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Mirosława Zielińska (CSNiE UWr) 

Recepcja Czesława Miłosza (1911-2004) w niemieckim kręgu kulturowym 

 

 

Literatura i polityka w dobie „zniewolenia umysłów” 

 

Pytanie o recepcję twórczości Czesława Miłosza jest w zasadzie pytaniem o szeroko 

rozumiane postrzeganie polskiej literatury w drugiej połowie XX wieku i pierwszym 

dziesięcioleciu wieku XXI. Każda z trzech międzynarodowych nagród literackich 

przyznanych Miłoszowi, kolejno: w 1953 r. Nagroda Literacka Europejskich Księgarzy 

(Prix Littéraire Européen), w 1978 r., zwana „małym Noblem” Międzynarodowa 

Nagroda Literacka Neustadt (Neustadt International Prize for Literature), oraz Literacka 

Nagroda Nobla z 1980 r. łączą się nierozerwalnie, tak z wymiarem politycznym każdej z 

dat, jak i istotnymi przemianami w obrębie polskiej kultury oraz uwarunkowań jej 

odbioru. 

Pierwsza data, 1953 r., zbiega się z przypieczętowaniem bipolarnego podziału świata i 

odseparowaniem środkowo-wschodniej części Europy od jej zachodniej części żelazną 

kurtyną. Dla polskiej kultury rok 1953 to utrwalenie pęknięcia w polskiej kulturze, 

którego skutki odczuwalne są także dzisiaj. Cień podziału na tzw. „literaturę krajową” 

oraz „literaturę emigracyjną” – pomimo kolejnych cezur, sugerujących jakościowe 

zmiany w systemie polskiej kultury: po Polskim Październiku 1956 r., po 

ukonstytuowaniu się drugiego obiegu w połowie l.70., po wizycie w Polsce Czesława 

Miłosza i Konstantego Jeleńskiego w sierpniu 1981 r. Okazuje się, że nawet mimo 

licznych prób scalenia wszystkich obiegów (obiegu „oficjalnego”, „drugiego obiegu” oraz 

literatury wydawanej na emigracji) podejmowanych od przełomu 1989 r., obraz 

„emigranta politycznego” nadal determinuj paradygmat recepcji twórczości, tak 

eseistycznej, jak i poetyckiej Miłosza, zarówno w Polsce, jak i niemieckim kręgu 

kulturowym. Czesław Miłosz publikujący do 1989 r. przede wszystkim w emigracyjnym 

wydawnictwie „Paryskiej Kultury”, w Polsce natomiast w „drugim obiegu” kojarzony był 

bardzo długo – jako „wnikliwy analityk systemu stalinowskiego”1 i pisarz funkcjonujący 

w swoim kraju „poza cenzurą” – niemal wyłącznie z literaturą polityczną, wobec czego 

                                                 
1 Hans-Peter Hoelscher-Obermaier, Czesław Miłosz, [w:] Länderbericht Polen. Geschichte – Politik – Wirtschaft – 

Gesellschaft – Kultur, pod red. Dietera Bingena/Krzysztofa Ruchniewicza, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 

2009, s. 523. (Przeł. M.Z.) 
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inne odczytania szczególnie jego twórczości poetyckiej spotykały się z niezrozumieniem 

lub kończyły nieporozumieniem. 

Polityczną ramę recepcyjną twórczości pisarza utrwaliło przyznanie mu w 1980 r. 

Literackiej Nagrody Nobla. 1980 rok, jako data powstania „Solidarności” wzbudziła na 

całym świecie zainteresowanie Polską, a także przemianami w regionie, którego 

przedstawiciele coraz silniej podkreślali swoją środkowo-europejską tożsamość. W 

latach 80. demokratyczne ruchy opozycyjne nie tylko w Polsce, lecz także ówczesnej 

Czechosłowacji oraz na Węgrzech odcinając się od tradycji „rewolucji”, odwoływały się 

do swoistej „ewolucji etycznej”. Polskie pokolenie ’68 artykułowało swój protest tak 

wobec wewnętrznego zniewolenia, jak i wobec dzielącego Europę na „Wschód” i 

„Zachód”, a w ten sposób skazującego na nieobecność dyskursu elit intelektualnych 

krajów Europy Zachodniej, prowadząc dialog intertekstualny właśnie z poezją i 

eseistyką autora Rodzinnej Europy2 i Ziemi Ulro3. 

Mimo, iż 1989 rok to z dzisiejszej perspektywy już niepodważalny początek końca 

pojałtańskiego modus vivendi w centrum Europy, dopiero dekadę przełomie paradygmat 

postrzegania tak krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak i zaliczanej do 

ścisłego kanonu XX wieku twórczości Czesława Miłosza mógł zacząć się zmieniać – 

obraz pisarza tworzącego poza cenzurą i wbrew niej okazał się zbyt powierzchowną i 

upraszczającą kliszą4. 

Istnieje jednak o wiele głębszy problem z (zachodnio)europejską lekturą Zniewolonego 

umysłu i Zdobycia władzy5, które ukierunkowały recepcję całokształtu twórczości 

Czesława Miłosza. Dwa istotnie pytania, które powinny poprzedzić analizę politycznego 

modelu recepcji Zniewolonego umysłu i jego przeniesienia na kolejne utwory pisarza, 

powinny dotyczyć tego, czym jest (a)polityczność postawy pisarza oraz okoliczności, w 

których sprzeciw pisarza staje się – niemal automatycznie – gestem politycznym. Miłosz 

                                                 
2 Por. Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Instytut Literacki Paryż, 1959; tenże, West- und Östliches Gelände, tłum. Maryla 

Reifenberg Kiepenheuer und Witsch Köln 1961. 
3 Por. Czesław Miłosz, Ziemia Ulro, Instytut Literacki Paryż, 1977; tenże, Das Land Ulro, tłum. Jeannine Łuczak-Wild, 

Kiepenheuer und Witsch Köln1982. 
4 Por. Mirosława Zielińska, Auf dem Weg vom Monolog im Schatten des Zweiten Weltkriegs zum „Polylog“ der „global 

citizen“. Kulturtransfer der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum, [w:] Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-

polnischen Beziehungen 1991 bis 2011, red. Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, 

Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2011, s. 377-392. 
5 Zniewolony umysł (Paryż 1953) oraz Zdobycie władzy (Paryż 1953, pierwsze wydanie w języku francuskim, La Prise du 

pouvoir) ukazały się w Niemczech (Zachodnich) w 1953 r. pod zmodyfikowanymi tytułami. Pierwszy jako Verführtes 

Denken („Uwiedziony umysł”, a dosłownie „uwiedzione myślenie”), drugi jako Das Gesicht der Zeit. Menschen in der 

Mühle der Zeitgeschichte („Oblicze czasu. Ludzie trybach dziejów współczesnych“). Obydwa tomy przełożył na język 

niemiecki Alfred Loeple. Por. Czesław Miłosz, Verführtes Denken, przeł. Alfred Lepfe, słowo wstępne Karl Jaspers, Köln 

Kiepenheuer und Witsch 1953; tenże, Das Gesicht der Zeit. Menschen in der Mühle der Zeitgeschichte, przeł. Alfred Loeple, 

Stuttgart Europa Verlag 1953.  
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uhonorowany za Zdobycie Władzy Europejską Nagrodą Literacką stał się w wyobraźni 

wielu czytelników (i to nie tylko w wyobraźni czytelników niemieckojęzycznych6) 

autorem-emigrantem, który „wybrał wolność”, zajmując w ten sposób jednoznacznie 

krytyczne stanowisko wobec ideologii komunistycznej. Nagłośnienie tekstów ujawniło 

jednocześnie skalę jednoznacznie negatywnego przyjęcia przez lewicowe i lewicujące 

zachodnioeuropejskie kręgi intelektualne. Nie można ich zrozumieć, bez przypomnienia, 

że wyobrażenia o „faszyzmie” i „komunizmie” ukształtowały się pod wpływem 

przegranej przez obrońców republiki wojny domowej w Hiszpanii. Stąd krytyka polityki 

Związki Radzieckiego, kraju, który pokonał Trzecią Rzeszę, była odbierana jako zdrada 

ideałów lewicowych, utożsamianych z przekonaniami „republikańskimi”, 

„postępowymi” i „demokratycznymi”7. Nazwanie umysłów nie tylko twardych 

wyznawców ideologii komunistycznej, lecz także jej ideowych sympatyków 

komunistycznej utopii umysłami zniewolonymi – i to kilka lat po pokonaniu 

faszystowskich Niemiec i Włoch –, odbierane była bądź jako osobista obelga, bądź wręcz 

herezja. Polaryzacja w dobie zimnej wojny sprzyjała dzieleniu świata na dwie czarno-

białe połówki: albo „kapitalizm” odrzucano jako pseudofaszyzm, głosząc wyższość 

socjalistycznych demokracji ludowych, albo odwrotnie, odcinając się od korzeni 

faszystowskiej przeszłości Europy i dostrzegając niedoskonałości budowanych po 

wojnie społeczeństw demokratycznych, upatrywano w „systemie komunistycznym” 

alternatywę wobec niedomagań systemu kapitalistycznego.  

Z powyższym łączy się istotny aspekt, konieczny dla zrozumienia szerszego kontekstu, 

w jakim zostaje zainicjowany proces recepcji literatury polskiej w drugiej połowie XX 

wieku poza granicami kraju: zainteresowanie budziły przede wszystkim te wydarzenia 

w Polsce, postrzeganej jako jeden z krajów tzw. Bloku Wschodniego, które potrafiły 

zelektryzować międzynarodową opinię publiczną w sytuacji skrajnej polaryzacji 

ideologicznej. Interesujących przykładów dostarczają informacje prasy amerykańskiej, 

w których po raz pierwszy pojawiło się nazwisko Miłosza. Podkreślanie, iż Czesław 

                                                 
6 Zniewolony umysł został przetłumaczony na kilkanaście języków w tym m.in. francuski, angielski, włoski, bułgarski, 

czeski, grecki, hiszpański, serbsko-chorwacki, macedoński, niemiecki, szwedzki, ukrański, węgierski i był wielokrotnie 

wznawiany. Podobnie Zdobycie władzy. Wśród języków na jakie je przełożono są m.in.: francuski, angielski, niemiecki, 

bułgarski, duński, fiński, flamandzki, norwerski, serbsko-chorwacki, szwedzki, węgierski. Por. www.culture.pl. 
7 Miłosz dopiero po latach wrócił do swojego zderzenia w l. 50 z innym funkcjonowaniem pojęć „komunizm” i 

„antykomunizm” we Francji czy Stanach Zjednocznonych: „Joe McCarthy urządzał polowanie na komunistów, co rzuciło 

grozę na środowiska intelektualne i oczywiście nikt szanujący się nie mógł przyłączyć się do antykomunistycznej kampanii, 

która była interpretowana jako początek faszyzmu w Ameryce […]. We Francji było jeszcze gorzej, ale swoją obcość 

zakładałem niejako z góry, trędowaty, jak sądziłem, na trwałe”. Czesław Miłosz, Rok Myśliwego, Instytut Literacki Paryż 

1990, s. 168. 
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Miłosz, to wybitny polski poeta, spełniało funkcję czysto instrumentalną – autorom 

pierwszych notatek prasowych nie chodziło ani o Miłosza, ani o jego poezję, lecz krytykę 

amerykańskiej polityki l. 50.:   

 

Ironią jest, że to właśnie kłopoty z uzyskaniem wizy wjazdowej do Stanów 
Zjednoczonych, a nie poezja Miłosza, sprawiły, że z jego nazwiskiem czytelnicy 
amerykańscy zetknęli się po raz pierwszy. Przykład trudności, przed jakimi 
stanął Miłosz, wykorzystany został przez bardziej literalną prasę amerykańską 
jako argument przeciwko kontrowersyjnemu przepisowi, wprowadzonemu 
przez senatora McCarrana; wstępu do USA nie mieli nie tylko zagraniczni 
komuniści, lecz również eks-komuniści. Choć przykład Miłosza użyty został 
marginalnie, czytelnicy amerykańscy zostali jednak przy okazji poinformowani, 
że jest on „jednym z najbardziej cenionych młodych polskich poetów i 
intelektualistów”. […] [A]ni jeden wiersz Miłosza nie był dostępny w tłumaczeniu 
na język angielski w okresie, kiedy ukazały się jego dwie pierwsze książki 
polityczne, ani też jeszcze długo potem. Sformułowania prezentowane przez 
krytyków wynikały ze sposobu, w jaki Miłosz opisał i przedstawił siebie w 
Zniewolonym umyśle […]. Obraz taki służył podkreśleniu specjalnych kwalifikacji 
Miłosza do opisania – na podstawie własnych doświadczeń – sytuacji 
intelektualistów w boku wschodnim […]. Znikoma znajomość literatury polskiej i 
nikłe zainteresowanie nią z jednej strony, a politycznie motywowane 
zainteresowanie blokiem sowieckim – z drugiej – usuwały w cień fakt, że Miłosz 
był przede wszystkim poetą8.   

 

Porównanie z recepcji angloamerykańskiej, francuskiej, czy szwedzkiej pozwala 

postawić tezę, iż dopiero Literacka Nagroda Nobla, przynosząc uznanie dla Miłosza-

poety (za – jak sformułowali to członkowie Komitetu Noblowskiego – 

„bezkompromisową wnikliwość w ujawnianiu zagrożeń człowieka w świecie pełnym 

gwałtownych konfliktów”), wzbudziła zainteresowanie tekstami poetyckimi autora, 

znanego do tej pory niemal wyłącznie z prozy i tekstów eseistycznych. Pierwszy 

francuski tom poetycki, Enfant d'Europe et autres poèmes, pochodzi z roku 1980.9 O 

zaistnieniu Miłosza w Szwecji tak pisze Andrzej Nils Uggla:  

 
Zainteresowanie Miłoszem przed rokiem 1980, w którym to przyznano mu 
Nagrodę Nobla, było w Szwecji znikome, a jedyną przetłumaczoną książką był 
Zniewolony umysł (tłum. 1956). Jedną z ważnych okoliczności zainteresowania 
pisarzem było nagłe zwrócenie uwagi na polską literaturę w okresie 

                                                 
8 Bożena Karwowska, Recepcja krytyczna Czesława Miłosza, [w:] tejże, Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w 

krajach anglojęzycznych, Instytut Badań Literackich Warszawa 2000, s. 17 i 22. 
9 Por. Czesław Miłosz, Enfant d'Europe et autres poèmes [Dziecię Europy i inne wiersze], przekł. Monique Tschui, Jill 

Silberstein, Editions l'Age d'Homme Lausanne 1980;  tenże, Poèmes 1934-1982, przekł. Konstanty Aleksander Jelenski, 

Krzysztof Andrzej Jezewski, Włodzimierz Krysiński, Józef Kwaterko, Oskar V. de L. Milosz, Maria Minkiewicz, Marian 

Pankowski, François Piel, Dominique Sila-Khan, Anna Turowicz, Luneau Ascot Paris 1984. 
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„Solidarności” […]. Duże znaczenie miała też szybko rosnąca w latach 70-tych 
sława Miłosza w Stanach Zjednoczonych.10  
 

Dopiero na tle uwarunkowań transferu kulturowego w innych krajach możemy inaczej 

spojrzeć na recepcję niemieckojęzyczną.  

Precyzyjniej można także opisać destrukcyjny paradygmat postrzegania świata, 

wytworzony przez zimnowojenną konfrontację l. 50.: problem nie polegał na 

upolitycznieniu dyskursu wokół obydwu tekstów, lecz jego daleko idącej ideologizacji, 

która nawet nie tyle spłyciła recepcję wymienionych tekstów ile ją zastąpiła – uczyniła 

zbędną. Ponieważ ocena tekstu zależała od tego, jak oceniona została postawa i poglądy 

polityczne jego autora, nie pozwalała na wydobycie z obydwu tekstów uniwersalnej 

diagnozy totalitaryzmu, którego nie da się sprowadzić ani do poziomu prymitywnego 

wszechwładzy, terroru i przemocy, ani do jednego z totalitaryzmów – choć najczęściej 

odczytywany był w zawężającym kontekście odrzucenia ideologii komunistycznej, czy 

też rozczarowania nią.  

Dlatego na zadane w wywiadzie z 1999 r. przez dziennikarza „Focusa”, Denisa Schecka 

pytanie, czy jego krytyka mediów w niedopuszczalny sposób upraszczających sprawy 

złożone, odnosi się także jego osoby, Miłosz odpowiedział:  

 
Tak. Zgadza się to o tyle, że moje utwory eseistyczne, takie jak Zniewolony umysł, 
czy Rodzinna Europa naznaczyły mnie kainowym piętnem «pisarza 
politycznego». Doszło do tego, że w latach pięćdziesiątych zaproponowano mi 
profesurę na naukach politycznych, ponieważ uważano mnie za dogmatycznego 
antykomunistę.11  

 

Etykieta „pisarza politycznego”, która przesądziła o odbiorze jego twórczości, stała się 

dla pisarza swoistym stygmatem. Doszło do tego poczucie wykluczenia także w polskim 

środowisku, po wystąpieniu przez Miłosza w 1951 r. o azyl polityczny we Francji: 

 
Czuł się zdrajcą, człowiekiem wyklętym. A jednocześnie wdał się w spor z 
emigracją, zarzucając jej płytkość umysłową i nacjonalizm. Nie mógł pojechać do 
Stanów, bo władze amerykańskie odmawiały mu wizy jako byłemu komuniście. 
(…) Miał poczucie, że wyjazd [z kraju – M. Z.] skazał go na niebyt – przyjaciele i 
środowisko literackie odwrócili się od niego, nie mógł być drukowany w kraju. 
Iwaszkiewicz w Paryżu nie chciał mu podać ręki. W Paryżu zaczął pisać tak, żeby 
być zrozumianym na Zachodzie. Powstaje Traktat poetycki i Dolina Issy, a potem 

                                                 
10 Andrzej Nils Uggla, Sverige och Polska skalder. Från Mickiewicz till Miłosz, Uppsala Slavic Papers. Uppsala University. 

Department of Slavic Languages 16, Uppsala 1990, s. 221. (Por. także bibliografię przekładów obcojęzycznych: „2001 Rok 

Miłosza”, http://www.Milosz.pl.) 
11 Nur Engel singen zum Lobe des Herrn [Tylko anioły śpiewają na chwałę Pana. Wywiad z Czesławem Miłoszem] „Focus 

Magazin” z 13.09.1999, nr 37. (Tłum. M. Z.) 



6 

 

Rodzinna Europa. (…) W jego staraniach o wizę (amerykańską – M. Z.) nie 
pomogło nawet poparcie Alberta Einsteina. W końcu udało mu się sprowadzić 
rodzinę do Francji, ale musiał teraz zarobić pisaniem. Dopiero w 1960 r. 
wyjeżdżają wszyscy do Stanów, gdzie dostał dobrze płatną posadę na 

uniwersytecie kalifornijskim.12 
 

W portrecie Miłosza, który znajdziemy w wydanej w 2000 r. Panoramie polskiej 

literatury XX w.13, Karl Dedecius przytoczył następujący passus ze wstępu Karla Jaspersa, 

poprzedzający Zniewolony umysł, charakteryzujący perspektywę, z której Miłosza 

rozprawia się z totalitaryzmem: 

 
[N]ie znajdziemy u niego (u Miłosza – M.Z.) nic z agresywnego fanatyzmu 
wolności, który w swych gestach, tonie i reakcjach sprawia wrażenie 
totalitaryzmu z przeciwnym znakiem. Nie pisze także z pozycji emigranta-
opozycjonisty, myślącego w gruncie rzeczy o kontrrewolucji i powrocie. Mówi jak 
ktoś wstrząśnięty, kto w imię sprawiedliwości i bez retuszowania prawdy, 
analizując wszystko to, co wydarzyło w okresie terroru, pokazuje równocześnie 
siebie samego.14 

 
Jednak mimo tak zniuansowanego komentarza niemieckiego filozofa, w sytuacji skrajnej 

polaryzacji na linii Wschód-Zachód oraz antykomunistycznej histerii doby Adenauera, 

wytłumaczenie (zachodnio)niemieckiemu odbiorcy, że postrzeganie Miłosza jako 

ekskomunisty czy antykomunisty jest nie tylko uproszczeniem, lecz wielkim 

nieporozumieniem, gdyż „nigdy nie był człowiekiem politycznym”15, i zawsze definiował 

siebie jako poetę, skazane było na niepowodzenie. Wobec założenia antykomunistycznej 

wymowy esejów i nie spodziewając się po tekstach zawartych w tomie nic ponad nią, 

„niemieckie wydanie – jak podsumował w 2005 r. reakcje niemieckiej opinii publicznej l. 

50. Marcel Reich-Ranicki –, poprzedzone przedmową przez Karla Jaspersa zostało 

szeroko omówione w licznych recenzjach, po czym bardzo szybko o nim zapomniano”16. 

                                                 
12 Tak sytuację pisarz po wystąpieniu o azyl we Francji opisał Andrzej Franaszek, autor biografii pisarza wydanej przez 

krakowski „Znak” wiosną 2011 r., w rozmowie z Justyną Sobolewską. Por. Justyna Sobolewska, Czesław Miłosz. 

Ekstatyczny pesymista, „Polityka” z 14.01.2011 r. 
13 Por. Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts, red. Karl Dedecius we współpracy z Manfredem Mackiem, 

Ammann Verlag Zürich 2000, t. 1-7. 
14 Ze wstępu Karla Jaspersa „[…] man merkt bei ihm nichts von jenem aggressiven Fanatismus der Freiheit, der in Gebärde, 

Ton und Handeln wie ein umgekehrter Totalitarismus wirkt. Er schreibt auch nicht als oppositioneller Emigrant, der praktisch 

an Umsturz und Rückkehr denkt. Er spricht als der erschütterte Mensch, der mit dem Willen zur Gerechtigkeit, zur 

unverstellten Wahrheit durch die Analyse des im Terror Geschehenen zugleich sich selber zeigt“. Tu za: Karl Dedecius, Ein 

Europäer zwischen Ost und West (Eurpejczyk między Wschodem i Zachodem), [w:] Panorama der polnischen Literatur des 

20. Jahrhunderts, tom 5. Rundblick von Karl Dedecius, Ammann Verlag Zürich 2000, s. 391. (tłum. M.Z.) 
15 Marcel Reich-Ranicki, Der Magnetismus der Poesie [Magnetyzm poezji], „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ nr 189 z 

16.08.2004, s. 31. (Przeł. M.Z.). Por. także tenże, Chętnie chwalona, jednak rzadko czytana. Przedmowa do antologii 

„Sechzehn polnische Erzähler” [1962], [w:] Najpierw żyć, potem igrać, przeł. Elżbieta Herden, Wrocław Ossolineum 2005, 

s. 13n. 
16 Tamże. 
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Sytuacja uległa daleko idącym przeobrażeniom, gdy doszło do wznowienia Zniewolonego 

umysłu w 1974 r.17 Towarzyszyła mu zdecydowanie zmieniona rama recepcyjna tekstów 

o sytuacji i tożsamości Europy Środkowo-Wschodniej, atmosfera otwartości na 

krytyczną dyskusji wokół doktryny komunistycznej, do której przyczyniły się wydawane 

w krajach Europy Zachodniej od końca l. 50 teksty Leszka Kołakowskiego18 a przede 

wszystkim rezonans wokół właśnie wydanego także po niemiecku Archipelagu Gułag 

laureta Literackiej Nagrody Nobla – Aleksandra Sołżenicyna z 1970 r. Przytoczone w 

2000 r. przez Karla Dedeciusa świadectwa recepcyjne Zniewolonego umysłu Heinricha 

Bölla i Siegfrieda Lenza19 wpisują się w ramę recepcyjną literatury polskiej, który od 

drugiej połowy l. 60. coraz intensywniej dochodził do głosu. W diagnozach polskiej 

literatury, niemiecki czytelnik odnajdywał własne doświadczenia oraz język, do ich 

objaśnienia i rozliczenia. Literatura polska powstająca po 1956 r., po doświadczeniach 

brunatnego i czerwonego totalitaryzmu, a także rodzimego stalinizmu „spod Pałacu 

Kultury”, potrafiła rozpoznać i opisać uniwersalny mechanizm ustroju totalitarnego jako 

takiego – do tego zarówno z perspektywy poddanych opresji, jak i zmuszonych do 

współuczestnictwa w nich. Miłoszowi udało się pokazać korumpujący przede wszystkim 

intelektualistów potencjał ideologii totalitarnych. Proponując grę w utopię lepszego 

porządku świata, systemy totalitarne uzyskiwały poparcie u grup, które legitymizowały 

ich politykę przemocy.  

Inny wymiar miał kontekst polityczny roku 1980. Polskie środowiska emigracyjne, które 

stały się partnerem dialogu przedstawicieli polskiej opozycji i nawiązały kontakt z 

krajem, wspierając alternatywny obieg kultury, mogły zaistnieć w nowym świetle. Już 

nie musiały być etykietowane jako środowiska zwrócone twarzą ku przeszłości i nie 

umiejące zaakceptować zmieniającego się – na lepsze – świata.20 Nagłośnienie 

działalności ruchu społecznego, jakim w 1980 r. była „Solidarność” oznaczały zmianę 

                                                 
17

 Czesław Miłosz, Verführtes Denken, przeł. Alfred Lepfe, słowo wstępne Karl Jaspers, Suhrkamp Verlag 

Frankfurt am Main 1974. 
18

 Por. m.in. Leszek Kołakowski, Der Mensch ohne Alternative. Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit, 

Marxist zu sein, przekł. z języka polskiego Wanda Bronska-Pampuch, przekł. z języka angielskiego Leonard 

Reinisch, Piper München 1964; tenże, Narr und Priester. Ein philosophisches Lesebuch, red. Gesine Schwan, 

przekł. Heinz Abusch, (= Polnische Bibliothek) Suhrkamp Frankfurt am Main 1984 (pierwsze niemieckie 

wydanie 1959). 
19

 Por. Ein Europäer zwischen Ost und West in: Panorama der Polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts, t. 5. 

Panorama. Ein Rundblick von Karl Dedecius zu Texten und Tendenzen, red. Karl Dedecius we współpracy z 

Manfredem Mackiem, Ammann Verlag Zürich 2000, s. 391-392. Por. także Susanne Misterek, Polnische 

Dramatik in Bühnen- und Buchverlagen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 

Republik, Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2002, s. 147. 
20

 Por. Adam Czerniawski, Writing and Translating During the Cold War in a Country of chich I Know Something: Exiled in 

England, „Comparative Criticism” 1994 nr 16, s. 7-18. 
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biegunów: władze PRL znalazły się na cenzurowanym, a trzy wymieniane jednym tchem 

nazwiska: Wojtyła – Wałęsa – Noblista-Miłosz stały się synonimem obrony wartości, 

dążenia do wolności tak w życiu publicznym, jak i twórczym.21 Podkreślając zupełnie 

inny status poety i odmienne rozumienie przez niego zadań poezji w kulturze polskiej – 

sięgające jeszcze polskiej tradycji romantycznej – Marcel Reich-Ranicki poprzez 

sugerowaną współzależność zmian politycznych i oddziaływania poezji, mitologizował 

Miłosza, kreując jego twórczość poetycką na „poezję walczącą”22 - za Mickiewiczem 

powiedzielibyśmy „poezję czynu”:  

 

Czy ma to związek z owymi zdumiewającymi i niepokojącymi, ale też godnymi 
podziwu wydarzeniami, które od wielu miesięcy mają miejsce w ojczyźnie 
Miłosza? (…) Z literaturą wszystko to, co ma miejsce między Gdańskiem a 
Katowicami, nie ma w ogóle nic wspólnego. Czy naprawdę nic? Czy w kraju tym 
istnieje jednak jakiś tajemniczy związek między poezję a rzeczywistością?23 

 
 

Długa droga Miłosza-poety do niemieckich czytelników 

 

Cztery lata po Zniewolonym umyśle i Zdobyciu władzy ukazał się niemiecki przekład 

Doliny Issy24, natomiast jeden z pierwszych wierszy Miłosza weszły do antologii polskiej 

liryki współczesnej Lekcja ciszy wydanej przez Carl Hanser Verlag w 1959 r. i pojawiały 

odtąd w każdej antologii polskiej poezji przygotowywanej przez Dedeciusa.25 Na 

podstawie recenzji Lekcji ciszy autorstwa Günthera Wirtha, (antologia zosała omówiona 

w audycji radiowej wyemitowanej przez monachijską rozgłośnię Süddeutscher 

                                                 
21

 Por. Christian Medardus Manteuffel, "Wszędzie jest Polska" .. z niemieckiego kontekstu Miłosza, Portal 

internetowy Latarnia Morska. Pomorski magazyn literacko-artystyczny (lipiec 2010). Por. http://www.latarnia-

morska.eu. 
22

 Aspekty pozaliterackie, szczególnie takie jak rezonans, który wywołało powstanie w Polsce „Solidarności”, 

miały m.in. dlatego tak przemożny wpływ na odbiór polskiej literatury, gdyż ją zdecydowanie ułatwiały. 

Podsuwały klucz recepcyjny, a przy tym oferowały - we wciąż spolaryzowanej sytuacji politycznej na świecie - 

możliwość łatwego ustalenia: kto jest po słusznej, a kto po niesłusznej stronie. Pomagały tym samym w 

orientacji (a pośrednio w samookreśleniu) w coraz bardziej skomplikowanym i trudnym świecie. O wpływie 

pojawienia się „Solidarności” na recepcję poezji tzw. „Nowej Fali” pisze Andrzej Nils Uggla: Początkowo 

krytycy szwedzcy „[w]idzieli w nich [wierszach Pokolenia ‘68 – M.Z.] jedynie poetycką ilustrację szarej 

codzienności i demaskację «oficjalnego kłamstwa». Po wprowadzeniu stanu wojennego te same wiersze 

widziano już w kontekście politycznej walki przeciwko reżimowi i nazywano je «poezją walczącą».”Andrzej 

Nils Uggla, Sverige och Polska skalder. Från Mickiewicz till Miłosz, Uppsala Slavic Papers. Uppsala University. 

Department of Slavic Languages 16, Uppsala 1990, s. 219. 
23

 Marcel Reich-Ranicki, Aura poezji (w: FAZ z 10.10.1980), [w:] tenże, Najpierw żyć potem igrać, przekł. 

Elżbieta Herden, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wrocław 2005, s. 120.  
24

 Czesław Miłosz, Das Tal der Issa, tłum. Maryla Reifenberg, Kiepenheuer und Witsch, Köln 1957. 
25 Struktura niemieckiej antologii z 1959 r., która oddziela wiersze autorów tworzących w kraju od tych żyjących na 

emigracji, nie pozostawia wątpliwości, że podział polskiej literatury stał się faktem. Por. Lektion der Stille. Neue polnische 

Lyrik, pod red. i w tłum. Karola Dedeciusa, Carl Hanser Verlag München 1959. 
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Rundfunk 13 kwietnia 1959 r.), można nakreślić dwa centralne aspekty wyznaczające 

„horyzont oczekiwań” niemieckiego czytelnika u progu tzw. „polskiej fali”. Tłumaczą one 

brak zainteresowania i zrozumienia dla poezji Miłosza, która nie wpisuje się w 

nakreślony horyzont oczekiwań czytelniczych: 

 
Żywotności i skoncentrowanej na dniu dzisiejszym dykcji młodej polskiej poezji 
nie sposób ignorować. To prawdziwa niespodzianka dla nas, którzy mamy 
skłonność wrzucania wszystkich literatur za Żelazną Kurtyną do jednego worka. 
To, czego w Zonie [w NRD – przyp. red. tomu] nikt nie waży się nawet pomyśleć, 
w Polsce ukazuje się drukiem26. 

 
Jeśli pochwałę młodej polskiej poezji przełożymy na wiek autorów dominujących w 

antologii – 25-35 lat –, natomiast podziw dla swobody twórczej w poodwilżowej Polsce, 

zrozumiemy jako aluzję do dokładnie odwrotnej w tym czasie sytuacji w Niemczech 

Wschodnich (nie nazywanych jeszcze nawet Niemiecką Republiką Demokratyczną, tylko 

„Zoną”), znajdziemy wyjaśnienie, dlaczego osiemnaście lat po ukazaniu się niemieckich 

przekładów Zniewolonego umysłu i Zdobycia władzy oraz pięć lat po ukazaniu się 

Rodzinnej Europy Miłosz-poeta nie mógł zaintrygować (zachodnio)niemieckiego 

czytelnika próbkami swojej poezji prezentowanymi w kolejnych antologiach polskiej 

poezji. Miłosz nie pasował do „uogólnionego stereotypu”27 literatury polskiej, który z 

jednej strony podkreślał wartości estetyczne polskiej literatury, tj. jej awangardowość, 

koncentrując się na literaturze poodwilżowej, z drugiej natomiast posiłkował się 

pozaliterackimi uwarunkowaniami recepcji, w związku z czym „polityczność” bardzo 

często przesłaniała „literackość”, a postrzegana homogenicznie „literatura polska” 

poszczególne nie mieszczące się w zbiorowym obrazie osobowości literackie.28 Miłosz 

był pisarzem emigracyjnym, do tego przez swoją przynależność generacyjną 

reprezentował „odległą” przeszłość kraju29, który po Październiku 1956 r. stał się w 

krajach Europy Zachodniej symbolem zmian, dając wyraz nieskrępowania twórczego i – 

                                                 
26 Günther Wirth, Süddeutscher Rundfunk (Monachium). Audycja z 13.04.1959, [w:] Lekcja ciszy w głosach krytyki 

niemieckiej. W 50-lecie I wydania przełożył i do druku podał Marek Zybura, Gajt, Wrocław 2009, s. 45.  
27 Rolf Fieguth, Literatura polska w Niemczech lat 1956-1968 [1978], [w:] tenże, Poezja w fazie krytycznej i inne studia z 

literatury polskiej, Izabelin 2000, s. 169-214, tu s. 197. O „stereotypie nadawczym” i „stereotypie odbiorczym” pisze 

Kazimierz Bartoszyński. Por. tenże, Zagadnienia komunikacji literackiej w utworach narracyjnych, w: Problemy socjologii 

literatury, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław-Warszawa 1971, s. 129 n. 
28 Por. Rolf Fieguth, Literatura polska w Niemczech lat 1956-1968 [1978], [w:] tenże, Poezja w fazie krytycznej i inne studia 

z literatury polskiej, Izabelin 2000, s. 169-214. 
29 Por. Adam Czerniawski, Writing and Translating During the Cold War in a Country of chich I Know Something: Exiled in 

England, „Comparative Criticism” 1994 nr 16, s. 7-18; por. także Bożena Karwowska, Recepcja krytyczna Czesława 

Miłosza, [w:] tejże, Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych, Instytut Badań Literackich 

Warszawa 2000, s. 24-25. 
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jak się mogło wydawać jeszcze w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, szczególnie w 

porównaniu z sytuacją na Węgrzech i w NRD – swobód obywatelskich.30 

Dwa lata później ukazała się Rodzinna Europa31, przez cały czas pojedyncze wiersze, w 

przekładzie Karla Dedeciusa, ukazywały się także w niemieckojęzycznych periodykach. 

Do wydania wyboru poezji Miłosza Lied vom Weltende (Pieśń o końcu świata)32, doszło 

dopiero w drugiej połowie l. 60, pięć lat po wydaniu Rodzinnej Europy. Karl Dedecius, 

redaktor tomu i autor przekładów, wspominając po trzech dekadach pierwsze 

niemieckie wydanie wyboru poezji Miłosza, nie ukrywał, iż było ono rynkową porażką: 

 

Pierwszy tom poezji Miłosza, Pieśń o końcu świata, udało mi się wydać w 
Niemczech dość późno, bo w 1966 r. w Kolonii. Wydawnictwu z trudnością udało 
się sprzedać nakład (500 egzemplarzy), do tego zajęło to sporo czasu.33 
 

Sam Dedecius przypisuje taki stan rzeczy atmosferze zimnowojennej konfrontacji, która 

nie ominęła także polskiej literatury.34 To ona spowodowała, że współzałożyciel 

«Żagarów» znalazł się między frontami: PRL-owska polityka kulturalna starała się 

wymazać nazwisko Miłosza35, i to nawet z międzywojennej historii literatury36, 

                                                 
30 Do swoistego „pryzmatu”, przez który mieszkańcy Niemieckiej Republiki Federalnej mogli przyglądać się odizolowanej 

od nich części Niemiec Wschodnich oraz „polskiej egzotyki politycznej” zainteresowanie polską literaturą sprowadzał na 

początku l. 60. Marcel Reich-Ranicki: „Zainteresowanie wynika w istocie z faktu, że kraj ten (Polska – M. Z.) należy co 

prawda do świata komunistycznego, jednak udało mu się w obrębie tego obszaru wpływów wywalczyć szczególne miejsce. 

Oprócz pędu do wiedzy i podejrzliwości wyraźny jest niekiedy przesadny nawet podziw, który przede wszystkim przybliża 

porównanie polskich stosunków ze stosunkami w innych krajach bloku wschodniego, zwłaszcza w NRD. Ów podziw budzą 

w szczególności pisarze i artyści, których chętnie widzi się w stereotypowo uproszczonym kostiumie romantyczno-

heroicznych buntowników przeciwko tyranii. A Niemcy kochają buntowników – oczywiście pod warunkiem, że działają w 

innym kraju”. Marcel Reich-Ranicki, Chętnie chwalona, jednak rzadko czytana. Przedmowa do antologii „Sechzehn 

polnische Erzähler” [1962], [w:] Najpierw żyć, potem igrać, przeł. Elżbieta Herden, Wrocław Ossolineum 2005, s. 13n. 

Podobną tezę stawia Heinz Kneip mówiąc o „egzotyce politycznej” polski poodwilżowej na tle innych krajów 

socjalistycznych – w tym przede wszystkim NRD. Por. „Bollwerke gegen die Barbarei der Geschichte…“. Polnische 

Literatur in der Bundesrepublik, [w:] Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der 

deutschsprachigen in Polen 1945–1985, red. Heinz Kneip i Hubert Orłowski, Darmstadt 1988, s. 14–39, tu s. 21. Por. także 

Annagret Gasse, Ausgaben polnischer Belletristik in deutscher Übersetzung 1990-2004 – Geschichte, Förderung und 

Präsenz einer vermeintlich unbekannten Natioalliteratur, Buchwissenschaft – Universität Erlangen-Nürnberg 2008, s. 40-53. 
31 Czesław Miłosz, West- und Östliches Gelände [Rodzinna Europa], tłum. Maryla Reifenberg, Kiepenheuer und Witsch, 

Köln 1961. 
32 Czesław Miłosz, Lied vom Weltende. Gedichte [Pieśń o końcu świata. Wiersze], pod red. i w tłum. Karla Dedeciusa, 

Kiepenheuer und Witsch Köln 1966. 
33 Karl Dedecius, Ein Europäer zwischen Ost und West [Europejczyk między Wschodem i Zachodzem], [w:] Panorama der 

polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts, tom 5. Rundblick von Karl Dedecius, Ammann Verlag Zürich 2000, s. 378. [Tłum. 

M.Z.] 
34 Por. tamże, s. 378-400. 
35 Aleksander Fiut wspominał: „W Polsce publikowanie o Miłoszu było wówczas prawie niemożliwe. Przypomnę, że 

wszelkie o nim artykuły, poza naukowymi, musiały być opatrywane adnotacją: „wróg Polski Ludowej” albo: „w swoich 

publikacjach występuje przeciw Polsce Ludowej”. Szczęśliwie się złożyło, że w ramach wymiany międzyuniwersyteckiej 

wyjechałem w 1976 roku na trzy lata do Francji, do Lille. Stamtąd napisałem do Miłosza. W drugim z listów odpowiedział 

mi, że słyszał, jak dwóch jego studentów na kampusie w Berkeley plotkowało na jego temat: „On podobno też pisze”. W 

Ameryce postrzegano go wtedy przede wszystkim jako autora Zniewolonego umysłu. Jego wiersze ukazały się po angielsku 

dopiero w 1974 roku. Wcześniej ogłosił tomy Herberta i Wata w swoim przekładzie”. Miłosz większy niż Mickiewicz. 

(Rozmowa Donaty Subbotko z prof. Aleksandrem Fiutem profesorem UJ, historykiem literatury, miłoszologiem, 

przyjacielem Czesława Miłosz), „Gazeta Wyborcza” z 12.08.2011. 
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natomiast ze strony emigracyjnej bardzo długo płynęły sygnały nieufności. Ponieważ ze 

strony pisarza nie usłyszano ani sprostowania wcześniejszej krytyki rządu 

londyńskiego, ani innych jednoznacznych deklaracji politycznych, traktowano go jako 

rozczarowanego komunistę. Dedecius, który w swoich narracjach o polskiej literaurze 

starał się łączyć wiedzę o polskiej literaturze i polskich dyskursach z oczekiwaniami 

niemieckojęzycznego odbiorcy i stosował zróżnicowane strategie przełączania – 

nierzadko już w samym przekładzie – polskich kodów kulturowych na kody kultury 

niemieckojęzycznej, długo poszukiwał odpowiedniej formuły przestawienia poezji 

Miłosza w wydawanych przez siebie antologiach polskiej poezji.  

Nieuchronną konsekwencją ukazania w Lekcji Ciszy, a następnie kolejnych tomach z 

pierwszej połowy l. 60.37 podziału na literaturę krajową i emigracyjną, był wybór takich 

wierszy poetów emigracyjnych, które wyrażałyby tęsknotę za ojczyzną, bądź – często 

przewrotne – niepogodzenie z jej utratą.38 Dlatego w antologii wydanej w 1965 r. 

znajdziemy Kołysankę dla konających Aleksandra Wata, Do języka polskiego Józefa 

Wittlina, Popiół Kazimierza Wierzyńskiego, czy otwierający część poezji emigracyjnej 

wiersz Anglia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, a nie znajdziemy wiersza Miłosza 

Mittelbergheim z 1953 r.39, określanego jako programowe odrzucenie postawy 

zwróconego ku przeszłości opłakiwania utraconej ojczyzny.40 Natomiast w antologii z 

1973 r.41, w której Dedecius starał się zaprezentować przedstawicieli polskiego 

pokolenia ’68, funkcją wybranych wierszy Miłosza było wzmocnienie krytycznej wobec 

                                                                                                                                                         
36 Statnisław Bereś opatrzył swoją książkę poświęconą poezji grupy wileńskich katastrofistów (Ostatnia wileńska plejada. 

Szkice o poezji kręgu Żagarów, Wydawnictwo PEN Warszawa 1990) następującym komentarzem: „Monografia wileńskiej 

grupy poetyckiej Żagary, opublikowana w 1991 roku w wydawnictwie PEN w Warszawie, stanowiąca skróconą o połowę 

wersję 970-stronicowej rozprawy doktorskiej, obronionej w 1982 roku. Podpisana do druku w Wydawnictwie Literackim na 

publikację czekała aż 9 lat, co stało się możliwe dopiero po przyznaniu Czesławowi Miłoszowi, który był jej centralną 

postacią, nagrody Nobla i zdjęciu z niego zapisu cenzorskiego”. Por. http://www.stanislawberes.pl. 
37 Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts, wybór i przekł. Karl Dedecius, Hanser, München 1964; Neue polnische Lyrik, 

wybór i przekł. Karl Dedecius, Moderner Buch Club, Darmstadt 1965.  
38 Por. Chojnowski Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von 

Karl Dedecius, Frank und Timme Berlin 2005, s. 
39 Wiersz pochodzi z tomu Światło dzienne, Instytut Literacki Paryż 1953. Tu por. Czesław Miłosz, Mittelbergheim, przekł. 

Karl Dedecius, [w:] Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts, hrsg. und übertragen von Karl Dedecius, t. 1 

Poesie, Ammann Verlag Zürich 1996, s. 647-648. 
40 Sam poeta, w rozmowie z Renatą Gorczyńską, mówi o nim „wiersz rekonwalescencji”: Cz. M: „Heglowskie podszepty 

Krońskiego były w jakimś stopniu wyzwalające, to na pewno. Wyzwalały od przeszłości, od jakiegoś kompleksu polskiego, 

nazwijmy to bogoojczyźnianego. Więc okazały się w pewnym sensie potrzebne. Ale z drugiej strony było to bardzo obce 

mojej naturze i wyjałowiało mnie poetycko. Stąd Dolina Issy była zabiegiem terapeutycznym. Chociaż niektóre wiersze z 

tego okresu, jak właśnie Koncert, są wybitnie «moje». To znaczy takie, gdzie nie wkracza publicystyka. Mittelbergheim jest 

tak samo bardzo «moim» wierszem”. R. G: „Skierowanym do wewnątrz oczekiwaniem na dojrzewanie, jak wino w 

beczkach. Zresztą sam tytuł wiersza jest symboliczny - «Mittelberg» to «w połowie góry»…” Cz. M.: „Tak, to wiersz 

rekonwalescencji. Przywracał chwilowo perspektywę. Napisany w Alzacji w 1951 roku. Mieszkałem wtedy w Maisons-

Lafitte, pod Paryżem, i pojechałem do Mittelbergheim.” Rozmowa ósma. O wierszach ze zbioru „Światło dzienne”, [w:] 

Renata Gorczyńska (Ewa Czarnecka), Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Wydawnictwo 

Literackie Kraków 1992, s. 89-92, tu s. 90. 
41 Polnische Lyrik der Gegenwart wybór i przekł. Karl Dedecius, Reclam, Stuttgart 1973.   
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rzeczywistości PRL-u przełomu l. 60. i 70. wymowy tekstów poetyckich przedstawicieli 

generacji powojennej.42 Dwa wybrane do antologii wiersze, Ziemia oraz W mojej 

ojczyźnie, pochodzące z pierwszego wydanego w 1953 r. przez Instytut Literacki w 

Paryżu tomu poetyckiego Miłosza, Światło dzienne, zostały zaktualizowane poprzez 

czasowo-przestrzenne przemieszczenie ich kontekstu. Dla kompozycji i wymowy 

antologii kluczowe okazały się nie same teksty Miłosza – opublikowane dwie dekady 

wcześniej (przy tym wiersz W mojej ojczyźnie pochodzi 1937 r., natomiast Ziemia z 1949 

r.) – lecz ich nadpisanie nad tekstami pokolenia trzydziestolatków, uwiarygodniające i 

wzmacniające ich głos. Wiersz W mojej ojczyźnie, w której podmiot liryczny jest głosem 

emigranta, przywołującego obraz opuszczonej ojczyzny, sugeruje opozycję: los 

emigranta w Stanach Zjednoczonych – tęsknota za Polską, podczas gdy kontekst jego 

powstania każe go umieścić w relacji Szetejnie-Warszawa, do której autor przeniósł się 

ze swej małej litewskiej ojczyzny w 1937 r. Drugi z wierszy, Ziemia, przeciwstawiający 

targaną wojennymi pożogami Europę Ameryce, której jest obce poczucie zagrożenia, 

został umieszczony w kontekście grożącego światu konfliktu nuklearnego, 

ustanawiającego iunctim między nieprzezwyciężonymi konsekwencjami II wojny 

światowej i stale aktualizowanym przez wydarzenia na świecie strachem przed 

nuklearną zagładą. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, iż znalezienie adekwatnej 

formuły do zaprezentowania Miłosza i uzyskanie poparcia dla kolejnego pomysłu 

wydawniczego ze strony lektorów rekomendujących je wydawnictwom było o wiele 

większym wyzwaniem dla Karla Dedeciusa, niż problem zniechęcających sygnałów, 

płynących ze strony PRL-owskich instytucji odpowiedzialnych za politykę kulturalną, 

którym promocja twórczości pisarza w Niemczech Zachodnich mogła się nie podobać.43 

Wydanie w 1979 roku przekrojowego tomu poetyckiego wyprzedzającego koniunkturę, 

którą wywołało przyznanie Miłoszowi Nobla w 1980 r., wydaje się potwierdzać 

powyższą tezę.44 

Przełomu w niemieckojęzycznej recepcji Czesława Miłosza nie przyniosły ani daleko 

idące zmiany struktury następnych antologii polskiej poezji w których Dedecius 

zdecydował się na (odchodząc od chronologii, a w ten sposób także od podziału na 

                                                 
42 Por. Przemysław Chojnowski, Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur 

polnischen Lyrik von Karl Dedecius, Frank und Timme Berlin 2005, s. 124-135. 
43 Por. Mirosława Zielińska: Karl Dedecius: …bo literatura polska warta jest zachodu/Zachodu. Pół wieku obecności polskiej 

literatury w Niemczech (1959-2009), „Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – recepcja“. Tom III. Łódź  2010, 

s. 51-66, tu 61-63. 
44 Por. Czesław Miłosz, Zeichen im Dunkel. Poesie und Poetik, przekł. Karl Dedecius, Suhrkamp Verlag Frankfurt nad 

Menem 1979.  
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literaturę krajową i emigracyjną) ujęcia tematyczne45, ani ukazanie się przekładów 

tekstów eseistycznych i poetyckich Miłosza, w tym aż dwóch nowych wyborów poezji46 

wydanych na fali popularności Miłosza jako laureata Nagrody Nobla.47 W 1982 r. ukazał 

Das Land Ulro (Ziemia Ulro), w przekładzie Jeannine Łuczak-Wild48, a w serii „Polnische 

Bibliothek” został wydany wybór wierszy z lat 1933-1981 z posłowiem Aleksandra Fiuta 

i przekładami Karla Dedeciusa i Jeannine Łuczak-Wild49, rok później Das Zeugnis der 

Poesie (Świadectwo poezji) z przekładami Petera Lachmanna.50 Nowego spojrzenia nie 

były też w stanie zainicjować zupełnie inne w swojej wymowie tomy poetyckie Miłosza z 

l. 90.51, tj. dwujęzyczny wybór Dar/Gabe ze zaktualizowanymi przez Dedeciusa 

przekładami wierszy52, czy wydane w ostatnim dziesięcioleciu XX w. i pierwszym 

dziesięcioleciu XXI w., przygotowane z wielkim pietyzmem, przekrojowe antologie 

polskiej poezji XX w.53 W stulecie urodzin Noblisty, obecność pisarza w niemieckim 

kręgu językowym wygląda paradoksalnie: najnowsze teksty eseistyczne i poetyckie, 

wydawane przez dwa renomowane wydawnictwa Carl Hanser i Suhrkamp, są obecne na 

                                                 
45 Por.  Polonaise erotique. Thema mit Variationen für männliche und weibliche Stimmen. In deutsche Töne gesetzt und 

instrumentiert von Karl Dedecius, S. Fischer Frankfurt/Main 1968; Nach der Sintflut. Eine Auslese neuer polnischer Lyrik, 

przekł. Karl Dedecius, Carl Hanser Verlag 1968 München; Glaube, Hoffnung, Liebe, wybór i przekł. Karl Dedecius. Pathmos 

Düsseldorf 1981; Frauenquartett. Zwei Variationen instrumentiert von Karl Dedecius, Wydawnictwo Poznańskie 1987 

Poznań; Lyrisches Quintett. Fünf Themen der polnischen Dichtung, red. i przekł. Karl Dedecius, Suhrkamp Frankfurt/Main 

1992; Polnische Liebesgedichte, wybór i przekł. Karl Dedecius, Insel Frankfurt/Main 1992. 
46 Należałoby w tym miejscu, tytułem uzupełnienia wspomnieć o niemieckim przekładzie Historii literatury polskiej z 1981 

r., wydanej przez Miłosza w Stanach Zjednoczonych w 1969 r. Por. Czesław Miłosz, Geschichte der Polnischen Literatur, 

przekł. z j. polskiego i angielskiego Arthur i słowo wstępne Arthur Mandel, Verlag Wissenschaft und Politik Köln 1981 oraz 

zwrócić uwagę na cały szereg wznowień, które ukazywały się w 1980 r. i później. Por. Czesław Miłosz Nobelpreisträger für 

Literatur 1980. [Jahresgabe 1980 für Freunde und Förderer], Deutsches Polen-Institut Darmstadt 1980. 
47 Z porównania ilości sprzedanych przed 1989 r. egzemplarzy tomów poetyckich Zbigniewa Herberta, szacowanych przez 

Dedeciusa na 80.000 i łącznie z wydaniami kieszonkowym na 10.000-12.000 w przypadku tomów poetyckich Czesława 

Miłosza, wynika jednoznacznie, że niemiecki czytelnik nie potrafił podjąć dialogu z wyobraźnią poetycką autora Traktatu 

poetyckiego, dla którego wileński poeta nie przestał być przede wszystkim pisarzem kontekstu politycznego. Por. Adalbert 

Reif, Wegbereiter der polnischen Literatur in Deutschland, [w:] Karl Dedecius und das Deutsche Poleninstitut. Laudationes, 

Berichte, Interviews, Gedichte. Für Karl Dedecius zum 70. Geburtstag, Justus von Liebig Verlag 1991, s. 136-146, tu s. 141; 

por. także Hedwig Nosbers, Polnische Literatur in der Bundesrepublik Deutschland 1945/1949-1990. Buchwissenschaftliche 

Aspekte, Harrassowitz Verlag Wiesbaden 1999, s. 124-125. 
48 Czesław Miłosz, Das Land Ulro [Ziemia Ulro], przekł. Jeannine Łuczak-Wild, Kiepenheuer und Witsch Köln 1982. 
49 Czesław Miłosz,  tenże, Gedichte 1933–1981 [Wiersze 1933-1981], przekł. Karl Dedecius i Jeannine Łuczak-Wild, red. Karl 

Dedecius i Andreas Lawaty, z posłowiem Aleksandra Fiuta, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1982. 
50 Czesław Miłosz, Das Zeugnis der Poesie [Świadectwo poezji], przekł. Peter Lachman, Carl Hanser Verlag München-Wien 

1983. Por. także Czesław Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Instytu Literacki 

Paryż 1983 [„drugi obieg” Wrocław 1984]. 
51 Ukazały się wznowienia m.in.: Czesław Miłosz, Zeichen im Dunkel. Poesie und Poetik, przekł. Karl Dedecius, Suhrkamp 

Verlag 1996; tenże, Die Straßen von Wilna [Ulice Wilna], przekł. Roswithy Matwin-Buschmann, Carl Hanser Verlag 

München-Wien 1997; tenże, Das Tal der Issa. Roman, przekł. Maryla Reifenberg, „Die Andere Bibliothek”, red. Hans 

Magnus Enzensberger, Eichborn Frankfurt am Main 1999. 
52 Czesław Miłosz, Dar/Gabe (tom polsko-niemiecki), wybór i przekł. Karl Dedecius, Wydawnictwo Literackie. Kraków 

1998. 
53 Por. Polnische Poesie des 20. Jahrhunderts, red. i przekł. Karl Dedecius współpraca Manfred Mack, Ammann Verlag 

Zürich 1996, t. 1 i 2 (antologia ukazała się także w j. francuskim i polskim: Poésie. Panorama de la littérature polonaise du 

XXe siècle, wybór Karl Dedecius Noir sur Blanc Paris 2000; Poezja. Panorama literatury polskiej XX wieku, wybór Karl 

Dedecius, Noir sur Blanc Warszawa 2000). Por. także Polnische Gedichte des 20. Jahrhunderts (tom polsko-niemiecki), red. 

i przekł. Karl Dedecius Suhrkamp Verlag 2008. 
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niemieckim rynku wydawniczym54, regularnie pojawiają się omówienia jego twórczości, 

natomiast pozostają poza zainteresowaniem szerszego grona czytelników55. Asymetrii 

między obecnością i dostępnością niemieckich przekładów a brakiem zainteresowania 

twórczością wśród szerszej publiczności, którą Heinz Kneip nazwał rozdźwiękiem 

między „Vermittlung und Verbreitung“56 polskiej literatury w niemieckim kręgu 

kulturowym, nie sposób wyjaśnić bez odpowiedzi na pytanie, czym pośrednicy transferu 

kierują się w swojej pracy. Interesujący ślad samoświadomości tłumaczy i promotorów 

literatury polskiej w Niemczech znajdziemy w przesłanych Karlowi Dedeciusowi w maju 

1981 r. życzeniach z okazji sześćdziesiątych urodzin, które ich nadawca, Klaus 

Staemmler kończy łacińskim zdaniem: „Ad multom annos in servitio polono-

germanico”57. W sformułowaniu „wielu lat życia w służbie stosunków polsko-

niemieckich” najwymowniej ujawnia się rozumienie pracy translatorskiej i 

popularyzatorskiej, jako swoistej misji. Obaj wybitni tłumacze literatury polskiej – 

dodajmy: przedstawiciele generacji rocznik 1921 – rozumieli zapośredniczanie polskiej 

literatury w niemieckim kręgu kulturowym, nie tylko jako wzbogacanie niemieckiego 

rynku wydawniczego przez popularyzowanie wartościowej literatury, lecz jako pracę na 

rzecz porozumienia dwóch narodów, obciążonych przez historię. Podobne nastawienie 

do polskiej literatury – tj. obcowania, czy odkrywania nie tylko polskiej literatury, lecz 

kraju i ludzi, wobec których ma się do spłacenia pewien dług – można przypisać 

przynajmniej pewnej grupie niemieckich czytelników, odkrywających ją w l. 60. i 70. XX 

w.  

                                                 
54 Czesław Miłosz, Hündchen am Wegesrand. Kalendergeschichten [Piesek przydrożny], przekł. z j. polskiego i angielskiego 

Doreen Daume, Carl Hanser Verlag 2000; tenże, Mein ABC. Von Adam und Eva bis Zentrum und Peripherie [dt. Moje 

abecadło. Od Adama i Ewy do centrum i peryferii; pol. Abecadło Miłosza/ Inne abecadło], przekł. z j. polskiego i 

angielskiego Doreen Daume, Carl Hanser Verlag München-Wien 2002; tenże, „Das“ und andere Geschichten, przekł. z j. 

polskiego i angielskiego Doreen Daume, Carl Hanser Verlag München-Wien 2004; tenże, Visionen an der Bucht von San 

Francisco. Amerikanische Essays [Widzenia nad zatoką San Francisco. Eseje amerykańskie], przekł. Sven Sellmer, 

Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008(=Denken und Wissen. Eine Polnische Bibliothek); In blauer Luft. 

Wolkengedichte, red. Andrea Wüstner Suhrkamp Verlag Franfurt am Main 2008. 
55 Annegret Gasse, która podaje statystyki wydawnicze od 1990 do 2004 r. i przeprowadziła wywiady z lektorami 

niemieckich wydawnictw wydającymi polskich autorów, przytacza w swojej książce wypowiedź lektorki Carl Hanser Verlag, 

Tatjany Michaelis, wg której z czterech tytułow Czesława Miłosza, wydanych w l. 1997-2004, tylko o Die Straßen von Wilna 

(przekł. Roswitha Matwin-Buschmann Carl Hanser Verlag 1977), wznowionych w 1997 r. można powiedzieć, że nie 

sprzedają się poniżej oczekiwań wydawnictwa. Por. Annagret Gasse, Ausgaben polnischer Belletristik in deutscher 

Übersetzung 1990-2004 – Geschichte, Förderung und Präsenz einer vermeintlich unbekannten Natioalliteratur, 

Buchwissenschaft – Universität Erlangen-Nürnberg 2008, s. 110-113, tu s. 112. 
56 Szukając jednowyrazowych ekwiwalentów, możnaby tą opozycję oddać jako rozdźwięk między „zapośredniczaniem” a 

„upowszechnieniem”. Por. Heinz Kneip, Polenbild und Rezeption polnischer Literatur in Deutschland, [w:] Polen und 

Deutschland – Nachbarn in Europa, Niedersächsische Landeszentrale für politische Bidlung Hannover 1996, s. 103-117, tu 

s. 104. 
57 Briefe von Klaus Staemmler an Karl Dedecius. 6. Postkarte, Mai 1964 (karta pocztowa w posiadaniu Archiwum Karla 

Dedeciusa w Collegium Polonicum w Słubicach), cyt. Za Anna Filmiak-Chwiłkowska, Ein Duett von Dichtung und Prosa. 

Zur Korrespondenz zwischen Karl Dedecius und Klaus Staemmler, „Rocznik Karla Dedeciusa. Dedeciana – tłumaczenie – 

recepcja“. Tom IV. Łódź  2011, s. 155. 
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Jest oczywiste, że pokolenie, dla którego resztki muru berlińskiego to jedynie 

ekscentryczne eksponaty muzealne nie traktuje w ten sposób polskiej literatury. 

Odchodzenie od politycznego paradygmatu recepcji kultury polskiej, jaki obserwujemy 

od 1989 r. a także zmiana pokoleniowa, widoczna coraz wyraźniej od 2000 r. wpłynęła 

na zmianę optyki tłumaczy i popularyzatorów polskiej kultury. Jeśli postaramy się 

określić Jaussowski „horyzont oczekiwań czytelniczych”58 wobec literatury/kultury 

polskiej w ostatnich dwóch dekadach, to można postawić tezę, iż zainteresowania 

czytelnicze przesunęły się z pewności w stronę aspektów estetyczno-literackich i a 

aspekty polityczne nie są jedynymi determinatami odbioru polskich autorów. Mimo to 

„Polska”, a wraz z nią polska literatura pozostaje wciąż w polu skojarzeń przeszłości 

obciążonej winą i traumą, rozpościerającym się między „Auschwitz” a „utraconą 

ojczyzną” i „wypędzeniem”59. Stale powracające w debatach publicznych dyskursy o 

przeszłości, nie pozostaje bez wpływu na współczesną recepcję klasyków XX w., takich 

jak Czesław Miłosz. Sukces wydawniczy i medialny wydanego w 2001 roku tomu, Günter 

Grass, Czeslaw Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova, Die Zukunft der 

Erinnerung60, będącego zapisem odbywającego się w 2000 r. w Wilnie cyklu „Litewsko-

niemiecko-polskich rozmów o przyszłości pamięci”, potwierdza, że dialog podjęty przez 

poetów-noblistów – będących naocznymi świadkami złożonej historii kontynentu 

europejskiego XX wieku –, w roli mediatorów trudnych pamięci oraz rzeczników nowej 

perspektywy dialogu wielokulturowego, za każdym razem równocześnie uaktualnia 

bolesne tematy z przeszłości, a wraz z nimi skonfliktowane pamięci. 

Inny problem to odmienne nastawienie w obydwu kulturach – polskiej i niemieckiej – do 

retoryki narodowej (nawet odwołującej się do tradycji, bądź literatury narodowej), czy 

problematyki religijnej (w tym kwestii metafizycznych, bądź eschatologicznych). 

Pytanie, dlaczego Ziemia Urlo – jako jedyna z wydanych po 1980 r. pozycji na 

niemieckim ryku wydawniczym – nie doczekała się wznowienia ani w l. 90. ani w 

ostatnich dwóch dekadach, jest pytaniem o to, które z rozpoznań polskiego autora 

miałyby szanse wpisać się w „horyzont oczekiwań” niemieckiego czytelnika – 

                                                 
58 Por. Hans Robert Jauss, Historia literatury jako prowokacja, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Kazimierz 

Bartoszyński, Instytut Badan Literackich Warszawa 1999. (= Archiwum Humanistyki XX Wieku, 2). 
59 Por. Por. Mirosława Zielińska, Auf dem Weg vom Monolog im Schatten des Zweiten Weltkriegs zum „Polylog“ der „global 

citizen“. Kulturtransfer der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum, [w:] Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-

polnischen Beziehungen 1991 bis 2011, red. Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek 

Zybura, Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2011, s. 377-392. 
60

 Günter Grass, Czeslaw Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova, Die Zukunft der Erinnerung 

[Przyszłość pamięci], Steidl Verlag Göttingen 2001. 
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przedstawiciela zlaicyzowanego i zglobalizowanego pokolenia urodzonego na przełomie 

XX-XXI wieku, wychowywanego w kulcie – uznawanego za najważniejszą wartość 

oświeceniowego dyskursu – rozumu, synonimu wolności i emancypacji. 

 

Opis przygody literackiej i intelektualnej, jaki stał się udziałem Miłosza i pisarzy 
jego pokolenia, historia umysłu będąca rezultatem następstw rewolucji nauko-
technicznej, zapoczątkowanej w epoce Oświecenia, losy wyobraźni poetyckiej w 
trwającej po dziś dzień dobie „romantycznego przesilenia”, rozważania o naturze 
języka, w tym polszczyzny jako medium przekazu filozoficznego – wszystko to 
bardzo rygorystycznie jest podporządkowane perspektywie eschatologicznej: 
rozmyślaniom o „katastrofie w wymiarze planetarnym” i o szansach zażegnania 
śmiertelnego zagrożenia61. 

 

Przykład międzynarodowego projektu z marca 2011 r., zatytułowany „Listy do Miłosza” 

pokazuje, iż wydana ponad pół wieku temu Rodzinna Europa może stać się idealnym 

pretekstem do dyskusji o tożsamości Europy, która nie potrafi od dwudziestu lat 

przezwyciężyć zakodowanej mentalnie linii demarkacyjnej, która pozostała, mimo 

ogłoszenia jeszcze w 1989 r. upadku żelaznej kurtyny.  Artur Becker w swoim eseju, 

podejmującym dialog z tekstem Miłosza, prognozuje de facto postawę odrzucenia go 

przez czytelnika: 

 

Książka, o której tutaj mówimy [Rodzina Europa – M.Z.], jest zatem 
pewnego rodzaju powrotem do pierwocin i źródeł, powrotem na Litwę, do 
duchowej i historycznej krainy, w której to właśnie zrodziło się sceptyczne 
spojrzenie Miłosza na ludzką cywilizację. Największym jednakowoż 
błędem, jaki mógłby popełnić czytelnik, byłoby odwrócenie się plecami do 
jego książek i stwierdzenie: Nie, dziękuję – Twój sceptycyzm, Twoja ironia 
i Twoja poezja o tym, że każdego dnia ma miejsce koniec świata, dla mnie 
się nie liczą.62 

 

Potwierdza to już raz zasygnalizowane: to nie przesłaniający wartości estetyczne tekstów 

Miłosza kontekst polityczny, lecz odległość światów: tego opisywanego przez Miłosza i tego, 

w którym swoje doświadczenia zdobywają obecni dwudziestolatkowie, trzydziesto, 

czterdziestolatkowie stanowi prawdziwe wyzwanie recepcyjne – dotyczy to zarówno 

niemieckojęzycznych, francuskich, angielskich, szwedzkich, jak i polskich czytelników. 

                                                 
61 Marek Zaleski, Principia poetica Czesława Miłosza czyli o Ziemi Ulro, [w:] Lektury polonistyczne. Literatura 

współczesna, t.2., red. R. Nycz, Universitas Kraków 1999, s. 391. 
62 Artur Becker, Zachodnie i wschodnie okolice – o książce Czesława Miłosza „Rodzinna Europa”, tłum. Dariusz Muszer, 

HALMA – Das europäische Netzwerk literarischer Zentren e.V. 2011. Jeden z dziesięciu esejów, jakie powstały w 2011 roku 

w ramach projektu „Letters to Miłosz” („Briefe an Miłosz”), organizowanego przez HALMĘ – europejską sieć centrów 

literackich, przy wsparciu European Cultural Foundation, szwajcarskiej fundacji dla kultury Pro Helvetia i Instytutów 

Polskich w Lipsku, Paryżu, Pradze i Wilnie. Por. http://www.letterstomilosz.eu/deutsch/essays. 
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Zorganizowana z okazji Roku Miłoszowskiego i pokazywana przez Lipską Filię Instytutu 

Kultury Polskiej w Berlinie w dniach 18.10-04.11.2011 wystawa poświęcona Czesławowi 

Miłoszowi została bez przyczyny zatytułowana „Czesław Miłosz – der berühmte 

Unbekannte” [Czesław Miłosz - sławny nieznajomy]63. Rok Miłoszowski stworzył szansę, 

podobną do tej z 1980 roku, gdy Miłoszowi przyznano Literacką Nagrodę Nobla: wówczas 

publiczność była ciekawa, za jakie wiersze tak prestiżową nagrodę otrzymał autor 

Zniewolonego umysłu, obecnie zainteresowanie budzi twórca, zaliczany do kanonu 

dwudziestowiecznej literatury.  Odkrywanie Miłosza-poety oraz pogłębianie obrazu 

poety, jako krytycznego intelektualisty, świadka i komentatora swojego wieku, 

starającego się w swojej twórczości odpowiedzieć na wyznania „długiego wieku XIX” i 

„krótkiego wieku XX” trwa… 

                                                 
63 Por. http://www.polnischekultur.de. 


