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Nehéz dolog bemutatni a magyar olvasónak az 1980-as irodalmi Nobel-díj kitűn

tetettjét. Mieosz így foglalja össze életútját: "Nem születtem Lengyelországban,
nem nevelkedtem Lengyelországban, 'nem lakom Lengyelországban, de lengyeiül
írok. Talán ez nem is olyan rendkívüli, ha meggondoljuk, hogya legnagyobb len
gyel müvész soha nem volt se Varsóban, se Krakkóban, és hogy Litvániét válasz
totta Múzsájául."

Akárcsak "a legnagyobb lengyel müvész", Míckiewicz, Milosz is ez akkor,
1911-ben Öroszországhoz tartozó Litvániában született, majd az 1923-as békeszer
zödés értelmében Lengyelországnak ítélt Vilnában-Vilniusban nevelkedett, és sa
ját bevallása szer int mind a mai napig "legalábbis képzeletvilágában" hű maradt
Litváméhoz. Vilna-Vilnius különleges város volt akkoriban, példája a kelet-euró
pai történelem csapdái nak. A Litvánia kellős közepén fekvő várost 1920-ban Zeli
gowski tábornok hírhedt csellel szerezte meg Lengyelországnak. Emiatt a két
szomszédos állam között semmiféle kapcsolat, még postai sem volt. Lengyel
ország 1938-ban (l) kénytelen volt Litvánlát háborúval megfenyegetni. hogy az
diplomáciai viszonyra lépjen vele. A litvánok okkal háborogtak: a felsőoktatás

bál, a rnűvelődési lehetőségekből egyaránt ki voltak zárva, s az élet minden terü
letén rohamos volt a lengyelesítés, a polonizáció. Vilnius a lengyelség gyűlőlettől

bekerített végvárának számított, provinciának, de olyannak, amely történelmi
irodalmi hagyományai révén mindig is a lengyel kultúra egyik centruma volt.

Itt szerzett Mifosz doktorátust a magyar Báthory István alapította és nevét vi
selő ősi egyetem jogi karán, Itt jelentette meg 1930-ban első versét, majd három
évvel később első kötetét, innen került ki párizsi ösztöndíj ra, s 1936-ban innen
kellett a baloldaliság vádjával majdhogynem kiutasítva, félig-meddig szöknie
Varsóba. .

Az életrajz ismertetésénél itt álljunk meg egy pillanatra, mert most már sok
mindent megérthetünk a költői pályából is. Mirosz egész rnűve olyan út, amely
nek állomásai sorra megsemmisülnek, sorra emlékké foszlanak, elvesztik érték
és létalapjukat. Kezdődött a gyermekkor elvesztésével, mely számára egyet je
lentett a természet elvesztésével, ahogy ezt önéletrajzi 'Iogantatású .regényében, a
gyermekkor varázsos litván tájain játszódó 188a völgyében (1955) festette. A re
gény főhősenek. Tomasznak afelnőtté válása Mirosz értelmezésében egyet jelent
a Természetből a Történelembe való átlépésével. A költőnek tovább már a Törté
nelemmel kell viaskodnia. Igy vall erről: "Századomban a Természet számomra
( .. ,) pusztán örökölt képek nagy rnúzeurna. A költészet küzdelme a világgal,
amit azért folytat, hogy megragadhasson valamit e világ valóségéból. nem folyhat
egy múzeumban." Am mit tehet az ember, ha .tudja ugyan, hogy nincs visszatérés
a természeti lét, a gyermekkor ártatlan bűntelenségéhez, ám - megint csak Mi
.tosz szavaival _. "onnan származik, ahol a történelmi létezés maga az abnormitás,
maga a lehetetlenség, a legmagasabbrendű egyensúlyozó tekergőzés". ts itt már
nem lehet tudni, hogy ez az "onnan" mit jelent: csupán Litvániát? Vagy Lengyel
országot is, melyet a költő szeme láttára akartak megsemmisíteni, s ahová aztán
1951-ben pár éves washingtoni, majd párizsi kultúrdiplomáciai szolgálat után ö
nem tért vissza, hogy elöször Párizsban, majd 1960-tól az amerikai Berkeley-ben
telepedjen le? tn inkább azt hiszem, ez az "onnan" nem hélyet jelöl, hanem időt,

a XX. századot, melynek emberi útja kanyarog a történelmi létezés tehetetlensé
gei között. E feltételezést látszanak igazolni Mieosz korszakos jelentőségű esszé
kötetei is. Ezek mindegyike azonos felépítésű: mintegy szellemi önéletrajzként a
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litvániai-lengyel ifjúságból kiindulva a XX. század történetfilozófiai átvilágitásá
nak segítségével jut el Míeosz az emberiség metafizikai kérdéseiig. Meggyőződé:
se, hogy "tisztán történelmi dimenzió nem létezik, az egyidejüleg metafizikai is,
hisz metafizikai maga a történelem szála, alapja is".

Mieosz költészete irodalomtörténetileg is nehezen besorolhatÖjelenség. Kazi
mierz Wyka 1937-ben ezt .a találó címet adta a róla szóló elemzésnek: "Láng és
márvány". Mint a vilnai zagary (Zsarátnok) nevü irodalmi csoport tagját, még
megcsapta őt is a tízes-húszas évek avantgarde-jának örömujjongása, helyeseb
ben ennek az optimista konstruktivizmusnak a vége, bár a marxizmus jegyében
fogant társadalmi müvészet és a katolicizmus sajátos keveréke, amit megvalósi
taní skivántak, inkább programnyilatkozataikból, kritikáikból, mint sem müveik
ből kihámozható valami. Milosz azonban pontosan érzékelte a harmincas évek
korfordulóját. azt, hogy

"Kipukkant, nevezzük Így, a kollektív valőr,

S nem kapcsolta össze többé közös hit az embereket:'
(Költői traktátus, 1947)

A lengyel' irodalomtörténet-írásban katasztrofizmusnak nevezett irányzat leg
kiemelkedőbb képviselőjeként arról az útvesztőről. arról a semmiről vallott,
melybe feltartóztathatatlanul rohant a világ. A történelem kiélezett helyzeteiben
a legalapvetőbb metafizikai értékek teherbiró képességét kellett vizsgálnia. In
nen .verseinek látomásos szigora, s innen - végig megmaradó -- vallásos-prófé
tai komolysága. Ö maga is evvel, rrem pedig hivő katolikus voltával, magyarázza
költészetének ezt a vonását: "Egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy az iro
dalom modern lényegének kereszténynek kell lennie. Witkiewicznél, Gornbro
wieznál sem keresztény, sőt, még csak nem is deista. A létezés szélsőségeinek az
éles érzékelése azonban olyan labirintusokhoz vezet, melyekben már nehéz a val
lást naivul és haladó módon »csökevénynek « tekinteni."

MH'osz mind a mai napig megmaradt katasztrofistának, pontosabban eszkatoló
gusnak. (Az előbbi lázadozik a létező világ, a létező társadalom pusztulása ellen,
az utóbbi nem, mert tudja, hogy az éden visszanyerése a megsemmisítő Utolsó
ltéleten keresztül, az után következik be. A megkülönböztetés a költészet szem
pont jából aligha fontos. Mifosz maga figyelmeztet rá, hogy "nincs nag y különb
ség az örömteli és a rettegéssel teli jövővárás között".)

Az emberiség, az emberi civilizáció sorsa, s evvel összefüggésben a manicheiz
mus nagy kérdése: mivégre létezik az Isten által-tererntett világban a Rossz, a
Gonosz, ami ezt a civjhzációt a pusztulás felé hajtja- a költöt mindvégig ez fog"
lalkoztatja, bár költészete már a háború alatt is sokat változott: .Verseirn érthe
többek lettek, mint az többnyire történik, ha a költőnek valami fontos közlendöje
támad olvasói számára." A háborús évek, az illegalitás életveszélyében végzett
munka valóban egyszerüsödésthozott Míiosz költészetébe. A "láng és márvány"
kettőséből egyre inkább a márvány került előtérbe, egyre inkább felülkerekedett
a klasszikusan világos, szabályos mondatokat író, a múlt kulturális hagyományait
őrző és megújitó poeta doctus, akinek versei utalásokkal. idézetekkel vannak tele
(s aki mellesleg foglalkozása szer int is egyetemi tanára Amerikában az irodalom
nak, s mint ilyen talán a legjobb lengyel irodalomtörténet szerzője). Ha világiro
dalmi párhuzamokat kellene megneveznem, alighanem T. S. Eliotot és Osz ip Man
delstarnot említeném. Eszkatológia és kulturális hagyomány ezért édestestvérek,
hiszen civilizációnkat "a Biblia formálta, és ezért az leglényege szerint eszkatolo
gikus".

A mieoszi "újklasszicizmus" kialakulása nem belső küzdelem nélkül folyt: "Én,
a született intuicionista. le kellett gyürjem önmagamat, s az intuicionizmus azon
válfaja i ellen fordultam, melyeket elítéltem, mert cinkosok voltak az úgynevezett
európai civilizáció déli bábbá, illúzió-országgá változtatásá'ban,ammek a követ
kezményeit a saját bőrömön éreztem". Sőt, hogy ez a küzdelem soha nem ért vé
get, arról újabb nyilatkozata árulkodik: "Oszintén szólva egész életemben a dai-
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monionosz hatalmában voltam, és nem nagyon értem, mi módon keletkeztek az
általa diktált versek".

Mifosz olyan klasszicista műfajokat éleszt újjá ~ igaz, sok iróniával fűszerez

ve -, mint az óda, a költői traktátus, s egész költői magatartásának alapfogalma
a mérték. Az a mérték, mely a modern világ mindent elsöprő rohanása közepette
is biztosan felmutatható: "A költői aktus attól függően változik, hogya költő tu
data mennyi valóságot fog át háttérként. Századunkban szerintem ez a háttér:
mindannak a törékenysége, amit civilizációnak vagy kultúrának-.nevezünk. Ami
körülvesz bennünket, itt, most, az már nem garantált." A költő feladata, hogy ga
raneiékat jelöljön ki embertársainak. A klasszicizmus is azért oly vonzó, egyene
sen "elveszett éden a számára, mert a hit és az érzékelés olyan közösségét feltéte
lezi, ami összeköti őt és olvasóit". 'Miftlsz épp ezért nem alanyi költő, nem él
mény-Iírikus, verseiből nem olvasható ki a Czesfaw Míeosz nevű ember élete.
Szereplira az övé, a múlt hangjaihoz kapcsolódó, a jelen lehetőségeit próbálgató
művészet, melyet - szinte úgy érezni - nem is magánember, hanem egy "kultu

.rálís típus" írt: egy olyan történelmi alak, aki "a római katolicizmus és a pravo
szlávia határán született és nevelkedett", aki átesett a "társadalmi haladásért"
való lelkesedés züllötten személyiségellenes gyermekbetegségén (ami 1931-ben
ilyen sorokat íratott le vele - szerencsére csak magánlevélben -: "rehabilitáini
kell a fanatizmust"), aki látta 1945-ben, majd az utána következő években a len
gyel élet gyökeres irányváltását, aki szemtanúja volt a katolikus civilizációt a
legfejlettebb nyugat-európai, majd a még ennél is fejlettebb amerikai formájában
támadó kóroknak - s aki mindezek ellenére hisz: Hisz a művészet, az irodalom
hasznában, abban, hogy megkülönböztethető jó és rossz irodalom: "A költő ...
kinek elkötelezett? Kinek-minek munkálkodik? Nem a lengyelségnek, nem a na
cionalista vámpírnak. Ha hinnénk valamilyen titokzatos etnikai kötelékben, ak
kor a soros lengyel vereségeket a genek rosszabb fajtájával kéne magyaráznunk.
Valószínű azonban, hogy az az ember. aki e pillanatban tanulja, hogy Aja ma ko
ta (Alának macskája van, az első mondat, amit a lengyel iskolás megtanul leirni
- B. E.). nem genetikailag terhelt. A torzitó fűzőkben történő nevelés formálja
alakját ilyen nem túl szivderítőre.Ha egy lengyeiül irt könyv ennek valaminő fo
kon elébe tud vágni, akkor a jó irodalomhoz sorolom."

De a lengyel költő ezen túlmenöen is hisz - jórészt persze a "hiszem, mert hi
hetetlen" kétségbeesett dacával - az emberiség jövőjében: "Rövidesen, már a
XXI. században radikális elfordulást várok az elsősorban a biológia által kijelölt
világnézettől, mégpedig az újra visszanyert történeti tudat révén. Ahelyett, hogy
amint az ma közönséges, az embert a fejlődési lánc más magasrendű teremtmé
nyeihez kapcsoló közös vonásaiban mutatnák be, ennek az önmaga számára érthe
tetlen és szüntelenül a saját lehetőségein túllépő lénynek a kivételessége, szokat
lansága és egyedülvalósága kap majd hangsúlyt. Az emberiség mindinkább beéri
majd önmagával, mindinkább saját múltjába mélyed, ott keresvén kulcsot önnön
talányához, az empátia segítségével elmúlt nemzedékek és civilizációk lelkébe
hatolva. ( ... ) Az egydimenziójú ember meg akar sokszorozódni, más korok
maszkjait, jelmezeit, érzés- és gondolkodásmódját öltve magára. ( ... ) Naponta
látni annak jeleit, hogy most, e pillanatban is születik az új, ilyen mértékben soha
nem látott valami: az emberiség mint olyan elem, mely tudatára ébredt annak,
hogy nem tartozik a Természethez - mert csak az ember kapta örökül azt a kin
cset, amit úgy hivnak: errí1ékezet avagy történelem."
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