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W tym roku mija 110 rocznica urodzin Czesława Miłosza jednego z najbardziej cenionych 
postaci literatury polskiej XX wieku, a także jednego z najbardziej cenionych poetów 
współczesnych na świecie. Przeżył dwie wojny światowe i dwa zwalczające się systemy 
społeczno-polityczne. Miłosz był bezkompromisowy z otaczającą go rzeczywistością i z 
samym sobą. Przez jednych odrzucony, przez innych szanowany, nigdy nie wyrzekł się 
swych pogladów. Barbara Orłowski wraz z redakcją Biuletynu pragną podzielić się z 
czytelnikami swoimi wspomnieniami o nim. 

Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejnach, w dziedzicznym majątku matki 
położonym nad rzeką Niewiąża na Litwie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie,  W 1937 roku przeniósł się do Warszawy. Po wojnie pracował w 
dyplomacji PRL. W 1951 roku popadł w konflikt z polskim rządem i poprosił o azyl polityczny we Francj. Mieszkał i 
wykładał także w Stanach Zjednoczonych. Miłosz podejmował w swojej poezji centralne problemy naszych czasów: 
‘wpływ historii na moralność, poszukiwanie sposobów na przetrwanie duchowej ruiny w zdewastowanym świecie’. 
Jego twórczość była w Polsce zakazana. 

W1980 roku Czesław Miłosz został laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Tak opisywał tę chwilę: „Kiedy dostałem 
Nagrodę Nobla, to już całkowicie straciłem kontrolę i tylko włosy wydzierałem z głowy, dowiadując się, kim jestem w 
oczach innych. Zawsze uważałem siebie, na przykład, za poetę dość hermetycznego, dla pewnej nielicznej 
publiczności. I co się dzieje, kiedy tego rodzaju poeta staje się sławny, głośny, kiedy staje się kimś w rodzaju Jana 
Kiepury, tenora, albo gwiazdy futbolu? Naturalnie, powstaje jakieś zasadnicze nieporozumienie.” 

W przemówieniu noblowskim Miłosz powiedział:  
 "Jestem częścią polskiej literatury, która jest względnie mało znana w świecie, gdyż jest niemal nieprzetłumaczalna. 
Porównując ją z innymi literaturami mogłem ocenić jej nezrównaną dziwaczność. Jest to rodzaj tajnego bractwa, 
mającego własne obrzędy obcowania z umarłymi, gdzie płacz i śmiech, patos i ironia współistnieją na równych 
prawach.” 

Według Miłosza: "Prawdziwym opium ludu jest wiara w nicość po śmierci - ogromna pociecha płynąca z myśli, że za 
nasze zdrady, chciwość, tchórzostwo, morderstwa nie zostaniemy osądzeni". 

W jednym ze swoich wierszy pisał: 

„…Czuję w sobie tyle niewyjawionego zła, że nie wykluczam mego pójścia do Piekła. Byłoby to zapewne Piekło arty-
stów, to znaczy ludzi, którzy doskonałość dzieła stawiali wyżej niż swoje obowiązki małżonków, ojców, braci i współo-
bywateli…“ 
 
Czesław Miłosz zmarł w 2004 roku w Krakowie w wieku 93 lat do którego powrócił pod koniec życia po wieloletniej 
emigracji. Pochowany został w krypcie zasłużonych Polaków.  

Foto  Czesław Miłosz  1999 rok, fot: Artur Pawłowski. 
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