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DRUGA PO OWA XX WIEKU BY A CZASEM ISTOTNYCH ZMIAN W UK ADZIE GEO-
politycznym pa stw tej cz ci Europy, któr  nazywamy Europ rodkowo-
-Wschodni . Re ym totalitarny na d u szy czas zmieni  nie tylko map  tej cz ci
wiata, ale te  w du ym stopniu wyznaczy  kierunek kulturalnego rozwoju wielu

narodów, mi dzy innymi Ukrai ców i Polaków. Totalitaryzm móg  zapewni
sobie istnienie wy cznie w wypadku, kiedy by  realizowany nie tylko jako akt
polityczny, ale te  jako podwa anie dziedzictwa kulturowego i tradycyjnego
systemu warto ci. Jak zauwa a Czes aw Mi osz, „wzorcowy obywatel mia  poja-
wi  si  znik d, nie mie  ani tradycji, ani pami ci”1.

Cenzura radziecka na ró ne sposoby próbowa a ukszta towa  nowy typ „oby-
watela”, w którym nie by oby adnej indywidualno ci oraz poj cia osobistej
odpowiedzialno ci. Wi kszo  literatury tych czasów, tak polskiej, jak i ukrai -
skiej, staje si  marionetkowa, sztuk  stosowan , rodkiem propagandy. Natomiast
ci pisarze, którzy nadal poszukuj  w swojej twórczo ci rozwi za  problemów
egzystencjalnych, autorzy poruszaj cy problem Boga, miejsca cz owieka w uk a-
dzie spo ecznym, roli jednostki wobec historii – znajduj  si  w innym wymiarze:
staj  si  wygna cami we w asnym kraju. Trafiaj  wy cznie do intelektualistów,
którzy nie zgodzili si  na proponowany przez system model rzeczywisto ci. For-
muj  si  wi c co najmniej dwa kanony literatury – oficjalny oraz opozycyjny.
Ka dy ze swoim kr giem czytelniczym. Wyra nym przyk adem takiej dwupo-
ziomowej odr bno ci kulturowej, wyrazem inno ci w ramach paradygmatu tota-
litarnego jest twórczo  Zbigniewa Herberta.

1 Cz. Mi osz, Rodzinna Europa, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2001, s. 31.
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Recepcja twórczo ci Zbigniewa Herberta na Ukrainie jest interesuj ca i – po-
wiedzia abym – specyficzna z tego powodu, i  podobnie jak poeta polski, czytel-
nik ukrai ski mia  w wiadomo ci ju  uporz dkowany sposób pojmowania pro-
blemów egzystencjalnych, ewokowany przez wiadomo  postkolonialn . Dwaj
uczestnicy w akcie recepcji dzie a literackiego – autor i odbiorca – byli w podob-
nej sytuacji, bo ka dy z nich musia  wybiera . Pozostawanie poza wyborem:
zgoda czy sprzeciw dla intelektualisty czasów sowieckich by o niemo liwe.
Wspó czesny polski pisarz Stefan Chwin w eseju o Herbercie publikowanym
w „Gazecie Wyborczej” zaakcentowa  uznanie Herberta w Polsce jako autorytetu
moralnego, zauwa aj c przy tym, e by  to los wielu poetów, którzy byli skazani
na ycie w tej cz ci Europy. Skazani oni byli na s u b  jako przewodnicy naro-
du, nawet je li nie chcieli tego robi , marz c o pisaniu o wysokich i czystych
warto ciach. Dlatego twórczo  poety na Ukrainie jest odbierana przede wszyst-
kim w kategoriach wyboru – w skali osobistej oraz narodowej. Jest to bardziej
widoczne w porównaniu odbioru dzie  Herberta w krajach postkomunistycznych
oraz w tej cz ci Europy, która cz ciej odgrywa a rol  imperium ni  kolonii.

Odbiorcy, którzy nie maj  we wspólnej pami ci kulturowej do wiadczenia totali-
tarnej struktury pa stwowej, oczekuj  od utworu literackiego zwrócenia si  ku pro-
blematyce ogólnoludzkiej, czytaj  go z w czeniem do interpretacji minimalnego
kontekstu spo eczno-historycznego. Zreszt , jak pisze Mariusz Olbromski, autor przed-
mowy do ukrai skiego wydania wierszy poety, „dzie o Herberta wymaga od czytelnika
przygotowania, aby móg  zrozumie  liczne odno niki kulturowe. […] Mo na chyba
powiedzie , e w jakim  sensie, ka dy czytelnik ma »swego Herberta«”2.

H E R B E R T  J A K O  „ S Y M B O L  W I E L O K U LT U R O W O C I  L W O WA ”

Poeta wróci  do miasta, za którym t skni  przez ca e swoje ycie. Niestety, nie
by  to powrót fizyczny i o wiele pó niejszy ni  wola by poeta – Herbert zaistnia
we Lwowie w pami ci odbiorców wierszy.

Herbert i Lwów tworzyli dziwne po czenie – poeta cz sto wspomina  miasto
i by a to t sknota metafizyczna za ma  ojczyzn . Jak wskazuje Andrij Paw y-
szyn, „Herling-Grudzi ski pisze, e Herbert cz sto przyje d a  do niego, na po-
udnie W och, eby troch  pomieszka  w malutkich zabytkowych miasteczkach,

gdzie tygodniami mroczy  deszcz – tutaj najpe niej odczuwa  atmosfer  miasta
dzieci stwa, tutaj rodzi o si  natchnienie”3. Pisz c o Lwowie, poeta nie nazywa

2 M. Olbromski, Poeta wierno ci, w: Z. Herbert, Wybrani poeziji, prze . W. Dmytruk, Lwiw, Ka-
meniar, 2001, s. 8.

3 A. Paw yszyn, Z. Herbert jak symwo  lwiwskoho multykulturalizmu, „Nezale nyj kulturolohicznyj cza-
sopys »Ji«”. http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem27–07.htm [wszystkie t um. moje – O.N.].
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jednak tego miasta po imieniu. Czyni  tak zapewne nie tylko ze wzgl du na cen-
zur  w powojennej Polsce, ale te  z innych przyczyn. Mo na domy la  si , e
Lwów pe ni  dla poety rol  miejsca sakralnego, bardzo osobistego, które wy cz-
nie dzi ki nieobecno ci nazywania mo e tak  funkcj  wykonywa . A mo e mi-
styczny to strach przed powrotem do Lwowa, wypowiedziany w wierszu Pan
Cogito my li o powrocie do miasta ojczystego, strach, e mo na „zobaczy  drogie
sercu miasto zsowietyzowane, okradzione z w asnej niepowtarzalnej identyczno-
ci”4. Mog o by  tak, poniewa  Lwów by  dla Herberta „artystycznie i ideowo

ubogacony, a zarazem przemieniony. Sta  si  w ko cu obrazem miasta pisanego
przez du e M. Miasta »bez granic i kresu« – symbolu ca ej kultury ródziemno-
morskiej i tych warto ci, które s  dla tej kultury najcenniejsze”5. Inn  przyczyn
ci g ego pojawienia si  w utworach Herberta obrazu „miasta bez nazwy” odnaj-
duje ukrai ska literaturoznawczyni Olga ukjanenko, pisz c: „Historia zrobi a
z poety wygna ca. St d panuj cy w jego utworach motyw »utraconego domu«,
»miasta bez nazwy«, »miasta zamkni tych drzwi«. Oczywi cie, tym miastem by
Lwów, gdzie poeta urodzi  si  i mieszka  przed wojn ”6.

Z kolei w a nie Lwów dzi ki swojej syntezie wielu kultur w pewnym stopniu
przyczyni  si  do powstania uniwersalnego kodu Herberta, do ogólnoeuropejsko-
ci jego twórczo ci – przekonuje lwowski t umacz dzie  poety Andrij Paw yszyn

i to miasto jest chyba jedynym ukrai skim miastem, gdzie znajdziemy oprócz
edycji przek adów dzie  Herberta jeszcze inne przejawy recepcji jego twórczo ci.
S  to mi dzy innymi liczne wystawy zorganizowane w ci gu kilku ostatnich lat.
W 2002 r. odby y si Dni Zbigniewa Herberta we Lwowie, które rozpocz y si
sesj  naukow  na Uniwersytecie Lwowskim. O Herbercie mówili Polacy i Ukra-
i cy, przyjaciele poety i badacze jego spu cizny. Ukrai ski poeta i krytyk Paw y-
szyn stwierdzi :

poezja Herberta nie b dzie dla ukrai skich czytelników egzotyczna, bo podobny ton – kon-
sekwentnego heroizmu – odnajduj  oni w twórczo ci ukrai skich pisarzy opozycyjnych
z pokolenia lat sze dziesi tych XX wieku. Herbert ma na Ukrainie brata bli niaka – poet
Wasyla Stusa, zam czonego w sowieckim agrze w 1985 roku7.

Poeta ukrai ski nie zd y  zobaczy  wymarzonej Ukrainy niepodleg ej, nato-
miast polski poeta odczu , czym jest wolno  i demokracja, aczkolwiek pisa , e
jest tym w pewnym stopniu rozczarowany:

4 A. Paw yszyn, Z. Herbert jak symwo …
5 M. Olbromski, Poeta wierno ci…, s. 24.
6 O. ukjanenko, Poetyczni obrazy Zbigniewa Herberta, „Problemy s owjanoznawstwa” 2001, nr

52, s. 135.
7 Zbigniew Herbert i Lwów. Wydanie specjalne w 80. rocznic  urodzin poety (1924–2004):

http://www.lwow.com.pl/spotkania/herbert/herbert.html.
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Najwa niejsz  jest nieufno , a mnie jej nie brakuje. Mój zwi zek z rodakami przypomina
nieudane ma e stwo. Po kilku latach si y mnie opu ci y i powiadam: Dosy . egnajcie.
Zrobi em co mog em, odchodz  z czystym sumieniem. Prawda jest taka, e oni mnie zdra-
dzili, duchowo, nie fizycznie: mówi  o ród ach mojej poezji. Ton  w zalewie g upoty8.

Uroczysto ci oficjalne zako czy o otwarcie w Pa acu Sztuki wystawy Epilog burzy,
przygotowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

W 2008 r. podczas XV Forum wydawców odby  si  III Festiwal Literacki
z wystaw  po wi con  twórczo ci Herberta: Ksi  s owa, a w 2009 r. zosta a
zorganizowana wystawa pod symbolicznym tytu em Zbigniew Herbert. Powrót
do Lwowa, na której by y przedstawione portrety oraz autoportrety z archiwum
pisarza, fragmenty jego listów, poezji, rozmów z wybitnymi postaciami kultury
polskiej i europejskiej.

Osobna cz  przedmowy do lwowskiej edycji Wybranych poezij z 2001 r. jest
po wi cona rozmy laniom o tym, i  „teraz, gdy otwarto nam wszystkie drzwi do
skarbca Herbertowskiego dzie a, mo na spróbowa  odpowiedzie  na pytanie, co
ten, jeden z najgenialniejszych pisarzy drugiej po owy XX wieku, zawdzi cza
Lwowowi? Jaki obraz miasta zostawia w swych utworach potomnym?”9. Prób
odpowiedzi na te pytania mo na b dzie odnale  wkrótce w ksi ce o Herbercie
i Lwowie10 autorstwa Paw yszyna, który, chc c przybli y  poet  czytelnikom
ukrai skim, wykorzystuje monografie, archiwa i rozmawia z osobami, którzy
znali Herberta nie tylko jako pisarza, ale te  jako cz owieka.

T W Ó R C Z O H E R B E R TA  W  T U M A C Z E N I A C H  U K R A I S K I C H

W Ukrainie radzieckiej proza i poezja Herberta by y prawie nieznane. Jego twór-
czo  po wyst pieniach antyre ymowych na pocz tku lat 70. i podpisaniu „Listu 59”
zosta a zabroniona, a zakaz sta  si  jeszcze ostrzejszy wskutek roli, któr  niezad ugo
poeta odegra  w ruchu „Solidarno ”. W latach 60. i 70. XX w. nieliczne wiersze
Herberta pojawiaj  si  w wersji ukrai skiej wy cznie w periodykach, mi dzy innymi
w czasopi mie „Wseswit”11. Warto zauwa y , e w s siedniej Rosji pierwsze prze-
k ady utworów poety pojawi y si  w czasopi mie „Inostrannaja literatura” te  w la-
tach 70. autorstwa znanego t umacza W. Brytaniszskiego, który po tej pierwszej pu-
blikacji zd y  jeszcze kilkakrotnie je opublikowa  gdzie indziej. Natomiast nie znaj-

8 Cyt. za: A. Alwarez, Nie walczysz, to umierasz, w: Poznawanie Herberta, wybór i wst p A. Fra-
naszek, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998, s. 28.

9 Tam e, s. 17.
10 B. Rafalska, Zbigniew Herbert – Lwów zawsze b dzie si  nim szczyci , „Lwowskie Spotkania”,

pa dziernik 2004, s. 6.
11 Z. Herbert. Poeziji, „Wseswit” 1976, nr 5–6, s. 43–45.
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dziemy nazwiska poety w Sowieckom encyk opediczeskom s owarie (1988) czy
w Ukrajin's'kij literaturnij encyk opediji (1988). Cenzura radziecka zakaza a w cze-
nia utworów Herberta do Antologii polskoji poeziji, opublikowanej w 1979 roku pod
redakcj  wybitnego t umacza Hryhorija Koczura. Polski poeta, który w tym momen-
cie mia  za sob  publikacj  kilku zbiorów i uznanie krytyków, pozosta  dla nielicz-
nych odbiorców ukrai skich (bior c pod uwag , e czasopismo „Wseswit” jest raczej
znane w ród mi o ników literatury) autorem kilku wierszy o neutralnej wobec panu-
j cego re ymu tre ci. Twierdzenie krytyka ukrai skiego, e „wskazuje to na strach,
jaki czu  re ym totalitarny przed prawd  Herberta”12, uwidacznia bardzo wa n  rzecz:
odbiorca ukrai ski bardzo dobrze wyczuwa  akcentowany przez poet  konflikt: poeta
(szerszej – cz owiek my l cy) a w adza komunistyczna (szerzej – w adza totalitarna).
Wracaj c do listy wydanych t umacze , warto doda , e dopiero w latach 90. Koczur
opublikowa  w kilku periodykach dokonane 20 lat wcze niej t umaczenia poezji
Herberta13. Jeszcze raz t umaczon  przez Koczura poezj  Herberta, mianowicie G os,
Napis i Testament14, mo na znale  w czasopi mie „Dnipro” z roku 2004. Osobno
nale y wymieni  t umaczenia poezji Herberta przez Stanis awa Szewczenk , ponie-
wa  w latach 90. kilka z nich wydano w czasopi mie przeznaczonym dla nauczycieli
szkó rednich15, wi c m ody czytelnik po raz pierwszy mia  okazj  zapozna  si
z jednym z najwybitniejszych poetów polskich XX wieku. W tym samym 1996 roku
swoje przek ady Herberta zaproponowa  Wasyl Machno, publikuj c pi  wierszy
w periodyku „Forum”16.

W periodykach z drugiej po owy lat 90. t umaczenia utworów Herberta najcz -
ciej pojawia y si  na amach czasopisma „Ji”, którego jeden numer (z 1998 r.)

by  prawie w ca o ci po wi cony twórczo ci poety17. Za kilka lat redaktorzy
czasopisma znów kilkakrotnie wróc  do Herberta – w 2002 r.18 oraz w 2003 r.19.
Warto zaakcentowa  wag  tych wszystkich przek adów, poniewa  prawie przez
10 lat (od 1991 po 1998 r.) by y one jedynym przejawem obecno ci poety
w ukrai skim kr gu kulturowym.

W pierwszej z okresu niepodleg o ci Ukrainy antologii poezji polskiej Tomu
szczo wony suszci (Dlatego, e s , 1996) twórczo  Herberta jest zaprezentowana

12 50 polskych poetiw. Antolohija polskoji poeziji, prze . D. Paw yczko, Kyjiw, Osnowy, 2001, s. 385.
13 Poety Polszczi w perekladi Hryhorija Koczura, „Wseswit” 1995, nr 8–9, s. 71–92.
14 Z. Herbert, Zapowit. Ho os. Napys, prze . H. Koczur, „Dnipro” 2004, nr 9/10, s. 11–12.
15 Z. Herbert, Poeziji, prze . S. Szewczenko, „Wseswitnia literatura w serednich nawczalnych za-

k adach Ukrainy” 1996, nr 12, s. 58.
16 Z. Herbert, Poeziji, prze . W. Machno, „Forum” 1996, cz. 1, s. 61–66.
17 Z. Herbert, Pan Kogito dumaje pro powernennia do ridnoho mista, Natiurmort z wudy om, Li ko

Spinozy, prze . A. Wiszniauskas, „Nezale nyj kulturolohicznyj czasopys »Ji«” 1998, nr 10.
18 Z. Herbert, Korol muraszok, Antej; W. Dmytruk, „Nezale nyj kulturolohicznyj czasopys »Ji«”

2002, nr 26.
19 Z. Herbert, Raport z ob o enoho mista, „Nezale nyj kulturolohicznyj czasopys »Ji«” 2003, nr 29.
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kilkoma utworami: Przes anie Pana Cogito, Dwie krople, Dom, Mama, które
cz sto uznaje si  za programowe dzie a poety. Jest to oczywi cie raczej szansa
wst pnego zapoznania si  z twórczo ci  tego autora, ni  jej obraz. Wymienione
wiersze s  najbardziej popularnymi utworami poety, które zna wi kszo  polskich
czytelników i do których – jak wskazuj  polscy badacze – bogata i ró norodna
spu cizna Herberta cz sto, niestety, redukuje si  w wiadomo ci tych e czytelni-
ków. Wa no  wymienionego zbioru przejawia si  przede wszystkim w jej dwu-
j zyczno ci, poniewa  wszystkie poprzednie antologie, mi dzy innymi Koczura
(1979), zawiera y wy cznie t umaczenia. Niestety, nie ma w zbiorze nawet krót-
kich wzmianek o przedstawionych autorach, a opublikowana zosta a tylko ogólna
przedmowa. Jej autorka Natalia Sydiaczenko skupia swoj  uwag  na wskazaniu
czytelnikowi problemów, z którymi musi zmierzy  si  t umacz, podejmuj c prac
nad t umaczeniami z j zyka polskiego. W swojej recenzji antologii Lesia Wach-
nina pisze, e „utwory zosta y dobrane zgodnie z gustem t umacza i redaktora –
s  to najbardziej charakterystyczne i warto ciowe teksty, które prezentuj  polsk
kultur  poetyck  ró nych czasów historycznych”20.

Po do  d ugiej przerwie zosta a wydana antologia 50 polskych poetiw (50 pol-
skich poetów, 2001) w t umaczeniu Dmytra Paw yczki. Zawiera a ona 25 utwo-
rów Herberta, m.in.: Przestanek, Zdj cie, Przebudzenie, Mona Liza, Tren Fortyn-
brasa, Pan Cogito i czysta my l, Dusza Pana Cogito, Odczucie identyczno ci i in.
Po krótkiej nocie biograficznej Paw yczko wskazuje i  „poezja Herberta od-
zwierciedla stosunek cz owieka XX wieku do europejskich tradycji kulturalnych,
do problemów historii oraz mitologii utrwalonych w ogólnoludzkich zasadach
moralnych”21, czyli akcentuje przede wszystkim Herbertowskie rozmy lanie
o problemach ca ego cz owiecze stwa, pomijaj c jakiekolwiek sugestie interpre-
tacyjne dotycz ce antytotalitarnej problematyki utworów poety. Mimo e t umacz
mia  spore do wiadczenie w t umaczeniu z j zyka polskiego, przek ady Paw ycz-
ki jednak zosta y skrytykowane przez Wiktora Dmytruka, tak e t umacza, który
wskazuje m.in. na odmienno  w wersyfikacji Herberta i Paw yczki (orygina y s
napisane wierszem wolnym, natomiast przek ady s  rymowane). Wskazuje rów-
nie  oprócz tego, e

w poezji Dmytra Paw yczki, który sam te  jest poet , nie znajdziemy wierszy przyprawio-
nych humorem lub ironi , dlatego niewskazani s  mu poeci z ironicznym zmys em, bo s  mu
obcy. A Herbert jest poet  ironicznym. […] Dlatego zosta y teksty – znikn y wiersze, znik-
n  nastrój, pó tony, niewymówione aluzje, znikn a poezja. I zosta o pytanie: dlaczego Her-
berta nazywaj  wielkim poet ?22

20 L. Wachnina, Nowa antolohija polskoji poeziji, „Wseswit” 1997, nr 5/6, s. 179–180.
21 50 polskych poetiw. Antolohija polskoji poeziji…, s. 385.
22 W. Dmytruk, Herbert w ukrajin'skych perek adach, „Neza e nyj kulturolohicznyj czasopys »Ji«”:

http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem27–07.htm.
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By o to wi c pierwsze do  obszerne przedstawienie cz ci spu cizny polskie-
go poety, mimo to jednak jako  przek adów mog a budowa  u odbiorców ukra-
i skich do pewnego stopnia zniekszta cony obraz swoisto ci i oryginalno ci wier-
szy Herberta.

Wydana w tym samym roku dwuj zyczna antologia D wi ki polskiej lutni
(2001) zawiera a niestety tylko dwa utwory Herberta: Pan Cogito i czysta my l
oraz Zasypiamy na s owach, bez adnego poprzedzaj cego s owa t umacza.
Osobno o poecie wspomina autor przedmowy Rostys aw Radyszewski, nazywa-
j c cykl poezji Herberta Pan Cogito „kodeksem etyki bohaterskiej, tragicznym,
egzystencjalnym oraz historiozoficznym uj ciem losu cz owieka”23. Warto doda ,
e we wspomnianej antologii 50 polskich poetów znajdziemy równie  wzmiank

o cyklu po wi conym Panu Cogito w wypowiedzi Paw yczki, który traktuje
bohatera lirycznego jako „cz owieka my l cego i wskutek swego my lenia –
cz owieka istniej cego”. „Jest to uniwersalny obraz cz owieka XX wieku – pisze
Paw yczko – smutnie zapatrzonego w sens istnienia, cz owieka duchowo roz-
dwojonego i w a nie przez to g boko cierpi cego”24.

W 1996 roku zosta a wydana pierwsza osobna edycja t umacze  poezji Her-
berta autorstwa Wasyla Machny25. Autorem wst pu jest znany polski literaturo-
znawca Bogus aw Baku a, który by  po rednikiem mi dzy Herbertem a t uma-
czem. W wywiadzie Machno t umaczy, e w twórczo ci polskiego poety zainspi-
rowa o go „dziwne po czenie s owia skiej emocjonalno ci i racjonalizmu za-
chodniego, katolickiej oraz bizantyjskiej kultury, g bokiej my li filozoficznej
oraz ironicznego pogl du na wiat”26. O swoim do wiadczeniu t umaczenia utwo-
rów Herberta Machno pisa  te  w kilku artyku ach27. T umacz nie chcia  przek a-
da  poezji dos ownie, poniewa  imponowa  mu raczej taki rodzaj czy metoda
translacji, w której t umacz ma mo liwo  interpretacji tekstu. Chyba w a nie
dlatego nazwa  ksi k Perek ady i perespiwy. Jego przek ady s  wi c do pewne-
go stopnia ukrainizowane. Natomiast to do  powa ne odchodzenie t umacze
Wasyla Machny od orygina u bardzo krytycznie ocenia wspomniany ju  lwowski
t umacz Wiktor Dmytruk, pisz c:

T umaczenia te zosta y zrobione przez osob , która ma bardzo przybli one poj cie o j zy-
ku polskim; czytaj c tekst, t umacz go nie rozumie, nie rozumiej c – zaczyna wymy la  co

23 R. Radyszewskyj, Peredmowa. w: Peredzwony polskoji lutni, prze . W. Hucalenko, Kyjiw, War-
ta, 2001, s. 35.

24 50 polskych poetiw. Antolohija polskoji poeziji…, s. 385.
25 Z. Herbert, Struna swit a, prze . W. Machno, Ternopil, Lileja, 1996.
26 W. Machno, Samotnist' najbilsze blaho ludyny, kotra chocze zberehty sebe: http://www.rastko.rs/

rastko-ukr/umetnost/knjizevnost/studije/vmahno-intervju_ukr.html.
27 W. Machno, Zbigniew Herbert: estetyka i etyka, „Literatura Plus” 2002, nr 3 (38), s. 6.;

W. Machno, Dwa eseji, „Literatura Plus” 2002, nr 3 (38), s. 7.
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takiego, czego w ogóle nie ma w tym wierszu, a potem pisze: Zbigniew Herbert, t umaczenie
z polskiego28.

Podobnie krytycznie wypowiada si  o jako ci przek adów Machny autor ukra-
i skich t umacze  prozy Herberta A. Paw yszyn29. Nale y wi c stwierdzi , e
wydano edycj  do  sporej cz ci utworów poety, której mo emy postawi  pyta-
nie: czy jest to ten prawdziwy Herbert, z odczytanymi aluzjami, umiej tnie znale-
zionymi ekwiwalentami w j zyku ukrai skim i najwa niejsze – czy zosta a
uchwycona dominanta jego wierszy – ironia?

W 2001 roku Dmytruk zaproponowa  czytelnikowi ukrai skiemu jeszcze pe -
niejsz  wersj  przet umaczonych poezji Herberta, wydaj c Wybrani poeziji30.
Ksi ka by a dwuj zyczna (teksty w oryginale oraz t umaczeniu) i zawiera a
wybrane wiersze ze wszystkich wydanych zbiorów poety. W przedmowie Poeta
wierno ci jej autor Mariusz Olbromski, wskazywa  odbiorcy ukrai skiemu na
ci g  aktualno  rozpatrywanych przez poet  problemów:

To odwaga intelektualna, samodzielno  poszukiwa , delikatnie skrywana za wieloma
kreacjami bogata uczuciowo . Wiedza i ró norodno  tematyczna po czona z potrzeb  ci -
g ego poszukiwania i mówienia prawdy. Mo e w a nie wszystko to sprawia, e utwory Her-
berta, pisane pi , dziesi  czy dwadzie cia lat temu nie trac  swej odkrywczej aktualno ci
i fascynuj  coraz to nowych czytelników w Polsce i w wielu krajach wiata31.

W ksi ce tej zosta y zebrane najbardziej interesuj ce i reprezentatywne utwory
Herberta. Pozytywnie ocenia wydanie Andrij Paw yszyn, który uwa a, e w a nie
t umaczenia Dmytruka najlepiej przekazuj  duchowo  Herberta32. Podobn
opini  wypowiedzia a redaktorka naczelna gazety „Lwowskie spotkania” Bo ena
Rafalska33.

O szczególnej wra liwo ci ukrai skiego odbiorcy na utwory poety mówi Ma-
riusz Olesiewicz, autor polskiej recenzji t umacze  Dmytruka, pisz c: „Ukraina,
demokratyzuj ca si  od lat 90., prze ywa obecnie te same lub podobne problemy
zwi zane z warto ciami ycia zbiorowego i jednostkowego”34. Na szczególn
uwag  czytelnika, twierdzi recenzent, zas uguje wiersz Próba rozwi zania mito-

28 W. Dmytruk, Zbigniew Herbert w ukrajin'skych…, http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/
2000/sem27–07.htm.

29 A. Paw yszyn, Zbigniew Herbert – l k na bezw ad my lowy, „Lwowskie Spotkania”, pa dziernik
2004, s. 7.

30 Z. Herbert, Wybrani poeziji, prze . W. Dmytruk, Lwiw, Kameniar, 2001.
31 M. Olbromski, Poeta wierno ci. Przedmowa,… s. 6.
32 A. Paw yszyn, Zbigniew Herbert – l k na bezw ad…, s. 7.
33 B. Rafalska, Powrót do Miasta. Dni Z. Herberta we Lwowie (16–17 marca 2002 r.), „Lwowskie

Spotkania”, pa dziernik 2004, s. 15.
34 M. Olesiewicz, Ukrai ski wybór wierszy Z. Herberta, w: Poznawanie Herberta, wybór i wst p

A. Franaszek, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1998, s. 232.
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logii, w której poeta sygnalizuje zmian wiadomo ci spo ecznej, „odchodzenie
od tradycji, skoro ju  i bogowie mog  czu  si  niepotrzebni. Sk din d nap ywaj
z Ukrainy g osy o tym, e to w a nie tradycja ma by  spoiwem spo ecze stwa czy
narodu, st d wysi ki, aby zrehabilitowa  j zyk ukrai ski i dawne zwyczaje”35.

T umacz Andrij Paw yszyn prawie 20 lat pracowa  nad t umaczeniem trzech
tomów esejów Herberta. W 2008 roku praca ta zaowocowa a pierwszym osob-
nym wydaniem ukrai skiej wersji eseistycznej spu cizny poety36. Nale y zauwa-
y , e po raz pierwszy z Herbertem eseist  czytelnik ukrai ski móg  zapozna

si  dzi ki t umaczeniu utworu Arl w zbiorze polskiej eseistyki pod tytu em 12
pols’kych esejiw37. Osobna edycja esejów mog a przyczyni  si  do kszta towania
u odbiorców ukrai skich obrazu Herberta. Ale jak pisze t umacz, „wydanie ksi -
ek w niewielkiej edycji – kilka tysi cy na wielomilionowy naród to bardzo ma o.

Ludzie nadal pozostaj  w granicach starych dyskursów, które rodz  w m odzie y
ca kiem konserwatywne, przestarza e uj cie przesz o ci i wspó czesno ci, etyki
oraz estetyki […]”38.

Autorzy recenzji wydania wskazuj  natomiast, e udanym przedsi wzi ciem
jest w czenie do tekstu charakterystycznych elementów dialektów zachodnio-
ukrai skich, a tak e nota biograficzna o Herbercie, która pomaga zrozumie  tek-
sty szkiców w zestawieniu z t em historycznym, na którym one si  pojawi y.

Publikacja esejów Herberta by a bod cem do powi kszenia obszarów ukrai -
skiej recepcji krytycznoliterackiej twórczo ci pisarza. Przed wydaniem wymie-
nionych trzech tomów, pomimo recenzji wydawanych zbiorów poezji Herberta,
pojawi y si , mimo i  nieliczne, to jednak wa ne z punktu widzenia miejsca ich
pojawienia, rozprawy. Mam na my li to, e wi kszo  artyku ów o dzie ach Her-
berta zosta a napisana przez ukrai skich dziennikarzy i by a opublikowana
w powszechnie znanych oraz czytanych gazetach i czasopismach, które cz sto s
opiniotwórcze dla ogó u czytelników ukrai skich. Nale y jednak doda , e po-
mimo kilku rozpraw krytycznoliterackich twórczo  polskiego poety do dzi
pozostaje poza uwag  literaturoznawców ukrai skich. Bodaj jedyn , gruntownie
analizuj c  osobliwo ci poetyki pisarza, fenomen po czenia dóbr tradycyjnych
kultury humanistycznej z awangard  wspó czesnej techniki poetyckiej, jest ukra-
i ska literaturoznawczyni Olga ukjanenko, która skupia swoj  uwag  badawcz
na zagadnienaich mitu – symbolu – fatum, idylli oraz losu.

W niezwykle ciekawym artykule Zbigniew Herbert jak symwol lwiws’koho
multykulturalizmu jego autor Andrij Paw yszyn, szukaj c paraleli pomi dzy

35 Tam e, s. 234.
36 Z. Herbert, Warwar u sadu. abirynt bila moria. Natiurmort z wudy om, prze . A. Paw yszyn,

Kyjiw, Duch i Litera, 2008, s. 236, 216, 164.
37 Z. Herbert, Arl, w: upor. O. Hnatiuk, 12 polskych esejiw, Kyjiw, Krytyka, 2001, s. 65–82.
38 I. Czuhajewa, "Prometejiws'ka robota" Andrija Paw yszyna, „Wysokyj wa ”, 15 grudnia 2008.
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Lwowem a tak cz sto obecnym w twórczo ci Herberta symbolicznym poj ciem
miasta jako obszaru niepodleg ej kultury europejskiej, k adzie nacisk na bezkom-
promisow  antykomunistyczn  postaw  ideow  poety, twierdz c, e „poeta nigdy
nie czu  si  politykiem i nie identyfikowa  siebie z pewnym ruchem politycznym,
chocia  mia  ca kiem okre lone (i do  bezkompromisowe) przekonania politycz-
ne. Na emigracji przede wszystkim zajmowa  si  twórczo ci  i pisa , e by o to
jego najwi kszym powo aniem i najwi kszym przeznaczeniem”39.

Podsumowuj c, nale y osobno zaakcentowa  rol  publikacji o Herbercie
w ukrai skich wydaniach periodycznych, poniewa  dopiero od kilku lat mo emy
nareszcie mówi  o ogólnoukrai skim, a nie markowanym geograficznie odbiorze
twórczo ci polskiego poety. Zwyk y czytelnik ma do przeczytania nie g boko
przeanalizowany z punktu widzenia aparatu literaturoznawczego tekst – reakcj
na przeczytane utwory, lecz bardziej tekst – refleksj , subiektywny odbiór i ujaw-
nienie tego, co wyda o si  autorowi takiego typu wypowiedzi najbardziej wa ne.
Wa ne przede wszystkim dla tego ogó u czytelników, dla których ta publikacja
jest przeznaczona, czyli innymi s owy – przeci tnych odbiorców ukrai skich.

Cz sto w artyku ach z gazet oraz czasopism by y analizowane postawa poety
i jego uj cie roli jednostki ludzkiej w uk adzie spo ecznym40. O w asnym odbio-
rze eseistyki Herberta pisze O eksandr Bojczenko. Wed ug jego opinii tytu  zbio-
ru esejów Barbarzy ca w ogrodzie

symbolicznie wyznacza ogóln  ide  ca ej eseistyki Herberta: by  wschodnioeuropejczykiem,
znaczy by  od urodzenia barbarzy c  w ogrodzie kultury wiatowej. Jednocze nie nazwa ta
nie jest te  pozbawiona ironii, przecie  u wiadomienie swego barbarzy stwa to pierwszy
krok na drodze do jego zwalczenia. Tych kroków Herbert robi  na tyle du o, e zostawi  za
sob  prawie wszystkich poetów drugiej po owy XX wieku. […] wiatopogl dowo mo emy
nazwa  Herberta stoikiem: w czasach, kiedy jego ojczyzna zanurza si  w nowe barbarzy -
stwo polityczne, a literatura europejska chórem mówi o absurdalno ci wiatu i bezsensowno-
ci ludzkiego istnienia, on do ko ca tkwi w obl onej twierdzy sztuki klasycznej41.

Szczególne upodobane poety do toposu kl ski oraz tematu fa szowania historii
przez zwyci zców omawia Ihor Czornowi  w artykule Cogito ergo sum. Zbigniew
Herbert42 oraz Natalka Sniadanko w artykule Herbert znowu w modi43.

Jednak w ród ukrai skich przejawów recepcji krytycznej utworów Herberta
mo na znale  takie lektury jego poezji, w których nie dostrzega si  potencja u

39 A. Paw yszyn, Z. Herbert jak symwo …
40 O. Ziobro, Mozajika yttia, „Wysokyj Zamok”, 1 kwietnia 2009.
41 O. Bojczenko, Zbigniew Herbert: "sy a smaku", „Mo odyj Bukowynec'”, 25 maja 2009.

www.molbuk.com/vnomer/kultura/18050-gerbert-sila-smaku.html.
42 I. Czornowo , Cogito ergo sum: Zbigniew Herbert, „Lwiws'ka Hazeta” 03.11.2006, nr 30 (30).
43 N. Sniadanko, Herbert znowu w modi, „Lwiws'ka Hazeta” 13. 07. 2007, nr 119 (189); I. Ku mina,

Poezija Zbigniewa Herberta powernu asia dodomu, „Lwiws'ka Hazeta” 31. 07. 2008, nr 119 (189).
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antytotalitarnego poety, hymnu na cze  klasycznych warto ci opartych na an-
tycznej i chrze cija skiej duchowo ci, a wi c – takiej twórczo ci, która podwa-
a a skonstruowany przez re ym system. „Czytaj c dorobek literacki Herberta,

mimowolnie dziwimy si , dlaczego nasz kraj by  pozbawiony mo liwo ci czyta-
nia tych utworów wcze niej, przecie  one w aden sposób nie dotycz  polityki,
kwestii spo ecznych lub zagadnie  pa stwowych. Natomiast ich dominant  jest
czysty zachwyt nad kulturowymi dobrami cywilizacji, tymi s ynnymi zabytkami,
które zachowa y si  w Europie”44 – pisze dziennikarka gazety „De ”.

Je li chodzi natomiast o t umaczenia utworów Herberta, to pojawienie si
w antologiach przek adów tych samych wierszy (np. cyklu o Panu Cogito) jest
pewn  pu apk . W wiadomo ci odbiorców ukrai skich na tyle bogata i ró no-
rodna twórczo  tego autora mo e zredukowa  si  w istocie do kilku tekstów.
T umaczenia Herberta to zawsze prywatna inicjatywa t umaczy ukrai skich,
którzy przy tym nie s  Polakami, ani nie maj  polskiego pochodzenia. Przekonani
s  oni, e dzie a tego pisarza niew tpliwie ubogac wiadomo  estetyczn
Ukrai ców, i – co najwa niejsze – nieco j  zmieni . Mam na my li tutaj t  poezj
i eseistyk  Herberta, w której podejmuje on bardzo bliskie dla czytelnika ukrai -
skiego kwestie: my (Europa postkomunistyczna) traktowani przez nich (Europa
Zachodnia) jako „ziemie puste”, bez tradycji i kultury. Z tej perspektywy jeste-
my skazani na – z jednej strony, ci g e udowadnianie, e istniejemy, z drugiej

za  – e jeste my inni, czyli – na patriotyzm.
Jak wida , Herbert wkroczy  w kr g czytelniczy Ukrai ców nie nagle, a stop-

niowo. Obecnie istnieje ukrai ski obraz niemal ca ej twórczo ci tego autora,
oprócz kilku dotychczas nieprzet umaczonych dramatów. Pozostaje zatem pyta-
nie: co dalej? Kiedy  Tadeusz Ró ewicz na pytanie, kto go teraz czyta, odpowie-
dzia : „Nikt. Jestem znany, moje ksi ki wydaj , lecz m odsze pokolenie czyta
co  zupe nie innego. Jestem dinozaurem we w asnym kraju”45. Nie zgadzam si
z tak  pesymistyczn  wizj ywota dzie  tych pisarzy w ród m odych czytelni-
ków, poniewa  jestem przekonana, e postawa niezmiennej uczciwo ci i moral-
no ci wobec rzeczywisto ci zawsze b dzie aktualna w ród ludzi my l cych. Co-
gito ergo sum!

O esia Nachlik, doktorantka Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im.
Iwana Franki. Przygotowuje prac  doktorsk  na temat: Recepcja literatury polskiej na Ukrainie
(1991–2005). Specjalizuje si  w tematyce estetyki receptywnej i dialogu mi dzykulturowego. Intere-
suje si  problematyk  ukrai skiego kanonu wspó czesnej literatury polskiej. Jest autork  artyku ów

44 O. Ho ub, Kulturolohiczni mandry, „De ”, 10 kwietnia 2009, nr 62.
45 Cyt. za: A. Alvarez, Nie walczysz, to umierasz…, s. 29.
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po wi conych zagadnieniom recepcji literatury polskiej na Ukrainie, publikowanych m.in. w Post-
scriptum Polonistycznym 2009, nr 1(3).
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa a (jako O esia Saczok): Mi osz i Szymborska na
Ukrainie. Z zagadnie  recepcji twórczo ci (t. 2, W kr gu znawców).

T H E R E C E P T I O N  O F  Z B I G N I E W  H E R B E R T ’ S W O R K  I N  U K R A I N E :
R E F L E C T I O N S  U P O N  A  M A N  A N D  H I S T O R Y

The article is devoted to an analysis of the reception of Zbigniew Herbert’s work in Ukraine during
the first years after regaining independence and in contemporary times. The author focuses on two
aspects of this reception: the translations and the scientific-journalistic discourse, which provide an
opportunity to reveal the uniqueness of the Polish writer to Ukrainian readers.


