazując na pokrewieństwa myślowe No-
blisty z Blakiem, Swedenborgiem i Oskarem Miłoszem. Badacz sygnalizuje tu

rys wspólny: jest nim gwałtowny sprzeciw wobec nauki wywodzącej się z tradycji Newtona
i Locke’a, diagnoza stawiana „umysłowi wydziedziczonemu” oraz szukanie środków zaradczych
na owo wydziedziczenie. Miłosz nie bez racji uważa się za ich kontynuatora. Wciąż podkreśla
przełomowość naszej epoki, kładąc nacisk na spustoszenia wywołane przez przewrót naukowy
w przekonaniach i wyobrażeniach ludzi obecnego stulecia. (…)

[Wszyscy oni – D.O-W.] spór z „umysłem wydziedziczonym” przenoszą na teren wyobraźni.
Posiłkując się współczesnymi im koncepcjami naukowymi, odczytują trafnie w chrześcijańskich
wyobrażeniach eschatologicznych antropocentryczne założenia (Fiut 1998, 133, 137).

Broniąc wyobraźni, która zmaga się z naukową kosmologią, Miłosz „nie neguje osią-
gnięć współczesnej nauki, świadom, że tylko ona może znaleźć środki zaradcze na gnę-
biące nas schorzenia” (Fiut 1998, 133). Takoż w wierszu Po odcierpieniu: podmiot
deklaruje szacunek dla racjonalnych przesłanek naukowych („respektuję wzory i wykre-
sy”), jednakże wzmiankowaną teorię opatruje zdroworozsądkowym sceptycyzmem.

Drugi porządek myślenia, idący z wiary, człowiek z wiersza potwierdza w rytual-
nych zachowaniach, ale i z nim nie utożsamia się do końca. Powtarza wraz z wier-
nymi, w wiejskim kościele, chóralną prośbę o żywot wieczny, zaznaczając jednak
w ostatnich słowach wiersza, że jest „nie rozumiejący”. W innym wierszu Miłosz
buduje analogiczny obraz, co prowadzi do konstatacji:

Naturalnie, jestem sceptyczny, ale razem śpiewam,
pokonując w ten sposób przeciwieństwo
pomiędzy prywatną religią i religią obrzędu.

(Cz. Miłosz: Miejsce zrozumienia3, 86)

Miłosz określił taką postawę, taki stan świadomości w Tak naprawdę:

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
zatrzymany w wyznaczonym dla mnie zagonie czasu.

Homo ritualis, tego świadomy, spełniam
co przepisane jednodniowemu mistrzowi.

(Cz. Miłosz: Miejsce zrozumienia, 79)

Zbyt wiele tajemnicy w wizji zmartwychwstania, by można to było r o z u m i e ć ,
więc choć rytualnie powtarza podmiot utworu Po odcierpieniu prośbę o żywot
wieczny, to przecież pozostawia cień wątpliwości wobec skuteczności tej prośby.
W innym miejscu Miłosz powiada:
                                                          

3 Wiersze cytowane wg Miłosz 2002.
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człowiek nie potrafi wierzyć w coś, czego nie rozumie. Zdanie to na pierwszy rzut oka jest non-
sensem, bo przecież chrześcijanie zawsze wierzyli w dogmaty nie dające się objąć rozumem
i uznane za tajemnice wiary. A jednak po bliższym zastanowieniu wypada przyznać, że zawiera
ono trafną intuicję (Miłosz 1982, 228).

Może więc nie budzi zastrzeżeń Miłoszowego podmiotu sama możliwość zmar-
twychwstania – wszak mówi: „zbudzę się po odcierpieniu”? Nie rozumiejąc jednak,
„kim będzie”, do końca zachowuje ostrożność, artykułowaną w ramie modalnej
monologu.

Owa modalność – intencjonalność ujawniona, tworząca szczególny rodzaj interperso-
nalnej więzi pomiędzy modelowym autorem a modelowym odbiorcą, tworzy iluzję
osobistego stosunku autora do przedstawianych spraw. Sugeruje zgodność z jego wła-
snymi opiniami, niepokojem, wątpliwościami, którymi dzieli się z odbiorcą4. Tym więk-
szą powagę nadaje ambiwalentnym treściom, tym większe mobilizuje zaangażowanie
odbiorcy, że implikuje osobowego subiekta mówiącego i pozwala traktować elementy
oceniające oraz emocjonalne monologu jako znak postawy nadawcy. To nieobojętne
przy lekturze tego wiersza, wszak Miłosz wypowiadał się w kwestiach eschatologicz-
nych tak wieloma głosami, uciekając już to w lirykę maski, już to w lirykę roli, dobiera-
jąc – jak nazwał to Błoński (Błoński 1985, 221) – „sobowtórów chwili”, partnerów
i przeciwników. Stworzenie w tym utworze iluzji osobistego stosunku do prezentowa-
nych zagadnień każe czytać jego sensy niemal literalnie, z poręczeniem autorytetu eru-
dycyjnego, dojrzałego, sceptycznego, za jaki przecież Miłosz powszechnie uchodzi.

Modalność jako kategoria dyskursywna zasługuje tu na uwagę dlatego, że jej
funkcją jest charakterystyka podmiotu mówiącego wobec rzeczywistości, którą ten
poznaje, ocenia. Magdalena Nowotna (Nowotna 1993; omawiam za: Jędrzejko
b.r.w., 151–153), przyglądając się poezji polskiej ostatniego ćwierćwiecza, sygnali-
zuje, że tak duża występuje w niej ilość form językowych, które niosą cechę nie-
pewności, hipotetyczności i nieokreśloności, iż trzeba uznać to zjawisko za signum
temporis. Ten sposób nazywania rzeczywistości w tekście ukazuje człowieka jako
niepewnego swojej zdolności osądu, wskazuje na jego sceptycyzm poznawczy i brak
zaufania do wszystkich racjonalnych pewników.

W wierszu Miłosza Po odcierpieniu formułami modalnymi opatrzone zostały nie
tylko „racjonalne pewniki” (teoria, którą wywiódł uczony z mechaniki kwantowej),
ale i porządek wiary (formuła zmartwychwstania). Tym dwóm porządkom myślenia
odpowiadają w tekście dwie odmiany modalności.

Płaszczyzna racjonalna opatrzona została ramą intelektualno-oceniającą, typową
dla modalności epistemicznej. Składają się na nią wszystkie te formuły językowe,
poprzez które nadawca ujmuje treści jako prawdopodobne lub nieprawdopodobne,
rzeczywiste lub nierzeczywiste, sensowne lub absurdalne, wraz z aksjologizacją.
Jest ich w wierszu niemało: enigmatyczne (może nawet deprecjonujące?) „pewien
                                                          

4 Por. uwagi o modalności tekstu artystycznego w: Jędrzejko, b.r., 113–155.
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uczony” (wobec wymienionych dalej z nazwiska rzeczywistych uczonych: Einste-
ina, Plancka i Bohra), „przewiduje się” – zamiast np. nastąpi, „jednakże to pomaga:
móc sobie wyobrazić”, „nie biorę zbyt poważnie… mimo że respektuję”, „to samo
ujął krócej Piotr Apostoł”, „nie co innego wierni w wiejskim kościele powtarzają”…

Podmiot podważa porządek nauki w tym względzie, jej nowatorską hipotezę pod-
daje ironicznej konfrontacji z odwiecznym głosem religii i prostodusznych wiernych
z wiejskiego (to znamienne) kościoła. Piotr Apostoł okazuje się w tym dyskursie
zdecydowanie bardziej ścisły od naukowca: ujął tę samą treść krócej. Podmiot de-
klaruje rzekomą radość z aliansu nauki i religii po wiekach, ale nie dość, że umiesz-
cza je w tym samym porządku „przepowiedni”, to jeszcze ów alians wita protekcjo-
nalną formułą „rad jestem, że dożyłem”, w której także słychać ironię. Zapewne jest to
ciepła ironia, bo dalej czytamy, że z naukowej koncepcji zmartwychwstania jakiś poży-
tek jednak płynie, zwłaszcza dla mentalności współczesnego człowieka, z komputerami
i kwantami oswojonego zapewne bardziej, niż z abstrakcyjną wizją wieczności:

Jednakże to pomaga: móc sobie wyobrazić,
Że każda osoba ma kod zamiast życia
W przechowalni na wieczność, nadkomputerze

wszechświata
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Jak również (…)
Idea Czyśćca ma udział w równaniu.

Nie sposób przejść obojętnie obok wyjątkowo ironicznej metafory: „przechowalni
na wieczność”, która wywołuje skojarzenia z utrwalonymi w języku zwrotami:
„przechowalnia bagażu” i „na wieczne nigdy”. Bo skoro los ludzkości po śmierci ma
zależeć nie od instancji Boskiej, ale od „nadkomputera wszechświata”, to skąd wia-
domo, czy nie nastąpi awaria, czy „kody” nie ulegną zresetowaniu? Bo czy nad-
komputer może się równać z nadprzyrodzonym Bogiem, by mieć do niego choćby
podobne zaufanie?

Drugiemu porządkowi refleksji nad zmartwychwstaniem człowieka, porządkowi
wiary, towarzyszy w wierszu Miłosza typ modalności emocjonalno-wartościującej.
Nadawca ujmuje treści w jej ramie ze stanowiska zaangażowanego, wyraża postawę
akceptacji, z ośrodkiem „czuję”, „pragnę”. Gdy podkreśla, że modli się wraz z wier-
nymi o zmartwychwstanie, wyraża przecież nadzieję i chęć wiecznego życia. Nie
w pełni jednak potrafi się identyfikować z tym, czego nie rozumie, czego nie jest
absolutnie pewien – stąd właśnie modalność w wyrażaniu prawd religijnych, które
są tu wyżej cenione od naukowych hipotez, ale pozostają tajemnicą.

Do tej kwestii odniósł się Miłosz po latach także w wierszu Przepraszam:

Musi być miejsce środkowe, między abstrakcją
i zdziecinnieniem, żeby można było rozmawiać
poważnie o rzeczach naprawdę poważnych.
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Katolickie dogmaty są jakby o parę centymetrów
za wysoko, wspinamy się na palce i wtedy
przez mgnienie wydaje się nam, że widzimy.

Ale tajemnica Trójcy Świętej, tajemnica Grzechu
Pierworodnego i tajemnica Odkupienia
są opancerzone przeciw rozumowi.

(Cz. Miłosz: Przepraszam, 66)

Porządek rozumu i porządek wiary były w tej poezji zawsze rozdzielane. Mocno
też była akcentowana chęć wiary, która jednak napotykała opór racjonalnych pytań
i trudnych uzasadnień, płynących m.in. z fascynacji manichejskich, o czym napisano
już wiele5. Poszukiwanie wiary i częste oscylowanie wokół kwestii teologicznych
wiązało się w tej liryce z poszukiwaniem prawdy6, zarazem jednak przyznanie, że
się ją osiągnęło, graniczy w Miłoszowym rozumieniu z pychą, z samozadowole-
niem: kto mówi w kwestiach ostatecznych „wiem” – grzeszy.

Poezja traktowana była przez Miłosza wielokrotnie, o czym także wiele napisano,
jako rozpoznawanie sensu, dochodzenie do niego. Wolno jej błądzić „po obrzeżach
herezji” (Nie jestem), gdy poszukując prawdy – szuka „rzeczywistości / To znaczy
sensu niemożliwego bez absolutnego punktu odniesienia” (Takiego traktatu). Lepiej
błądzić po manowcach wątpliwości, niż popaść w grzech samozadowolenia:

Nie jestem i nie chcę być posiadaczem prawdy.

W sam raz dla mnie wędrowanie po obrzeżach herezji.

Żeby uniknąć tego, co nazywają spokojem wiary,
A co jest po prostu samozadowoleniem.

(Cz. Miłosz, Nie jestem, 65)

Spokój wiary zatem nie tylko nie jest dany podmiotowi tej poezji, ale nie jest też
przez niego chciany. Nie kwestionując dogmatów, przyznaje się on częstokroć do
wątpliwości natury zasadniczej, rodzących się na przykład pod wpływem ironicznej
diagnozy ludzkiej natury i „spektaklu świata”, czekającego – zgodnie z przepowied-
nią – na Sąd Ostateczny, na „grom z jasnego nieba”:

Gdybym nie posiadł obszernej wiedzy o tym,
co nazywa się dumą, pychą albo próżnością,

                                                          
5 Wyczerpującą analizę wątków manichejskich w twórczości Miłosza przynosi książka Łukasza Tisch-

nera (Tischner 2001), wraz z rzetelnym przypomnieniem literatury przedmiotu w tym względzie.
6 Marian Stala także wiąże w swojej interpretacji „projekt teologiczny” Miłosza z ostatecznym poszukiwa-

niem prawdy. Badacz pisze: „Teologia, o której mówi Miłosz, nie jest tylko intelektualną konstrukcją, nie jest
także zbiorem nieobejmowalnych rozumem dogmatów. (…) Jest ona, mówiąc najkrócej, projektem egzystencji
bezustannie nakierowanej na prawdziwość opowieści o rajskim początku, o upadku i »nadziei przywrócenia«.
(…) Krótko mówiąc, Miłosz nie znosi religijności zewnętrznej i powierzchownej oraz takiej teologii, która stara
się taką właśnie religijność usprawiedliwić i uprawomocnić” (Stala 2004, 97–98).
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Mógłbym brać poważnie widowisko kończące się nie
tyle
opadnięciem kurtyny, ile gromem z jasnego nieba.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Myślę o tym ze smutkiem, siebie widząc
pośród uczestników zabawy.

I wtedy, przyznaję, trudno mi wierzyć w duszę
nieśmiertelną.

(Czesław Miłosz, Gdybym nie posiadł)

Człowiek z tej poezji kieruje się pragnieniem sensu i ładu i c h c e  w i e r z y ć , ale
samo p r a g n i e n i e  wiary – w i a r ą  n i e  j e s t . O „chęci wiary” mówi także
w wierszu Mnie zawsze podobał się:

Podczas gdy ja c h c i a ł e m  w i e r z y ć
w Adama i Ewę,

Upadek i nadzieję przywrócenia.
(Cz. Miłosz, Mnie zawsze podobał się, 69. (wyróżnienie moje – D.O.-W.)

Pisząc w Po odcierpieniu o „nadziei przywrócenia”, wędruje Miłosz obrzeżami
herezji, już to naukowej, już to religijnej. Wszak w przytaczanym komentarzu do
apokatastazy w rozmowie z Ewą Gorczyńską, sam określił poglądy Orygenesa jako
„bardzo heretyckie”… Poszukując sensu, próbuje wierzyć, ale łatwiej mu przycho-
dzi powtarzanie rytualnych zachowań w kościele niż utożsamienie się z przepo-
wiednią zmartwychwstania. Pozostaje wciąż sceptyczny, o czym wspominał zresztą
już w Ziemi Ulro, pisząc o „zmuszaniu się do wiary przy braku wiary prawdziwej”
(Miłosz 1982, 269). Człowiek z tego wiersza wydaje się bliski postawie Księdza
Seweryna, tytułowego bohatera cyklu z Drugiej przestrzeni, który w wierszu Kawki
na wieży wyznaje:

Przychodzą do mnie i każą dotykać ich ran,
Ich strachu przed śmiercią i nędzy mijającego czasu.
I czyż ośmieliłbym się wyznać, że jestem kapłan bez wiary,
Że modlę się co dzień o łaskę zrozumienia,
Choć jest we mnie tylko n a d z i e j a  n a d z i e i ?

(Cz. Miłosz, Kawki na wieży, wyróżnienie moje – D.O-W.)

Sytuacja podmiotu w wierszu Po odcierpieniu żywo przypomina także sytuację,
w jakiej znajdował się narrator Romantyczności Adama Mickiewicza. Mając do
wyboru „szkiełko i oko” mędrca (czemu echem odpowiada u Miłosza pewien uczo-
ny ze swoją hipotezą) oraz „czucie i wiarę gminu” (Miłoszowi „wierni w wiejskim
kościele”), powiadał:

Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.
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Podobnie przecież deklaruje się podmiot wiersza Po odcierpieniu: stojąc pomię-
dzy „prawdami żywymi” i „prawdami martwymi”, opowiada się jednak po stronie
wiary, ze zdecydowanie większym dystansem traktując naukę, która kwantami pró-
buje objaśnić tajemnicę odkupienia. Do „szkiełka i oka”, przejmujących w kwe-
stiach metafizycznych funkcje wiary, Miłosz odnosi się niechętnie, czego dowodem
choćby zapis w Ziemi Ulro:

Sukcesy „szkiełka i oka” pogrążyły człowieka w Ulro i trzeba to uznać za fakt… (Miłosz 1982, 250).

O ile Mickiewiczowski narrator Romantyczności w pełni identyfikował się ze
światopoglądem gminu („i ja to słyszę, i ja tak wierzę, / Płaczę i mówię pacierze.”),
podmiot Miłosza wyznania wiary nie składa, choć rozum i wiara spotykają się
w tym wierszu w „możliwym aliansie nauki i religii”.

Spotykając się ostatecznie w hipotezie zmartwychwstania, rozmijają się diame-
tralnie w rozumieniu dróg i sensów, jakie mają do niego prowadzić. W konstrukcji
wiersza owa rozbieżność przekłada się na dwa odrębne rejestry językowe, wprowa-
dzające rzekomo współbieżne wizje. Porządkowi nauki odpowiada język scjentycz-
ny (uczony, mechanika kwantowa, dwa miliardy ziemskich lat, pozaczas, wzory,
wykresy, kod, nadkomputer, mikronawozy, szyfr, równanie). Porządkowi wiary –
język religii (zmartwychwstanie, Piotr Apostoł, A p o k a t a s t a s i s  p a n t o n ,
wieczność, zgnilizna, proch, esencja, obleka się w ciało, obmyta ze zła i choroby,
idea Czyśćca, wierni w wiejskim kościele, żywot wieczny, po odcierpieniu).

Te dwa rejestry językowe wzajemnie się tu znoszą, podważają – ich alians nie jest
szczęśliwy, bo demaskuje absolutnie niewspółmierne podejście do człowieka i jego
pośmiertnych losów. Dla religii to „proch i zgnilizna”, które „obleką się w ciało”
i dostąpią żywota wiecznego, kiedy przejdą przez cierpienie Czyśćca. W naukowej
hipotezie to kwanty i mikronawozy, to kod, który niezależnie od uczynków zostanie
zreaktywowany w nadkomputerze wszechświata.

Przebija się spośród tych dwóch, obcych sobie, porządków stylistycznych, sym-
bolizujących dwa odrębne światopoglądy, porządek trzeci, w formułach którego
człowiek to „osoba”, a nie proch ani kod, gdzie mowa o „powrocie do bliskich
miejsc i ludzi”, o potrzebie wyobraźni, o kłopotach z rozumieniem, o nowej cielesno-
ści… To jakby „własny” język podmiotu w „postaci czystej”, oczyszczony z mowy
pozornie zależnej, w jakiej człowiek z wiersza prezentuje poglądy religii i nauki –
szczególnie może nauki, której „rewelacje” podane są w wierszu w tonie notatki
prasowej, relacjonującej odkrycie sucho, bez emocjonalnego zaangażowania.

W wyodrębnionym porządku stylistycznym występują formuły podmiotu zbioro-
wego („bliskich n a m ”, „i  j a  z  n i m i ”), które sygnalizują utożsamianie się z ludz-
ką wspólnotą – niejako ponad teoriami ostatecznymi, w kwestiach ważnych dla osoby
ludzkiej tutaj, na ziemi, w jej niepokojach wyrastających z doświadczeń życia doczesne-
go. Oczywiście, że niepokoje te dotyczą w wierszu zagadnień pośmiertnych, ale też
ujmowane są w perspektywie wartości, uczuć, które przyniósł ludziom czas ziemski, co
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oprócz „zła i choroby” niósł przecież bliskich ludzi i miejsca, których się nie chce
opuszczać, do których chciałoby się wrócić. Jest on światem / czasem oswojonym,
zwłaszcza na tle przepastnej miary wieczności, dla której „chwila równa się miliard albo
dwa miliardy ziemskich lat”. W takiej dysproporcji miary, skali, rodzi się naturalny
niepokój: „Kim będę, kiedy zbudzę się po odcierpieniu?” Czy ciągle sobą – osobą, czy
kwantem, esencją, szyfrem, kodem, czy nową, oczyszczoną cielesnością?

We „własnym” języku podmiotu słychać opowiedzenie się za wartością człowieka
i wartością ludzkiego świata. Nie ma tu dyskredytacji świata / czasu wiecznego, ale
jest podskórny niepokój, czy aby „globalne zmartwychwstanie”, zarówno to w wer-
sji kwantowej, jak to obiecane religią, pozwoli ludziom zachować ich indywidualny
świat, podmiotowość? Człowiek z wiersza upomina się o wartość osoby i bliskich
jej spraw. Nie jest pewien, nie rozumie, kim będzie „po odcierpieniu”…

Zapewne to jeden z powodów, dla których zostały w wierszu przywołane akurat te –
z „obrzeży herezji” pochodzące – hipotezy zmartwychwstania. Pierwsza, naukowa,
„obiecuje powrót do bliskich nam miejsc i ludzi”, druga, religijna, przypomina o nadziei
na apokatastazę, o możliwości przebóstwienia człowieka i świata w logosie, po
oczyszczeniu, na końcu świata. Wchodzą ze sobą w alians, bo obydwie koncepcje
zapowiadają przywrócenie, odnowienie wszechrzeczy, wychodząc naprzeciw niepoko-
jom podmiotu o wiekuiste losy ziemskich, ludzkich wartości – i ziemskich bytów.

Poetycka wizja życia w pozaziemskim świecie, która nie jest już utrzymana w du-
chu apokatastazy, przynosi uzasadnienie niepokoju podmiotu. W utworze Granica,
w jego obrazie sennym, sublimującym lęki i niepewności, tak przedstawia Miłosz
ambiwalentne uczucia ludzi po przekroczeniu progu zaświatów:

Po tej stronie zielony puszysty dywan,
a to są wierzchołki drzew tropikalnego lasu,
szybujemy nad nimi my, ptaki.

Po tamtej stronie żadnej rzeczy, którą moglibyśmy
zobaczyć, dotknąć, usłyszeć, posmakować.

Wybieramy się tam, ociągając się, niby emigranci
nie oczekujący szczęścia w dalekich krajach
wygnania.

(Cz. Miłosz, Granica, 83)

Świat wieczny to w tym wierszu świat b r a k u . Braku widoków, wrażeń, bodź-
ców dla sensualnych radości człowieka. Po ziemskiej stronie kipi biologizm wy-
zwalający witalizm, po drugiej stronie wyśnionej granicy „żadnej rzeczy”, która
obiecuje szczęście, jakiego człowiek nauczył się w swojej kondycji. Oniryczny
obraz wieczności tchnie pustką, wywołuje rezygnację i zobojętnienie „wygnańców”
z ziemskiej rzeczywistości.

Wiersz Miłosza Po odcierpieniu nie przynosi wizji zaświatów, bo człowiek z tego
wiersza nie pojmuje, kim będzie, gdy już się w nich znajdzie. Przynosi natomiast
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pytanie o los po śmierci, na które nie może być poważną odpowiedzią „naukowa
fantazja pewnego uczonego” – prędzej już „obrzeża herezji”, podpowiadające na-
dzieję na apokatastazę, na odnowienie w s z e c h r z e c z y . Bo właśnie o jej final-
nym etapie mówi przywołana przez Miłosza formuła Apokatastasis panton, nie
tylko obejmująca apokatastazę osobową (apokatastasis ton psychon), ale i przywra-
cająca, po oczyszczeniu, pozostałe formy ziemskie. Bez nich świat pozaziemski
tchnie wszak w poezji Noblisty pustką, jego wyobrażenie nasuwa wątpliwości:

Miłosz nie zdąża do raju, mając w pogardzie ziemskie rozkosze; od grzesznych pokus ciała nie
ucieka w mistyczne wzloty ducha. Ta droga jest mu całkiem obca. Chce bowiem dotrzeć do
transcendencji poprzez cały ciężar bytu. Poprzez doznania zmysłowe, które sycą swym bogac-
twem jego wrażliwość, ale często odwracają myśli od Boga. Poprzez niesłychanie silne przejęcie
się cierpieniem wszystkich stworzeń, które zdaje się zaprzeczać idei doskonałego Stwórcy. Miło-
szowską wizję raju odzyskanego naznacza cień zwątpienia, sceptyczne zastrzeżenie, niesłabnąca
wątpliwość (Fiut 1998, 128).

Mówiąc o „hipotezie kwantowej” zmartwychwstania, przywołuje Miłosz prawdo-
podobnie koncepcję Franka Tiplera, autora głośnej na Zachodzie książki Fizyka
nieśmiertelności. Współczesna kosmologia, Bóg i zmartwychwstanie (Tipler 1995),
plasującej się przez piętnaście miesięcy na pierwszym miejscu najlepiej sprzedają-
cych się bestsellerów listy tygodnika „Spiegel”. Jeszcze przed jej ukazaniem się
(i późniejszą dwuznaczną karierą) przez Zachód przetoczyły się dyskusje, zwłaszcza
o apologetycznych zakusach współczesnej fizyki i kosmologii, zaś nazwisko Tiplera
pojawiało się w nich wielokrotnie. Bez wątpienia dotarło to i do Miłosza.

W Polsce nie znalazłam śladu zainteresowania – choćby najbardziej krytycznego –
tą publikacją, która wśród krajowych koryfeuszy kosmologii i teologii nie uzyskała
oddźwięku.

J. Frank Tipler, matematyk, fizyk i teolog, profesor Tulane University w Nowym Orle-
anie, współautor z J. Barrowem (to ważne nazwisko we współczesnej filozofii nauki)
The Anthropic Cosmological Principle, zasłynął jako twórca ryzykownej koncepcji
zmartwychwstania, ogłoszonej w 1995 roku w Fizyce nieśmiertelności… Przez środowi-
sko filozoficzne praca została przyjęta raczej chłodno, choć nie brakło i głosów za-
chwytu, np. W. Pannenberga, uchodzącego za autorytet. Według wstępu samego autora:

Książka jest opisem Teorii Punktu Omega, fizycznej teorii dowodzącej istnienia wszystko-
obejmującego, wszechwiedzącego i wszechpotężnego Boga. On, pewnego dnia, w być może
odległej przyszłości, przywróci nas ponownie do życia w miejscu, które zasadniczo tożsame jest
z chrześcijańsko-żydowskim niebem. (…)

W swych rozważaniach nie będę się posiłkował Objawieniem, będę jedynie korzystał z wyników
współczesnej fizyki. (…) Opiszę mechanizm zmartwychwstania Świata. (…) Jeżeli czytelnik tej
książki stracił kogoś bliskiego albo czuje lęk przed zbliżającą się śmiercią, niech wie, że współcze-
sna fizyka mówi mu: „Nie martw się, kiedyś każdy powróci do życia. (Tipler 1995, 1)7.

                                                          
7 Za udostępnienie lektury, okolicznych materiałów i ogromną pomoc w odnalezieniu właściwego tro-

pu interpretacyjnego oraz kompetentne konsultacje w obcych mi rejonach nauk ścisłych i kosmologii
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Zasadniczą kwestią jest dla Tiplera Punkt Omega, o którym pisze:

Pokażę, że fizyka obdarza Punkt Omega mocą powołania do życia wiecznego wszystkiego, co
żyło uprzednio (…) W skrócie, fizyczny mechanizm indywidualnego zmartwychwstania polega
na tym, że każdy z nas, także ci, którzy dawno umarli, i cały świat, zostaną wyemulowani
w komputerze dalekiej przyszłości8.

Należałoby zatem rozumieć, że w odległej przyszłości komputery będą nas naśla-
dować… Jak jednak dowieść tożsamości człowieka i jego komputerowej emulacji,
pozostaje w teorii Tiplera nader enigmatyczną kwestią.

W recenzji książki pióra Grahama Oppy’ego pojawia się sporo zarzutów. Pisze on
między innymi, iż niezmiernie trudno ustosunkować się do „tych fantastycznych
spekulacji”, które na dodatek nie mają nic wspólnego, albo mają niewiele, z dbają-
cym o precyzję i logiczny ciąg wynikań naukowych esejem.

Główne zarzuty, jakie padają (poza podstawowym: że jest to literatura gatunku scien-
ce-fiction), to: iż Teoria Punktu Omega nie jest potwierdzona żadnymi badaniami na-
ukowymi, co zdaje się sugerować Tipler; że autor dokonuje niczym nieuzasadnionych
ekstrapolacji; że popełnia metodologiczne błędy i myli rozważania teologiczne z przy-
rodniczymi, a także ontologię z epistemologią – i wreszcie, iż w sposób arbitralny
przyjmuje dodatkowe założenia (w liczbie 17!) i wyciąga nieuzasadnione wnioski9.

Jednym z niewielu specjalistów traktujących poważnie teorię Tiplera był, w szerokiej
na Zachodzie dyskusji nad jego kwantową koncepcją zmartwychwstania, W. Pannen-
berg, mocno zaangażowany w obronę autora. Pod jego zresztą wpływem Tipler wyciąga
później dodatkowe wnioski: Bóg o naukowo dowiedzionym istnieniu jest już Trójjedy-
ny, a Jego atrybuty odpowiadają tym znanym z Biblii. Ma jeszcze Tipler problem z Bo-
goczłowieczeństwem Chrystusa, ale i z tą kwestią zapewne się upora…

Trudno się dziwić, że Czesław Miłosz z pobłażliwą nieufnością przyjmuje spekta-
kularną teorię kwantowego zmartwychwstania, zostawiając równocześnie w swojej
poezji ślad żywego zainteresowania filozofią nauki, która stara się godzić porządek
ducha z porządkiem rozumu. Nie zaskakuje to wnikliwych czytelników poezji No-
                                                                                                                                       
składam bardzo serdeczne podziękowania Panu Profesorowi Tomaszowi Szarkowi, matematykowi i filozofowi,
bez którego zaangażowania nie natrafiłabym zapewne na ślad źródłowej inspiracji Miłosza. Dziękuję także Ojcu
Jackowi Bolewskiemu SJ za wskazanie książki Tiplera – był On, po moich blisko rocznych poszukiwaniach,
pierwszą w Polsce osobą, która udzieliła natychmiastowej odpowiedzi na pytanie o „pewnego uczonego”
z wiersza Po odcierpieniu, zaznaczając zarazem swój dystans wobec teorii Tiplera, która budzi zastrzeżenia
Ojca Bolewskiego jako przykład uproszczonego stosowania modeli fizykalnych w teologii.

8 I shall show (…) that the Omega point has the physical power to resurrect all humans who have ever lived
grant them eternal live. (…) In brief, the physical mechanism of individual resurrection is the emulation of each
and every long-dead person – and their worlds – in the computers of the for future (Tipler 1995, 14).

9 Warto może, dla nieco pełniejszego obrazu filozoficznych, nie tylko – poddanych krytyce specjali-
stów – fizykalnych argumentów Tiplera, wskazać filozoficzne inspiracje jego koncepcji. W rozdziale The
Triumph of Progress dyskutowana i ciepło przyjęta jest teoria T. de Chardin. Można także odnaleźć
miejsca wspólne z koncepcją Poincarégo i jego periodycznym powrotem do stanu wyjściowego. O tej
teorii zob. Szarek 2001, 90–100.
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blisty, która – nasycona erudycją – chyli czoła przed tajemnicami ostatecznymi i docie-
kania na ich temat pozostawia zawsze otwarte. Cofa się przed gestem pychy, Bla-
ke’owskiej „samosobności”, sprowadzającej na manowce człowieka, który nazbyt łatwo
odda się pokusie intelektu, próbującego rozbroić „tajemnice opancerzone przeciw rozu-
mowi”. W ich przypadku Miłosz wybiera raczej porządek wiary, w której jest także
miejsce na wątpienie.

Ostatecznie wiersz Po odcierpieniu nie przynosi prostego rozwiązania, prostego
pocieszenia co do pośmiertnych losów człowieka po śmierci. Przypominając trady-
cję apokatastasis, traktuje ją jako pożywkę dla nadziei zmartwychwstania i powrotu
do stanu pierwotnego, do jedności z Bogiem. Być może, w jakimś sensie umacnia
ten kierunek myślenia dla współczesnych, wskazując wielowiekową żywotność
koncepcji (wzmiankowanej już i utwierdzonej autorytetem przez Apostoła Pawła)
i sugerując jej aktualność choćby przez fakt, że najnowsze teorie naukowe, uzbrojo-
ne w kwanty i wykresy, dochodzą do wyników podobnych co prawdy objawione.
Dystansując się ironicznie wobec spekulacji rozumu i pseudonaukowego hochszta-
plerstwa, raczej nie pozostawia Miłosz nadziei co do tego, iż współczesny aparat
wiedzy zdoła złamać szyfr tajemnicy losów człowieka po śmierci. Rozum każe tu
dystansować uroszczenia rozumu, a wiara nie jest łatwym pocieszeniem dla „n i e
r o z u m i e j ą c y c h  kim będą, kiedy zbudzą się po odcierpieniu”… Dlatego jego
homo ritualis powtarza z wiernymi w wiejskim kościele, co mu zapisane w „jedno-
dniowym zagonie czasu”, mając ledwie „nadzieję nadziei”.
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D A N U T A  O P A C K A - W A L A S E K

T h e  r i g h t s  o f  r e a s o n ,  t h e  r i g h t s  o f  f a i t h .
O n  C z e s ł a w  M i ł o s z ' s  p o e m  A f t e r  s u f f e r i n g  o v e r

At the centre of the author’s reflections is to analyze and interpret Czesław Miłosz's poem After suffering
over in which the concept of apokatastasis appears. It is an idea of Orygenes and it is based on the con-
cept of universal salvation (semper similis est finis initiis). Miłosz in his poem refers also to some con-
temporary ideas of resurrection which may be a result of his inspiration by Frank Tipler's book The
Physics of Immorality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead. The article discusses
metaphysical problems present in Miłosz's poetry.

R e c h t  d e s  V e r s t a n d s ,  R e c h t  d e s  G l a u b e n s .
Ü b e r  d a s  G e d i c h t  P o  o d c i e r p i e n i u  v o n  C z e s ł a w  M i ł o s z

Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht die Analyse und Interpretation des von Czesław Miłosz
verfassten Gedichts Po odcierpieniu, das sich mit dem Problem der Apokatastasis befasst, das heißt der
Lehre von Origenes über die Allaussöhnung (semper similis est finis initiis). Miłosz bezieht sich in
seinem Gedicht, möglicherweise inspiriert durch Frank Tiplers Werk The Physics of Immorality: Modern
Cosmology, God and the Resurrection of the Dead auch auf zeitgenössische Konzeptionen der
Auferstehung. Der Artikel zeigt einen Abriss der metaphysischen Problematik in der Poesie Czesław
Miłoszs.


