
O E S I A  S A C Z O K

MI O S Z  I  SZ Y M B O R S K A  N A  UK R A I N I E
Z ZA G A D N I E  R E C E P C J I  T W Ó R C ZO C I

DIALOG JEST G ÓWNYM POD O EM WSPÓ CZESNEJ RÓWNOWAGI EUROPEJSKIEJ
XX i XXI wieku, która zosta a osi gni ta po dwóch wojnach wiatowych. Istnieje
on w ró nych sferach ycia spo ecznego: polityce, nauce, sztuce. Ostatnia dzie-
dzina jest chyba najciekawsz  i jednocze nie najtrudniesz  do badania ze wzgl -
du na subiektywno  i nieprzewidywalno  jej przejawów. Dialog jako kon-
struktywna forma kontaktu i wspó pracy daje mo liwo  rozwoju ró nym kultu-
rom, staje si ród em ich nowych estetycznych do wiadcze  i inspiracji.

W dzisiejszych warunkach rozwoju dialogu kultur Ukraina posiada szczególne
miejsce. Kontakt z zachodni  przestrzeni  kulturow  nie nawi za  si  od razu po
uzyskaniu niepodleg o ci pa stwowej, a zacz  si  rozwija  stopniowo. Dlatego
dopiero od niedawna czujemy si  w nim pe nowarto ciowym rozmówc  i jedno-
cze nie uczymy si  nim by .

Przyczyn sytuacji braku dialogu w perspektywie historycznej mo emy szuka  nie
tylko w sztucznym izolowaniu, które istnia o w Zwi zku Radzieckim, ale tak e
w sta ej obecno ci „trzeciej strony”. W tej kwestii wypowiada si  znana ukrai ska
literaturoznawczyni i pisarka Oksana Zabu ko, twierdz c, e „g boko kolonialna
ukrai ska kultura radziecka we wszystkich swoich aspiracjach by a skazana na jedy-
nego, wy cznego wspó rozmówc  i odbiorc  – imperium”1. Jednocze nie ta „trzecia
strona” prowadzi a selekcj  wszystkiego, co mia o trafi  do r k czytelnika. Wydaje
si  wi c, e polsko-ukrai ski dialog kulturowy, ani ten oficjalny, ani ten pozakano-
niczny, tak naprawd  w ci gu lat powojennych oraz podczas stopniowego zaniku
komunizmu nie by  bezpo redni i bez kontroli ze „strony trzeciej”. Nale y zatem
zada  pytanie, czy sytuacja zmieni a si  dzi . Czy przypadkiem nadal nie pozostaje-
my w dyskursie kolonializmu, postrzegaj c rzeczywisto  przez pryzmat w asnej

1 O. Zabu ko, Pols’ka kultura i my, abo malyj apokalipsys moskowiady. Dopowid’ na ukrajins’ko-
-pols’komu sympoziumi „Intelektua y, kultura, polityka: doswid Polszczi ta Ukrajiny”, Kyjiw 1997,
5–7 czerwnia.
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niesamodzielno ci. Sposób istnienia spo ecznego mo na prze ledzi  mi dzy
innymi w odbiorze litaratury, który zawsze jest odzwierciedleniem pojmowania
siebie i innych.

Celem tego artyku u jest analiza recepcji twórczo ci dwu polskich noblistów dru-
giej po owy XX wieku – Czes awa Mi osza i Wis awy Szymborskiej. Dlaczego w a-
nie na nich pad  wybór i dlaczego twierdz , e istotne jest porównawcze rozpatrzenie

recepcji ich twórczo ci? czy tych pisarzy kilka bardzo wa nych rzeczy. Przede
wszystkim to, e s  autorami, którzy staj  si  cz ci  kanonu literatury europejskiej,
a wi c dotarli do czytelników ró nych cz ci Europy. Jednocze nie s  pisarzami,
którzy do wiadczyli istnienia w systemie radzieckim, wyborów mi dzy milczeniem
w ocenianiu dzia a  w adzy, a zapomnieniem czytelniczym i którzy prze yli ten sys-
tem (w sensie czasowym). W a nie dzi ki egzystencji w „dwu wiatach” (do roku
1989 i po nim) powinni by  szczególnie bliscy czytelnikowi ukrai skiemu, pokazuj c
wspólne do wiadczenie historyczne oraz egzystencjalne naszej cz ci Europy.

Poszczególnymi przejawami recepcji twórczo ci pisarzy, które stanowi  mate-
ria  badawczy, staj  si  t umaczenia twórczo ci Mi osza i Szymborskiej na j zyk
ukrai ski oraz ukrai ski dyskurs naukowo-publicystyczny dotycz cy tych twór-
czo ci. Badania uwidoczni , w jakiej mierze Mi osz i Szymborska zostali „odkry-
ci” przez wspó czesnych odbiorców ukrai skich (literaturoznawców, dziennika-
rzy i t umaczy), a tak e wska , jak zmienia  si  ten odbiór w ci gu ostatnich 15
lat i jakie s  perspektywy jego dalszego rozwoju.

H I S T O R I A  U K R A I S K I E J  R E C E P C J I  W I S AW Y  S Z Y M B O R S K I E J

Mówi c o recepcji twórczo ci Wis awy Szymborskiej na Ukrainie, zaczn  od
zacytowania fragmentu artyku u znanej t umaczki N. Sydiaczenki z roku 1997,
która pisze: „Dla du ej cz ci Ukrai ców ta osoba to nowo . Jakie utwory napi-
sa a? Pó ki naszych ksi gar  s  wy o one ksi kami, a kupi  tomik poezji pol-
skiej to prawie niemo liwe”2.

Od razu zwraca na siebie uwag  data napisania artyku u – rok przed tym
Szymborska otrzyma a nagrod  Nobla (w 1996 r.). Wygl da wi c na to, e nie-
stety byli my o krok do ty u i obecno  wspó czesnej literatury polskiej na ukra-
i skim rynku wydawniczym charakteryzowa a si  pewn  fragmentaryczno ci .
Oczywi cie, wi ksza cz  tomów, które by y wydawane (niestety dzi  sytuacja
niewiele si  zmieni a) albo dostawa a dotacje ze strony Polski, albo w intencji
wydawców mia a by  kupowana i czytana przez przeci tnego czytelnika ukrai -
skiego. Z drugiej za  stony odbiorca ukrai ski nie zawsze si ga po ksi k  wy-
bitnego klasyka literatury rodzimej lub obcej, a cz ciej wybiera autorów z kr gu

2 N. Sydiaczenko, Iz kowczeha poezji W. Szymbors’koji, „Wseswit” 1997, nr 12. s. 35
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literatury masowej. Wed ug jednego ze wspó czesnych pisarzy ukrai skich
O. Irwancia „postradziecki cz owiek nie bardzo ch tnie otwiera ksi k , a nawet
gdy to robi, to ogranicza si  do »ironicznego detektywa« rosyjskich autorów lub
utworów podobnego gatunku”3. Dlatego w badaniu recepcji literatury polskiej na
Ukrainie jako jeden z przejawów dialogu mi dzykulturowego warto zaakcento-
wa  wa no  rozró nienia czytelnika przeci tnego i czytelnika specjalisty4.

Lata do 1991 roku w ukrai skiej recepcji twórczo ci Szymborskiej to raczej
bia a plama. D. Paw yczko, jeden z najbardziej znanych t umaczy litaratury pol-
skiej, w przedmowie do swojej antologii 50 polskich poetiw [50 poetów polskich]
pisze: „Cz  tekstów tej antologii zosta a opublikowana w dwutomowym zbiorze
Antologia pols’koji poeziji [Antologia poezji polskiej] wydanym w roku 1979. Jednak
do wspomnianej antologii nie pozwolono w czy  poezji Z. Herberta i W. Szymbor-
skiej […], poniewa  ich publikacja na Ukrainie nie jest zalecana”5. Dlaczego w a nie
tych autorów? Mo na si  domy la , e nawet poezja filozoficzna, a wi c na pierwszy
rzut oka – apolityczna, by a traktowana jako niebiezpieczna dla systemu. Otwarto
liryki tych poetów na problemy egzystencjalne nios a bowiem w sobie tak e wyzwa-
nie ideologii komunistycznej z jej has em „jednostka to nic, a wspólnota – wszystko”.

Oczywi cie w sytuacji tak ostrego stanowiska cenzury radzieckiej adna osob-
na publikacja poezji autorki nie by a mo liwa. Dlatego te  bardzo wa ne, szcze-
gólnie dzi ki dacie – rok 1972, by o t umaczenie kilku jej wierszy na amach
czasopisma po wi conego literaturze obcej „Wseswit”6. Nieco pó niej zosta y
opublikowane trzy t umaczenia wierszy Szymborskiej w zbiorze Ob yczia witru
[Oblicze wiatru] S. Jowenki (r. 1975)7 i jednego wiersza Rozmowa z kamenem
w zbiorze Hrim derewo [Grom-drzewo] B. Grabowskiego w r. 19798. Wyja nienia
nieobecno ci twórczo ci Szymborskiej w powa nych antologiach radzieckich i
braku cho by fragmentarycznych publikacji na amach czasopism nale y szuka
w koncepcji uk adania takich zbiorów – preferencji dla poetów, którzy w odczy-
taniu cenzury radzieckiej byli co najmniej lojalni wobec ideologii albo ca kiem jej

3 O. Zwarycz, Wony w ukrajins’kych knyharniach, „Ukrajina Mo oda” 2006, nr 238, s. 2.
4 Czytelnik specjalista jest t umaczem lub literaturoznauc . Jego wiedza o literaturze obcej jest

o wiele g bsza ni  czytelnika przecietnego, jej podstaw  stanowi m.in. korpus materia ów krytycz-
nych. „Horyzont oczekiwa ” (wed ug H.-R. Jaussa) czytelnika specjalisty jest determinowany przez
otrzymane wykszta cenie oraz interes zawodowy. Recepcj  czytelnika specjalisty nazwa abym recep-
cj  analityczn -twórcz , poniewa  odbiorca nie tylko interpretuje tekst, ale tak e uwidocznia swój
odbiór w tekstach pisanych: t umaczeniach, monografiach, recenzjach. Odbiór specjalisty w pewien
sposób kszta tuje dalsz  recepcj  utworu w kr gu publiczno ci literackiej danego kraju.

5 50 pols’kych poetiw. Antolohija pols’koji poezij, pid. red. D. Paw yczka, Kyjiw 2001, s. 7.
6 W. Szymbors’ka, Poeziji, per. S. Jowenko, J. Bryncewa, H. Koczur, L. Czerewatenko, „Wseswit”

1972, nr 4, s. 59–69.
7 W. Szymbors’ka, Smich taj hodi, Radis’t’ tworennia, w: S. Jowenko, Ob yczia witru, Kyjiw 1975,

s. 102–106.
8 W. Szymbors’ka, Rozmowa z kamenem, w: B. Grabows’kyj, Hrim-derewo, Kyjiw 1979, s. 29–31.
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podporz dkowani. Czytelnik radziecki bowiem powinien by  by  zapoznany przede
wszystkim z tak  w a nie literatur , a „marginesowi” poeci, z innym „ wiatopogl -
dem”, mogli sobie pozwoli  zaledwie na kilkukrotn  publikacj  w czasopismach, co
oczywi cie nie pozwala o na zaistnienie w wiadomo ci odbiorców. Sytuacja w s -
siedniej Rosji by a podobna. Recepcja Szymborskiej na tym terenie, to kilka wierszy
w antologiach z lat 1978 i 1980, tak e pojedyncze publikacje w czasopismach. Warte
odnotowania jest równie  to, e nielicznym inicjatywom translatorskim towarzyszy o
milczenie znawców twórczo ci poetki. Poza jedyn  monografi  J. Bu achowskiej
o twórczo ci Szymborskiej i Herberta9, nie opublikowano adnych opracowa  kry-
tycznoliterackich ukrai skich literaturoznawców radzieckich.

W latach 90. XX w. do listy mo na doda  kilka t umacze  w czasopi mie
„Aw e ” (1990, 1993)10, „Dnipro” (1991, 1995)11 i wspomnianym ju  pi mie
„Wseswit” (w t umaczeniach H. Koczura, 1995)12. Nazwisko Szymborskiej po-
jawi o si  tak e w spisie antologii Po ynowa snaha [Moc pio unowa] S. Borowe-
go (1994)13. Nietrudno jednak zauwa y , e nieliczna ilo  publikacji i nieobec-
no  osobnych t umacze  to cecha recepcji tej twórczo ci nie tylko w czasach
Ukrainy radzieckiej, ale tak e pó niej – do 1996 roku. A w a nie ten okres by
czasem najwi kszej popularno ci Szymborskiej w wiecie. Na przyk ad w Cze-
chach osobny tomik jej poezji ukaza  si  w roku 1965, na S owacji – w roku
1966, a w Rumunii – w 1977 r.

Mimo sta ej obecno ci poezji Szymborskiej na amach pism pierwsze osobne
wydanie wierszy ukaza o si  dopiero w 1997 roku pod tytu em Pid odnijeju zir-
koju [Pod jedn  gwiazdk ]. Autor przedmowy do tomu wskazuje mi dzy innymi
na fakt, e trudne do wiadczenie pisania w czasie literatury wprowadzanej admi-
nistracyjnie (lata 40–50. XX wieku) wp yn o na „pó niejsze jej [poetki – O.S.]
wyczulenie na jakiekolwiek ideologie zagra aj ce wolno ci cz owieka. […]
Szymborska z uporem kroczy a swoj  w asn  drog , wskrzeszaj c prawie zupe -
nie zanik  w tradycji polskiej poezj  dyskursu filozoficznego”14. Wymieniony
pierwszy osobny tomik t umacze  wierszy poetki zawiera  utwory ze zbioru Lu-
dzie na mo cie oraz wiersze z ró nych lat. W ten sposób t umacze próbowali po
raz pierwszy zapozna  czytelnika ukrai skiego z intelektualn , pe n  odkryw-
czych obrazów poezj  noblistki. Po wydaniu tomu pojawi o si  kilka recenzji,
w których akcentowano aktualno  publikacji.

9 J. Bu achows’ka, Spadkojemnist’ i nowatorstwo suczasnoji pols’koji poeziji, Kyjiw 1979, 176s.
10 W. Szymbors’ka, Reabilitacija, per. W. Borowyj, „Aw e ” 1990, nr 4, s. 44; Ludy na mosti, per.

W. Hrabows’kyj. „Aw e ” 1993, nr 26, s. 23–27.
11 W. Szymbors’ka, Poeziji, per. H. Koczur, „Dnipro” 1991, nr 11/12, s. 157–162; Poezij, per.

H. Koczur, „Dnipro” 1995, nr 9/10, s. 113–114.
12 W. Szymbors’ka, Poeziji, per. H. Koczur, „Wseswit” 1995, nr 8/9, s. 72–74.
13 W. Szymbors’ka, Poeziji, w: Po ynowa snaha. Liryka, per. S. Borowyj, Kyjiw 1994, s. 115–116.
14 W. Szymbors’ka, Pid odnijeju zirkoju, per. N. Sydiaczenko, S. Szewczenko, Lwiw 1997, s. 10.
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Nast pny, nieco uzupe niony zbiór Wybrani ese i poeziji [Wybrane eseje i po-
ezje] pojawi  si  w 2001 roku15, a ostatni do dzisiaj, zatytu owany Wersija podij
[Wersja wydarze ] autorstwa A. Sawencia – w roku 200516. Wszystkie wydawane
tomiki by y dwuj zyczne. Mo emy wi c stwierdzi , e dzi  odbiorca ukrai ski
czyta poezj  Szymborskiej w ró nych wariantach. Mimo to, bardziej dok adny
ogl d potwierdza fakt, e twórczo  tej poetki jest na Ukrainie znana i nieznana
jednocze nie. Przede wszystkim przez fragmentaryczno , nie zawsze dobr
jako  i niekiedy „powtarzalno ” t umaczonych tekstów. Na przyk ad jedna
czwarta cz  wierszy z ksi ki Pid odnijeju zirkoju [Pod jedn  gwiazdk ] by a
wcze niej opublikowana w czasopi mie „Wseswit”, a wiersze z nast pnego wy-
dania z 2001 roku w wi kszej cz ci te  ju  by y poprzednio drukowane w perio-
dykach, jedynie eseje zosta y opublikowane po raz pierwszy.

I chocia  selekcja i cenzura literatury po odzyskaniu niepodleg o ci sta y si
zjawiskiem przesz o ci, pojawiaj  si  inne wa ne czynniki, które decyduj
o kierunku rozwoju dialogu dwu kultur. Przede wszystkim jest to sytuacja na
rynku wydawniczym. Zacz  on si  rozwija  dopiero w ostatnich latach, a wi c
liczba wydawanych po roku 1991 ksi ek by a nieliczna. Z drugiej za  strony,
ukrai ski czytelnik inetelektualista szuka  nie tyle egzystencjalnej, ontologicznej,
ile historiozoficznej poezji, ci le zwi zanej z niedawnymi wydarzeniami poli-
tycznymi. Chodzi tutaj nie tylko o niezmiernie wa ne i trudne zmiany w per-
spektywie ca ego spo ecze stwa ukrai skiego, ale tak e o poszczególne, indywi-
dualne odczucia zagubienia cz owieka postradzieckiego. wiat, który przez ostat-
nie 70 lat by  w pewien sposób u o ony, w jednym momencie znikn , a nowy by
jeszcze chaotyczny. Tak wyja nia abym chyba t  cech , która nadaje pi tno
ukrai skiej recepcji twórczo ci Szymborskiej i jeszcze jednego polskiego noblisty
Mi osza, b d cego dla Polaków, szczególnie dla pokolenia starszego, jednym
z wa niejszych autorytetów moralnych – „ wiadkiem XX wieku”. „Jego ycie,
d ugie, nasycone mnóstwem wydarze  osobistych oraz historycznych prawie
ca kiem zbieg o si  z czasowymi granicami XX wieku, jego twórczo  – poezja
i eseistyka – jest jak najbardziej dok adnym raportem o tym prawie stuletnim
do wiadczeniu: dwie wojny wiatowe, odnowienie Polski […], pora ka nazizmu
i komunizmu, emigracja, i w ko cu powrót na ojczyzn  – ju  jako ywy klasyk
i noblista” – takie podsumowanie wa no ci tego poety nie tylko dla polskiej, ale
jak oka e si , te  dla kultury ukrai skiej, robi autor artyku u z gazety „Stolicznyje
nowosti”17. Zatem szczególnie interesuj ca jest próba analizy odbioru twórczo ci
tego poety z perspektywy historycznej w krajach Europy rodkowo-Wschodniej,
a wi c równie  na Ukrainie.

15 W. Szymbors’ka, Wybrani ese ta poeziji, per. J. Senczyszyn, Lwiw 2001.
16 W. Szymbors’ka, Wersija podij, per. A. Sawanec, Lublin 2005.
17 M. Riabczuk, Piszow z yttia welykyj pols’kyj poet, „Stolicznyje nowosti” 2004, nr 31–32, s. 8.
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O B E C N O  T W Ó R C Z O C I  C Z E S AWA  M I O S Z A  N A  U K R A I N I E

Twórczo  Czes awa Mi osza sta a si  znana czytelnikowi ukrai skiemu dopie-
ro po odzyskaniu niepodleg o ci pa stwowej. W czasie istnienia Zwi zku Ra-
dzieckiego na Ukrainie, podobnie jak i w Polsce, emigrant, który zdecydowa  si
na „ucieczk ” na Zachód, „zdradzi ” swój naród, musia  by  skazany na milcze-
nie. Dlatego twórczo  poety by a nieustannie cenzurowana i nawet przyznanie
mu w 1980 roku Literackiej Nagrody Nobla nie zmieni o tej sytuacji. Pierwsza
rzecz z dorobku pisarza, jaka zosta a przet umaczona w 1991 roku na j zyk
ukrai ski (pomijaj c emigracyjne wydanie tego utworu w 1985 roku w t umacze-
niu B. Strumi skiego), to fragmenty ksi ki Zniewolony umys  [Ponewo enyj
rozum], które by y opublikowane w „Wseswiti”18. Analizuj c zjawisko totalitary-
zmu i traktuj c jednostk  ludzk  jako cze  tego mechanizmu, autor szczególn
uwag  po wi ca rozmy laniom o do wiadczeniu wielu polskich mistrzów oraz
intelektualistów, którzy skusili si  na wspó prac  z re imem totalitarnym. By o to
do wiadczenie bliskie elicie ukrai skiej. Kwestie podj te w Zniewolonym umy le
nabieraj  nowych znacze  w sposób szczególny wobec przemian zaistnia ych po
odzyskaniu pa stwowej wolno ci przez Ukrain . Potwierdza t  tez  do  trwa a
ukrai ska recepcja tego utworu. Jeszcze w roku 1959 ukrai ski emigrant J. Lawri-
nenko opublikowa  w paryskiej „Kulturze” (w t umaczeniu G. Herlinga-Gru-
dzi skiego) artyku Literatura w me owij sytuaciji [Literatura w sytuacji granicznej],
w którym podobnie jak Mi osz próbowa  pokaza  cztery rodzaje zachowa  spo ecz-
nych czterech pisarzy ukrai skich znanych w Zwi zku Radzieckim19. Redaktor
i znany t umacz ukrai ski M. Riabczuk dok adnie wyja nia okoliczno ci takiego
wczesnego pojawienia si  przek adu ksi ki Mi osza. Riabczuk pisze:

By a to pierwsza ksi ka Mi osza, która trafi a mi do r k i zdziwiony g boko ci  analizy oraz
ogóln  aktualno ci  tekstu, postanowi em do o y  stara , aby ten utwór zosta  opublikowany
w czasopismie „Wseswit”, gdzie w czasie „pierestrojki” by em redaktorem naczelnym dzia u kry-
tyki. Na prze omie lat 1990–1991 przygotowali my prac  Mi osza do wydania, której kolejne cz -
ci powinny by y pojawia  si  w numerach (rozdzia  za rozdzia em), ale historia, jak to cz sto by-

wa, zmieni a nasze plany. W styczniu 1991 wojska wewn trzne rozpocz y strzelanin  w Wilnie
i zdecydowali my si  na szybsz  publikacj  […], zaczynaj c od rozdzia u Ba tijci, który by  po-
wi cony tragicznemu losowi trzech ma ych narodów, zmia d onych olbrzymim w swoich apety-

tach imperium kolonialnym. […] By  to swego rodzaju protest i przejaw solidarno ci20.

Do wydania t umaczenia Zniewolonego umys u zosta a do czona przedmowa
S. Bara czaka, artyku  znanego polskiego historyka A. Walickiego „Ponewolenyj

18 Cz. Milosz, Ponewolenyj rozum, per. B. Strumi skyj, „Wseswit” 1991, nr 2, s. 7–10.
19 12 pols’kych esejiw, upor. O. Hnatiuk, Kyjiw 2001, s. 13.
20 M. Riabczuk, Zamitky do wydannia „Ponewolenoho rozumu” Cz. Mi osza, „Wseswit” 1991, nr

2, s. 10.
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rozum”: intelihencija i komunistycznyj totalitaryzm w Polszczi21 [„Zniewolony
umys ”: inteligencja i totalitaryzm komunistyczny w Polsce] – analiza reakcji na
ten utwór tak w Europie, jak i w Polsce, a tak e wspomnienia W. Korotycza za-
tytu owane Zaw dy isnuje mo lywist’ oporu22 [Zawsze istnieje mo liwo  oporu]
o osobistym spotkaniu z Mi oszem w Meksyku. Mo na wi c rzec, e prawie ca y
numer czasopisma by  po wi cony przede wszystkim obywatelom nowego na
mapie Europy pa stwa, którzy do ko ca nie u wiadamiali sobie wa no ci zacho-
dz cych zmian, tego, e najwa niejsz  rzecz  dla cz owieka zawsze powinna by
wolno  wewn trzna, wolno wiadomo ci i my li. Mi oszowi uda o si  zacho-
wa  t  wolno , pisze T. Wozniak, naczelny redaktor niezale nego czasopisma
kulturologicznego „Ji”: „Mi oszowi uda o si  przej ycie i zosta  wolnym
cz owiekiem z trze w  my l . Bardzo cz sto wielu naszych intelektualistów
skar y si , e nie mog  przej  takiego d ugiego dystansu, prze y  wi cej ni  90
lat, zachowuj c wolno ”23. To, e poeta rozumia  wag  patrzenia na rzeczywi-
sto  analitycznie i posiada  umiej tno  odnajdywania mechanizmów rz dz -
cych my l  ludzk , potwierdza S. Bara czak:

Ksi ka Mi osza wskazuje, e si a przyci galna komunizmu ukryta jest g biej – ten sys-
tem nie tylko co  zabiera, ale i daje co  w zamian. Zabieraj c swobod , daje on swoim ofia-
rom k amliwe odczucie zwolnienia z odpowiedzialno ci indywidualnej24.

Nieco pó niej, w 1994 roku, odby o si  spotkanie M. Riabczuka z Cz. Mi o-
szem, podczas którego poeta sceptycznie zauwa y , e „osobne wydanie Ponew-
olenoho rozumu na Ukrainie jest chyba nieaktualne, poniewa  komunizm jest ju
zniszczony razem z totalitarnym zniewoleniem umys u cz owieka”25. Ale warto
zgodzi  si  z opini  M. Riabczuka, który dzi , jeszcze bardziej ni  10 lat temu,
jest przekonany, e „kolaboracja intelektualistów z w adz  absolutnie amoraln ,
cyniczn  i nieodpowiedzialn , nadal pozostaje najwi kszym problemem niepod-
leg ej Ukrainy, a wi c Zniewolony umys Mi osza powinien by  nie tylko wyda-
wany, ale sta  si  ksi k  czytan  przez ka dego ukrai skiego dziennikarza, pisa-
rza oraz inteligenta”26. Recepcja twórczo ci Mi osza od 1991 roku prawie do
ko ca lat 90. nadal trwa wy cznie dzi ki pojedynczym publikacjom w czasopi-
smach. W 1993 roku redakcja „Wseswitu” wydaje Mij doswid marksyzmu27

21 A. Walic’kyj, Intelihencija i komunistycznyj totalitaryzm w Polszczi, per. W. Stepanenko,
„Wseswit” 1991, nr 8–9, s. 165–168.

22 W. Korotycz, Zaw dy isnuje mo lywist’ oporu, „Wseswit” 1991, nr 7, s. 173–175.
23 D. Drabyk, O. Pyro ko, Pomer wydatnyj polak Cz. Mi osz, „Hromads’ke radio” 2004, 16 serpnia.
24 S. Bara czak, Peredmowa do „Ponewolenoho rozumu” Cz. Mi osza, „Wseswit” 1991, nr 7, s. 167–170.
25 M. Riabczuk, Zamitky do wydannia „Ponewolenoho rozumu” Cz. Mi osza, „Wseswit” 1991,

nr 2, s. 10.
26 Tam e, s. 10.
27 Cz. Mi osz, Mij doswid marksyzmu, per. O. Remeniaka, „Wseswit” 1993, nr 1, s. 136–142.



158     Literatura polska w wiecie

[Moje do wiadczenie marksizmu], a w „Suczasnosti” pojawia si  kilka wierszy
poety28. Nieco pó niej, w 1996 roku za wydaniem „Kultury” (Pary , 1996) ju  kilka-
krotnie wspomniany „Wseswit” wydaje Son rozumu29 [Sen umys u], a w m odzie o-
wym czasopi mie „Czetwer” zosta a opublikowana Wijna30 [Wojna].

Od ko ca lat 90. do dzi  zainteresowanie twórczo ci  Mi osza coraz bardziej
ro nie. T umaczenia poezji noblisty publikuj  rozmaite periodyki, nie tylko lite-
raturoznawcze (np. „Berezil”, „Suczasnist”, „Literaturna Ukraina”, „Kurjer Krywba-
su”), ale te  zorientowane na m odzie  lub przeci tnych odbiorców (np. „Dzer-
ka o ty nia”, „Czetwer”, „Potiah 76” i in.). Dopiero od niedawna Mi osz staje si
bardziej znany zwyk emu ukrai skiemu czytelnikowi (mi dzy innymi tak e
uczniom) i jednocze nie dope nia si  jego interpretacja. Poznawanie twórczo ci
poety przez Ukrai ców by o bowiem stopniowe i jako pierwszy objawi  si  im
Mi osz historyk wspólnych do wiadcze  i eseista. Dopiero w drugiej po owie lat
90. jest ju  dla nich poet  lirykiem, poet  egzystencji. Pierwszy osobny zbiór
przek adów twórczo ci Mi osza (dwuj zyczny) zatytu owany Wybrani ese i po-
eziji [Wybrane eseje i poezje] na ukrai skim rynku wydawniczym pojawi  si
dopiero w 2000 roku31. Zawiera  wybrane poezje z tomów z ró nych lat: zaczy-
naj c od 1936 roku (Trzy zimy) po 1997 rok (Piesek przydro ny). W przedmowie
Przemiany poezji Czes awa Mi osza znany polski literaturoznawca W. Smaszcz
pokaza  najwa niejsze cechy twórczo ci tego poety. Rok pó niej (2001) wydany
zosta  nast pny tomik poezji Prydoro nij pesyk32 [Piesek przydro ny], który mie-
ci  poemat Swit [ wiat] napisany przez Mi osza w 1943 roku w Warszawie.

Wracaj c do omówienia publikacji t umacze  w periodykach, dodam, i  w trze-
cim numerze czasopisma „Potiah 76” w t umaczeniu L. Stefanowskiej i J. Izdryka
opublikowano fragmenty Rodzinnej Europy – ksi ki, która powinna wiadczy
przynajmniej o „ma ym szacunku” dla Mi osza, przecie  pod ni  mo e z o y
swój podpis wielu Ukrai ców. Pe ny tekst tego utworu zostanie nied ugo opubli-
kowany w wydawnictwie „Litopys”. Czekamy te  na publikacj  ostatniego zbioru
eseistyki Abetka [Abecad o] w t umaczeniu N. Sniadanki. Autorka podkre la, e
ta ksi ka jest ciekawa przede wszystkim dzi ki swojemu synkretyzmowi formy:
s  to dzienniki prywatne, a jednocze nie portret epoki, atmosfera kilku krajów,
których ycie poeta zna  z w asnych do wiadcze , szkice o najbardziej ciekawych
postaciach wspó czesnych, a wi c nie akademicka, ale ywa historia polonistyki,
po czona z wra eniami, wspomnieniami, emocjami i ca kowicie pozbawiona
wiadomo ci w asnego heroizmu czy wyj tkowo ci. W sytuacji braku takiego

28 Cz. Mi osz, Wirszi, per. N. Bi ocerkiwec’, „Suczasnist’” 1993, nr 1, s. 13–21.
29 Cz. Mi osz, Son rozumu, per. A. Mohylenka, „Wseswit” 1996, nr 1, s. 149–153.
30 Cz. Mi osz, Wijna, „Czetwer” 1999, nr 21.
31 Cz. Mi osz, Wybrani poeziji, per. S. Szewczenko, Lwiw 2000.
32 Cz. Mi osz, Prydoro nij pesyk, per. J. Senczyszyn, Lwiw 2001.
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typu twórczo ci w literaturze ukrai skiej, ksi ka mo e równie  pe ni  funkcje
inspiruj ce dla pisarzy ukrai skich.

W wydawanych antologiach (cz sto dwuj zycznych, odbiorca ma mo li-
wo  lektury orygina u utworu i porównania z przek adem) niezmiennie po-
jawia si  przynajmniej kilka wierszy noblistów. Pierwsz  tak  antologi  (w a-
nie dwuj zyczn ) by a ksi ka Tomu szczo wony suszczi. Antolohija sucza-

snoji pols’koji poeziji. Dlatego e s . Antologia wspó czesnej poezji polskiej
(1996). Zbiór ten zatytu owano cytatem z Mi osza „Dlatego e s ”, aby wska-
za , e do tomu wesz y „pozycje charakterystyczne i najbardziej kunsztowne,
reprezentuj ce kultur  poetyck  Polski w ca ej swej rozmaito ci”33. W zbiorze
tym twórczo  Szymborskiej jest reprezentowana dwoma wierszami Rado
pisania i Wszelki wypadek, a poezja Mi osza – utworami Ku nia i Powrót. Jak
wyja nia autor przedmowy, ksi ka jest „skierowana przede wszystkim do
przeci tnego czytelnika, który po prostu kocha si  we wspó czesnej poezji”.
Z t umacze , które w ogóle nie by y wydawane w czasach radzieckich,
a tak e cz ciowo z t umacze , które ukaza y si  w zbiorze Switowyj sonet
[Sonet wiatowy] (1983) oraz z ca kiem nowych przek adów by a u o ona
antologia Dzwony zymoju: Antolohija pols’koji poeziji (2000) [Dzwony zim :
Antologia poezji polskiej] autorstwa D. Paw yczka. Warto zwróci  uwag  na
tytu  zbioru, który te  jest cytatem z Mi osza. Jak pisze D. Paw yczko: „Zima
rzeczywi cie jest odpowiednikiem ci kiego klimatu politycznego, w którym
istnia a Polska w ci gu ostatnich stuleci, a dzwony – to g osy poetów, g osy
nieba, które przepowiadaj  odnowienie i d ugie trwanie narodów i ich pra-
gnie ”34. W krótkich informacjach do biografii Mi osza D. Paw yczko ak-
centuje niezwyk  syntez , w której uda o si  temu poecie po czy  sztuk
poezji ze sztuk  filozofii, a o Szymborskiej mówi nast puj co: „To, e publi-
kowanie wierszy Szymborskiej w czasach radzieckich by o wzbronione,
wskazuje, e rzeczywi cie nale y ona do wielkich poetów, których boj  si
re imy dyktatorskie i antydemokratyczne”35. Po roku D. Paw yczko zwi kszy
liczb  przet umaczonych autorów, zosta a opublikowana jeszcze jedna anto-
logia 50 pols’kych poetiw. Antolohija pols’koji poeziji (2001) [50 poetów
polskich. Antologia poezji polskiej]. W tym samym roku czytelnik ukrai ski
otrzyma  mo liwo  zapoznania si  z kolejn  antologi  dwuj zyczn Pere-
dzwony polskoji lutni. Poetyczna antolohija (2001) [D wi ki polskiej lutni.
Antologia poetycka]. Ta ostatnia niestety poezji Mi osza nie zawiera, a Szym-
borska jest reprezentowana kilkoma wierszami.

33 Antolohija suczasnoji pols’koji poeziji „Tomu szczo wony suszczi”, per. S. Szewczenko, Lwiw
1996, s. 10.

34 Dzwony zymoju. Antolohija pols’koji poeziji, pid red. D. Pawlyczka, Kyjiw 2000, s. 8.
35 Tam e, s. 347.
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U K R A I S K I  D Y S K U R S  N A U K O W O - P U B L I C Y S T Y C Z N Y
D W U  N O B L I S T Ó W

Porównuj c rozwój ukrai skiej recepcji twórczo ci Mi osza i Szymborskiej,
mo na stwierdzi , e w drugim wypadku mamy nieliczne inicjatywy translator-
skie na poczatku lat 90. XX w. oraz wyra ne zwi kszenie ilo ci t umacze
w wydaniach periodycznych po roku 1996, czyli po otrzymaniu przez Szymbosk
Nagrody Nobla. Obecnie jej poezj  publikuj  pisma tak „klasyczne” („Sucza-
snist”, „Dnipro”, „S owo i Czas”, „Wseswit” i in.), jak i „alternatywne”, przede
wszystkim zorientowane na m odego odbiorc  gazety i czasopisma: „Ji”, „Koro-
liwskyj lis”, „Forma(r)t”, „Potiah 76” i in. Jednocze nie oprócz znanych t uma-
czy: H. Koczura, D. Pawlyczka i M. Riabczuka obu poetów przek adaj  teraz
translatorzy m odzi: N. Sydiaczenko, N. Bi ocerkiwec, M. Kijanowska, N. Snia-
danko, O. Haleta.

Niestety, wspó czesny ukrai ski dyskurs krytycznoliteracki na temat twórczo ci
Szymborskiej, nawet w porównaniu z t umaczeniami, wygl da na niepe ny. Nale-
y wi c po wi ci  wi cej uwagi nielicznym przejawom tego rodzaju recepcji,

któr  nazywamy naukowo-publicystyczn . Zauwa my, e wszystkie wymienione
ni ej artyku y napisane s  po 1996 roku, który mo emy okre li  jako prze omowy
dla rozwoju ukrai skiej recepcji twórczo ci poetki. Przede wszystkim pojawi y
si  notatki po otrzymaniu przez Szymborsk  Nagrody Nobla36, a do publikacji
w czasopismie „Wseswit” twórczo ci noblistki (wybór z tomików Ludzie na
mo cie i Widok z ziarnkiem piasku) t umaczka N. Sydiaczenko do czy a swój
artyku  pod tytu em Iz kowczeha poeziji W. Szymbors’koji37, który mia  by  dla
odbiorcy ukrai skiego pewnym wprowadzeniem w wiat twórczo ci poetki. Jesz-
cze raz do poezji W. Szymborskiej N. Sydiaczenko wróci a w 1998 roku, kiedy
zanalizowa a Obrazy czasu w tworczosti W. Szymbors’koji. Jeden z numerów
niezale nego czasopisma kulturologicznego „Ji” jest „ca kowicie po wi cony
»polskiemu ladowi« w ukrai skiej historii, kulturze, filozofii i yciu politycz-
nym”38, a jego ok adk  zdobi portret Szymborskiej. W spisie publikacji numeru
odnajdujemy przet umaczony referat, wyg oszony przez poetk  na uroczysto ci
wr czenia Nagrody Nobla oraz artyku  autorstwa O. Nachlik Filosofs’ko-
-poetycznyj dyskurs W. Szymbors’koji39. W tym e 1997 roku, L. yryk opubliko-
wa a artyku Korolewa poetiw40. czy te publikacje odbiór poezji Szymborskiej

36 M. Su yma, Pols’ka poetka W. Szymbors’ka – laureat Nobeliws’koji premiji, „Ho os Ukrajiny”
1996, nr 206, s. 16.

37 N. Sydiaczenko, Iz kowczeha poeziji W. Szymbors’koji, „Wseswit” 1997, nr 12, s. 44–46.
38 Nezale nyj kulturolohicznyj czasopys „Ji” 1997, nr 10, s. 4–168.
39 O. Nachlik, Filosofs’ko-poetycznyj dyskurs W. Szymbors’koji, Nezale nyj kulturolohicznyj cza-

sopys „Ji” 1997, nr 10, s. 45.
40 L. yryk, Korolewa poetiw, „Ha yczyna” 1997, nr 76, s. 7.
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w uj ciu filozoficznym. Akcentowany jest ogólnoludzki wymiar jej poezji, jej
refl ksja nad wiecznymi warto ciami ontologicznymi. Ciekawe z perspektywy
recepcji ukrai skiego znawcy poezji Szymborskiej jest stanowisko m odego po-
ety, literaturoznaucy N. Fedoraka, który w gazecie „Literatura plus” pisze:

W jaki sposób odbiera  poetk ? Oczywi cie, przede wszystkim przeczyta  jej poezje. Gdy
to zrobi em, nie poczu em si  zdziwiony. I przyczyna tkwi nie tylko w nie bardzo wysokiej
jako ci wydanych t umacze  [chodzi tu o zbiór Pid odnijeju zirkoju – przyp. O.S.], na szcz -
cie podane s  tam te  teksty orygina u. Tkwi natomiast w tym, e czytaj c W. Szymborsk ,

od czasu do czasu my la em – czy mo na to nazwa  poezj ?41

Wyja ni  takie uj cie twórczo ci poetki mo na tym, e teksty Szymborskiej li-
teraturoznawcy ukrai scy cz sto kwalifikuj  jako eseistyk  graficznie ukszta to-
wan  w form  wiersza. Chyba w a nie to czyni j  niespecjalnie blisk  cz ci
odbiorców ukrai skich, którzy przyzwyczajeni s  do poezji melodyjnej, emocjo-
nalno-lirycznej. Ale literatura, a szczególnie poezja, przewiduje mnóstwo inter-
pretacji i adna z nich nie mo e by  wyczerpuj ca.

Znacznie pó niej, m ody t umacz i literaturoznawca A. Saw nec w pi mie
„Krytyka” (2003 rok) podaje do  gruntowny opis ró nych przejawów ukrai -
skiej recepcji poezji Szymborskiej w artykule zatytu owanym Wis awa Szym-
bors’ka: rozfasowano w Ukrajini42[Wis awa Szymborska: fasowano na Ukrainie].
W asnej interpretacji poezji noblistki jest po wi cone jeszcze jedno opracowanie
autorstwa N. Sydiaczenko43. Wspomniany wy ej A. Sawenec w 2007 roku opu-
blikowa  monografi  zawieraj c  dok adn  analiz  hermeneutyczno-dyskursywn
utworów Szymborskiej. Jest to pierwsza nies ychanie wa na praca naukowa od lat 90.
Nie uwidacznia ona jednak ca ego skomplikowanego obszaru zjawisk zwi zanych
z recepcj  utworów autorki przez odbiorców ukrai skich. Dla pe nego przedstawienia
odbioru twórczo ci Szymborskiej przez czytelnika ukrai skiego brakuje w literaturo-
znawstwie ukrai skim mi dzy innymi bada  po wi conych analizie tego, co wiedz
o tej autorce wspó cze ni czytelnicy przeci tni (np. studenci, uczniowie), a tak e
w jaki sposób odbieraj  jej twórczo  na ró nych terenach Ukrainy.

Nawet ten krótki przegl d recepcji naukowo-publicystycznej wskazuje na bardzo
niejednoznaczny odbiór twórczo ci Szymborskiej na Ukrainie. Zreszt  i w Polsce
poetk  odbiera si  w ró ny sposób, mimo e ukazuj ce si  zbiory wierszy staj
si  prawdziwymi wydarzeniami. „Dzieje si  to niejako »obok« samej poetki,
która nigdy nie zabiega a o popularno , ani nie u atwia a zadania krytyce, lek-
cewa c dominuj ce tendencje artystyczne czy obowi zuj ce mody sezonowe.

41 N. Fedorak, S awa Wis awy. Po toj bik odnijeji zirky, „Literatura plus” 1998, nr 3, s. 3.
42 A. Sawanec, W. Szymbors’ka – rozfasowano w Ukrajini, „Krytyka” 2003, nr 6, s. 21.
43 N. Sydiaczenko, Interpretacija poezij W. Szymbors’koji w ukrajins’komu perekladi, w: H. Koczur

ta ukrajins’kyj pereklad, Kyjiw 2004, s. 194–198.
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Nie pojawia si  na spotkaniach autorskich, zachowuj c wobec nich sceptyczny
dystans, nie uczestniczy w festiwalach poetyckich czy zjazdach literackich” –
pisze W. Smaszcz w przedmowie Pierwsza dama polskiej poezji44 do tomu poezji
t umaczonej na j zyk ukrai ski pod tytu em Pid odnijeju zirkoju [Pod jedn
gwiazdk ]. Wydaje si  wi c, e swoj  popularno  poetka zawdzi cza wy cznie
odbiorowi wierszy bez adnych dodatkowych promocji w asnej twórczo ci, na-
wet je li pojawia si  przekonanie, e „Nobel” Szymborskiej tak naprawd  jest
wyrazem uznania dla zas ug ca ego pokolenia (dwaj utalentowani poeci Kamil
Baczy ski i Tadeusz Gajcy zgin li w roku 1944 podczas powstania warszawskie-
go), a nie samej laureatki.

Selektywna publikacja wierszy Szymborskiej, a tak e niewielka liczba opracowa
nie pozwalaj  czytelnikom ukrai skim w a ciwie zrozumie  t  twórczo  i odczyta
kody tej poezji. Je eli wi c chcia oby si  spróbowa  okre li  perspektywy dalszej
recepcji twórczo ci Szymborskiej, to trzeba stwierdzi , e powinna ona skupi  si  nie
tylko na wydaniu i interpretacji nowych zbiorów (na przyk ad Dwukropka czy Chwi-
li), ale tak e na dope nieniu ju  przet umaczonych zbiorów i zwi kszeniu uwagi lite-
raturoznawców tym fenomenem. Warte odnotowania jest to, e w roku 2005 zosta
przet umaczony na j zyk ukrai ski jeden z numerów wydawanego w Warszawie
miesi cznika „Nowa Polska” (w wersji rosyjskiej publikowany jest od roku 1999),
po wi cony tematyce ukrai skiej. W ród zamieszczonych artyku ów by  te  bardzo
ciekawy wywiad z Wis aw  Szymborsk Prorokiem by  nietrudno45.

Niestety prawie retoryczne pytanie stawia jeden ze wspó czesnych pisarzy
ukrai skich J. Prochas’ko:

Dlaczego jeszcze za ycia Mi osz nie sta  si  wa nym dla Ukrainy autorem? Wa nym je-
eli nie z przyczyn niezwyk ej popularno ci wiatowej, to przynajmniej dlatego, e jest naj-

wybitniejszym przedstawicielem kultury s siedniej, z któr  mamy tyle wspólnego, e prze-
wa nie tego nie zauwa amy? Znów stracili my szans  na t umaczenie, publikowanie i czyta-
nie – a wi c rozumienie Autora za ycia, które dzi ki Bogu by o d ugie (93 lata) […] Rzecz
bardziej dziwna ze wzgl du na to, e uosabia  wspólne dla tylu Ukrai ców do wiadczenie
[…] Dlaczego to do wiadczenie nie mia o odd wi ku?46

Odpowied  J. Prochas’ko widzi w tym, e „nasze czasy jeszcze nie nast pi y.
To, co by o i co jest dalej – to m cz ce miotanie si  w my leniu postradzieckim,
w jego problematyce yciowej, politycznej i intelektualnej, niemo liwo  wyj cia
za granic  tego paradygmatu, raz i na zawsze powiedziawszy ostatnie »adieu«
tym starym czasom”47. Mo e dlatego ksi k  zatytu owan 12 pols’kich esejiw

44 W. Smaszcz, „Persza dama pols’koji poeziji”. Peredmowa do „Pid odnijeju zirkoju” W. Szym-
bors’koji, Lwiw 1997, s. 5.

45 „Newa ko buty prorokom” Interwju z W. Szymbors’koju, „Nowa Polszcza” 2005, s. 73–76.
46 J. Prochas’ko, Bez Kuronia, bez Mi osza, „Krytyka” 2004, nr 9–10, s. 46.
47 Tam e, s. 46.
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[12 polskich esejów] otwiera rozdzia Dialog z Zachodom i esej Mi osza Pro
agoniju Zachodu. W przedmowie O. Hnatiuk pisze, e „esej niezale nie od tre ci,
przez swoj  form  i gatunek przeciwstawia si  ideologii totalitarnej […]. Gdy
okaza o si , e na Ukrainie nie wydano adnej ksi ki esejów polskiego autor-
stwa, u wiadomi am sobie […], e nale y da  czytelnikowi ukrai skiemu teksty,
które wydaj  mi si  podstawowe dla rozumienia tak s siedniego (polskiego), jak
i w asnego (ukrai skiego) do wiadczenia kulturalno-historycznego”48. Z ogrom-
nej ilo ci materia u zosta y wybrane przede wszystkim eseje, które niezale nie od
czasu swego powstania i dzi  brzmi  dla Ukrai ców bardzo aktualnie. Esej Mi o-
sza ukaza  si  w wersji ukrai skiej po raz pierwszy. Trzy lata pó niej, w 2004
roku, Mi osz zmar  i w a nie to sta o si  bezpo rednim bod cem do napisania
przez ukrai skich autorów nowych artyku ów. Jednak e nawet fakt zaciekawienia
poet  po jego mierci nie pobudzi  do aktywno ci ukrai skich wydawców. Pozo-
staje on autorem znanym przede wszystkim w ko ach akademickich, a wi kszo
wie o nim, w najlepszym wypadku, tyle, e jest jednym z noblistów. I nawet
w kilku artyku ach po wi conych badaniom twórczo ci Mi osza cz sto cytowane
s  t umaczenia rosyjskie (Licznyje obiazatelstwa: Izbrannyje esse o literature,
religii i morali i in.). Jest to przykre, ale jak s usznie pisze N. Sydiaczenko, sam
Mi osz odnosi  si  do takiego stanu rzeczy filozoficznie. Badacz pisa : „Wa n
cech  s awy jest jej iluzja, bo co cz owiekowi ze s ynnego imienia, je eli ci, któ-
rzy to imi  wymawiaj , nie zawsze wiedz , dlaczego ono jest znane”49. Charakte-
rystyczn  prostot  zachowania poety wobec innych i siebie, zauwa y a tak e
O. Zabu ko, twierdz c, e zawsze by  otwarty na dyskusj  nie tylko z rówie ni-
kami, ale te  z pisarzami nowych pokole  – w tym, na tematy bolesne dla siebie
i dla Polski. Twórczo  noblisty tworzy niepowtarzalny wiat, który wch on
dziwny rejestr wszystkiego, co wypada w yciu cz owieka. W ci gu d ugiej drogi
twórczej, która zacz a si  jeszcze przed drug  wojn wiatow , w czasie dwu-
dziestolecia mi dzywojennego, poeta pragn  zachowa  „wiar  filozoficzn ” –
wiar  w transcendentalno  jako wa n  cech  cz owiecze stwa. Taki osobliwy
wiatopogl d zosta  uformowany z magii dzieci stwa litewskiego i wychowania

katolickiego, z wyk adów religii w gimnazjum wile skim oraz z zaciekawienia
manicheizmem i metafizyk . A wi c motywy metafizyczne s  ci gle obecne
w utworach Mi osza i rodz  odpowiedni  semantyk  tworzenia obrazów50.

W jednym z numerów pisma „Dzerka o ty nia”, które pokazuje ukrai sk  re-
cepcj  noblisty nie tyle naukow , ile publicystyczn , zaakcentowano utracon
faktycznie mo liwo  odbioru poety w czasie jego ycia: „Polski poeta i noblista
Czes aw Mi osz zmar  w wieku s dziwym. Jednak uda o mu si  to, czego nawet

48 12 pols’kych esejiw, upor. O. Hnatiuk, Kyjiw 2001, s. 15.
49 N. Sydiaczenko Poet peremo enoho rozpaczu, „Wseswit” 2003, nr 5/6, s. 3–5.
50 Tam e, s. 4.
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nie oczekuje si  od poety – do ostatniego dnia ycia pozosta  twórc . […] Zbiór jego
utworów zostanie, poety i eseisty b d  uczy  w szkole, lecz nie b dzie ju  tego, zaw-
sze potrzebnego, efektu obecno ci poety51”. O w asnym do wiadczeniu odbioru poety
dzi ki obcowaniu z nim wspomina ukrai ski t umacz i poeta D. Paw yczko. Pisze
on, e podczas swojej go ciny u Mi osza w 2000 roku i prezentacji ukrai skiej
antologii polskiej poezji pod tytu em Dzwony zymoju [Dzwony zim ] Mi osz
zauwa y , i  bardzo a uje, e nie by  na Ukrainie i e zamierza przyjecha  do
nas. Ukraina by a dla niego krajem bardzo podobnym do Polski i z perspektywy
wspólnego do wiadczenia historycznego, i jednocze nie ze swoimi wyj tkowymi
cechami mentalno ci mieszka ców. Mo e dlatego w a nie Mi osz jest jednym
z pierwszych odkrywców fenomenu Europy Centralnej. T. Wozniak zauwa a:

Mi osz mimo, e by  obywatelem wiata, na pewno by  patriot  Europy rodkowej lub
Wschodniej. Ze wzgl du na to bardzo du o rzeczy zrobi  nie tylko dla Polaków, ale te  dla
wielu narodów, którzy mieszkaj  w Europie rodkowej. Jest jednym z tych, którzy pokazali
Europ rodkow  jako odr bne zjawisko, które ró ni si  od Europy Zachodniej, od wiata anglosa-
skiego, Stanów Zjednoczonych. I w tym sensie Mi osz jest równie  naszym pisarzem52.

Podsumowuj c, nale y zauwa y , e w a nie ten prawie niezauwa alny od-
d wi k twórczo ci jednego z wybitnych poetów w skali europejskiej wykazuje
stopie  naszego zniewolenia umys owego i wiadczy o tym, e dzisiaj wyraz
„wolno ” jest dla wielu z nas bardziej mitem, ni  cz ci  rzeczywisto ci.

Mijam wraz ze swoj  epok  – pisa  Czes aw Mi osz. Jego poezja by a poezj
d ugiego po egnania. Jednak poezja po egnania to nie poezja staro ci. „Staro
bowiem to manifest, jakim cz owiek oddziela si  od ycia, cz sto – od w asnej
odpowiedzialno ci za ycie innych”53 – pisa  W. Portnykow. Mi osz, który nigdy
nie rezygnowa  ze swojej misji humanistycznej, nie by  starym cz owiekiem na-
wet po 90 latach ycia, bo „nie oddziela  si  od ycia”. By o to co , co jest w a-
ciwe tylko wielkim klasycznym poetom przesz o ci.

51 W. Portnykow, Serpe . Mi osz, „Dzerka o ty nia” 2004, nr 24, s. 5.
52 www.radio.org.ua
53 W. Portnykow, Serpe . Mi osz, „Dzerka o ty nia” 2004, nr 24, s. 5.


