
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM 

O LAUR MISTRZA. INTERPRETACJA WIERSZA  

CZESŁAWA MIŁOSZA 

 

Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 

Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz powiatów ościennych, 

zapraszam do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu literackiego O laur Mistrza. 

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza. Konkurs skierowany jest do uzdolnionych 

humanistycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klasy od I-III w liceach; klasy I-IV w 

technikach). 

Organizatorami konkursu są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Humanistyczno-

Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej: literaturoznawcy i 

językoznawcy. 

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży twórczości poetyckiej Czesława 

Miłosza, laureata Literackiej Nagrody Nobla (1980) i Nagrody Nike (1997). 

Zależy nam na tym, aby konkurs utrzymał status wydarzenia cyklicznego. Tym razem 

wybraliśmy do  interpretacji wiersz Czesława Miłosza pt. Moja wierna mowo (napisany w 

1968 r. w Berkeley, prwdr. na łamach paryskiej „Kultury” nr 4/1969). Utwór ten, choć 

napisany prawie 50 lat temu jako reakcja poety na wydarzenia Marca 1968, nabrał nowego 

znaczenia w czasach współczesnych, w których wielu z nas zadaje sobie pytania o własną 

narodową tożsamość, charakter narodowej sztuki, czy wierność ojczystej mowie...  

Prosimy Państwa polonistów, aby zachęcili młodzież do zapoznania się z wierszem i 

napisania interpretacji konkursowej. 

Punktem odniesienia może być szkic Bożeny Chrząstowskiej pt. Moja wierna mowo – 

Ojczyzna emigranta, [w:] B. Chrząstowska, Poezje Czesława Miłosza, wydanie drugie 

zmienione, Warszawa 1993, ss. 146-161.  



 

 

oraz tekst Marka Bernackiego pt. Ojczyzna-polszczyzna? – interpretacja wiersza Czesława 

Miłosza „Moja wierna mowo”, przygotowany na konferencję naukową „Litewscy i polscy 

pisarze dwujęzyczni” (Wilno - Szetejnie) zorganizowaną w dniach 8-9 października 2015 r. 

(zamieszczamy go jako załącznik pod Regulaminem konkursu i tekstem wiersza Miłosza). 

Autorów nagrodzonych prac oraz opiekunów (nauczycieli-polonistów) zaprosimy na 

inaugurację XVII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbędzie się w auli 

budynku „L”, w kampusie ATH, ul. Willowa 2, w ostatnich dniach maja 2015 r. (o 

dokładnym terminie powiadomimy w osobnych zaproszeniach skierowanych do 

laureatów). 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu. 

Pod Regulaminem konkursu zamieściliśmy tekst wiersza Moja wierna mowo (podajemy go 

według wydania: Czesław Miłosz, Poezje zebrane, Biblioteka Narodowa, Wrocław 2013 – 

prosimy o niekorzystanie z innych wersji tego utworu!).  

 

Z wyrazami szacunku – 

 

 

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki 

Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH 

dr Justyna Wojciechowska 

Pomysłodawca i koordynator Konkursu 

 

 



 

 

 

Regulamin konkursu literackiego 

O laur Mistrza.  

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza 

Edycja II  

 

1. Organizatorem  konkursu  literackiego  O laur Mistrza. Interpretacja wiersza Czesława 

Miłosza (edycja II) jest Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-

Humanistycznej i Katedra Literatury i Kultury Polskiej z siedzibą przy ul. Willowej 2 

w Bielsku-Białej.  

2. Konkurs  trwa  od  15  października  2015r.  do  30  kwietnia  2015r.  O oficjalnym   

ogłoszeniu  wyników zwycięzcy zostaną powiadomieni do 14 dni po zamknięciu 

konkursu. 

3. Laureaci konkursu zostaną   zaproszeni  na  uroczystość podsumowującą co najmniej 

z siedmiodniowym  wyprzedzeniem. Wręczenie nagród odbędzie się pierwszego dnia 

XVII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, w auli budynku L, kampus ATH, ul. 

Willowa 2 w Bielsku-Białej. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej 

i powiatów ościennych. 

5. Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii: uczniowie klas szkół 

ponadgimnazjalnych. 

6. Prace o objętości nie większej niż trzy znormalizowane strony formatu A4 powinny 

przyjąć formę interpretacji wiersza Czesława Miłosza Moja wierna mowo.  

7. Prace w formie wydrukowanej należy przesłać do 30 kwietnia 2015 roku pocztą 

tradycyjną na adres: 

 

 



 

 

 

 

dr Justyna Wojciechowska 

Katedra Pedagogiki 

Wydział Humanistyczno-Społeczny 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 

ul. Willowa 2 

43-300 Bielsko-Biała 

z dopiskiem: KONKURS MIŁOSZ (edycja II) 

 

Jednocześnie prace zapisane pod nazwą: inicjałimienianazwisko_klasa (np. 

akowalska_1) w dokumencie Word, czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5 - 

należy przesłać do 30.04.2016 r.  drogą mailową na adres: 

jwojciechowska@ath.bielsko.pl 

 

8. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 

Organizatorom do dysponowania nią na wszystkich polach eksploatacji.  

9. Nadesłana praca musi stanowić wyłącznie twórczość osoby biorącej udział w konkursie 

i nie może być wcześniej publikowana. 

10. Prace nie będą odsyłane do Autorów.  

11. Praca powinna zawierać następujące dane (podane na początku pracy, w lewym 

górnym roku):  imię i  nazwisko Autora,  adres  zamieszkania,  rok  urodzenia, 

telefon kontaktowy, nazwę, numer i adres szkoły, a także dane nauczyciela 

prowadzącego: imię, nazwisko, telefon kontaktowy.   

12. Do  15 maja  2015 roku  jury  wyłoni  trzy najlepsze prace,  których  Autorom  przyzna  

nagrody: pierwszą, drugą i trzecią.  O podziale nagród decyduje jury.   

13. Podstawowe kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac konkursowych to:  

  umiejętność łączenia analizy z interpretacją tekstu,  

  samodzielność i oryginalność ujęcia (pożądany wyrazisty autorski punkt widzenia 

oraz styl wypowiedzi).  

  na poziomie analizy tekstu uczeń powinien wydobyć jak najwięcej informacji o 

podmiocie lirycznym wiersza (kim jest osoba mówiąca?), o adresacie poetyckiego 

komunikatu (kim jest „ty” liryczne, adresat komunikatu) oraz o językowym 

mailto:jwojciechowska@ath.bielsko.pl


ukształtowaniu tekstu (zastosowane przez autora środki stylistyczne i ich funkcja w 

tekście). 

 UWAGA: prace skopiowane z Internetu nie będą rozpatrywane! 

 

 

 

14. Prace   oceniać będzie  jury w składzie:    

 

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – przewodnicząca, literaturoznawca 

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – literaturoznawca 

dr Justyna Wojciechowska – językoznawca 

dr Ewelina Gajewska – językoznawca 

 

15. Decyzje jury są ostateczne. 

16.  Werdykt jury zostanie opublikowany   na   stronach  internetowych   Organizatorów. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej  publikacji całości lub fragmentów  

utworów nagrodzonych, wyróżnionych oraz tych, które zainteresują jury.  

18. Uczestnicy  konkursu,  których  prace  zostaną  nagrodzone  lub  wyróżnione,   odbiorą  

nagrody rzeczowe w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatorów (zob. pkt 3). 

Dopuszcza się możliwość odebrania nagrody przez przedstawiciela ustawowego lub 

osoby działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w formie pisemnej. 

Nieodebranie  nagrody  będzie  traktowane  jako  rezygnacja  z niej.  

19. Regulamin  konkursu  dostępny jest na stronie: www.polka.ath.bielsko.pl [Współpraca-

Konkursy 2015-2016]. 

20. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że akceptuje Regulamin konkursu.   

21. Wysyłając  pracę  na  konkurs  uczestnik  wyraża  zgodę  na  wykorzystywanie  swoich  

danych  do celów konkursu, analizy prac i ich publikacji.   

22. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest dr Justyna Wojciechowska  

(tel. kontaktowy: 602 35 19 16. e-mail: jwojciechowska@ath.bielsko.pl.) 

 

 

Bielsko-Biała, 27.09.2015 r.  

 

http://www.polka.ath.bielsko.pl/


 

Miłosz Czesław 

 

MOJA WIERNA MOWO 

 

Moja wierna mowo,  

służyłem tobie.  

Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami,  

żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila  

zachowanych w mojej pamięci.  

 

Trwało to dużo lat.  

Byłaś moją ojczyzną, bo zabrakło innej.  

Myślałem że będziesz także pośredniczką  

pomiędzy mną i dobrymi ludźmi,  

choćby ich było dwudziestu, dziesięciu,  

albo nie urodzili się jeszcze.  

 

Teraz przyznaję się do zwątpienia.  

Są chwile kiedy wydaje się, że zmarnowałem życie.  

Bo ty jesteś mową upodlonych,  

mową nierozumnych i nienawidzących  

siebie bardziej może niż innych narodów,  

mową konfidentów,  

mową pomieszanych,  

chorych na własną niewinność.  

 



 

 

 

Ale bez ciebie kim jestem.  

Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju,  

a success, bez lęku i poniżeń.  

No tak, kim jestem bez ciebie.  

Filozofem takim jak każdy.  

 

Rozumiem, to ma być moje wychowanie:  

gloria indywidualności odjęta,  

Grzesznikowi z moralitetu  

czerwony dywan podścieła Wielki Chwał,  

a w tym samym czasie latarnia magiczna  

rzuca na płótno obrazy ludzkiej i boskiej udręki.  

 

Moja wierna mowo,  

może to jednak ja muszę ciebie ratować.  

Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami  

jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe,  

bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno.  

 

Berkeley, 1968 

 

 

 



 

[tekst pomocniczy] 

Marek Bernacki 

„Ojczyzna-polszczyzna”? – interpretacja wiersza Czesława Miłosza „Moja wierna mowo” 

 

Czesław Miłosz był człowiekiem władającym płynnie kilkoma językami. Urodzony na 

pograniczu litewsko-polsko-białoruskim wchłonął w dzieciństwie nie tylko dwa podstawowe 

języki, mówiąc w uproszczeniu, rodzinne  –  litewski i polski. Jako kilkuletni chłopak, 

podczas dalekich podróży koleją odbywanym z rodzicami na Wschód, przyswoił sobie także 

nieźle mowę rosyjską (notabene, urodzony 11.06.1911 r. Miłosz był obywatelem imperium 

rosyjskiego). Później dzięki solidnemu wykształceniu w Państwowym Gimnazjum im. Króla 

Zygmunta Augusta w Wilnie posiadł rudymenty dwóch języków klasycznych: łaciny i greki. 

Jako dwudziestoparolatek nauczył się płynnie mówić po francusku, w czym pomogły mu 

dwie wizyty w Paryżu w latach 30. i ożywione kontakty ze stryjem Oskarem de Lubicz 

Miłoszem, dyplomatą, poetą i poliglotą. W latach 40. XX wieku, pracując przy 

porządkowaniu zbiorów bibliotecznych w okupowanej Warszawie, autor Dzwonów w zimie 

nauczył się angielskiego, języka obcego, którym miał się posługiwać najczęściej, nie tylko 

jako tłumacz dzieł Szekspira i wierszy poetów amerykańskich, ale także jako dyplomata, 

eseista i nauczyciel akademicki. W późnym wieku Miłosz, dzięki przyjaźni z ks. Józefem 

Sadzikiem, opanował na tyle język hebrajski, że przyswoił jeszcze polszczyźnie kilka ksiąg 

biblijnych.  

Z wszystkich wymienionych języków dwa pierwsze, a więc polski i litewski, były 

autorowi Doliny Issy najbliższe. To w nich przecież poznawał świat i tworzył na własny 

użytek jego językowy obraz. Polszczyzna, jako język prymarny, oraz litewszczyzna jako stale 

obecne tło językowe, stały się dla przyszłego poety narzędziem poznania rzeczywistości a 

zarazem niezbywalnym tworzywem jego oryginalnego poetyckiego światoodczucia. Fakt ten 

nie umknął uwadze litewskim badaczom twórczości autora Ziemi Ulro, którzy pisali: 

 

„Urodzony w roku 1911 Miłosz […] ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi rozmawiał po polsku, ale 

wokół wciąż słyszał język litewski i rozumiał go w podstawowym wymiarze. Ważny jest nie tylko 

sam język, którym się mówi lub nie mówi, ale całe otoczenie językowe, imiona ludzi i nazwy miejsc. 

Otoczenie językowe oddziałuje na świadomość, zadomawia się w niej, umacniane przez odczuwanie 

przyrody, ducha okolicy. Otoczenie językowe jest niczym język w tle, nie mówisz nim, bo używasz 



innego języka, ale mógłbyś zacząć mówić także po litewsku, jeśli tylko w świadomości pojawiłby się 

ku temu impuls, jeśliby się tak złożyły okoliczności. Język jest tu obok, blisko. Takiego impulsu 

Miłosz nie poczuł, dlatego też litewski pozostał dla niego językiem w tle, kontekstem językowym. 

Jednak w pamięci Miłosz litewskie tło językowe pozostało aktywnym źródłem inspiracji dla 

wyobraźni twórczej. Przede wszystkim jako krajobraz językowy”1. 

 O przenikaniu się odmiennych składników zróżnicowanego idiolektu, swojej własnej 

mowy, Czesław Miłosz wypowiadał się po wielokroć, ale jedna z jego wypowiedzi jest pod 

tym względem wyjątkowa. Chodzi o podszytą ironią Elegię na kłopoty z polszczyzną, w której 

humor maskuje sprawy poważne: 

 

„[…] PAC ZŁOWIŁ SIĘ DO PASTKI” napisać pod karą 

złego stopnia – bo niby że szczur i pułapka, 

nie wiedziałem i byłem, wyznaję, ofiarą, 

jabłka z tym „ł” zdradzieckim, choć mówi się JABKA, 

 

te JABKI. I zapomnieć SZWILPIKI, BRANGIELE 

przyszło mi, bo to kluski – nie znają różnicy. 

SKÓRYNKA – z tego śmieli się nauczyciele. 

Poprawnie: skórka chleba. A skądże turzycy 

 

miałem szukać w słownikach, jeżeli ta trawa 

była na mokrych łąkach WIKSWĄ  całe życie? 

SZAKALUKI posłyszą, to już im zabawa, 

a proszę, czymże innym ogień rozpalicie? 

 

ŚWIRONEK już nie dla nich, nie dla nich ODRYNA. 

KARCZ NIE KARCZ  w zimie jedziesz, ale siadaj w SZŁAJE, 

no, ROZWALNIE – ponieważ ktoś jęczeć zaczyna, 

że są to sanie bose, pośpiesznie dodaję. 

 

Co począć, jeśli z CZERNIC, BRUDZNIC I PIJANIC 

robi się niewiadomych kolorów borówka 

a z AJERU tatarak? Całą zręczność na nic, 

kiedy nie można użyć miłego nam słówka” […]2. 

                                                           
1 Viktorija Daujotytė, Mindaugas Kvietkauskas, Litewskie konteksty Czesława Miłosza, monografia, tłumaczenie 

Joanna Tabor, Sejny 2014, s. 231. 



 

Przytoczony fragment wiersza pokazuje, jak bardzo język przyswojony w 

dzieciństwie, będący mieszanką dialektalną słów polskich, litewskich, żmudzkich, 

białoruskich i rosyjskich, które wchłaniał w młodości Miłosz, obywatel Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, czyli przestrzeni pogranicza języków, kultur i wyznań, ulegał stopniowej 

niwelacji w trakcie późniejszych kontaktów z literacką polszczyzną nauczaną w szkole, 

obowiązującą w polskich instytucjach państwowych 20-lecia międzywojennego, wykładaną 

na Uniwersytecie im. Stefana Batorego. Można powiedzieć, że był to pierwszy z wielkich 

Miłoszowskich problemów „szukania ojczyzny” i ustalania własnej tożsamości: Jakim 

językiem się posługuję? (albo inaczej: Do jakiego języka przynależę?). 

Nie odżegnując się od wpływów dialektalnych, autor Miasta bez imienia na swój własny 

sposób wytyczał granice między „językiem ojczystym” i „językiem mieszkańców”. Czyniąc 

tak, budował konsekwentnie swój prywatny mit mieszkańca Wielkiego Księstwa 

Wileńskiego, w którym dwujęzyczność (a często wielojęzyczność) były czymś niejako 

naturalnym, zastanym i przyswojonym. Czesław Miłosz, którego z racji pochodzenia można 

określić łacińską dewizą gente lithuanus, natione polonus, w dużym stopniu utożsamiał się z 

myśleniem Litwinów urodzonych, wychowanych i mieszkających na Litwie, ale mówiących 

po polsku i czujących swą przynależność do polskiej kultury. Takich jak Józef Piłsudski, 

historyk Michał Römer, Stanisław Narutowicz (brat zamordowanego w 1922 r. pierwszego 

prezydenta RP Gabriela Narutowicza) czy Teodor Narbutt, autor napisanych po polsku 

Dziejów narodu wileńskiego.  

Dla początkującego wileńskiego poety debiutującego w wieloetnicznym i 

wielojęzycznym Wilnie tak rozumiana dwujęzyczność nie stanowiła większego problemu, 

bogactwo językowe można było przecież przekuć w walor literacki. Problem, zdecydowanie 

poważniejszy od pierwszego, pojawił się natomiast dwadzieścia lat później, w momencie 

początku wygnania wymuszonego przez okoliczności polityczne i rodzinne. Wtedy, gdy 

zapadła decyzja poety o pozostaniu we Francji i zerwaniu (1 lutego 1951 roku) oficjalnych 

kontaktów z Polską Ludową, której był wcześniej reprezentantem podczas misji 

dyplomatycznych w Waszyngtonie i Paryżu. Był to moment zwrotny w całym życiu autora 

                                                                                                                                                                                     
2 Czesław Miłosz, Elegia na kłopoty z polszczyzną, [w:] tegoż, Wiersze tom 2, Kraków 2002, s. 262. 



Ocalenia3. Można było powiedzieć NIE opresyjnemu systemowi politycznemu i zakłamanej 

ideologii, która zatruwała wówczas rodzinny kraj, ale nie można było tego samego uczynić z 

językiem. Ostentacyjne wyrzeczenie się rodzimej mowy, np. na rzecz francuszczyzny czy 

angielszczyzny, byłaby dla Miłosza samobójstwem artystycznym. Co innego posługiwać się 

obu językami, błyszczeć w towarzystwie, wygłaszać okolicznościowe przemówienia czy 

pisać artykuły na zamówienie, ale co innego tworzyć w tych „obcych” mowach poezję, czyli 

MIESZKAĆ w znaczeniu Heideggerowskim. Miłosz, który w sposób konsekwentny wybrał 

życie na emigracji, przez długie lata przebywał najpierw we Francji a później w Stanach 

Zjednoczonych, przez kilkadziesiąt lat „wygnania” de facto zamieszkiwał w polszczyźnie. 

Przebywając na wygnaniu, uczynił z mowy polskiej swój dom (w znaczeniu niemieckiego 

słowa Heimat)4. Polszczyzna stała się dlań azylem, była też formą autoterapii, czymś na wzór 

kokonu bezpieczeństwa, który chronił poetę przed wpływami popkulturowego i 

ideologicznego bełkotu lat 60. XX wieku, ale także przed toksynami melancholii, czy wręcz 

nihilizmu.  

W eseju Notes on Exile („Noty o wygnaniu”) napisanym w 1975 roku w Berkeley i 

opublikowanym rok później w amerykańskim kwartalniku literackim „Books Abroad” 

(obecnie „World Literature Today”), odczytanym później podczas sesji literackiej „Być 

poetą”, zorganizowanej w Łomży w dniach 16-17 czerwca 1981 roku, Czesław Miłosz 

wypowiedział znamienne słowa dotyczące języka, z którymi utożsamić się może (także 

dzisiaj w czasach wielkiej zmiany kulturowej) każdy wygnaniec z własnej ojczyzny: 

„Kto mieszka między ludźmi, którzy mówią językiem 

innym od jego własnego, odkrywa po pewnym czasie, 

że odczuwa swój rodzinny język w nowy sposób. 

Nie jest prawdą, że długi pobyt za granicą prowadzi  

do zubożenia stylu, choć brakuje ożywczego wpływu 

codziennej mowy. Natomiast jest prawdą, że odkrywa 

się nowe aspekty i tonacje rodzimego języka, ponieważ 

są wyraźniejsze na tle języka używanego w nowym 

                                                           
3 Śladem tego wydarzenia jest mało znany wiersz Pożegnanie, o którym pisze Bożena Chrząstowska analizując 

wiersz Moja wierna mowo (zob. B. Chrząstowska, Poezje Czesława Miłosza, Warszawa 1993, s. 160). 

4 Jak zauważa Chrząstowska: „Realną i jedyną ojczyzną wygnańca pozostała mowa polska: […] tylko mowa jest 

ojczyzną / Mur twój obronny u twoich poetów” – czytamy w Traktacie poetyckim” (zob. B. Chrząstowska, 

Poezje Czesława Miłosza… dz. cyt., s. 149). 



otoczeniu. Tak więc język, ubożejąc 

w pewnych dziedzinach (idiom ulicy, dialekty), znajduje 

kompensatę w innych (czystość słownictwa, rytmiczna 

ekspresyjność, równowaga składni). 

Rywalizacja między dwoma językami jest niekoniecznie 

typowa dla literatury pisanej na wygnaniu. Przez kilka 

wieków literaci w wielu krajach europejskich byli 

dwujęzyczni, ich własny język słyszany był  

na tle łaciny i vice versa”5. 

 

Zacytowane słowa stanowią klucz do zrozumienia przesłania wiersza Moja wierna mowo, 

opublikowanego najpierw na łamach paryskiej „Kultury” wiosną 1969 r.6, a następnie 

włączonego przez Czesława Miłosza do emigracyjnego tomu poezji Miasto bez imienia, 

którego lejtmotywem jest  podróż w czasie do mitycznej „małej ojczyzny”, do miasta 

dzieciństwa i młodości, które urasta pod piórem poety do rangi Nowego Jeruzalem.  

Utwór, napisany w konwencji ody (tytuł pierwodruku brzmiał Do mowy), napisany 

został w stylu podniosłym, momentami wręcz hieratycznym, pojawiają się w nim elementy 

stylizacji biblijnej, którą Miłosz częstokroć będzie się posługiwał w swych późnych 

wierszach, pisanych na przełomie lat 80 i 90. XX wieku. Wiersz zaczyna się od apostrofy, 

która narzuca dalszy styl wypowiedzi: 

 

„Moja wierna mowo, 

służyłem tobie. 

Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami, 

żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila 

zachowanych w mojej pamięci”7. 

 

W inicjalnej strofie pojawiają się elementy obecne konsekwentnie w dalszych 

fragmentach aż do końca tekstu. Na plan pierwszy wysuwa się forma dialogowa utrzymana w 

emocjonalnej tonacji, zwłaszcza dzięki zastosowanym deminutywom i zabiegowi 

                                                           
5 Cz. Miłosz, Noty o wygnaniu. Notes on Exile, z angielskiego tłumaczyła Renata Gorczyńska, Łomża 2006, s. 

14-15. 
6 przypis 

 
7 Cz. Miłosz, Moja wierna mowo, [w:] tegoż, Poezje wybrane. Wybór i opracowanie Zdzisław Łapiński, 

Wrocław 2013, s. 254-255. 



personalizacji obiektu podmiotowych wynurzeń, czyli „wiernej mowy”. Ważną rolę 

odgrywają powtórzenia, wyliczenia i sekwencje plastycznych miniobrazów konstruowanych 

przez poetę na wzór Mickiewiczowski, czyli za pomocą pojedynczych słów niejako 

„przystających” do rzeczy: „żebyś miała i brzozę, i konika polnego, i gila” – wedle zasady 

„widzę i opisuję”, którą posłużył się autor Pana Tadeusza, by wydobyć z pamięci obrazy 

utraconej na zawsze ojczyzny. Jednak najważniejszą funkcję pełni w wierszu dialog, który 

przeradza się w bardzo intymną rozmowę.  

 

Kluczowe jest  określenie „moja wierna mowo”, które pojawia się w utworze po 

trzykroć: w tytule, na początku i w strofie finalnej. Składa się ono z dwóch epitetów o 

wymowie abstrakcyjnej, nacechowanych jednak emocjonalnie dodatnio. Mowa jest dla 

podmiotu mówiącego kimś najbliższym, przyswojonym, „moim”, czyli wciągniętym w orbitę 

najbardziej osobistych spraw, dopuszczonym do tajemnic wewnętrznego życia. Jest także 

kimś „wiernym” – czyli kimś, na kim można polegać, kto nie zawiedzie w najtrudniejszym 

momencie życia jak przyjaciel poznawany w biedzie. Innymi słowy, spersonalizowana i 

zinterioryzowana mowa jest dla autora wiersza najwierniejszym powiernikiem, świadkiem 

jego życiowych dylematów i rozterek. Nie oznacza to jednak, że rodzima mowa jest przez 

Miłosza bezkrytycznie idealizowana, obdarzona ksenofobicznym kultem należnym 

podstawowemu ogniwu porozumienia narodowej wspólnoty. Bo kiedy zamiast pośredniczyć 

w dialogu „między [nim] i dobrymi ludźmi”, rozpoznana zostaje jako: 

 

„[…] mowa upodlonych. 

mowa nierozumnych i nienawidzących 

siebie bardziej może niż innych narodów, 

mowa konfidentów, 

mowa pomieszanych, 

chorych na własną niewinność” 

  

to Miłosz nie szczędzi jej gorzkich słów potępienia, nie stroni od inwektyw, które 

wyrwane z kontekstu mogłyby świadczyć wręcz o wrodzonej nienawiści autora do języka 

Polaków8. W taki właśnie powierzchowny i prostacki sposób zinterpretował wymowę 

                                                           
8 Według Bożeny Chrząstowskiej: „Podsumowując […], trzeba powiedzieć, że wszystkie oskarżenia i 

inwektywy zawarte w wierszu Moja wierna mowo związać należałoby z aktualną sytuacją emigranta: to, czego 

pisarz naprawdę nie aprobuje, dotyczy świadomości „upodlonych” i „pomieszanych” czy nienawidzących 



analizowanego wiersza Jan Majda, dla którego autor Doliny Issy był wynarodowionym 

kosmopolitą  zatrutym litewskim szowinizmem, nierozumiejącym narodowych wartości 

polskich9. Pisał Majda w tonie oskarżycielskim: 

 

„Nasz język ojczysty służy zatem Miłoszowi nie tylko do uprawiania twórczości literackiej, ale 

także do obelżywego znieważania zarówno naszego języka, jak i nas Polaków, co potwierdza jeszcze 

wiersz Moja wierna mowo. […] Do tego paszkwilanckiego wiersza trzeba by jeszcze dopisać: 

Mowo polska, jesteś narzędziem Miłosza 

Do znieważania Polaków”10. 

 

Autor pseudonaukowego donosu na Miłosza najwyraźniej nie zadał sobie trudu 

interpretacji kontekstualnej, uwzględniającej tło historyczno-polityczne stanowiące ważne 

odniesienie dla wiersza Moja wierna mowo. Utwór ten powstał w roku 1968, a pretekstem do 

jego napisania były tzw. wydarzenia Marca ’68 roku, które przeszły do najnowszej historii 

Polski jako bezwzględna rozprawa partyjnego betonu z oddolnymi przejawami wewnętrznego 

reformowania sytemu komunistycznego w PRL. Siłowym rozwiązaniom, których kulminacja 

nastąpiła na Krakowskim Przedmieściu i na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 8 

marca, towarzyszyła później wielomiesięczna, zakrojona na niespotykaną dotąd skalę 

nagonka prasowa o podtekstach antysemickich i nacjonalistycznych. Efektem „marcowego 

gadania” i sączącej się z reżimowych publikatorów propagandowej „piany gazet”, z którą 

walczyli później poeci Nowej Fali: Krynicki, Barańczak czy Zagajewski, było nie tylko 

zdeprawowanie języka, którym władza przemawiała do ludu, ale także brutalna nagonka na 

wroga, którym w pierwszym rzędzie stał się syjonista, nieprzyjaciel polskiego narodu. W tym  

właśnie czasie „nowomowa po polsku” (wedle trafnego określenia Michała Głowińskiego11) 

                                                                                                                                                                                     
siebie”, świadomości ukształtowanej w latach pięćdziesiątych i później” (zob. B. Chrząstowska, Poezje 

Czesława Miłosza… dz. cyt., s. 158). 

9 Zob. Jan Majda, Awersja Czesława Miłosza do Polaków i polskości, [w:] tegoż, Wisława Szymborska, Karol 

Wojtyła, Czesław Miłosz, Kraków 2002, s. 104. 
10 Tamże, s. 107. 
11 Michał Głowiński rozpoznał, że język propagandy marcowej składał się z trzech głównych składników 

nawzajem ze sobą powiązanych: język ortodoksji stalinowskiej łączył się z językiem skrajnej prawicy oraz 

językiem prasy brukowej (zob. M. Głowiński, Figura wroga (O propagandzie marcowej), [w:] tegoż, 

Nowomowa po polsku, Warszawa 1991, s. 63). Językowi propagandy marcowej Michał Głowiński poświęcił 

osobną książkę zatytułowaną Marcowe gadanie: komentarze do słów 1966-1971, Warszawa 1991. 



objawiła swą demoniczną twarz, którą Miłosz mógł poznać m.in. dzięki korespondencji 

prowadzonej regularnie z Jerzym Giedroyciem, redaktorem naczelnym paryskiej „Kultury”12. 

Kluczowe dla właściwej interpretacji wiersza Moja wierna mowo są dwa fragmenty. 

Pierwszym jest wyznanie złożone przez autora w strofie czwartej: 

„Ale bez ciebie kim jestem. 

Tylko szkolarzem gdzieś w odległym kraju, 

a success, bez lęku i poniżeń. 

No tak, kim jestem bez ciebie. 

Filozofem takim jak każdy. 

 

W przytoczonym fragmencie sarkazm miesza się z postawą konsyliacyjną i konfesyjną. 

Dialog między autorem i jego „wierną mową” wchodzi w decydującą fazę, staje się 

prawdziwą próbą ognia, z której obie strony wyjdą wzmocnione. Po wcześniejszych 

oskarżeniach swej rozmówczyni, Miłosz tym razem celowo deprecjonuje samego siebie, 

nazywając się prześmiewczo „szkolarzem” i „filozofem” (w domyśle: z bożej łaski). 

Wprowadza dysonans w postaci anglicyzmu: success – słowo które ma wyrazić politowania 

godne rozumienie tego, czym w mentalności amerykańskiej, z którą Czesław Miłosz się nie 

utożsamiał, oznacza pojęcie życiowego sukcesu, sławy, kariery…  Powtórzone dwukrotnie w 

tym fragmencie utworu pytanie retoryczne „kim jestem bez Ciebie”, staje się punktem 

zwrotnym poetyckiej diatryby. Podmiot wiersza dochodzi do przekonania, że wyrzeczenie się 

polskiej mowy oznaczałoby dla niego utratę własnej tożsamości, czyli życiową klęskę. Poeta 

nie może za-mieszkiwać poza ojczystą mową, nie może w niej nie myśleć i nie tworzyć. 

Nawet wtedy, kiedy mowa ta została zbrukana i wykorzystana do haniebnych celów. 

Aleksander Fiut, który interpretując wiersz Moja wierna mowo dostrzegał w nim 

Miłoszowskie zapasy z polskością, a jednocześnie wpisywał go w nurt polskiej 

rozliczeniowej poezji emigracyjnej, tak pisał: 

 

„Dialog z polskim charakterem narodowym przenosi się na teren samego języka: pięknej, czystej 

i dostojnej mowie przodków przeciwstawiona zostaje mowa współczesna – okaleczona i zmącona 

przez niewolę”13. 

 

                                                           
12 Zob. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz, Listy 1964-1972, Warszawa 2011. 
13 Aleksander Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 1998, s. 163-164. 



Ostatnim akordem analizowanego wiersza staje się intymne credo poety, który – niczym 

malarz japońskich scenek rodzajowych czy autor haiku – wypowiada formułę odnowionej 

przysięgi wierności: 

 

„Więc będę dalej stawiać przed tobą miseczki z kolorami 

jasnymi i czystymi, jeżeli to możliwe, 

bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno”. 

 

Tak kończy się jeden z najpiękniejszych wierszy Czesława Miłosza, będący dobitnym 

potwierdzeniem jego trwałej przynależności do ojczyzny-polszczyzny. Innymi słowy, 

dokonując wyboru zamieszkania w polszczyźnie, autor Laudy ma na myśli mowę pierwszą, 

ów „język mieszkańców” przyswojony w dzieciństwie, wyrażający całe bogactwo i 

zróżnicowanie kulturowe litewskiego matecznika, Miłoszowskiej małej ojczyzny. Godne 

największej uwagi jest to, iż ów akt wyboru, łączący w sobie powinności aksjologiczne i 

estetyczne, którym poeta pragnie być wierny, nie został wypowiedziany w stylu 

nacjonalistycznej deklaracji, ale przybrał formę poetyckiego świadectwa przypominającego 

miłosne wyznanie …  

 

 

 

Bielsko-Biała, 22-24 września 2015 r.  

 

  


