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Oktiabryna, Era, Idea, Poema, Rewdid (od Rewolucjonne Ditie) czy 
(Rewmir (Rewolucjonnyj Mir). Tradycyjne rosyjskie imiona nadawano 
po rewolucji kubańskim dzieciom. Nosi je też wielu Niemców z dawnej 
NRD (co było wynikiem konformizmu rodziców) i RFN (co było 
wyrazem lewicowych poglądów).  

Z powodów historyczno-politycznych praktycznie po II wojnie 
światowej nie używa się w Polsce imienia Adolf, które jest 
jednoznacznie kojarzone z nazistowskim ludobójstwem. Z kolei z 
powodów obyczajowych do wymarłych należy zaliczyć imię Alfons lub 
Kurtyzana. Zresztą gdyby rodzice próbowali nadać swojemu dziecku 
imiona mające charakter dla niego obraźliwy, zaprotestować może 
urzędnik stanu cywilnego i nie wyrazić na to zgody. Co też w takich 
wypadkach czyni. 

Imię  i nazwisko są najważniejszymi identyfikatorami człowieka. 
Ono  jest ważną częścią naszego życia, dlatego imię towarzyszy 
człowiekowi przez całe życie i jest słowem, które najczęściej słyszy. 
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2011 r. w Polsce jest Rokem Czesława Miłosza, na cześć 100-lecia 

słynnego polskiego poety i laureata Nagrody Nobla.  
Czesław Miłosz był bardzo znaną osobą, zrobił wielki wkład w 

rozwój literatury polskiej, stworzył wiele dzieł, które mówi o 
problemach   jego wieku, o jego dzieciństwie i dojrzewaniu, myśleniu o 
przyszłości polskiej poezji.  

Polski poeta, tłumacz, eseista, Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 
1911, na Litwie. W Wilnie w 1929 r. rozpoczął zajęcia na uniwersytecie. 
Studiował prawo. Jego pierwszy zbiór poezji "Poemat o czasie 
zastygłym" został wydanym w 1933r. 
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Od samego początku było tylko trochę poezji. A później napisał, 
oprócz poezji, książki esejów i prozy, wspomnienia, książki filozoficzne, 
historyczne. Chciał objąć wszystkie złożoności go wieku.  

W 1934 roku Czesław wyjeżdża do Paryża by studiować literaturę.  
W 1936 roku wydaje swój drugi zbiór wierszy "Trzy zimy" i 

otrzymuje miejsce na czele redakcji radia. 
Polska w ten okres przeżywa ciężkie czasy. Kiedy wojska niemieckie 

w 1939 roku przyszły do Polski, Miłosz miał niezależne stanowisko. 
Brał czynny udział w polskim ruchu oporu. Zagłada getta świadkiem 
którego był, pozostawiła ślad na całe życie.  

Z 1951 roku, jest emigrantem. Życie na emigracji było trudne. 
W 1953 roku "Zniewolony umysł" przyniósł mu sławę na Zachodzie.  
W 1955 roku wydana powieść "Dolina Issy", wspomnienia z 

dzieciństwa na Litwie, historia o losie nastolatka.  
W 1960 roku Miłosz przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Rok 

później został profesorem slawistyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w 
Berkeley, a w 1970 roku obywatelem amerykańskim. 

Przez lata mieszkał w Ameryce, ukazały się jego tłumaczenia z 
języka polskiego i polskie tłumaczenia Biblii (Księga Psalmów), dzieła 
Whitmana, Szekspira, Miltona, Baudelairea. 

Był laureatem nagród literackich Marian Kister (1967), nagrodę 
funduszu Yuzhikovskiego za osiągnięcia twórcze (1968), Nagroda 
Polskiego PEN Clubu w Warszawie, Guggenheymskiego stypendium 
(1974) oraz tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie w Michiganie.  

W 1980 roku otrzymuje literacką Nagrodę Nobla. W swoim 
wykładzie Nobla, mówił o jego dzieciństwie, a następnie zwrócił się do 
problemów polityki i emigracji. 

Wielki poeta zmarł 14 sierpnia w wieku 93 lat. 
Jego twórczość pozostawiła po sobie ogromny ślad  nie tylko w 

literaturze polskiej, ale także w sercach ludzi. Wiele osób mówi o nim 
jako o osobie, która nie bała się otwarcie wyrażać swoich poglądów na 
temat zagadnieniów, wydarzeniów, jakie  odbywałi się w tym czasie, i 
kontynuował swoją pracę na przekór zakazu.  

Czesława Miłosza nie stało, ale on zostawił nam świat, stworzony 
jego twórczością. 

 
 
 




