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Czesław Miłosz - Szczęście 

 

Między siódmym a dziesiątym rokiem życia cieszyłem się niczym nie zmąconym 

szczęściem, mieszkając w majątku moich dziadków na Litwie. Pierwsze wzmianki 

o naszej dolinie pojawiły się około 1350 roku w kronikach spisywanych przez 

Krzyżaków, którzy najechali te ziemie, walcząc z moimi, pogańskimi wówczas, 

przodkami. Majątek dziadków, w którym się urodziłem, należał do rodziny mojej 

matki przez kilka stuleci; w tym czasie w jego krajobrazie zaszło wiele zmian i 

teraz wiem, że powinienem być szczególnie wdzięczny pradziadkowi, który na 

porośniętym trawą zboczu schodzącym łagodnie ku rzece stworzył park leśny. 

Zasadził też sady, dwa koło dworu, trzeci - nieco dalej, za pobielonym spichrzem. 

Było to dawno temu, wielkie dęby i lipy stworzyły moją krainę czarów, a sady 

pozwalały mi odkrywać smak jabłek i gruszek najrozmaitszych odmian. 

 

Nie wiem dokładnie, kiedy nowy dwór zajął miejsce drewnianego budynku. Było 

to prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Pod bielą ścian nie kryła się ceglana 

budowla, ale pokryty tynkiem, drewniany szalunek. W pokojach latem panował 

chłód, zimą z trudem ogrzewały je piece, w których paliły się brzozowe szczapy. 

Wiele lat później odkryłem na płótnach mistrzów holenderskich obrazy wnętrz 

przypominających pomieszczenia mojego rodzinnego domu. 

 

*  

 

Żyłem bez przeszłości i bez jutra, w krainie wiecznego teraz. A przecież taka jest 

dokładna definicja szczęścia. Dzisiaj zadaję sobie pytanie, czy czasem nie 

mitologizuję tego okresu mojego życia. Wszyscy, mówiąc o przeszłości, tworzymy 

mity, gdyż niemożliwe jest wierne odtworzenie uciekających chwil. Pozostaje 

jednak pytanie: Dlaczego niektórzy widzą w swoim dzieciństwie okres szczęścia, a 

inni - czas niedoli? Moje doświadczenie szczęśliwego dzieciństwa jest tak żywe i 

intensywne, że wierzę w jego autentyczność. Było to, nie waham się powiedzieć, 

oczarowanie ziemią jako rajskim ogrodem. 

 

Opowiadania o dzieciństwie zamieniają się zazwyczaj w opowiadania o rodzinie, 

lecz jeśli o to chodzi, muszę przyznać, że dla mnie dorośli żyli gdzieś w dalekim, 

nieokreślonym bliżej świecie. Byłem samotnym dzieckiem w czarodziejskim 

królestwie, które odkrywałem od wczesnych godzin rannych do zmierzchu. Mój 
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młodszy brat był wtedy niemowlęciem i nie zwracałem na niego uwagi, nie 

miałem też żadnych przyjaciół w moim wieku. Byłem więc małym Adamem 

biegającym cały dzień w ogrodzie wśród drzew, które wydawały mi się wyższe, 

niż były w rzeczywistości, a moich doznań i fantazji nie tłumił żaden szyderczy 

śmiech demona. 

 

*  

 

Dziwne wydaje mi się dziś, że mając siedem lat, miałem za sobą dość przygód, by 

wspominać je przez resztę życia. Były wśród nich podróże pociągami wojskowymi 

przez Rosję podczas pierwszej wojny światowej, kiedy mój ojciec, inżynier, został 

zmobilizowany i budował mosty dla armii carskiej; była rewolucja bolszewicka, 

którą przeżyłem w nadwołżańskim miasteczku, a wraz z nią rewizje, ucieczki, 

strach. Wszystko to musiało w jakiś sposób trwać w mojej świadomości, ale jej nie 

zdominowało; przeciwnie, wycofało się na zaplecze umysłu, być może dzięki temu 

szczególnemu mechanizmowi samozachowawczemu. Pozostałem niewinny, co 

znaczy, że nie wyrobiłem sobie żadnego poglądu na okrucieństwa tego świata. 

 

Konkretne, pojedyncze wydarzenia, których wystarczyłoby, żeby taki pogląd 

stworzyć, nie zakrzepły w jedną całość; każde z nich istniało w moim umyśle 

osobno. Codzienne zajęcia gospodarskie w majątku z towarzyszącą im 

nieuniknioną wiedzą o bólu i śmierci zwierząt nie miały na mnie większego 

wpływu. Kiedy łowiłem ryby, skupiałem się na celu mojej działalności - na 

złapaniu ryby - i nie rozmyślałem nad robakiem, który zwijał się na haczyku ani 

nad cierpieniem małego okonia, który, z haczykiem wbitym w jego ciało przez 

nacięcia w jego skórze, służył za przynętę na szczupaka. A jednak kto wie? Być 

może mój późniejszy pesymizm zrodził się właśnie w tych chwilach mojego 

dzieciństwa, ten pesymizm, który sięgał tak daleko, że jako człowiek dojrzały 

ceniłem tak naprawdę tylko jednego filozofa - cierpkiego Schopenhauera. 

 

Wydawało się, że moje szczęście wzięło się, jak by powiedział William Blake, z 

oczyszczenia wrót percepcji, z chciwego widzenia i słuchania. Ścieżka w cieniu 

dębów prowadziła nad moją rzekę, która miała mnie już nie opuścić przez resztę 

życia, gdziekolwiek zawiódł mnie los, nawet na dalekim wybrzeżu Pacyfiku. Jej 

ospały prąd pozwalał wzrastać liliom wodnym, a tu i ówdzie ich wielkie liście 

pokrywały całą powierzchnię wody. Jej brzegi, porośnięte tatarakiem, kryły się w 

cieniu krzewów i olch. Długimi godzinami przyglądałem się refleksom słońca na 
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wodzie, ruchom małych istot wodnych, lotom ważek. Gotów jestem nazwać to 

snem na jawie, ale nie byłoby to odpowiednie określenie, gdyż sugerowałoby 

bierność, podczas gdy moja wyobraźnia bynajmniej nie próżnowała. 

 

*  

 

W ten sposób jako dziecko byłem przede wszystkim odkrywcą świata, nie jako 

miejsca cierpienia, ale dziedziny piękna. Drzewa w parku, sady i rzeka tworzyły 

odrębną krainę o zintensyfikowanej, promiennej realności, prawdziwszej niż 

cokolwiek, co istniało poza nią. 

 

Często budzi się w nas świadomość ciężkich praw życia, kiedy walczymy z 

innymi, zwłaszcza z innymi dziećmi. W rodzinnym majątku nie miałem z kim 

rywalizować, nie było nikogo, kto chciałby podporządkować mnie swojej woli. 

Oczywiście, płakałem nie raz, na przykład kiedy matka zmuszała mnie, bym 

zaprzestał zabaw i zasiadł do przerastającej moje możliwości nauki pisania liter 

alfabetu. Ale nie był to prawdziwy przymus - ten zazwyczaj przychodzi ze strony 

naszych rówieśników, jak później miałem okazję się przekonać, kiedy 

rozpocząłem naukę w miejskiej szkole. 

 

Szczęście doświadczane w dzieciństwie nie mija bez śladu: pamięć radosnych 

uniesień żyje w naszym ciele i posiada wielką moc uzdrawiającą. Jako młodzieniec 

byłem ponurym cierpiętnikiem, wykazywałem wyjątkowy talent do 

kolekcjonowania ran i siniaków. Być może taki los wyznaczyła mi po prostu moja 

linia życia, lecz czas i miejsce mogły mieć również jakiś wpływ na moje 

depresyjne skłonności. W latach trzydziestych w krajach bałtyckich środkowej 

Europy czuło się w powietrzu zapowiedź zbrodni, które wkrótce miały stać się 

rzeczywistością. Na wschodzie, w Rosji Sowieckiej, miliony "wrogów klasowych" 

pracowało w nieludzkich warunkach i umierało w tak zwanych karnych obozach 

pracy. Miałem dwadzieścia dwa lata, kiedy w sąsiednich Niemczech wyborcy 

przekazali Hitlerowi niczym nie ograniczoną władzę. Kilka lat później masowe 

zbrodnie ludobójstwa popełnione z jego rozkazów napełniły świat grozą  

 

*  

 

Moją religię i filozofię przenikał mrok, skłonny byłem wierzyć, że wszechświat 

powstał w wyniku jakiegoś kosmicznego kataklizmu lub nawet że stworzył go sam 
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Szatan. Wychowany w katolicyzmie, przeżywałem fascynację starą herezją 

manicheizmu. Odpowiadała duchowi czasów, które najlepiej charakteryzują słowa 

Emmanuela Levinasa: "Bóg odszedł w 1941 roku". Poezja, którą pisałem przed 

wojną i później, w okupowanej przez hitlerowców Polsce, byłaby całkiem wyzbyta 

nadziei, gdyby nie moja świadomość piękna tego świata; a piękno to trudno było 

zrozumieć, gdyż współistniało z grozą. 

 

Wiele lat później, w wieku osiemdziesięciu lat, wróciłem do miejsca mojego 

urodzenia i dzieciństwa. Krajobraz się zmienił i prawdopodobnie zmiany te były 

głębsze niż te, które dokonały się za sprawą człowieka od czasów średniowiecza. 

Litwa, państwo niepodległe przed drugą wojną światową, została zajęta w 1940 

roku przez Związek Sowiecki, a komunistyczne władze narzuciły krajowi 

kolektywizację rolnictwa. Całe wioski, z budynkami, podwórzami, stodołami, 

stajniami, ogrodami, zostały starte z powierzchni ziemi. Na ich miejscu otwarła się 

przestrzeń rozległych pól, na których pracowały traktory. Stałem na skraju 

wzniesienia ponad podobną do kanionu doliną mojej rzeki i widziałem tylko 

równinę bez śladu drzew, których kępy znaczyły ongiś miejsce położenia każdej 

wioski. Pośród wielu definicji komunizmu być może ta byłaby najbardziej 

odpowiednia: komunizm to wróg sadów, gdyż zniknięcie wiosek i przekształcenie 

terenu doprowadziły do wycięcia sadów, które kiedyś otaczały każdy dworek i 

każdą wiejską chałupę. Idea kolektywnego rolnictwa - zakłady rolne w miejsce 

małych chłopskich gospodarstw - była racjonalna, ale do przesady; podobnie 

bezwzględna racjonalność czająca się tak naprawdę w każdym projekcie 

gospodarki planowej doprowadziła do upadku sowieckiego systemu. 

 

Pod rządami komunistów sady nie miały szans, ale bądźmy sprawiedliwi - są one 

ze swej definicji czymś staroświeckim. Jedynie zapalony ogrodnik może 

rozkoszować się wielką różnorodnością drzew przynoszących ilościowo skromny 

plon owoców, których smak jest źródłem radości dla niego samego i garstki 

koneserów. Prawa rynku są przychylne tylko dla kilku odmian, które łatwo jest 

przechowywać i które odpowiadają podstawowym standardom. W sadach 

zasadzonych przez mojego pradziadka i pielęgnowanych przez jego następców 

rosły różne, znane mi odmiany jabłek i gruszek, których nazwy, kiedy je później 

wymawiałem, pachniały egzotyką. 

 

*  
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Znalazłem się w miejscu, teraz oznaczonym kępą chwastów, gdzie kiedyś stał 

dwór. Został rozebrany w latach pięćdziesiątych, a w miejscu okrągłej murawy 

przed gankiem wyrósł dziki las młodych drzew, głównie klonów, schodzący 

łagodnie ku brzegowi rzeki. Przez trawę trudno było przejść, gdyż stare ścieżki 

skryły się w dzikiej roślinności. Tu i tam przetrwał jakiś wiekowy dąb lub wiąz. 

Sady znikły, pewnie po prostu ze starości, jeśli można sądzić po kilku suchych 

pniakach. Wszystko tu przez długie lata leżało odłogiem, nikt też, jak się wydaje, 

nie zajmował się uprawą ziemi. W postawionej tanim kosztem chałupie 

zamieszkało stare małżeństwo niczym dzicy lokatorzy; jedyną korzyścią, jaką 

mieli z tego miejsca, była, jak sądzę, nieograniczona dostępność suchego drewna, 

którym mogli palić w piecu podczas długich północnych zim. 

 

Nie czułem żalu ani gniewu, ani nawet smutku. Stałem w obliczu nie tyle historii 

mojego stulecia, ile samego czasu. Wszyscy ludzie, którzy tu kiedyś spacerowali, 

już nie żyją, podobnie jak większość tych, którzy urodzili się w tym samym roku 

co ja, gdziekolwiek na świecie przyszło im żyć. Ciesząc się z tego, że mogłem tu 

wrócić, miałem świadomość, że powrót stał się możliwy, ponieważ pewne wielkie 

mocarstwo przestało istnieć, ale najważniejszy w tamtej chwili był namacalny 

żywioł upływającego czasu. Zszedłem do mojej rzeki. Nie było na niej wielkich 

liści lilii, nie było tataraku, a jej rdzawy kolor potwierdzał działalność zakładów 

chemicznych usytuowanych w jej górnym biegu. Samotny dziki łabędź trwał 

nieruchomo w samym środku oleistej wody - absurdalny widok mówiący o 

chorobie lub o samobójczych intencjach ptaka. 

 

Niebo było czyste, a roślinność bujna w ten czerwcowy dzień. Próbowałem 

uchwycić i nazwać moje uczucia. Pamięć rozpoznała zarysy wzgórz na drugim 

brzegu rzeki, wzniesienie parku, łąkę przy gościńcu, ciemną, zanurzoną w cieniu 

plamę zieleni, gdzie kiedyś był staw. Pomimo wszystkich tych zmian układ terenu 

pozostał ten sam i wydawało mi się, że znalazłbym tu drogę nawet z zamkniętymi 

oczyma, gdyż moje nogi poniosłyby mnie same. 

 

*  

 

Wiele się działo w moim wnętrzu, uderzyła mnie siła tego prądu, do którego nie 

pasowała żadna nazwa. Czułem się, jakbym się zbudził po długim śnie i stał się 

ponownie człowiekiem, którym nigdy nie przestałem być. Długie życie, ucieczki w 

ostatniej chwili, moje dwa małżeństwa, dzieci, moje klęski i triumfy, wszystko to 
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migotało mi przed oczyma w przyspieszonym tempie jak na taśmie filmowej. Nie, 

to nie jest odpowiedni obraz, gdyż to wszystko było wielką masą odrębną ode 

mnie, istniejącą we własnym wymiarze czasu, a ja odkrywałem ponownie ciągłość, 

która łączyła mnie, dziecko, ze mną, starym człowiekiem. 

 

W świecie zdominowanym przez technikę i wielkie przemieszczenia ludności 

większość z nas to imigranci w pierwszym lub drugim pokoleniu, którzy przenieśli 

się z rejonów wiejskich do dużych miast. Temat ojczyzny, ta cała nostalgiczna 

retoryka patrii, którą karmi nas literatura od czasów, gdy Odyseusz podróżował do 

Itaki, dziś straciła na znaczeniu, jeśli nie została zgoła całkiem zapomniana. 

Wracając do doliny mojej rzeki, niosłem ze sobą dziedzictwo tych czcigodnych, 

nieco wyblakłych już frazesów i byłem nieczuły na ich sentymentalny powab. 

Wtedy coś się wydarzyło - i muszę teraz przyznać, że mit Itaki wyrasta z głębokich 

pokładów ludzkiej wrażliwości. Patrzyłem na łąkę. Nagle zdałem sobie sprawę, że 

podczas długich lat moich wędrówek na próżno szukałem takiej kompozycji liści i 

kwiatów, jaką tu znalazłem, i że zawsze marzyłem o powrocie. Lub, mówiąc 

dokładniej, zrozumiałem to dopiero wtedy, gdy pochłonęła mnie wielka fala uczuć, 

którą mogę nazwać tylko jednym słowem - szczęście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://wyborcza.pl/1,75410,328504.html?disableRedirects=true 


