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Aleksandra OKULUS

Czes³awa Mi³osza poetycki agon z Williamem Blakiem.

Prolegomena*

Dam Ci koniuszek z³otej nici
Tylko j¹ zwijaj w k³êbek
Poprowadzi ciê do bramy Niebios
Otwartej w murach Jerozolimy

William Blake, Jerusalem1

Jeœli – jak stwierdza Harold Bloom – „krytyka to sztuka rozpoznawania ukry-
tych dróg wiod¹cych od wiersza do wiersza”2, to ciekawym przedsiêwziêciem
badawczym jest przeœledzenie trasy, jak¹ przemierzali William Blake i Czes³aw
Mi³osz tocz¹cy ze sob¹ poetycki agon w myœl jednego z aforyzmów angielskie-
go poety, które g³osi, ¿e tylko „Przeciwstawnoœæ jest przyjaŸni¹ prawdziw¹”

* Niniejszy tekst jest wprowadzeniem do mojej pracy doktorskiej pt. Poetyckie przestrzenie
doœwiadczenia: William Blake i Czes³aw Mi³osz, przygotowanej w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Opolskiego, pod opiek¹ naukow¹ prof. UO, dr hab. El¿biety D¹browskiej. Artyku³
ma charakter rozwa¿añ wstêpnych k³ad¹cych podwaliny pod podjêt¹ w doktoracie próbê wpisania
intertekstualnej relacji William Blake–Czes³aw Mi³osz w „kontekst” Bloomowskiej „mapy
b³¹dzenia” (analizy i interpretacje tekstów poetyckich).

1 Wiersze i pisma Williama Blake’a, prze³. M. Fostowicz, Kraków 2007, s. 5. (I give you the

end of a golden string / Only wind it into the ball: / It will lead you in at Heaven’s gate / Built in

Jerusalem wall. W. Blake, Jerusalem, [w:] The Complete Poetry and Prose of William Blake, ed.
D. Erdman, comment. H. Bloom, New York 1988, s. 231).

2 H. Bloom, Miêdzyrozdzia³, manifest krytyki antytetycznej, [w:] idem, Lêk przed wp³ywem. Teo-

ria poezji, prze³. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2006, s. 136.



(Opposition is true friensdship)3. Ukazanie relacji obu twórców jako poetyckiej
batalii z³o¿onej z szeœciu staræ rewizyjnych Bloomowskiej „mapy b³¹dzenia”
(clinamen, tessera, kenosis, demonizacja, askesis, apophrades) dowodzi, ¿e
wp³yw angielskiego artysty „uobecnia³ siê” d³ugofalowo w ca³ej twórczoœci po-
etyckiej autora Zniewolonego umys³u, pozwalaj¹c mu tym samym na okreœlenie
swej to¿samoœci (czy te¿ podjêcie takiej próby) oraz ponowne „poetyckie naro-
dziny” ju¿ „na w³asnych prawach” (indywiduacja, Bildung)4. Dokonuje siê to,
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3 W. Blake, Zaœlubiny Nieba i Piek³a, [w:] Wiersze i pisma Williama Blake’a..., s. 25. S³owa
orygina³u z: W. Blake, The Marriage of Heaven and Hell, [w:] The Complete Poetry and Prose of

William Blake..., s. 42. Opisywany przez H. Blooma agon jest w istocie „agonem mi³osnym”,
œwiadcz¹cym tyle¿ o mi³oœci ¿ywionej do prekursora przez nowego poetê (efeba), ile o nienawiœci
spowodowanej œwiadomoœci¹, ¿e narodzi³ siê za póŸno, ¿e to prekursor zajmuje nale¿ne mu miej-
sce. Nic dziwnego zatem, ¿e w eklektycznej teorii H. Blooma agon porównywany jest z Freudo-
wskim konceptem „romansu rodzinnego neurotyków”, czyli „dramatu mi³oœci i nienawiœci”, uka-
zuj¹cym ca³¹ paletê uczuæ i doznañ, jakich doœwiadcza (nieco neurotyczne) dziecko w toku
swojego rozwoju (Bildung) w stosunku do swoich rodziców (przywi¹zanie granicz¹ce z bezrad-
noœci¹, rozpaczliwa chêæ wyzwolenia siê spod kurateli, lêk przed wdziêcznoœci¹ i rodz¹ce siê st¹d
poczucie winy). Zob. H. Bloom, Lêk przed wp³ywem..., s 52, a tak¿e: A. Bielik-Robson, Szeœæ dni

stworzenia. Harolda Blooma mitologia twórczoœci, [w:] H. Bloom, Lêk przed wp³ywem..., s. 215.
Nazwisko Blake’a w kontekœcie Bloomowskiej teorii „lêku przed wp³ywem” pojawia siê nieprzy-
padkowo; H. Bloom stworzy³ bowiem wiele kluczowych konceptów swej teorii, opieraj¹c siê na
motywach zaczerpniêtych z Blake’owskiej mitologii w³aœnie. Co wiêcej, s³ynna sentencja angiel-
skiego barda jakby w myœl póŸniejszych rozpoznañ Blooma dowodzi, ¿e tylko pojedynek – jako
w³aœciwe modi autentycznej relacji ze stron¹ silniejsz¹ (Bóg, rodzic, poetycki prekursor) – jest za-
czynem duchowego rozwoju strony s³abszej (niepos³uszeñstwo i bunt jako przejawy autonomii,
chêci nie tylko ocalenia, lecz przede wszystkim stworzenia w³asnej to¿samoœci). Autor Ksiêgi

Thel (The Book of Thel) œwietnie zreszt¹ opisa³ „romans rodzinny neurotyków” w Smutku dzieciê-

cym z Pieœni niewinnoœci i doœwiadczenia: „Matka wzdycha³a, a ojciec szlocha³, / Gdy w niebez-
pieczny œwiat wskoczy³em / Wrzeszcz¹c g³oœno, bezradny, nagi / Jak gêst¹ chmur¹ spowite licho.
// Walcz¹c z ojca mego rêkami, / Rw¹c pieluch kajdany / Zmêczony uspokoiæ siê w koñcu mu-
sia³em / Na matczynej piersi d¹sa³em siê cicho”. Wiersze i pisma Williama Blake’a..., s. 157. (My

father wept / Into dangerous world I leapt / Helpless naked piping loud / Like a fiend hid in a clo-

ud // Struggling in my father’s hands: / Striving against my swaddling bands: / Bound and weary

I thought best / To sulk upon my mother’s breast. W. Blake, The Infant Sorrow, [w:] The Complete

Poetry and Prose of William Blake..., s. 28).

4 Chodzi tu o ca³¹ twórczoœæ poetyck¹ Mi³osza pojmowan¹ jako œwiadectwo poetyckiej Bil-

dung („Analizy wp³ywu nie mo¿na sprowadziæ do badañ Ÿród³owych, historii idei czy poszukiwa-
nia prawid³owoœci w sposobie obrazowania. Wp³yw poetycki [...] to badanie cyklu ¿yciowego po-
ety jako poety”. Zob. H. Bloom, Lêk przed wp³ywem..., s. 51). Nie idzie wiêc tu tylko o teksty,
w których reminiscencje Blake’owskie uobecniaj¹ siê explicite, mianowicie o Œwiat. Poema naiw-

ne, Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada czy tom Druga przestrzeñ, których analizy i interpreta-
cje znaleŸæ mo¿na choæby w: J. Dudek, Europejskie korzenie twórczoœci Czes³awa Mi³osza, Kra-
ków 1995; £. Pont, Recepcja Williama Blake’a w twórczoœci Czes³awa Mi³osza, Kraków 2008.
Naczeln¹ przes³ank¹ mojego przedsiêwziêcia badawczego jest przekonanie, i¿ „œlady obecnoœci”
Blake’a w tekstach polskiego noblisty nie ograniczaj¹ siê tylko do jawnych nawi¹zañ we wspom-
nianych wy¿ej utworach, lecz maj¹ charakter ukryty, podœwiadomy, implicytny i nierzadko prze-



rzecz jasna, za poœrednictwem sztuki, której zbawczy (jakby powiedzia³ mistrz)
i ocalaj¹cy (jakby dopowiedzia³ jego uczeñ) potencja³ tkwi w fakcie, i¿ jest ona
niezbêdnym medium egzystencji, do-œwiadczeniem jako dawaniem œwiadectwa
o sobie i otaczaj¹cej rzeczywistoœci („œwiadectwo poezji”). Zarys tej humani-
stycznej „teorii poezji” noblista przedstawia w jednym ze swoich ostatnich teks-
tów, który warto przytoczyæ w ca³oœci:

Widzê wewnêtrzn¹ logikê ³¹cz¹c¹ moje wiersze napisane w wieku lat dwudziestu
z wierszami mego wieku dojrza³ego i staroœci, a¿ po póŸny tom To, który ukaza³ siê
w roku 2000. Jest to jednak logika wymykaj¹ca siê mêdrkowaniom. Wierzê mocno
w biernoœæ poety, który wiersz otrzymuje od si³ jemu nieznanych i ma zawsze pamiê-
taæ, ¿e dzie³o, które stworzy³, nie jest jego zas³ug¹. Zarazem jego umys³ i wola musz¹
zachowaæ czujn¹ wra¿liwoœæ na to, co go otacza. Poniewa¿ by³em œwiadkiem scen
horroru w moim stuleciu, nie mog³em uciec od nich w dziedzinê „poezji czystej”, jak
to doradzali niektórzy spadkobiercy francuskiego symbolizmu. Co prawda nasza
gniewna reakcja na nieludzkoœæ naszych czasów rzadko znajdowa³a wyraz w teks-
tach o trwa³ej wartoœci artystycznej, nawet je¿eli niektóre z moich wierszy pozostaj¹
jako œwiadectwo.
Moje wychowanie katolickie wpoi³o mi szacunek do wszelkich rzeczy widzialnych,
które ³¹czy godna ci¹g³ego podziwu w³aœciwoœæ bycia, czyli esse. Myœlê, ¿e zdro-
wiem poezji jest d¹¿noœæ do uchwycenia tak wiele z rzeczywistoœci, jak to tylko mo¿li-
we. Maj¹c do wyboru pomiêdzy sztuk¹ subiektywn¹ i sztuk¹ obiektywn¹, g³oso-
wa³bym za t¹ drug¹, chocia¿ co to jest, teoria nie powie, i trzeba szukaæ odpowiedzi
samemu we w³asnym warsztacie. Mam nadziejê, ¿e moja praktyka potwierdza moje
zasadnicze opcje.
Historia dwudziestego wieku zachêca³a wielu poetów do szukania obrazów, które by
przekaza³y ich moralny protest. A przecie¿ bardzo trudno jest zachowaæ wiedzê
o ciê¿arze faktów i nie ulec pokusie przekszta³cenia siê w reportera. Potrzebna jest
pewna przebieg³oœæ w dobieraniu œrodków i rodzaj destylacji materia³u, aby uzyskaæ
dystans pozwalaj¹cy na kontemplacjê rzeczy tego œwiata bez z³udzeñ. Nie przesadzê,
utrzymuj¹c, ¿e taka kontemplacja mia³a dla mnie wymiar religijny. W ten te¿ sposób
moja poezja uczestniczy³a w sprawach ludzkich tego historycznego okresu, w którym
wypad³o ¿yæ mnie i moim wspó³czesnym5.

Choæ postaæ Blake’a nie pojawia siê w cytowanym wy¿ej tekœcie explicite, to
jest autor Ksiêgi Thel (The Book of Thel) „obecny” w nim niejako „miêdzy
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wrotny. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, i¿ przekonanie owo ¿ywione jest trochê wbrew samemu
Mi³oszowi, który stwierdzi³, i¿ wp³yw Blake’a na jego pisarstwo „nie by³ wcale a¿ tak du¿y”, co
mo¿na zreszt¹ ju¿ traktowaæ w kategoriach Bloomowskich jako próbê z ducha Freudowskiego
wyparcia potêgi prekursora. Zob. na ten temat: H. Bloom, A Map of Misreading, New York 2003,
s. 56; E. Czarnecka, Podró¿ny œwiata. Rozmowy, Kraków 2002, s. 242.

5 C. Mi³osz, Przypis po latach, [w:] idem, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 1359.



s³owami”. I nie chodzi tu tylko o Blake’owskiej proweniencji motyw poety jako
„sekretarza nieznanych si³”, motyw inspiracji, natchnienia, czyli poetyckiego
wp³ywu, którego zjawisko zanalizowa³ dok³adnie Bloom inspiruj¹cy siê dzie³em
angielskiego barda6. Wspomniana przez noblistê opozycja dwóch modi sztuki –
tej „subiektywnej” i tej „obiektywnej” – bêd¹ca pok³osiem filozoficznego kon-
fliktu miêdzy idealizmem i realizmem, przywo³uje samo sedno agonu Blake–
Mi³osz, przy czym zaznaczyæ nale¿y, ¿e kwestia Blake’owskiego „idealizmu”
oraz Mi³oszowskiego „realizmu” domaga siê znacz¹cej problematyzacji. Choæ,
co prawda, w swej autobiografii duchowej, jak¹ jest Ziemia Ulro, Mi³osz pisa³
o harmonijnym „wspó³brzmieniu ideowym” z Blakiem7 – jednym ze swych du-
chowych patronów8 – to de facto relacja miêdzy nimi by³a, jeœli nie w stu pro-
centach konfliktowa, to na pewno ambiwalentna i pe³na niuansów (zw³aszcza
we wczesnym okresie twórczoœci polskiego poety). Mo¿na wiêc œmia³o
(i wbrew temu, co Mi³osz sugeruje w Przypisie po latach) stwierdziæ, ¿e w sto-
sunku do Blake’a autor Doliny Issy nie by³ ani ca³kowicie bierny, ani te¿ ca³ko-
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6 Wspania³y opis tego, jak „dzia³a” poetyckie natchnienie („sublunarny, gwiezdny wp³yw”),
daje Blake choæby na pocz¹tku swojego Miltona, w którym czytamy: „O Córki Beulah, ziemi za-
œlubionej! Muzy, Poety Pieœñ pobudzaj¹ce / Nieœmiertelnego wy g³oœcie Miltona podró¿ przez
wasze dziedziny lêku i poœwiaty lubej, w czu³ych p³ciowych z³udach / Piêkna zmiennego, co ma
rozradowaæ wêdrowca i uœmierzyæ / Pragnienia jego ¿ar i g³ód mro¿¹cy! WejdŸcie w rêkê moj¹ /
Wasz¹ si³¹ ³agodn¹, w dó³ wstêpuj¹c ku Nerwom mego prawego ramienia / Z podwojów Mózgu
mego, gdzie z wasz¹ pos³ug¹ / Wieczyste Wielkie Cz³owieczeñstwo Boskie swój zaszczepi³o Raj
/ A w nim sprawi³o, ¿eby Widma Zmar³ych wdziêczne formy przyjê³y, Owemu Cz³owieczeñstwu
podobne!”. W. Blake, Milton. Poemat w dwóch ksiêgach, prze³. W. Juszczak, Kraków 2001, s. 19.
(Daughters of Beulah! Muses who inspire the Poets Song / Record the journey of immortal Milton

thro’ your Realms / Of terror and mild moony lustre, in soft sexual dellusions / Of varied beauty,

to delight the Wanderer and repose / His burning thirst and freezing hunger! Come into my hand /

By your mild power; descending down the nerves of my right arm / From out the Portals of my

Brain, where by your ministry / The Eternal Great Humanity Divine. planted his Paradise, / And

in it caus’d the Spectres of the Dead to take sweet forms / In likeness of Himself. W. Blake, Mil-

ton. A Poem in 2 Books, [w:] The Complete Poetry and Prose of William Blake..., s. 96). H. Bloom
w Lêku przed wp³ywem definiuje wp³yw poetycki jako „przechodzenie jednostek przez okreœlone
stany” (op. cit., s. 74), co jest zreszt¹ trawestacj¹ Blake’owskiej „definicji” doœwiadczenia, jak¹
angielski poeta podaje w przywo³ywanym ju¿ poemacie Milton. Zob. W. Blake, Milton. Poemat

w dwóch ksiêgach..., s. 96–97; W. Blake, Milton. A Poem in 2 Books..., s. 132–133. Zjawisko
wp³ywu wpisuje siê wiêc w strukturê doœwiadczenia pojmowanego jako Bildung, poniewa¿ do-
znanie obecnoœci wp³ywu jako tego, co inne i zewnêtrzne, inauguruje rozwój jednostki. Indywi-
duacja dokonuje siê bowiem tylko na drodze wewnêtrznej transformacji doœwiadczenia. Jak pisze
sam H. Bloom: „[...] szeœæ staræ rewizyjnych wyznacza rzeczywisty cykl dojrzewania jednostki”.
H. Bloom, Lêk przed wp³ywem..., s. 215.

7 C. Mi³osz, Ziemia Ulro, Kraków 1994, s. 169.
8 W tym momencie wypada wymieniæ innych poetyckich patronów Mi³osza, jak choæby

A. Mickiewicza, O. Mi³osza albo W. Whitmana. Niemniej jednak wydaje siê, ¿e to w³aœnie rela-
cja z Blakiem da siê opisaæ w „kategoriach” Bloomowskiego agonu.



wicie wdziêczny, i ¿e „lêk przed wp³ywem” (Blake’a) – jako zjawiskiem zagra-
¿aj¹cym twórczej autonomii (choæ zarazem zdobycie owej niezale¿noœci w du-
¿ym stopniu umo¿liwiaj¹cym) – nie by³ mu obcy9. Paradoksalnie jednak w³aœ-
nie w ten sposób „zbuntowany” (i tym samym prowadz¹cy „Duchow¹ Walkê”10)
Mi³osz najlepiej wype³nia „artystyczny testament” swojego poetyckiego ojca.

Próbê wpisywania relacji Blake–Mi³osz w „kontekst” Bloomowskiego agonu
³atwo oskar¿yæ o redukcjonizm i – by u¿yæ pejoratywnego okreœlenia samego
noblisty – „mêdrkowanie”. Niemniej jednak choæ przedsiêwziêcie owo jest ru-
chem z wszech miar ryzykownym i niebezpiecznym, niesie w sobie obietnicê
odkrycia niezwykle ciekawych w¹tków, a przez to innego ogl¹du twórczoœci
poetów i ich wzajemnej relacji. Nie chodzi tu bowiem o wt³aczanie kruchej
i delikatnej materii tekstów literackich w jakieœ ciasne, teoretyczne ramy (a map

of misprision is no bed of Procrustes11) ani te¿ o „totalitarn¹” próbê ogarniêcia
ca³oœci. Przedsiêwziêcie owo jest raczej wysi³kiem zmierzaj¹cym do czêœciowe-
go choæby uchwycenia owej wspomnianej przez noblistê „wewnêtrznej logiki”
dzie³a, na któr¹ niezaprzeczalny wp³yw wywar³a w³aœnie relacja z Blakiem.
Antropologia i teoria poezji Blooma traktowana jest w tym przypadku doœæ
swobodnie, raczej jako inspiracja i pomocne narzêdzie (niæ Ariadny w wêdrów-
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9 Jak przekonuje H. Bloom: „Wp³yw to metafora poci¹gaj¹ca za sob¹ ca³¹ matrycê relacji
(obrazowych, czasowych, duchowych i psychologicznych) bêd¹cych z natury relacjami obronny-
mi”. H. Bloom, Lêk przed wp³ywem..., s. 21. Gdzie indziej nazwie wp³yw szeœciofazowym tropem
obronnym (zob. H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 4). „Lêk przed wp³ywem” jest jednoczeœnie
obietnic¹ stworzenia silnej poezji (H. Bloom: „silny wiersz to lêk spe³niony”; zob. Lêk przed

wp³ywem..., s. 21) i stania siê silnym poet¹ (a strong poet), co ³agodzi nieco poczucie zapóŸnie-
nia, jakie odczuwa efeb w stosunku do prekursora (the condition of belatedness). Znamienne, ¿e
po latach Mi³osz przyzna siê do uprawiania przez siebie pisarstwa jako strategii obronnej w tomie
To, przepojonym wrêcz ogromn¹ œwiadomoœci¹ podlegania wp³ywom, temu, co inne, zewnêtrzne
(tytu³owe „To”), œwiadomoœci¹ granicz¹c¹ wrêcz z melancholi¹ (Bloomowsk¹ zasad¹ lêku; zob.
Lêk przed wp³ywem..., s. 51): „¯ebym wreszcie powiedzieæ móg³, co siedzi we mnie. / Ludzie
ok³amywa³em was / Mówi¹c, ¿e tego nie ma, kiedy TO jest tam ci¹gle, we dnie i w nocy. / Cho-
cia¿ w³aœnie dziêki temu / Umia³em opisywaæ wasze ³atwopalne miasta / Wasze krótkie mi³oœci
i zabawy rozpadaj¹ce siê w próchno / Kolczyki, lustra, zsuwaj¹ce siê rami¹czko / Sceny w sypial-
niach i na pobojowiskach. / Pisanie by³o dla mnie ochronn¹ strategi¹ / zacierania œladów”.
C. Mi³osz, To, [w:] idem, Wiersze wszystkie..., s. 1139. Pisarstwo jako strategia obronna (w tym
„biografia jako zmyœlenie”) to zatem sprytny (i niepozbawiony elementu agresji) retoryczny wy-
bieg, Nietszcheañskie niezbêdne k³amstwo ¿yciowe przeciwko czasowi, przeciwko kondycji za-
póŸnienia, przeciwko tradycji i rzeczywistoœci wp³ywów (Bloomowskie lying against time).

10 „Ja nie ustanê w ducha walce, / Ni Miecz nie spocznie w mojej d³oni / A¿ zbudujemy Jeru-
zalem / Poœród zielonych Anglii b³oni”. W. Blake, Milton. Poemat w dwóch ksiêgach..., s. 16.
(I shall not cease from Mental Fight / Nor shall my Sword sleep In my hand: / Till we have built

Jerusalem/ In England’s Green & pleasant Land. W. Blake, Milton. A Poem in 2 Books...,
s. 95–96).

11 H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 105.



ce po labiryntowych œwiatach czy raczej wszech-œwiatach Blake’a i Mi³osza),
z którego korzystam za cichym przyzwoleniem wszystkich g³ównych bohate-
rów agonu12. Bloomowskie konceptuarium („mapa b³¹dzenia”) stanowi wiêc
„system nawigacji” po ca³ym dziele pojedynkuj¹cego siê z Blakiem Mi³osza,
pocz¹wszy od Poematu o czasie zastyg³ym a¿ po Wiersze ostatnie, które to
dzie³o traktujê jako „jeden” wiersz-przestrzeñ poetyckiej batalii („pole bitwy”)
z potê¿nym prekursorem (a poem as a battlefield13).
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12 Antithetical criticism as a practical discipline of reading begins with analysis of misprision

or revisionism, through a description of revisionary ratios, conducted through examination of

tropes, imagery or psychological defenses, depending upon preferences of individual readers.
H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 116 („Krytyka antytetyczna jako praktyczna dyscyplina
czytania zaczyna siê od analizy b³êdnej interpretacji lub rewizjonizmu, na drodze opisu staræ re-
wizyjnych dokonanego poprzez zbadanie tropów, obrazowania lub psychologicznych obron, we-
dle upodobañ poszczególnych czytelników”. Wszystkie cytaty z oryginalnych tekstów H. Blooma
w przek³adzie w³asnym autorki). Cytacja ta œwietnie koresponduje z przeœwiadczeniem H. Blooma,
¿e interpretacja tekstu nie jest biernym odtwarzaniem znaczenia a (wspó³-)kreacj¹ sensów dzie³a
(literary meaning can only result from the interpretation of literature. Cyt. za: H. Bloom, Kabba-

lah and Criticism, New York 2005, s. 56), gdy¿ krytyk w tym samym stopniu co poeta odczuwa
„lêk przed wp³ywem” tradycji. Silny tekst jest zatem silnym „b³êdnym odczytaniem” (a strong

text is a strong misreading). Zob. H. Bloom, Kabbalah and Criticism..., s. 66. Podobnie noblista
pozwala odbiorcy swej poezji na wiele („Niech moje wiersze drog¹ jak¹ kto chce chodz¹”.
C. Mi³osz, Los, [w:] idem, Wiersze wszystkie..., s. 221), a „z³ota niæ” Blake’a, która jest raczej
czymœ za-danym ani¿eli danym, stanowi symbol tej wolnoœci interpretacyjnej, procesu niczym
nieskrêpowanej lektury, w której sama wêdrówka (a raczej b³¹dzenie) liczy siê bardziej ni¿ dotar-
cie do „prawdy” dzie³a, choæ cel taki nie jest w ¿adnym wypadku uniewa¿niany. Co wiêcej,
w Traktacie teologicznym Mi³osz pisze: [...] taka jest zasada poezji, dystans miêdzy tym, co siê
wie, i tym, co siê wyjawia. // Czyli treœæ jest wa¿na, niby ziarno w ³upinie, a jak bêd¹ siê bawiæ /
³upinami nie ma wiêkszego znaczenia. / B³êdy i dziecinne pomys³y poszukiwaczy tajemnicy po-
winny byæ wybaczane”. C. Mi³osz, Traktat teologiczny, [w:] idem, Wiersze wszystkie..., s. 1262.
Znamienne te¿, ¿e w sporz¹dzonym dopiero pod koniec ¿ycia komentarzu do Traktatu poetyckie-

go Mi³osz ujawni swoj¹ fascynacjê myœl¹ R. Rorty’ego, który podobnie jak H. Bloom (choæ co
prawda z innych pozycji œwiatopogl¹dowych) optuje za Nietzscheañskim z ducha starciem twór-
czych interpretacji.

13 Zakres „mapy b³¹dzenia” obejmuje tak¿e wiersze pisane w okresie, kiedy – jeœli wierzyæ
Mi³oszowi – noblista jeszcze nie zna³ twórczoœci Blake’a, czyli równie¿ wiersze przedwojenne.
Jest to zgodne z wyra¿on¹ przez H. Blooma sugesti¹, i¿ clinamen inicjuj¹cy agon mo¿e zajœæ na-
wet wtedy, gdy efeb jeszcze nie zaznajomi³ siê z dzie³em prekursora. Zob. H. Bloom, Lêk przed

wp³ywem..., s. 139. Mo¿na te¿ przyj¹æ, ¿e wiersze pisane przez Mi³osza przed wojn¹ przygotowa³y
niezbêdny grunt do agonu z Blakiem. Wyjaœnieñ domaga siê przy tym od razu kwestia jêzyka.
Otó¿ fakt przynale¿noœci dwóch g³ównych bohaterów agonu do ró¿nych obszarów jêzykowych
nie stanowi przeszkody na drodze do rozpatrywania ich relacji w kategoriach Bloomowskiej kon-
cepcji, tak jak nie stanowi³o przeszkody dla samego Blooma nazywanie W. Shakespeare’a „po-
etyckim ojcem” H. Ibsena i F. Dostojewskiego. Zob. H. Bloom, Lêk przed wp³ywem..., s. 22. Co
wiêcej, Mi³osz (erudyta, poliglota i „obywatel œwiata” w jednym) by³ doskonale zaznajomiony
z poezj¹ jêzyka angielskiego od wczesnych lat twórczoœci i niew¹tpliwie wywar³a ona ogromny
wp³yw na jego dykcjê poetyck¹, kto wie – mo¿e silniejszy ni¿ poezja jêzyka polskiego. (Sprzyja³



Argumentem przemawiaj¹cym na korzyœæ tej „metody” jest fakt, ¿e dzie³o
poetyckie autora Doliny Issy ma wiele cech tzw. crisis lyric, a na tym „modelu”
m.in. opar³ swój koncept amerykañski uczony. I choæ za rzeczon¹ nazw¹ kryje
siê gatunek utworu lirycznego uprawianego przez anglosaskich romantyków
(m.in. przez Williama Wordswortha i Samuela Taylora Coleridge’a), to jednak
cechy tego genre da siê wychwyciæ, jeœli popatrzymy na twórczoœæ Mi³osza
jako na jeden (potê¿nych rozmiarów) crise-poem. Co wiêcej, sam Bloom uznaje
ten gatunek za paradygmat wspó³czesnej poezji14. Wyznacznikami tego „mode-
lu” s¹ nastêpuj¹ce fazy:

1) „pocz¹tkowa wizja utraty i kryzysu, koncentruj¹ca siê na pytaniu o odno-
wê i wyobraŸniowe przetrwanie”,

2) „naznaczona rozpacz¹ lub niepe³na odpowiedŸ na pytanie, kiedy to potêga
umys³u, jakkolwiek wielka, wydaje siê niewystarczaj¹ca do pokonania prze-
szkody w postaci jêzyka i «uniwersum œmierci»”,

3) „odpowiedŸ, która niesie ze sob¹ nadziejê, choæ naznaczona jest œwiado-
moœci¹ nieustannej utraty”15.

Jak pisze David Fite, Bloomowska „mapa b³¹dzenia” to w gruncie rzeczy
mapa kryzysów romantycznej wizji, mapa wzlotów i upadków romantycznej
wyobraŸni (a map of the crises of romantic vision)16. Romantyczne tropy s¹ tu
kluczowe; Blake bowiem – jako poetycki prekursor Mi³osza – ucieleœnia bardzo
wp³ywow¹ tradycjê romantyzmu, do której noblista odnosi³ siê na przemian
z wielk¹ niechêci¹ i równie siln¹ mi³oœci¹ („mi³osny agon”). El¿bieta Kiœlak,
która stosunek Mi³osza do „romantyki” nazwa³a za samym poet¹ „walk¹ Jakuba
z anio³em17, przyznaje: „Polemika z romantyzmem, wyrazista w dyskursie

Czes³awa Mi³osza poetycki agon z Williamem Blakiem. Prolegomena 19

temu procesowi, rzecz jasna, kilkudziesiêcioletni pobyt noblisty na emigracji w USA oraz jego
praca naukowa tam¿e). Zob. na ten temat: C. Mi³osz, Abecad³o Mi³osza, Kraków 1997 (has³o: Jê-

zyk angielski).
14 H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 95.
15 „Wykaz” podajê za ibidem, s. 96. ([...] first, initial vision of loss and crisis, centering on

question of renewal and imaginative survival; second a despairing or reductive answer to the

question, in which the mind’s power, however great seems inadequate to overcome the obstacles

both of language and of the universe of death, [...]; third a more hopeful [...] answer, however

qualified by recognitions of continual loss).
16 D. Fite, Harold Bloom. Rhetoric of Romantic Vision, Amherst 1985, s. 78 (t³umaczenie

w³asne autorki).
17 Por. E. Kiœlak, Walka Jakuba z anio³em. Mi³osz wobec romantycznoœci, Warszawa 2000,

s. 19–20: „Spór z romantyzmem naznacza ju¿ pierwsze lata twórczej pracy Mi³osza. Sam poeta
jeszcze przed wojn¹ nazwie go «walk¹ Jakuba z anio³em», walk¹ d³ug¹ i uporczyw¹, w której si³y
walcz¹cych nie by³y równe, ale Jakub stawa³ dzielnie, bez respektu dla mocniejszego przeciwni-
ka”. Postaæ Jakuba to jedna z ulubionych figur H. Blooma, prawdziwy emblemat pojedyn-
kuj¹cego siê z prekursorem nowego poety. Amerykañski uczony pisze w The Book of J, w swoim
komentarzu do tej ksi¹¿ki: Jacob is as cunning as Jahveh, and as Jahveh possesses in abundance



proz¹, inaczej przejawia siê w poezji, w której wytropiæ mo¿na dowody wiary
w romantyczne mity”18.

Wiele jest bowiem w Mi³oszowskim stosunku do romantyzmu (a wiêc i dzie³a
Blake’a) niezrozumienia, omy³kowych interpretacji, momentów ciemnych i ta-
jemniczych, które przygotowuj¹ tylko grunt dla szeœciu staræ rewizyjnych. Przy-
zna siê do tego sam noblista, twierdz¹c, ¿e jego wczesne lektury (w tym lektury
romantyków) s¹ dlañ „ciemnoœci¹”19. „B³êdne odczytanie” jest jednak „warun-
kiem” agonu (znamienne, ¿e w jêzyku angielskim „mapa b³¹dzenia” to a map of

misreading w³aœnie). Niezwykle intryguj¹cy jest fakt, ¿e Mi³osz Blake’a na
pocz¹tku nie rozumia³, a póŸniej rozumia³ go „trochê” („osi¹gn¹³em œredni sto-

20 Aleksandra Okulus

the subtle, naked consciousness of the poor Snake punished so dreadfully. But Jacob’s cunning is

the defense of a survivor, and while it guarantees the continuation of his life long life, it doesn’t

protect him from suffering. [...] Jacob struggles for every triumph, and risks himself for the Bles-

sing, winning it and yet losing personal happiness in the process. H. Bloom, The Book of J, transl.
from the Hebrew: D. Rosenberg, comment. H. Bloom, New York 1990, s. 209–210. („Jakub jest
tak samo sprytny jak Jahwe, i tak samo jak Jahwe posiada a¿ w nadmiarze subteln¹, nag¹ œwiado-
moœæ biednego Wê¿a pokaranego tak strasznie. Jednakowo¿ spryt Jakuba jest obron¹ ocala³ego,
i chocia¿ gwarantuje ona w dalszym ci¹gu d³ugie ¿ycie, nie chroni go przed cierpieniem. [...] Ja-
kub walczy o ka¿dy triumf i nara¿a siê w pojedynku o B³ogos³awieñstwo, zdobywaj¹c je i jedno-
czeœnie trac¹c w tym procesie szczêœcie osobiste”). Walka o b³ogos³awieñstwo to w kontekœcie
poetyckiego agonu walka o pierwszeñstwo, o wejœcie do panteonu wielkich, o kreacjê nowych
wartoœci, o stworzenie siebie i rewitalizacjê samej tradycji (Blessing, more life).

18 E. Kiœlak, op. cit., s. 18–19. Choæ, co prawda, Mi³osz Blake’a (ani siebie) do grona romanty-
ków nie zalicza (vide Ziemia Ulro..., s. 47), moje przedsiêwziêcie badawcze wpisuje jednak obu
poetów w poczet poetów romantycznych par excellence. Zreszt¹ warto zauwa¿yæ za E. Kiœlak, ¿e
deklaracje Mi³osza w kwestii jego stosunku do romantyzmu s¹ doœæ niekonsekwentne (E. Kiœlak,
op. cit., s. 18). Przyk³adem sama Ziemia Ulro, w której to tradycja romantyzmu raz ganiona jest
za „niedocielesnoœæ”, idealizm, inflacjê subiektywnoœci, eskapizm (tak te¿ z pocz¹tku odczyta³
Blake’a,), innym razem za (tu Mi³osz ujawnia swoje fascynacje gnostyckie) apologiê natury. Ka¿-
dy z tych pogl¹dów jest nies³uszny (bo upraszczaj¹cy) w obliczu tzw. re-wizji romantycznej do-
konanej choæby w pracach H. Blooma, w myœl której romantyzm nie jest ju¿ traktowany ani jako
idealizm (transcendentalizm, gnostycyzm), ani jako naturalizm, ale raczej jako tradycja œwiadoma
zanurzenia w empirycznej rzeczywistoœci, „wrzucenia w œwiat” (Heideggerowskie Geworfenheit),
choæ niewyrzekaj¹ca siê idealistycznych celów i marzeñ. Najlepiej skwitowa³ rzecz sam H. Bloom:
„A jednak mit kartezjañski albo otch³añ œwiadomoœci pozbawia krzemieñ zdolnoœci krzesania
iskier i zamyka poetów w tym, co Blake okreœla posêpnym mianem fikcji rozszczepienia, sta-
wiaj¹c ich przed alternatyw¹: Materializm albo Idealizm, której cz³ony s¹ równie niepoetyczne”.
Zob. H. Bloom, Lêk przed wp³ywem..., s. 84–85. Re-definicja romantyki dokonana przez Kryty-
ków z Yale opisana zosta³a przez A. Bielik-Robson, polsk¹ uczennicê H. Blooma, w ksi¹¿ce pt.
Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2010.

19 C. Mi³osz, Ziemia Ulro..., s. 61. O niezrozumieniu, nieporozumieniu (misunderstanding, mis-

reading, misprision) pisa³ K. Lichtenberg (nie bez przyczyny cytowany przez H. Blooma w Lêku

przed wp³ywem): „Tak ja równie¿ lubiê podziwiaæ ludzi, ale tylko tych, których nie rozumiem”.
H. Bloom, Lêk przed wp³ywem..., s. 76.



pieñ wtajemniczenia”20). Warto zauwa¿yæ, i¿ rodz¹ce siê z tej przyczyny poczu-
cie „przyt³oczenia” dzie³em znakomitego prekursora jest cech¹ charaktery-
styczn¹ zjawiska, jakim jest „lêk przed wp³ywem”, gdy¿ – jak twierdzi Bloom
– „póŸny poeta zawsze wyolbrzymia swojego prekursora”21.

Nie dziwi wiêc, i¿ noblista – choæ, jak sam siê okreœla³, zagorza³y przeciwnik
psychoanalizy22 – o swojej relacji z Blakiem pisze, wykorzystuj¹c kategorie te-
orii Sigmunda Freuda i Carla Gustava Junga. Na dowód tego nale¿y zacytowaæ
w tym miejscu s¹¿nisty, jednak¿e kluczowy dla niniejszych rozwa¿añ fragment
Ziemi Ulro:

Mia³em szeœæ lat i mamusia kupi³a mi na rynku [...] drewnian¹ wiewiórkê. Dzia³o siê
to w mieœcie Tartu, które wtedy nazywano Dorpatem. Zwierz¹tko czy raczej jego
p³aski symbol, by³o wyciête z dykty i pomalowane na kolor br¹zowoczerwony. Tania
zabawka. I oto dziêki niej dane mi by³o zapoznaæ siê z potêg¹ Erosa, tak, ¿e gdybym
nigdy póŸniej nie patrzy³ na twarz piêknej kobiety, zdruzgotany, rozsadzany od œrod-
ka nie wiadomo nawet jakim pragnieniem i czy pragnieniem, umia³bym dzisiaj
u³o¿yæ hymn na chwa³ê silnego boga. Czyli zakocha³em siê i tak ¿arliwe by³o moje
uczucie, ¿e teraz odnoszê siê do niego z najwiêksz¹ powag¹ i ani mi w g³owie ¿arto-
waæ tylko dlatego, ¿e skierowa³o siê na œmieszny przedmiot. Enigmatyczne. Choæ nie
tak znowu bardzo, skoro nie wierzê w rzekomo naukowe prawdy, jakimi karmi mnie
cywilizacja. Seksualny popêd, sublimowane jego odmiany i tak dalej, podczas kiedy
jest odwrotnie, bo gdzie¿ tam prymitywnemu popêdowi równaæ siê z mo¿nym, w³ad-
czym, ¿artuj¹cym z naszych rozmów bóstwem! Jakby rzek¹ o mnóstwie ³o¿ysk to-
czy³ siê gwa³towny ¿ywio³, w dodatku coraz to nowe ³o¿yska sobie ¿³obi¹c, i jeden
z jego nurtów by³ podawany za przyczynê pozosta³ych. Kochaæ siê w drewnianej
wiewiórce! A czy¿ nie kocha³em siê póŸniej w ilustracji, w ptaku, poecie, w s³owach
jednej linijki spiêtych rytmem? [...] Kiedyœ póŸniej nad rodzinn¹ Niewia¿¹, w litew-
skiej ksi¹¿ce do nabo¿eñstwa, mo¿e Barbary ochmistrzyni, mo¿e Anusi kucharki,
znalaz³em za³o¿one œwiête obrazki i jeden przebi³ mnie strza³¹ mi³osnego zachwytu.
Przedstawia³ Matkê Bosk¹ w niebieskiej szacie z mnóstwem z³ota (z³ote gwiazdy)
i ciep³ych rdzawych tonów. Gdzie i jak wyrabiano takie dewocjonalia nie wiadomo,
myœlê, ¿e mog³a to byæ reprodukcja jakiegoœ malarza szko³y sieneñskiej, skoro taniej
wzi¹æ gotowy obraz, albo te¿ ktoœ wzorowa³ siê na Madonnach ze Sieny. Dalszy ci¹g
nast¹pi³ nieprêdko, „na po³owie czasu”. Nauczy³em siê wtedy w Warszawie wojen-
nej angielskiego, s³abo, ale ju¿ zaczyna³em czytaæ poetów. W jakiejœ antologii zna-
laz³em trochê wierszy Williama Blake’a i rozpozna³em: mówi³y dok³adnie to samo,
co tamten œwiêty obrazek, czyli by³y niemal identyczne w harmonii kolorów. ¯ad-

Czes³awa Mi³osza poetycki agon z Williamem Blakiem. Prolegomena 21

20 C. Mi³osz, Ziemia Ulro..., s. 47.
21 [...] belated poet always magnifies his precursor. H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 87.
22 „[...] – ¯adnej podœwiadomoœci pewno nie mia³em [...] w psychoanalityczne nie wierzê

g³êbie”. C. Mi³osz, Daemones, [w:] idem, Wiersze wszystkie..., s. 212. W tym samym wierszu
i tomie To pojawiaj¹ siê jednak w¹tki, które podwa¿aj¹ wiarygodnoœæ tego wyznania („biografia
jako zmyœlenie”).



nych malowide³ Blake’a wtedy jeszcze nie widzia³em i nie mog³em widzieæ, zaczêto
je reprodukowaæ dopiero póŸniej. Dzisiaj kiedy dopiero patrzê na reprodukcje, muszê
uznaæ trafnoœæ mojej intuicji. Blake wtedy, wœród scen tej ziemi ma³o sprzyjaj¹cych
dziecinnie uwielbionej cudownoœci, przywraca³ mnie moim wczesnym olœnieniom,
mo¿e mojemu prawdziwemu mi³osnemu powo³aniu. Blake’a przyjmowa³em wtedy
emocjonalnie, przestaj¹c rozumieæ, kiedy tylko zaczyna³em siê zastanawiaæ, co w³aœ-
ciwie i wiersze, i poszczególne linie znacz¹, ale ta zagadkowoœæ, zupe³nie inna ni¿
w poezji moich wspó³czesnych, stanowi³a czêœæ uroku. PóŸniej kilkakrotnie próbo-
wa³em go rozgryŸæ, ale na dobre zajmujê siê nim dopiero od kilku lat. Kiedy teraz
w Ameryce rozmawiam z „blakistami”, którzy s¹ klanem ludzi oddanych niemal her-
metycznej wiedzy, przekonujê siê, ¿e osi¹gn¹³em œredni stopieñ wtajemniczenia (wy-
sokiego bodaj nie ma), czytaj¹c mnóstwo sprzecznych interpretacji jego poezji i ma-
larstwa, powoli ucz¹c siê odró¿niaæ poprawne od fa³szywych. Dziecinny Eros mnie
do niego zaprowadzi³, ale powody mojego intelektualnego zainteresowania s¹ tak za-
sadnicze, ¿e wolê je na razie przemilczeæ, skoro bêdê do nich powracaæ w nastêp-
nych rozdzia³ach23.

Warto od razu zaznaczyæ, ¿e poetycka wyobraŸnia, symbolizowana przez
Blake’owskiego Urthonê, jest powi¹zana przez Mi³osza z tajemnicz¹ sfer¹ Id,
sfer¹ podœwiadomoœci, która – zdaniem Blooma – jest w³aœciwym terenem po-
etyckiego spotkania prekursora i efeba24. Czytamy dalej w Ziemi Ulro:

Urizen, Rozum upad³ z powodu pychy i oddzieli³ siê od Tharmas, Luvah i Urthona,
czyli w³aœciwe s¹ mu bezcielesnoœæ, brak uczuæ, i co najwa¿niejsze niedostêpne mu
jest Ÿród³o wszelkich dzia³añ wyobraŸni, podœwiadomoœæ. Urizen tedy wyposa¿ony
jest w cechy, które od wieków przypisywano Szatanowi. Samotnoœæ i ch³ód, potêga
umys³u i jednostronna zdolnoœæ pos³ugiwania siê abstrakcj¹; rozpacz i zazdroœæ wo-
bec istoty zdolnej zjednoczyæ cztery sk³ócone elementy, czyli cz³owieka. Jest to wiêc
dok³adnie taki z³y duch, jakiemu u Mickiewicza s³u¿¹ „mêdrcy”, ci co to spe³nili
„kielich pychy” na pogrzebie Boga25.

I dalej:

Mieszka³em w Ulro na d³ugo przed tym, nim dowiedzia³em siê od Blake’a, jak ta
kraina siê nazywa, ale nie godzi³em siê na takie miejsce pobytu. To znaczy wch³a-
nia³em jak inni zespó³ pojêæ i wyobra¿eñ mojego stulecia, nawet pos³uguj¹c siê nimi
czynnie w pisaniu, a zarazem uwa¿a³em to wszystko za fa³sz zapowiadaj¹cy katastro-
fê. Jaki by³ w tym udzia³ œwiadomoœci, co natomiast by³o dyktowane przez si³y mi
nie znane, nie potrafiê rozstrzygn¹æ. W roku 1936 ukaza³ siê mój tom wierszy Trzy

22 Aleksandra Okulus

23 C. Mi³osz, Ziemia Ulro..., s. 46–47.
24 [...] precursors have become absorbed into the id and not into the superego. H. Bloom,

A Map of Misreading..., s. 50.
25 C. Mi³osz, Ziemia Ulro..., s. 174.



zimy, a wiêc tak dawno, w kraju tak nie istniej¹cym, ¿e bli¿sza niemal wydaje siê te-
raz epoka romantyczna. S¹dzê dzisiaj, ¿e zwiedzi³em niezgorzej w sobie samym,
okropnoœci Ulro. Moim nieszczêœciem by³o zawsze Widmo, czyli bardzo silne ego,
zamykaj¹ce mnie w pañstwie Urizena, gdzie za wa¿ne wolno poczytywaæ tylko to,
co ogólne spo³eczne, statystyczne, itd. Biedna moja Urthona, czyli WyobraŸnia, pró-
bowa³a mnie wyrwaæ z wiêzienia, ale natrafiaj¹c wszêdzie na zamkniête drzwi, ry³a
podziemne tunele, a¿ udawa³o siê jej niekiedy np. w Trzech Zimach mnie dopaœæ.
Sp³acaj¹c d³ug modzie i pos³uguj¹c siê terminologi¹ C.G. Junga, rzek³bym, ¿e moja
kobieca anima boryka³a siê z du¿ymi trudnoœciami nieraz na pró¿no ¿¹daj¹c, ¿ebym
j¹ uzna³ za swoj¹ i by³oby ze mn¹ ca³kiem Ÿle, gdybym nie zosta³ wychowany
w obrz¹dku rzymskokatolickim. Gdy¿ obrz¹dek ten wyzwala w nas cz¹stkê kobiec¹,
biernoœæ gotow¹ na przyjêcie Jezusa albo poetyckiego natchnienia – Blake popra-
wi³by „albo” na „czyli”. I teraz, mimo ¿e ego nadal mnie drêczy, ca³y jestem po stro-
nie WyobraŸni, Urthony, animae26.

Wszystkie wymienione wy¿ej cytacje uprawniaj¹ do pisania o relacji Blake’a
i Mi³osza w kategoriach tego, co Bloom, inspiruj¹c siê Sørenem Kierkegaardem
i Sigmundem Freudem, nazwa³ „Pierwotn¹ Scen¹ Pouczenia”, której g³ównym
„miejscem akcji” jest w³aœnie wyobraŸnia efeba i która – co koniecznie trzeba
zauwa¿yæ – jest „struktur¹” nadrzêdn¹ wobec Derridiañskiej „Sceny Pisma”27,
poniewa¿ jest „absolutnie pierwsza”, tj. istnieje przed tekstem i tekstami, które
s¹ œwiadectwem agonu28. O ile wiêc wed³ug Jacques’a Derridy, który interpre-
tuje koncepcjê Freuda inaczej ni¿ Bloom, „nie ma psyche bez tekstu”, a ¿ycie
wewnêtrzne ma charakter tekstualny (vide teorie Jacques’a Lacana), o tyle
wed³ug amerykañskiego badacza „[...] wyobraŸnia stoi powy¿ej i poza tekstami
[...]”29, a powa¿nym b³êdem Derridy jest przekonanie, i¿ „Psychiczne ¿ycie nie
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26 Ibidem, s. 188–189. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e silne ego (Blake’owskie Spectre of Self-

hood, Widmo Samoosobnoœci czy Mi³oszowska „ciemna mi³oœæ w³asna”) jest jednak warunkiem
agonu i – jak dowodzi H. Bloom – objawem „lêku przed wp³ywem”, który inicjuje walkê dwóch
silnych poetów. Czynnik demoniczny zatem (i nieodzowny odeñ egocentryzm) jest niezbêdnym
bodŸcem poetyckiej indywiduacji (vide stadia clinamenu czy demonizacji). Szerzej o pozytywnej
roli czynnika demonicznego w Mi³oszowskiej koncepcji sztuki pisze £. Tischner w swojej
ksi¹¿ce Mi³osz w krainie odczarowanej, Gdañsk 2011 (esej Biesy Mi³osza). Zdaje siê zatem, ¿e
nie jest tak do koñca prawd¹, i¿ Blake pomaga³ Mi³oszowi w walce ze zbyt silnym, „spotwor-
nia³ym” ego. Paradoksalnie bowiem im wiêcej noblista sarka na swój mityczny ju¿ narcyzm, tym
bardziej narcystyczny siê staje. Mo¿na by wiêc stwierdziæ, ¿e w agonie z Blakiem Mi³osz nie-
ustannie kszta³tuje, rozwija swoj¹ to¿samoœæ (jako poety, jako cz³owieka), ani¿eli unicestwia
swoje „Ja”.

27 Zob. J. Derrida, Freud i scena pisma, [w:] idem, Pismo i ró¿nica, prze³. K. K³osiñski, War-
szawa 2000.

28 Zob. H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 50–51.
29 [...] imagination stands above and beyond the texts [...]. Ibidem, s. 48.



mo¿e byæ przedstawiane w kategoriach przejrzystoœci znaczenia albo mrocznoœ-
ci si³y, lecz jako wewn¹trztekstowa ró¿nica w konflikcie znaczeñ”30.

„Pierwotna Scena Pouczenia” wywodzi siê z tradycji biblijnej, oralnej trady-
cji proroczego wieszczenia, której Freud i Kierkegaard s¹ rzecznikami31. Sk³ada
siê ona z szeœciu faz, które aspiruj¹cy do miana silnego poety adept sztuki poe-
tyckiej musi pokonaæ32. Jej pierwszym etapem jest ‘ahabah, czyli hebrajska
mi³oœæ-obranie (election-love). Pisze autor The Breaking of Vessels:

Ostatecznym aktem kultu jest ten, w którym wyznawca otrzymuje bosk¹ protekcjê
[...]. Mi³oœæ bêd¹ca obraniem, mi³oœæ Boga do Izraela jest pocz¹tkiem Pierwotnej
Sceny Pouczenia, sceny wczeœnie przemieszczonej z ¿ydowskich czy chrzeœcijañ-
skich kontekstów w konteksty œwieckie i poetyckie. Mi³oœæ-obranie, hebrajska
‘ahabah, jest odniesiona przez Normana Snaitha do korzenia, który w jednym przy-
padku znaczy „p³on¹æ lub rozpalaæ”, a w innym odnosi siê do wszystkich rodzajów
mi³oœci z wyj¹tkiem rodzinnej, obojêtnie, czy jest to mi³oœæ miêdzy mê¿em a ¿on¹,
czy miêdzy dzieckiem a rodzicem. ‘Ahabah jest wiêc mi³oœci¹ nieuwarunkowan¹
w swoim udzielaniu siê, ale ca³kowicie zdeterminowan¹ przez pasywnoœæ w jej od-
biorze. Za ka¿d¹ Scen¹ Pisma, na pocz¹tku ka¿dego intertekstualnego spotkania, jest
ta nierówna pierwotna mi³oœæ, gdzie nieodzownie dar potêguje g³ód odbiorcy33.

Uznany przez Blooma za jednego z najlepszych komentatorów swojej myœli
Thomas Frosch okreœla etap ‘ahabah jako „bycie pochwyconym przez moc pre-
kursora” (seizure by precursor)34. Kolejne fazy po ‘ahabah to:

1. Przymierze (covenant-love), które Frosch okreœla jako zasadnicz¹ zgodê
miêdzy prekursorem i efebem w kwestii wizji poetyckiej35. Co ciekawe, Bloom
pisze w tym miejscu o innym rodzaju mi³oœci, a mianowicie o hebrajskiej
chesed, której znaczenie wyjaœniaæ nale¿y jako „kochaj¹ca uprzejmoœæ” (loving
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30 Psychical life thus is no longer to be represented as a transparency of meaning nor as an

opacity of force but as an intra-textual difference in the conflict of meanings. Ibidem.
31 Ibidem, s. 50.
32 H. Bloom, Poetry and Repression. Revisionism from Blake to Stevens, New Haven–London

1990, s. 26.
33 The ultimate cultic act is one in which the worshipper receives God’s condescension [...].

Election love, God’s love for Israel, is the Primal start of a Primal Scene of Instruction, a scene

early displaced from Jewish or Christian into secular and poetic contexts. Election-love, the He-

brew ‘ahabah is traced by Norman Snaith to a root that in one form means „to burn or kindle”

and in another refers to all kinds of love except familial, whether between husband and wife or,

child and parent. ‘Ahabah is thus love unconditioned in its giving, but wholly conditioned to pas-

sivity in its receiving. Behind any Scene of Writing, at the start of every intertextual encounter,

there is this unequal initial love, where necessarily the giving famishes the receiver. H. Bloom,
A Map of Misreading..., s. 51.

34 Cyt. za: H. Bloom, Poetry and Repression..., s. 27.
35 A basic agreement of poetic vision between precursor and ephebe. Cyt. za: ibidem.



kindness) lub „³aska” (grace). Jednoczeœnie jednak nowojorski uczony podkreœ-
la, ¿e Ÿród³os³ów tego hebrajskiego s³owa wskazuje tak¿e na pojêcie „gorliwoœ-
ci” (keeness), która rych³o przeobra¿a siê z ¿arliwego zapa³u (ardent zeal)
w zazdroœæ, zawiœæ i ambicjê (jealousy, envy and ambition). Charakterystyczny
jest tu zatem element rywalizacji (competitive element), jakby przeciwny bier-
nej asymilacji typowej dla fazy pierwszej36.

2. Wybór konkurencyjnej inspiracji, jak trafnie nazywa rzecz Frosch37; hebraj-
ska ruach (tzn. ‘duch, si³a Boskiego tchnienia’). Jak wyjaœnia Bloom w A Map

of Misreading, chodzi tu o sytuacjê, w której wezwana zostaje „si³a i ¿ycie prze-
kraczaj¹ce moce pozostaj¹ce dotychczas pod nasz¹ kontrol¹” (call on power

and life transcending powers already in our control), mo¿e to byæ indywidualna
inspiracja albo tzw. zasada Muzy (Muse-principle). Odró¿nienie takiej si³y od
prekursora-Ÿród³a oznacza przekroczenie (pass beyond) na dobre momentu bier-
nej asymilacji38.

3. Poetyckie wcielenie – moment, w którym pojawia siê indywidualne dav-

har, prawdziwie w³asne s³owo efeba, które w tradycji kabalistycznej oznacza
s³owo-akt, s³owo-czyn i œwiadectwo obecnoœci (one’s act and one’s veritable

presence)39. Davhar ma wiele cech zbli¿aj¹cych je do greckiego Logosu, nie-
mniej jednak zasadzie uobecnienia podlega tu nie tyle rozum, ile wola, w tym
wypadku wola mocuj¹cego siê z prekursorem nowego poety40.
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36 H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 53–54.
37 H. Bloom, Poetry and Repression..., s. 27.
38 H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 54.
39 Ibidem.
40 Pojêcie davhar jako s³owa-czynu, s³owa-aktu, s³owa-przejawu woli poety zajmuje szczegól-

ne miejsce w myœli H. Blooma, który przyznaje, ¿e to, co interesuje go w silnym wierszu, „nie
jest ani jaŸni¹ ani jêzykiem, ale wypowiedzi¹ wewn¹trz oralnej tradycji, obrazem albo k³am-
stwem g³osu, gdzie g³os nie jest ani jaŸni¹, ani jêzykiem, ale raczej iskr¹ lub pneum¹ stoj¹c¹
w opozycji do jaŸni, i aktem zespolonym ze s³owem (davhar) ani¿eli tylko s³owem odnosz¹cym
siê do innego s³owa (logos)”. (What concerns me in a strong poem is neither self nor language

but the utterance, within a tradition of uttering, the image or lie of voice, where voice is neither

self nor language, but rather spark or pneuma as opposed to self, and act made one with word

(davhar) rather than word referring only to another word (logos). H. Bloom, The Breaking of

Vessels, Chicago–London 1982, s. 4). W A Map of Misreading dodaje: „Pojêcie davhar: mówiæ,
dzia³aæ, byæ. Pojêcie logos: mówiæ, rozwa¿aæ, myœleæ. Logos porz¹dkuje i rozjaœnia kontekst
mowy, w swym najg³êbszym znaczeniu nie wyra¿a jednak samej funkcji mówienia. Davhar nato-
miast, wyrzucaj¹c na zewn¹trz to, co ukryte w Ja, oznacza moment ustnej ekspresji, wydobycie
na jaw s³owa, rzeczy, czynu” (The concept of davhar is: speak, act, be. The concept of logos is:

speak, reckon, think. Logos orders and makes reasonable the context of speech, yet in its deepest

meaning does not deal with the function of speaking . Davhar, in thrusting forward what is conce-

aled in the self, is concerned with oral expression, with getting a word, a thing, a deed out into

the light. H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 42–43). Jak pisze A. Bielik-Robson: „Tym, co naj-



4. Moment totalnej interpretacji poezji prekursora (hebrajskie lidrosh), której
miejscem jest poezja adepta41.

5. Re-wizja dzie³a prekursora czy – jak okreœla to Bloom – w³aœciwy rewizjo-
nizm, kiedy to poetyckie Ÿród³a s¹ stwarzane na nowo lub przynajmniej zostaje
podjêta próba takiej re-kreacji w twórczoœci poetyckiej efeba (revisionism

proper, when origins are re-created or at least a re-creation is attempted42).
Z pewnoœci¹ zatem relacja ³¹cz¹ca Mi³osza i Blake’a nie sprowadza siê tylko

i wy³¹cznie do p³aszczyzny tekstualnej, choæ niew¹tpliwie sfera tekstów jest tej
relacji œwiadectwem. Mamy tu bowiem do czynienia z relacj¹ w p³aszczyŸnie
intelektualnej i egzystencjalnej, w sferze indywidualnego doœwiadczenia, wszak
Mi³osz zalicza angielskiego artystê do grona swoich najwiêkszych mentorów.
Nale¿y jednak raz jeszcze stanowczo zaznaczyæ, ¿e owa relacja mistrz–uczeñ
jest relacj¹ agoniczn¹. Adam Lipszyc pisze:

Wczeœniejszy poeta tworzy nowego poetê, rozkochuj¹c go w swojej poezji, a zatem
i w poezji jako takiej, choæ ten jest byæ mo¿e niezdolny do przyjêcia nauki. Dziêki
temu pierwotnemu pouczeniu adept dowiaduje siê, czym jest poezja, i odt¹d – gdy
sam zapragnie pisaæ wiersze – bêdzie drêczony przez lêk przed wp³ywem, przez
myœl, ¿e przyszed³ za póŸno. Jak pamiêtamy, bêdzie chcia³ powtórzyæ tê wspa-
nia³oœæ, której dozna³, ale powtórzyæ j¹ na w³asnych prawach43.

W koñcu, jak pisze Bloom, wyobraŸnia to zdolnoœæ samozachowawcza (a fa-

culty of self-preservation)44 niezbêdna w procesie indywiduacji. Niedaleko st¹d
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istotniejsze bowiem, a co rzeczywiœcie powraca z si³¹ moralnego nakazu, jest wiara w metafi-
zyczn¹ wa¿koœæ i n d y w i d u a l n e g o g ³ o s u, który podtrzymuje sw¹ pojedynczoœæ wbrew i na
przekór równaj¹cym wszystko si³om uniwersalnoœci [...]. Hebrajskie davhar i grecki logos [...]
znacz¹ rzeczy przeciwstawne: davhar to g³os symbolizuj¹cy si³ê indywidualnej obecnoœci, stawia
opór ratio, czyli racjonalnemu porz¹dkowi bytu [...]. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni..., s. 32.
Wypada zauwa¿yæ, ¿e koncepcja davhar zdradza swoje antyderridiañskie ostrze, czy w³aœciwiej:
antypostmodernistyczne ostrze. Zdaniem H. Blooma bowiem „ciemne si³y dekonstrukcji”
(zw³aszcza tej w wydaniu P. De Mana) anihilowa³y pojêcie podmiotu, wydaj¹c go na pastwê ne-
guj¹cych wszelk¹ obecnoœæ mocy jêzyka, nad którymi cz³owiek nie mo¿e zapanowaæ („œmieræ
cz³owieka”, „œmieræ podmiotu”, „œmieræ autora”). W tym sensie romantyzm, za którym optuje
H. Bloom, jest synonimem humanizmu. Por. na ten temat oprócz tekstów A. Bielik-Robson rozdz.
Humanism In the Extreme. Predicaments of Romanticism, [w:] D. Fite, Harold Bloom. Rhetoric

of Romantic Vision, Amherst 1985, a tak¿e A. Lipszyc, Miêdzyludzie. Koncepcja podmiotowoœci

Harolda Blooma. Z nieustaj¹cym odniesieniem do podmiotoburstwa, Kraków 2006. Niemniej jed-
nak nale¿y odnotowaæ, ¿e H. Bloom bardzo czêsto korzysta z „wynalazków dekonstrukcji” (choæ
nie staje ca³kowicie po stronie francuskiego filozofa).

41 H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 54.
42 Ibidem.
43 A. Lipszyc, op. cit., s. 80.
44 H. Bloom, Poetry and Repression..., s. 26.



ju¿ do koncepcji Kierkegaardowskiego „Powtórzenia wprzód”, tropu metalepsis

charakterystycznego dla finalnej fazy agonu, czyli apophrades, które to – jak
dowodzi Bloom – jest „tropem tropów, metaleptycznym i transumpcyjnym tro-
pem Pierwotnej Sceny Pouczenia”45. Albowiem prawdziwe Powtórzenie we-
d³ug Kierkegaarda jest wiecznoœci¹46.

Jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e tak jak Kierkegaardowskie Powtórzenie nie jest
dok³adnym powtórzeniem dawnego, a raczej zyskiem „w sferze ducha”47, tak
i póŸny poeta jest œwiadom faktu, ¿e jego spe³nione w fazie apophrades marze-
nie o pierwszeñstwie jest tylko – jak to okreœli³a Agata Bielik-Robson – „fan-
tazj¹ samostanowienia”48, z ducha Nietzscheañskim „niezbêdnym k³amstwem
¿yciowym”, retorycznym i wyobraŸniowym b³¹dzeniem, „k³amstwem przeciw
czasowi” (lying against time)49:

¯aden wspó³czesny uczeñ wielkiego poety nie mo¿e wiêc byæ naprawdê wspó³czes-
nym swemu prekursorowi, poniewa¿ splendor jest koniecznie odroczony w czasie.
Mo¿e byæ osi¹gniêty poprzez mediacjê powtórzenia, poprzez powrót do Ÿróde³ i nie-
zmierzonej mi³oœci-obrania, któr¹ mo¿e u Ÿróde³ nadaæ Pierwotna Scena Pouczenia.
Poetycka repetycja powtarza pierwotne wyparcie, które jest fiksacj¹ na prekursorze
jako nauczycielu i zbawcy lub na poetyckim ojcu jako œmiertelnym bóstwie. Przy-
mus powtarzania prekursorskich wzorców nie jest ruchem poza zasad¹ przyjemnoœci
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45 [...] a trope of trope, metaleptic and transumptive trope of the Primal Scene of Instruction.
H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 56.

46 Ibidem, s. 58.
47 K. Toeplitz, Kierkegaard, Warszawa 1980, s. 130–131: „Operuj¹c innym przyk³adem: autor

Gjentagelsen utraci³ narzeczon¹, ale – jak powiada – za to wzbogaci³ swoje prze¿ycia wewnêtrz-
ne, uwolni³ siê od wiêzi krêpuj¹cych i zniewalaj¹cych go; powtórzenie ma tu byæ synonimem we-
wnêtrznego odrodzenia, gotowoœci do ¿ycia w wierze, jest to teraz ju¿ inne podejœcie do tego, co
cz³owiek utraci³ w realnym œwiecie, do ¿ycia w ogóle, nie zaœ restaurowaniem status quo ante.
Tym samym powtórzenie jest zabiegiem wewnêtrznym, które ma swe reperkusje zewnêtrzne.
Wed³ug Duñczyka mo¿liwe jest powtórzenie tylko w sferze ducha, chocia¿ jego dokonanie siê
w doczesnoœci nigdy nie jest tak doskona³e jak w wiecznoœci, która dopiero stanowi prawdziwe
powtórzenie”.

48 A. Bielik-Robson, Duch powierzchni..., s. 67.
49 Zob. H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 10: Poets are continually telling lies. [...] poets

rightly idealize their activity, and all poets weak or strong agree in denying any share in the an-

xiety of influence. More than ever contemporary poets insist that they are telling the truth in their

work, and more then ever they tell continuous lies , particularly about their relations to one anot-

her, and most consistently about their relations to their precursors. („Poeci ci¹gle k³ami¹. [...]
prawdziwie idealizuj¹ swoje zajêcie. I wszyscy poeci – s³abi czy silni – s¹ zgodni, gdy zaprze-
czaj¹, ¿e (jakikolwiek) lêk przed wp³ywem jest ich udzia³em. Bardziej ni¿ kiedykolwiek
wspó³czeœni poeci uparcie twierdz¹, ¿e mówi¹ prawdê w swoim dziele, i bardziej ni¿ kiedykol-
wiek k³ami¹, szczególnie w kwestii ich relacji z innymi poetami, a ju¿ najbardziej zatwardziale
o swoich relacjach z prekursorami”). Zob. te¿ raz jeszcze tomik To, w którym Mi³osz „przyznaje
siê” do tego typu praktyk, choæby w wierszu Deamones.



do inercji poetyckiego przedwcielenia, do Blake’owskiej Beulah, gdzie nie mo¿e
dojœæ do ¿adnej dysputy, jest raczej prób¹ odnowienia presti¿u Ÿróde³, oralnego auto-
rytetu wczeœniejszego pouczenia. Poetyckie powtórzenie szuka, wbrew sobie, zapo-
œredniczonej wizji swoich ojców, gdy¿ taka mediacja czyni otwart¹ ci¹g³¹ mo¿liwoœæ
wznios³oœci, wst¹pienia do rzeczywistoœci prawdziwych nauczycieli50.

Mi³osz niew¹tpliwie pragnie byæ silnym poet¹, œwiadczy o tym nie tylko jego
potê¿na (sk¹din¹d bardzo egocentryczna, iœcie Whitmanowska) dykcja poetyc-
ka, lecz tak¿e d¹¿enie do owej s³ynnej „formy pojemnej”, czyli poezji, która
by³aby czymœ znacznie wiêcej ni¿ tylko poezj¹, podobnie jak poezja Blake’a nie
jest li tylko poezj¹, ale spektakularnym „systemem” artystyczno-œwiatopogl¹do-
wym51. Przypomina zreszt¹ w tym d¹¿eniu autor Dalszych okolic bliskich mu
poetów amerykañskich, którzy bêd¹c modelowymi przyk³adami poetów cier-
pi¹cych na kondycjê zapóŸnienia (the condition of belatedness), opisywani s¹
przez Blooma jako twórcy, z których ka¿dy „pragnie byæ wszechœwiatem, ca³oœci¹,
której inni poeci s¹ tylko czêœci¹”52.

St¹d te¿ dzie³o Mi³osza nie bêdzie dok³adnym powtórzeniem dzie³a Blake’a,
bo choæ noblista deklaruje „wspó³brzmienie”53 z Blakiem, to jego poezja
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50 H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 58: No contemporary disciple of a great poet then

could be truly his precursor’s contemporary, for the splendor is necessarily deferred. It can be

reached through the mediation of repetition, by a return to origins and incommensurable Election-

-love that the Primal Scene of Instruction can bestow, there at the point of origin. Poetic repetition

repeats a primal repression, a repression that is itself a fixation upon precursor as teacher and

savior, or on the poetic father as mortal god. The compulsion to repeat the precursor’s patterns is

not a movement beyond a pleasure principle to an inertia of poetic preincarnation, to a Blakean

Beulah where no dispute can come, but is rather an attempt to recover the prestige of origins , the

oral authority of a prior Instruction. Poetic repetition quests, despite itself, for the mediated vi-

sion of the fathers, since such mediation holds open the perpetual possibility of one’s own subli-

mity, one’s election to the realm of true Instructors.
51 Okreœlenie „system” nie ma tu charakteru opresyjnego. Raczej do czynienia mamy tu ze

z³o¿onym „systemem” artystyczno-œwiatopogl¹dowym stworzonym w myœl s³ynnego stwierdze-
nia Losa, który w Blake’owskiej mitologii symbolizuje twórcz¹, poetyck¹ wyobraŸniê: „Stworzyæ
muszê system, aby nie dostaæ siê w karby systemu innego Cz³owieka. Nie rozmyœlam, nie porów-
nujê: moj¹ rzecz¹ jest Tworzyæ”. W. Blake, Jeruzalem, [w:] Wiersze i pisma Williama Blake’a...,
s. 94. B. Jastrzêbski nie waha siê okreœliæ poezji Blake’a mianem „poezji filozoficznej”, która le-
piej ni¿ dyskurs filozoficzny zdaje sprawê z istotnych dla ludzkiej egzystencji kwestii. Zob. B. Ja-
strzêbski, Poezja przeciw filozofii. O poezji filozoficznej Williama Blake’a, Wroc³aw 2005. Wyda-
je siê jednak, ¿e „system” Blake’a to wiêcej ni¿ poezja i filozofia, w³¹cza bowiem w swój obrêb
wszystkie dziedziny humanistyki pocz¹wszy od literatury i filozofii poprzez sztuki plastyczne na
psychologii skoñczywszy, a tak¿e nauki œcis³e (w szczególnoœci fizykê). Zob. na ten temat: Pal-

grave Advances in William Blake Studies, ed. N.M. Williams, London 2006.
52 Each wants to be the universe, to be the whole of which all other poets are only parts.

H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 52.
53 C. Mi³osz, Ziemia Ulro..., s. 169.



w warstwie poetyki i stylu stanowi znacz¹ce odstêpstwo od dykcji autora
Tiriela. U Mi³osza nie dochodzi bowiem do kreacji (równie spektakularnej jak
ta Blake’owska) mitologii poetyckiej, ³¹cz¹cego ró¿ne dziedziny humanistyki
artystycznego uniwersum symboli. Mo¿na by nieco ¿artobliwie skonstatowaæ,
¿e Mi³osz nie sta³ siê pod tym wzglêdem polskim Williamem Butlerem
Yeatsem, jeœli przyj¹æ za samym Bloomem, i¿ irlandzki poeta by³ efebem (czy
precyzyjniej: jednym z efebów) Blake’a54. Jak przyzna sam noblista: „Literac-
ko, z punktu widzenia literackiej techniki, od Blake’a wzi¹³em ma³o. [...] Nato-
miast intelektualnie Blake i Swedenborg s¹ dla mnie wa¿ni”55.

Niemniej jednak wydaje siê, ¿e w³aœnie dziêki temu, ¿e dochodzi do „Pier-
wotnej Sceny Pouczenia”, inauguruj¹cej agon z Blakiem w p³aszczyŸnie teks-
tów („Scena Pisania”), Mi³oszowi udaje siê wypracowaæ w³asn¹ dykcjê, estety-
kê i styl oraz rozwi¹zaæ albo przynajmniej zbli¿yæ siê do rozwi¹zania kluczo-
wych problemów (egzystencjalnych, œwiatopogl¹dowych, artystycznych), które
ju¿ przed nim podejmowa³ Blake. I znaæ, ¿e jest to jeden z najwiêkszych para-
doksów twórczoœci Mi³osza (zreszt¹ jeden z wielu, jakie napotyka czytelnik
jego dzie³a). Wbrew zatem temu, co usilnie noblista deklaruje, wp³yw Blake’a
na jego poezjê by³ niema³y, co jest zreszt¹ w zgodzie z tez¹ Blooma g³osz¹c¹, i¿
„Ostatnia prawda dotycz¹ca Pierwotnej Sceny Pouczenia jest taka, ¿e cel, tzn.
znaczenie, przybli¿a siê do Ÿróde³ tym bardziej, im intensywniej usi³uje siê od
nich oddaliæ”56.

I jest to sytuacja, w której – by powo³aæ siê na rozpoznanie El¿biety D¹bro-
wskiej –„lêk przed wp³ywem ustêpuje miejsca dialogowi”57.

CZES£AW MI£OSZ’S POETIC AGON
WITH WILLIAM BLAKE. PROLEGOMENA

S u m m a r y

The paper is an introduction to a further and deeper investigation of the intertextual relation
between William Blake and Czes³aw Mi³osz in terms of Harold Bloom’s poetic theory (“poetic
agon” and its six “revisionary ratios” charted on the so-called “map of misreading”), that is
presented in the author’s doctoral dissertation (interpretations of the poetic texts). The main
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54 Zob. H. Bloom, Yeats, New York 1970; D. Fite, Yeats and Spectre of Modernism, [w:] idem,
Harold Bloom. Rhetoric of Romantic Vision...

55 C. Mi³osz, Ziemia Ulro..., s. 169.
56 The last truth of the Primal Scene of Instruction is that purpose or aim – that is to say, mea-

ning – cleaves more closely to origins the more intensely it strives to distance itself from origins.
H. Bloom, A Map of Misreading..., s. 61.

57 E. D¹browska, Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji wspó³czesnej, Opole 2001,
s. 20.



premise of the paper is that the relationship between the poets is agonistic (“love and hate”
relationship, the “anxiety of influence”) and is not confined to a narrow sphere of “textuality” (the
Derridian “Scene of Writing”). Although this bond is manifested by poetic texts, it is above all an
intellectual and spiritual relationship, whose proper place is the psyche of “the newcomer poet”
Mi³osz. Hence the poets are presented as two participants of the – so-called “Primal Scene of
Instruction”, which is the initial stage of their “poetic encounter” that inaugurates the process of
Mi³osz’s poetic and existential individuation (“poetry as experience”).
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