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ADAM LIZAKOWSKI

Czy poeta Czesław Miłosz był kosmitą?!
Wrzesień 27

Moje sądy o Ameryce są więc zabarwione nie tylko przez pamięć o wschodniej
części Europy, także przez dziesięcioletni pobyt w Europie Zachodniej.
(Czesław Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, strona 183)
Przyjazd Czesława Miłosza do Kalifornii
Po dziesięciu latach życia w Francji,
Europie, czekaniu na wizę amerykańską, szukaniu stałego zajęcia, szczęściarz, albo urodzony w czepku, lub jak
mawiają Amerykanie urodzony ze
srebrną łyżeczką w zębach poeta Czesław Miłosz przybywa do Ameryki.
W roku 1960 otrzymuje pracę na przepięknie położonym Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley. Campus
uniwersytecki został zbudowany na
górzystym terenie, przez znanych architektów; główne miejsca to: Hearst
Memorial Gymnasium i Wurster Hall,
the Faculty Club, Hearst Mining Building, oraz The Ark (Northgate Hall).
Budynki położone wśród pięknej przyrody, która jest częścią parku Tilden
Regional. Miłosz idąc od pracy mijał
drzewa sekwoi, rododendrony, miłorzęby, drzewa wiśni, eukaliptusy, śliwy, czerwone buki, sosny Ponderosa,
wśród których „rządziły wszędobylskie wiewiórki”, wiele gatunków ptaków. Najpiękniejszy i najmniejszy
z nich koliber był wielkości dużego
trzmiela a największym ptakiem była
rybitwa, często zaglądająca do campusowych śmietników, wyjadająca porzucone frytki, dzieląca swym wielkim dziobem na kawałki niedojedzone hamburgery. Miłosz człowiek wychowany wśród drzew północy dobrze
czuł się w środowisku śródziemnomorskim był uzależniony od przyrody, będzie ją opisywał w swoich książkach i wierszach napisanych w Kalifornii, Przyroda w dużym stopniu
wpływa na dobre samopoczucie człowieka, a dobre samopoczucie na naszą pomyślność, sukces.
Poeta przylatuje wraz z rodziną na
początku października, bo w październiku rozpoczyna się rok akademicki, ma prawie pięćdziesiąt lat życia.
Z planami nauczania młodych Amerykanów literatury, kultury narodu, o
którym oni nie mają większego pojęcia. Nie mając do swojej przyszłej
pracy właściwie żadnych pomocy naukowych, poza własnymi, skryptami
czy notatkami. Ameryka nie jest mu
obca. Poeta „poznał ją” jako chłopiec

od strony natury czytając książki przygodowe, pisane dla młodzieży, które
utkwiły mu w pamięci do końca życia. Osobiście ten wielki kraj zobaczył
tuż po wojnie, gdy cała Europa, Polska leżała w gruzach, jako pracownik
polskiej ambasady, ale była to Ameryka widziana oczami dyplomaty oraz
urzędnika. Wyjechał z Polski, w której
dokonywały się przeogromne zmiany, awanse i rewolucja kadrowa, wymiana starych elit na nowe stanowista,
wyszukiwanie ludzi ze względów ideologicznych. W miastach zakłady pracy
i ocalałe z pożogi wojenneh domy na
mocy nowych ustaw własnościowych
zostają znacjonalizowane. Na wsi, za
pomocą reformy rolnej państwo przejmuje ziemię, majątki, własność ziemską. Dzieją się rzeczy straszny i nowa
władza narzuca wszystkim obywatelom, partią, stronnictwom swoje warunki. Poety te wszystkie przemiany
nie dotyczą, on chodzi po Nowym
Yorku czy w Washingtonie, żyje
czymś zupełnie innym, jest na innej
planecie, dla niego liczy się przede
wszystkim kultura, bardziej żyje nią
w Ameryce niż byłby w Krakowie
czy Warszawie. Dzieje się to dzięki
temu, że bardzo mocno angażuje się
w sprawy dotyczące kultury polskiej
Ameryce. Sprawy te tak bardzo go
pochłaniają, że nawet życie polityczne
Ameryki schodzi na plan dalszy, to
z gazet „New York Times” czy „Washington Post” wyczytuje wiadomości, czym żyje Ameryka. A ta po II
wojnie światowej stała się najważniejszym państwem z bloku państw zachodnich, przeciwstawiających się
ZSRR. Dawne potęgi europejskie, Anglia i Francja potrzebowały pomocy
finansowej USA. Udzielo jej też tym,
którzy kilka lat wcześniej walczyli
przeciwko Ameryce, Włochom i Zachodnim Niemcom. W Azji na Filipinach Amerykanie wciąż muszą pilnować swoich interesów, a w Korei Południowej walczyć z siłami ludowymi, które chcą komunizmu. Ameryka
tętni życiem, polityką zagraniczną także
europejską. W Europie, poza Wschod-

nią, bo ją już oddano Rosjanom, dzieją się niepokojące rzeczy we Włoszech, Grecji, Albanii, ale poeta za
drzwiami placówki dyplomatycznej
planuję kulturalny podbój Ameryki.
Planuje ponad siły jednego człowieka
promować polskość. Metaforycznie
mówiąc, jeszcze innymi „drzwiami”
do podboju Ameryki, będą spotkania
z pisarzami, konferencje bankiety, de-

baty na których poeta z racji swoich
obowiązków musiał bywać. Są też
konferencje, na których dyskutowano
nie tylko o kulturze, ale i próbowano
zrozumieć sytuację, w jakiej znalazł
się świat po drugiej wojnie światowej. Pięcioletni okres życia w Ameryce, jest bardzo dynamiczny i owocny, dużo podróżował, od Nowego
Yorku po Kalifornię, od San Francisco do Bostonu, wszędzie gdzie tylko
był na plan pierwszy wysuwała się
polska kultura. To co podobało się
Amerykanom i władzy w Polsce, budowanie fundamentów pod polską
literaturę i szeroko pojętą kulturę, nie
podobało się Polakom w Ameryce,
emigrantom, którzy w działalności
poety widzieli agitację, propagandę
komunistyczną.
I teraz po raz trzeci podała dłoń
poecie, gdy długo oczekiwany los się
do niego uśmiechnął, rzucił go do Kalifornii, ale on napisze wiersz, w którym stwierdzi: Nie wybierałem Kalifornii. Była mi dana. Skąd mieszkańcowi północy do sprażonej pustki? Tak była mu dana, ale czuł się
w niej obco. Nastąpi wielka irytacja
z dwóch powodów; jednym z nich
będą Amerykanie polskiego pochodzenia, polscy emigranci, ogólnie mówiąc polskość w Ameryce i jej niski
poziom intelektualny, nie ma życia
umysłowego. On tym przekonał się

już gdy był w Ameryce po raz pierwszy, zaraz po wojnie. Drugim powodem irytacji sama Ameryka, nie tylko
wystąpienia młodych, ale jest ogrom i
bezduszność, będzie ją atakował, krytykował, kpił z jej „złotego cielca,”.
Przerażać będzie go jej wielkość i nędza duchowa Amerykanów, pustka,
w której żyją. W Kalifornii, nie będzie
już płatnym pracownikiem domu kultury Polska w tym znaczeniu w jakim
był gdy pracował w dyplomacji. W Kalifornii każda sekunda życia, będzie
przekuta w sekundę pracy, nie wolno
było jej zmarnować. Stanie się zegarkiem szwajcarskim bezbłędnie pracującym całą dobą na rzecz polskości,
to co dla przeciętnego człowieka wydawało się niemożliwe, dla niego było normą do wykonania. Wezwaniem
stały się zajęcia prowadzone ze studentami, do których poeta bardzo solidnie
się przygotowywał oraz jego coraz to
większa ciekawość intelektualna świata, pobudzana tym, że cokolwiek tylko chciał sprawdzić, czy upewnić się
kalifornijskie biblioteki, źródła były
w stanie mu to zapewnić. Stąd też wiele godzin spędzonych w bibliotekach,
ponad ludzkie zdyscyplinowanie, plan
na każdy dzień tygodnia, jak w wojsku, pobudka wcześnie rano, toaleta
poranna, gimnastyka, czyli spacer, pisanie, praca na uczelni. Powrót do
domu chwila odpoczynku na obiad

