
 

 

 

 

 

 

 

 

 Gdy Kamil wracał pewnego wiosennego popołudnia ze szkoły, spostrzegł 
idącego wolniutko pana Zarzyckiego. Postanowił do niego podbiec, aby się przywitać, 
ale gdy był już blisko, przyhamował bardzo zdziwiony, bowiem jego ulubiony dziadek 
sam do siebie coś mówił. Kamil wiedział, 
że starsi ludzie mają prawo się dziwnie 
zachowywać, ale pan Zarzycki nie 
wydawał się chłopcu wcale stary. Szedł 
więc za nim kawałek, nie wiedząc, co 
zrobić. Po chwili pan Stanisław go 
zauważył. 

– A, witam, młody człowieku – 

powiedział starszy pan z szerokim uśmie-

chem. – Co za miłe spotkanie. Jak tam 
w szkole? 

– W szkole wszystko dobrze – 

odpowiedział chłopiec. – A jak u ciebie, 
dziadku? Wszystko w porządku? 

– U mnie? Tak, oczywiście. – Starszy pan roześmiał się głośno. – Słyszałeś, jak 
coś mamroczę pod nosem – i się przestraszyłeś? 

– Tak, chociaż raczej się zdziwiłem – stwierdził chłopiec. – Czy coś się stało? 

– Ach, nie, tylko w taki słoneczny dzień zawsze przypomina mi się wiersz 
Czesława Miłosza pod tytułem „Dar” – wyjaśnił dziadek. – Posłuchaj fragmentu: 
 

„Dzień taki szczęśliwy.  
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. 
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.  
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć…”. 

 

– Czy to wiersz tego poety, który dostał Nobla? – zapytał Kamil. – Nagrodę 
dostali jeszcze inni Polacy, prawda? 
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– Zgadza się. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury oprócz Miłosza otrzymali 
także Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Wisława Szymborska i Olga Tokar-

czuk – wyjaśnił pan Stanisław. 
– No właśnie, to wiedziałem, ale nazwisk nie pamiętałem – przyznał się 

chłopiec. – A ty, dziadku, oczywiście o każdej z tych osób wiesz wszystko. 
– O każdej postaci wiem tylko trochę – uśmiechnął się pan Stanisław. – 

Natomiast dobrze znam życie Czesława Miłosza, bo to jeden z moich ulubionych 
twórców. 

– To ja już wiem, że pisał wiersze – ucieszył się Kamil. 
– Nie tylko poezję, Kamilu – wyjaśnił dziadek. – Pisał również powieści, traktaty 

filozoficzne, a także tłumaczył dzieła innych twórców. 
– Do domu mamy jeszcze kawałek – ocenił Kamil. – Może opowiesz mi 

o Czesławie Miłoszu? 

– Bardzo chętnie! – ucieszył się pan Zarzycki. – Zaczniemy więc od początku. 
Poeta urodził się 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie. 

– O, teraz mamy rok 2011, więc 
minęło akurat 100 lat od jego urodzin! – 

wykrzyknął chłopiec. 
– Zgadza się – i dlatego Sejm 

uchwalił rok 2011 Rokiem Czesława 
Miłosza – dodał starszy pan. 

– A ta miejscowość, gdzie się 
urodził, jaka była? – zapytał Kamil 

– Ponoć majątek Szetejnie 
położony w dolinie rzeki Niewiąży 
przypominał raj. Tak w każdym razie 
twierdził sam Miłosz – kontynuował 
temat dziadek. – Należał on do rodziny 

matki, Weroniki z Kunatów. A rodzina ojca, Aleksandra Miłosza, miała stare, 
szlacheckie pochodzenie. Jak kiedyś przeczytasz „Dolinę Issy”, to będziesz wiedział, 
gdzie bawił się poeta z bratem Andrzejem. 

– A jak długo tam mieszkał? 

– Do roku 1921, kiedy to został uczniem gimnazjum wileńskiego – wytłumaczył 
pan Stanisław. – Wcześniej wyjeżdżał często z rodzicami do Rosji, widział nawet 
w roku 1917 wybuch Rewolucji Październikowej. 

– A po ukończeniu gimnazjum gdzie się uczył? – dopytywał się chłopiec. 
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– Wstąpił na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Wilnie, a potem 
kontynuował studia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych. Wtedy też zaczął działać 

w studenckim Kole Polonistów – odpowiedział starszy pan. 
– I zaczął pisać? – zapytał Kamil.  
– To były dopiero początki – wyjaśnił dziadek. – W 1930 roku Miłosz 

zadebiutował wierszami „Kompozycja” i „Podróż”. Dalej już poszło, bo w 1933 ukazała 
się jego pierwsza książka pt. „Poemat o czasie zastygłym”. Miłosz zaczął być znany, 
dostał wiele nagród. Ukończył też studia prawnicze i wyjechał po raz drugi do Paryża 
jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej. 

– Stypendysta, czyli kto? – przerwał dziadkowi chłopiec. 
– Doceniono jego twórczość literacką i ten wyjazd był formą nagrody dla 

obiecującego pisarza. Miłosz był już wcześniej w Paryżu – kontynuował starszy pan. – 

Teraz kolejny raz spotkał się z dalekim krewnym, Oskarem Miłoszem, który stał się 
ważną postacią w życiu literackim młodego poety. 

– I co, został tam? – zadał kolejne pytanie Kamil. 
– Nie. Wrócił do Polski i zaczął pracę w polskim radiu w Wilnie, potem 

pracował w rozgłośni radiowej w Warszawie i oczywiście ciągle pisał i wydawał – 

objaśnił pan Stanisław. – Wszystko przerwała wojna w 1939 roku.  
– A co się z nim działo w czasie wojny? – podjął wojenny temat Kamil. – Czy był 

żołnierzem? 

– Działał na wojennym froncie jako 
pracownik radia, a po klęsce Polski 
przedostał się do Warszawy i dalej pisał – 

odpowiedział dziadek. – Wyobraź sobie, że 
jego utwory, wydane pod pseudonimem 
Jan Syruć (przyjął jako pseudonim nazwisko 
swojej ukochanej babci), były pierwszymi 
podziemnymi publikacjami w okupowanej 
Warszawie. 

– A co było po wojnie? – 

zainteresował się chłopiec. 
– Po wojnie Miłosz został jednym 

z redaktorów miesięcznika „Twórczość” – wyjaśnił pan Stanisław – i w latach 1945-

1951 pracował jako urzędnik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił także 

funkcję attaché kulturalnego w Nowym Yorku i w Paryżu, czyli popularyzował polską 
kulturę za granicą. Gdy on wrócił do Polski, jego żona Janina została z dwoma synami 
w Stanach Zjednoczonych i do komunistycznego kraju już nie wróciła. 

– Ale się porobiło! – wykrzyknął chłopiec. – A co na to poeta? 
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– Był w wielkiej rozterce, tym bardziej, że nie akceptował komunistycznych 
rządów Polski – odparł pan Zarzycki. – W rezultacie, po dużych trudach, wyjechał do 
Francji. 

– Czy rodzina dołączyła do niego? – zadał kolejne pytanie Kamil. 
– Nie, to Miłosz w roku 1960 dołączył do rodziny – wyjaśnił dziadek – i zaczęła 

się dla niego dobra passa, gdyż dostał posadę profesora na Wydziale Języków 
i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii. 

– A co z jego twórczością? 

– Kolejne lata to kolejne utwory po polsku i po angielsku – odpowiedział 
starszy pan. – Zachód już znał Miłosza, tylko u nas był na indeksie, a jego utwory były 
znane tylko w drugim obiegu. 

– Nie rozumiem, co to znaczy na indeksie i w drugim obiegu – zasmucił się 
chłopiec. 

– Ach, jak to dobrze, że młode pokolenie już tego nie rozumie – roześmiał się 
pan Stanisław. – Na indeksie, to znaczy, że był zakaz wydawania danej książki. A drugi 
obieg, to znaczy, że ludzie kupowali książki za granicą lub nielegalnie sami drukowali. 
Oczywiście, było to karalne. 

– To przedziwna sytuacja… Ale teraz można kupić książki Miłosza w księgarni?  
– Tak, Polacy musieli na to czekać 

aż do roku 1980, kiedy to poeta otrzymał 
Literacką Nagrodę Nobla za całokształt 
twórczości – wyjaśnił dziadek – a stan 
wojenny i Solidarność zmieniły całkowicie 
sytuację w naszym kraju. 

– Czy Miłosz wrócił do Polski? – 

zapytał Kamil. – Wtedy już chyba mógł, 
prawda? 

– Zgadza się, pierwszy raz przyje-

chał w roku 1981, potem w 1989, już po 
śmierci pierwszej żony – odpowiedział 
pan Zarzycki. – I potem przyjeżdżał coraz 

częściej, aż Kraków stał się jego domem. 
– A co z Litwą? – zainteresował się chłopiec. – Przecież to tam się urodził. Czy 

odwiedził miejsce swojego dzieciństwa? 

– Tak, ale dopiero w roku 1992, po… 52 latach – obliczył dziadek. – był 
w Wilnie, Kownie i Szetejniach. 

– To chyba nareszcie był zadowolony – stwierdził Kamil. – Ludzie go czytali i był 
sławny. 
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– Zadowolony pewnie tak, ale bez przesady – uśmiechnął się dziadek. – To był 
człowiek bardzo skromny, samokrytyczny i wymagający w stosunku do siebie. Zresztą 
końcówka życia poety nie była łatwa. 

– Dlaczego, co się z nim działo? – zapytał Kamil. 
– Po pierwsze, zmarli jego brat, Andrzej i druga żona, Carol – wyliczał pan 

Stanisław. – A po drugie, pod koniec życia tracił wzrok i swoje wiersze musiał 
dyktować. Umarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie i dziś jest uznawany za 
największego polskiego poetę XX wieku. 

– Zmarł całkiem niedawno… – odezwał się chłopiec po dłuższym milczeniu. – 

Fajnie, dziadku, że mi o nim opowiedziałeś. O, prawie już dochodzimy do domu. 
Proszę, powiedz jeszcze na koniec ten wiersz, który mówiłeś na początku naszego 
spotkania. 
 Pan Zarzycki tylko kiwnął głową i zaczął mówić z wyraźną przyjemnością: 
 

„Dzień taki szczęśliwy. 
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie. 
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. 
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. 
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. 
Co przydarzyło się złego, zapomniałem. 
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. 
Nie czułem w ciele żadnego bólu. 
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle”. 

 

*** 
W serwisie SuperKid.pl, w dziale „Wielcy Ludzie” 

znajdziesz także kolorowankę, ćwiczenia 

i łamigłówki do wydruku utrwalające nabytą wiedzę. 
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