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Аз съм част от полската литература,
която е относително слабо позната по
света, защото е мъчно преводима.
Сравнявайки я с други литератури, оцених
богатството на нейното своеобразие. В
известен смисъл тя е тайно братство със
свои собствени ритуали за общуване с
мъртвите. Тук плачът и смехът, патосът
и иронията съществуват заедно,
равнопоставени, насочени към историята,
винаги алюзивни.

Чеслав Милош

Тържествено слово след връчване
на Нобеловата награда за литература,

10.ХII.1980 г.
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Everyone can by themselves but it’s 
better together with neighbours!

Всеки може сам, но по-добре заедно
със съседите!
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