
Česlovas Milošas

Darbą kūrė: Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos IVg klasės 
mokinys Evaldas Šiadbaras



• Lenkų ir lietuvių rašytojas, poetas, literatūros 

mokslininkas, vertėjas, užsiėmęs ir diplomatine 

veikla.

• LDK žmogus



• 1980 m. Nobelio literatūros premija už 

„bekompromisinį įžvalgumą, atskleidžiant 

žmogui gresiančius pavojus konfliktuo-

jančiame pasaulyje”

• Pasaulio tautų teisuolio vardas



Biografija

• 1911 m. netoli Kėdainių – 2004 m. Krokuvoje

• Augo lenkiškai kalbančioje aristokratų šeimoje

• Senelis 1863m. sukilimo dalyvis



• 1934 m. Vilniaus Stepono Batoro universitete 
įgijo teisės magistro laipsnį. 

• 1937 m. persikėlė į Varšuvą, kur praleido II 
pasaulinį karą.

• 1947 m. Lenkijos kultūros atašė Vašingtone

• 1961 m. JAV dėstė slavų kalbą ir literatūrą 

• 1978 m. išėjo į pensiją



Kūryba

• Gynė laisvę ir tiesą branginančio žmogaus 

orumą nuo protus pavergiančių prievartos 

ideologijų

• Skleidžianti tolerancijos idėjas

• Suformavo Lietuvos kraštovaizdis



• Jaunystėje simpatizavo avangardizmui

• Vėliau ėmė gausėti mitologijos, kultūros ir 
istorijos motyvų



• Kūryba išversta į 40 kalbų

• Į lietuvių kalbą – Tomas Venclova, Sigitas 

Geda, Henrikas Radauskas



Svarbiausi kūriniai

• Pirmieji eilėraščiai laikraštyje „Žagarai”

• Pirmasis poezijos rinkinys - „Poema apie 

sustingusį laiką” (1933 m.)

• Žymiausia knyga - „Pavergtas protas” (1953 m.)



• Pirma lietuviška knyga Lietuvoje - „Isos slėnis” 

(vertimas į lietuvių kalbą 1991 m.)

• „Milosz 100” (2011 m.)



Poezija

• Poezija yra visos tiesos apie pasaulį sakymas, 

sąžiningumas sau pačiam, nepasitenkinimas 

dailiu kalbėjimu, formos žaidimu ir kaukėmis

• Poezijos esmė – kova su nusiminimu, priemonė 

jam išvengti



Tematika

• Prabylama apie visuomenės abejingumą 

holokaustui kaip sąžinės pralaimėjimą

• Gniuždantis totalitarizmo poveikis žmogui

• Žmogaus ir kolektyvinės atminties santykis su 

istorine tiesa



• Emigracijos, išvykimo ir sugrįžimo (ir sapnais, 

prisiminimais) į tėvynę, jos ieškojimas 

• Dramatiškos istorijos tema, karų ir okupacijų 

patirties liudijimas

• Kūrėjo misija pasaulyje



• Tikėjimo klausimai, blogio atsiradimo 

priežasties svarstymai

• Atskleidžiama sudėtinga, vidinių prieštaravimų 

kamuojamo žmogaus sąmonė



Šaltiniai

• http://kalbam.lt/?s=%C4%8Ceslovas+Milo%C5%A
1as

• https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceslovas_Mil
o%C5%A1as

• http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-18-
ceslovas-milosas-kurejas-antra-karta-izenges-i-
laiko-upe/80659

• https://prezi.com/hvnpttvyj41s/ceslovas-milosas/
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