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S O W A C K I  O D B I Ó R  T W Ó R C Z O C I

ZB I G N I E W A  HE R B E R T A

W SWOIM TEK CIE W OGÓLNYCH ZARYSACH PRZEDSTAWIAM RECEPCJ  TWÓRCZO CI
Zbigniewa Herberta na S owacji. Uwzgl dniam jej zasadnicze etapy, tzn. recepcj
w Czechos owacji, a nast pnie po transformacji ustrojowej i administracyjnej –
w Republice S owacji (od 1 I 1993 roku).

Tytu em wst pnej uwagi musz  zaznaczy , e w s owackiej prasie literackiej
(m.in. w czasopi mie „RAK” – „Revue aktualnej kultury”, w numerze 8. z 2006
roku) spotka em si  z opini  wyra aj c al, i  w polskich bibliografiach nierzad-
ko brakuje pe nej informacji o przek adach rodzimej literatury na terenie S owa-
cji. Dotyczy to tak e twórczo ci Herberta. Z obserwacj  t  trzeba si  zgodzi .
Potwierdza j  zaznajomienie si  z bibliografiami wydawanymi przez Bibliotek
Narodow . S  one bardzo po yteczne, ale zawieraj  luki. Wype ni je zapewne
przygotowywane ca o ciowe „Archiwum Zbigniewa Herberta”, b d ce w posia-
daniu narodowej Ksi nicy.

W swoim artykule pragn , z jednej strony, przedstawi  bogat  recepcj  twór-
czo ci Herberta na S owacji oraz zaktualizowa  informacj  na ten temat, z drugiej
strony – chcia bym chocia by cz ciowo owe luki wype ni . Przywi zuj  du e
znaczenie do wiedzy na temat oddzia ywania kultury w a nie w krajach najbli -
szych i s siedzkich. Sk din d wiadomo, jak wa ny jest odbiór naszej kultury
i sztuki w pa stwach najwi kszych, cho by nawet najbardziej odleg ych czy te
egzotycznych, co m.in. potwierdza seria konferencji organizowanych przez Uni-
wersytet l ski. Ale przy tych generalnych za o eniach za niezmiernie s uszne
wypada uzna  postulaty, wyra ane niegdy  bardzo zdecydowanie przez publicy-
st  i t umacza Tadeusza Boya- ele skiego, by nie zaniedbywa  znajomo ci kul-
tury w asnych s siadów, by j  stale poznawa . Dlatego ten wybitny krytyk, nie-
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zale nie od stworzenia swej francuskiej „Biblioteki Boya”, niema o miejsca po-
wi ci  recenzowaniu rosyjskich i czeskich sztuk teatralnych, chc c zrozumie ,

jak modernizuj  si  kraje s siedzkie. A zatem mój wniosek z przedstawionych tu
uwag brzmi: oprócz wiedzy o wspó czesnej kulturze S owaków warto wiedzie ,
jak odbiera si  w tym kraju (i w ka dym innym) polsk  kultur , w tym tak e, jak
czyta si  polsk  literatur  i jak czyta si  utwory Zbigniewa Herberta.

Recepcja polskiej literatury (i sztuki w ogóle, a tak e prac naukowych z dzie-
dziny humanistyki) w krajach takich, jak Czechos owacja do 1989 roku zale a a
zasadniczo od oficjalnego rz dowego, mo na powiedzie  re imowego, stosunku
do kultury i sztuki, z wszystkimi tego konsekwencjami. Np. w okresie tzw. „nor-
malizacji”, po st umieniu politycznej praskiej wiosny w 1968 roku, wskutek par-
tyjnej polityki kulturalnej w czeskiej i s owackiej kulturze (równie  w tzw. kultu-
ralnej wymianie ze wiatem) nast pi  du y regres trwaj cy do lat 90. ubieg ego
wieku. Regres widoczny by  równie  w polityce wydawniczej. Wtedy i utwory
Herberta by y tam nieobecne w wydaniach koncesjonowanych. Mowy by  nie
mog o o pisarzach opozycyjnych i emigracyjnych.

Oto kilka paradoksalnych przyk adów z terenu S owacji. Wydawcy byli instru-
owani np. przez ówczesnego dyrektora IBL. W ogóle wyeliminowano przek ady
utworów (i wydania dzie  rodzimych) inspirowanych w jakikolwiek sposób egzy-
stencjalizmem czy poczuciem absurdu (np. utwory Mro ka, Ró ewicza, Andrze-
jewskiego, Iredy skiego i in.). Wydawcy bali si  nazwisk pisarzy wspó czesnych
i zwrócili si  ku utworom przedwojennym, obrazuj cym spo eczn  bied . Na
pocz tku lat 80. wydano powie  Jalu Kurka z 1934 roku Grupa szaleje w Na-
prawie pod tytu em Epidemia. W 1984 roku wydano po raz pierwszy po s owac-
ku Czarne skrzyd a (z 1929 roku) Juliana Kadena-Bandrowskiego; autora przed-
stawiano czytelnikom jako pisarza antykapitalistycznego.

Taki jest kontekst wydawania b d  niewydawania ró nych pisarzy, m.in. Zbi-
gniewa Herberta w ró nych okresach historycznych Czech i S owacji.

Dla pe ni obrazu ka dej literatury (nie tylko polskiej, ale w jej ramach tak e
utworów Herberta) w Czechos owacji, a potem w Czechach i S owacji, nale y
u wiadomi  sobie, i  recepcja owa odbywa si  prawie równolegle w obu j zy-
kach, zw aszcza w warstwie czytelników wykszta conych, nie mówi c ju  o eli-
cie. Jest to bardzo wygodne. Sprzyja temu blisko  obu j zyków pod ka dym
wzgl dem (równie  leksykalnym i sk adniowym) i ksi ki w obu j zykach s
dost pne w obu krajach w bibliotekach, ksi garniach (stoj  tam na pó kach obok
siebie). Zainteresowany Czech z atwo ci  mo e naby  i czyta  Herberta po s o-
wacku i na odwrót. Pod koniec 2008 roku w Bratys awie trudno by o kupi  tomy
Herberta po s owacku, ale jest aktualnie na rynku wydanie czeskie.

Wracaj c do owej „czarnej dziury” w oficjalnej recepcji Herberta w Czecho-
s owacji, si gnijmy po jeszcze jedno modelowe porównanie. Podczas ca ej deka-



272     Literatura polska w wiecie. Tom III

dy lat 80. w s owackim dwumiesi czniku „Revue svetovej literatury”, a wi c
w pi mie po wi conym prezentacji obcych literatur, nie pojawi o si adne polo-
nicum! Sprawa uleg a poprawie po 1990 roku. Tylko do 2001 roku utwory Her-
berta by y w tym pi mie przek adane w 5 numerach:

— 1991, nr 6: dramat Jaskinia filozofów, prze o y  Józef Gerbóc;
— 1992, nr 5: esej Kamie  z katedry, prze o y  Pavol Winczer;
— 1993, nr 2: wiersze R ce moich przodków, Mitteleuropa, Wstyd, Przysi ga,

Kalendarze Pana Cogito, Zwierciad o w druje po go ci cu, prze o y
Vlastimil Koval ik;

— 1993, nr 4: wiersze Dwie krople, Przypowie  o królu Midasie, Tren For-
tynbrasa, Dlaczego klasycy, Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy, Pan
Cogito szuka rady, Raport z obl onego miasta, prze o y  Vlastimil Kov-
al ik;

— 2001, nr 4: proza Apokryfy, prze o y a Dana Podracká.
Nale y doda , i  ów politycznie zadekretowany regres w latach 70. i 80. by

ra cy w porównaniu z dekad  lat 60. Wtedy literatura polska – z lideruj cym jej
wówczas poet  Zbigniewem Herbertem – by a szerokim i cenionym kana em,
przez który do Czechów i do S owaków dociera y pr dy wiatowej literatury
i sztuki nowoczesnej. Sytuacja w obu krajach Czechos owacji i w obu j zykach
by a nieco (ale tylko nieco) ró na.

Te ogólne obserwacje znajduj  potwierdzenie w tamtejszej recepcji twórczo ci
Zbigniewa Herberta. Np. zaistnienie tzw. wyda  samizdatowych w Czechach (co
najmniej 3 w latach 80.) przy braku ich na S owacji wskazuje na istotne ró nice.
Gdy chodzi o okre lenie przestrzeni relatywnej wolno ci, osobistej aktywno ci,
odwagi i ryzyka redaktorów w czasach opresyjnych, wi ksz  przestrze  trzeba
przyzna  stronie czeskiej.

Pierwsze lady recepcji twórczo ci Zbigniewa Herberta na S owacji przypadaj
na czas niezbyt odleg y od debiutu poety w Polsce. O du ym zainteresowaniu
w tym zakresie daje wiadectwo bardzo aktywny t umacz polskiej poezji Vlasti-
mil Koval ik. Dzisiaj jest to autor ju  12 ksi kowych przek adów twórczo ci 11
polskich poetów: Norwida, Broniewskiego, Bie kowskiego, Karpowicza, Skwar-
nickiego, liwiaka, Szymborskiej, Karola Wojty y, Grze czaka, Twardowskiego
i Herberta. Obecnie przygotowuje przek ady utworów Mi osza.

W pos owiu do w asnego wyboru z poezji Herberta Koval ik napisa :

Twórczo  Herberta ledzi em od roku 1958, gdy rozpocz em studia na bratys awskim
wydziale filozoficznym, systematycznie czyta em polsk  pras  literack , która w komplecie
by a dost pna w ówczesnym O rodku Kultury Polskiej [dzisiaj: Instytut Polski – przyp.
K.K.]. wiadcz  o tym moje notatki z lektur, […] mam w ród nich przepisany wiersz Czarna
dziura […] Wiersz ten zainteresowa  mnie zupe nie spontanicznie i bez znajomo ci opinii
ówczesnej polskiej krytyki literackiej, która ju  wtedy widzia a w Herbercie wielk  nadziej
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polskiej poezji. Z pó niejszych lat zachowa em wi cej wierszy Herberta w wycinkach z prasy
literackiej […]. Przypominam te  sobie, e niezwyk e wra enie wywar  na mnie dramat Her-
berta Jaskinia filozofów opublikowany w pa dziernikowym numerze miesi cznika „Twór-
czo ” z 1956 roku1.

Inny t umacz Herberta, znany polonista Jozef Hviš , przedstawiciel tej samej
co Koval ik generacji, dodaje, e s owa Vlastimila Koval ika wyra a y nastrój
ca ej grupy ówczesnych adeptów s owackiej literatury i krytyki. Owo zaintereso-
wanie wywo a o fal  s owackich przek adów utworów Herberta, najpierw
w prasie literackiej, pó niej w wydaniach ksi kowych. Pierwsze stwo nale a o
bodaj do Pavla Winczera, który prze o y  trzy liryki proz  z tomu Studium
przedmiotu (S o , Wiatr i ró a, Muszla) w pi mie „Slovenske pohl’ady” (1961, nr
6). Potem do czyli inni. W pi mie „Mlada tvorba”, przy którym skupili si  wte-
dy m odzi pisarze, krytycy i badacze, Józef Hviš  prze o y  wiersze Chcia bym
opisa  i Substancja z tomu Hermes, pies i gwiazda. Dalej nast pi y przek ady
tego  Hviš a: wiersze Naprzód pies i Substancja w pi mie „Medalion” (1963, nr
6) i liryk Nagie miasto w dzienniku „Smena” z 3 X 1964 roku.

Bardzo okaza  prezentacj  Herberta by a publikacja materia ów zwi zanych
z poet  w dwumiesi czniku „Revue svetovej literatúry” (w nr 4 z 1965 roku).
Z o y o si  na ten herbertowski blok 12 wierszy (z tomów Hermes, pies i gwiazda
oraz Studium przedmiotu) w przek adzie Jozefa Hviš a i Ivana Mojika z wprowa-
dzaj cym esejem tego  ostatniego oraz du ym (na pó  strony) zdj ciem poety.
Warto doda , e wiersze Herberta i materia y zwi zane z poet  zosta y tu za-
mieszczone na czo ówce pisma przed tekstami takich pisarzy, jak Carl Sandburg,
Julio Cortazar, Peter Weiss i Alain Robbe-Grillet. W ogóle ca y materia  dotycz -
cy Herberta jest podany bardzo atrakcyjnie: towarzysz  mu reprodukcje grafik
Erny Masarovi ovej oraz fragmenty wypowiedzi sze ciu polskich krytyków:
Jerzego Kwiatkowskiego, Jana Józefa Lipskiego, Ryszarda Przybylskiego, An-
drzeja Lama, Krzysztofa Teodora Toeplitza i Andrzeja Os ki.

Artyku  Ivana Mojika starannie wykorzystuje ówczesne opinie polskiej krytyki
(krytyków wy ej wymienionych, a tak e innych). Podkre la si , e poeta oraz
liczni liryczni bohaterowie jego wierszy wyrastaj  z historycznych i lokalnych
do wiadcze . T umacz wymienia miejsce urodzenia poety, ale z powodu poli-
tycznej cenzury nie móg  wprost napisa  o sowieckiej okupacji Lwowa. Wskaza
jednak na dogmatyczne, ustrojowe deformacje po wojnie, podkre laj c oryginalno
poetyckiego g osu Herberta: przeciwstawienie si  patosowi i romantycznej tradycji
oraz wybór opcji racjonalistycznej. Dalej nast puj  uwagi o odnowieniu j zyka
poetyckiego (poprzez jego sprozaizowanie) i zastosowanych formach artystycz-
nych (g ównie w zakresie genologii i tworzenia lirycznych ma ych opowie ci).

1 V. Koval ik, Rovný samému sebe, w: Z. Herbert, ierna ruža, Bratislava 1999, s. 86–87 [t um.
moje – K.K.].
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Autor eseju wskaza  te  na pozorn  tylko atwo  lektury tekstów Herberta.
Skrótowo, ale celnie podsuwa czytelnikowi g ówne tezy interpretacji zamiesz-
czonych wierszy, m.in. Skrzynka zwana wyobra ni , Ró owe ucho, Jedwab duszy,
G os, Deszcz. Na koniec informuje o tomie esejów Barbarzy ca w ogrodzie,
podkre laj c niezwykle oryginalny punkt widzenia poety na sztuk  i kultur  za-
chodu Europy. Do w tku tego w recepcji eseistyki Herberta w kraju naszych
po udniowych s siadów wypadnie jeszcze powróci  przy omówieniu przek adu
eseju Kamie  z katedry dokonanego przez Pavla Winczera.

Opisana prezentacja Herberta w dwumiesi czniku „Revue svetovej literatúry”
w 1965 roku sta a si  jaskó k  zwiastuj c  tom t umacze , który ju  by  wtedy
w przygotowaniu. Wyszed  rok pó niej pod tytu em Hermes, pes a hviezda
w nak adzie 800 egzemplarzy i obj  58 utworów z trzech pierwszych poetyckich
zbiorów Herberta, a wi c liczb  podobn  do wcze niejszej o rok praskiej edycji
pt. Studium p edmetu. Do tomu do czono pos owie jednego z t umaczy, Jozefa
Hviš a – wtedy m odego absolwenta polonistyki, potem literaturoznawcy w S o-
wackiej Akademii Nauk i wyk adowcy na Uniwersytecie Kome skiego, wielce
zas u onego dla popularyzacji twórczo ci i postaci Herberta na S owacji.

Pos owie Hviš a nosi tytu Medzi ml anim a krikom (Mi dzy milczeniem i krzy-
kiem) i mi dzy tymi stanami i sytuacjami egzystencjalnymi sytuuje pocz tki
Herbertowego poezjowania. Jednak tekst Hviš a ma przede wszystkim cel infor-
macyjny: ukazuje spó niony ksi kowy debiut Herberta tak, jak go wtedy poka-
zywano, tzn. w ramach g o nej promocji pi ciu poetów w „ yciu Literackim”,
przedstawicieli tzw. pokolenia „Wspó czesno ci”.

Na tle opinii ówczesnej polskiej krytyki to pos owie charakteryzuje kolejne to-
miki Herberta, podkre laj c systematyczny rozwój poety, polegaj cy m.in. na
uwolnieniu si  od wp ywu poetyki Tadeusza Ró ewicza. Bratys awski polonista
wskazuje na osi gni cia liryki Herberta, które widzi m.in. w „budowie obiektyw-
nej wizji wiata”, co najlepiej ilustruje wiersz Apollo i Marsjasz. Krytyk czyta
Herberta jako oryginalnego „stylist  uczu ”, który umie ka d  sytuacj  liryczn
przedstawi  od strony jej „najdelikatniejszych nerwów”, dzi ki czemu potrafi jak
nikt inny zainteresowa  odbiorc . Hviš  podkre la, e owa sugestywno  poetyc-
kich obrazów wraz z celnie dobran  stylizacj  wypowiedzi i towarzysz c  subtel-
n  ironi  to atuty poetyckie Herberta. W tym kontek cie przypomina, e nieprzy-
padkowo niektórzy polscy krytycy uwa ali Tren Fortynbrasa za najlepszy polski
wiersz ostatniej dekady.

Krytyk dodaje te , e g boko moralny (ale bynajmniej nie moralistyczny) sto-
sunek do wiata jest dla polskiego poety wa nym elementem ludzkiej egzystencji.
Powtarza równie  szczegó owe opinie, i  kolejne tomy Herberta eliminuj  patos
widoczny w niektórych utworach debiutanckiej Struny wiat a, ale moralne zaan-
ga owanie poety prowadzi go bezpo rednio do zaanga owania obywatelskiego.
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Ciekawa tak e, ju  w wietle dzisiaj rozwini tej „herbertologii”, wydaje si  taka
oryginalna obserwacja Hviš a sprzed z gór  czterdziestu lat: „Mamy do czynienia
z poet , który w swej twórczo ci nie tylko patrzy [na wiat – przyp. K.K.], ale
dzia a, dokonuje czego  wobec wiata”2. W ogóle bez adnej przesady mo na
powiedzie , e twórczo  Herberta spotka a si  w po owie lat 60. na S owacji
z du ym entuzjazmem. Ten klimat zosta  przerwany tzw. „normalizacj ” po pra-
skiej wio nie. Do czasu politycznych restrykcji widocznie i w opinii tamtejszych
znawców, i w odbiorze czytelniczym wiersze te wype nia y w ówczesnej wia-
domo ci literackiej jakie  wa ne miejsce, zape nia y istotn  luk . Wcale nieod-
osobnione by y wtedy takie opinie, jak ta Jozefa Hviš a:

Zbigniew Herbert jest obro c  renomy wspó czesnej poezji europejskiej. Odnawia i utwier-
dza wiar  czytelnika w egzystencjalny fundament s owa poetyckiego i jego aktywno  w tym
zakresie. Poezja Zbigniewa Herberta nale y dzi  [tzn. w po owie lat 60.; po trzech tomikach po-
ety – przyp. K.K.] do najwybitniejszych przejawów europejskiej twórczo ci poetyckiej3.

Na koniec tego pos owia (przypominam: pierwszego na S owacji ksi kowego
wydania poezji Herberta w 1966 roku) krytyk stwierdza, i  poetycki profil poety
nie by by pe ny, gdyby nie uwzgl dni  twórczo ci dramaturgicznej i eseistycznej,
która integralnie czy si  z liryk . Taka informacja i opinia obligowa a do dal-
szych przek adów tak e tych gatunków literackich. Na razie Hviš  da  dok adne
przedstawienie problematyki czterech utworów dramatycznych (w tym s uchowiska
radiowego) oraz tomu esejów Barbarzy ca w ogrodzie. Dzisiaj nale y doda , e kilka
z tych tekstów dramaturgicznych zosta o ju  prze o onych na s owacki (Jaskinia
filozofów w „Revue svetovej literatúry” 1991, nr 6 przez Jozefa Gerbóca oraz s u-
chowisko Lalek przez Jana Vdovjaka z zbiorze Teatr bez kostiumów w 1974 roku).

Natomiast wszystkie trzy ksi ki eseistyczne Herberta zosta y bardzo eleganc-
ko w 2005 roku wydane w jednym du ym tomie (480 stron!) w przek adzie Ka-
rola Chmela (ur. 1953), poety, redaktora, publicysty. Na ok adce zamieszczono
du y fragment eseju Adama Zagajewskiego. Nawet my, Polacy, nie mamy tych
esejów zebranych w jednym tomie i tak starannie wydanych.

Zanim jednak dosz o do tej wspania ej edycji i w ogóle do „pogody dla Her-
berta” na terenie S owacji, do aury obecnej zw aszcza w roku jubileuszowym,
by y i k opoty niema e. Wcze niej odbywa o to si  z przeszkodami w a ciwymi
dla okresu tzw. normalizacji. Rz dzi a administracja, konformizm i strach. Do-
brze ilustruj  te mechanizmy losy przek adu eseju Kamie  z katedry (z tomu
Barbarzy ca w ogrodzie).

Pierwszego przek adu tego tekstu dokona  Pavol Winczer – wybitny slawista,
dzi  cz onek rzeczywisty PAU, pracownik S owackiej Akademii Nauk, profesor

2 J. Hviš , Medzi ml anim a krikom, w: Z. Herbert, Hermes, pes a hviezda, Bratislava 1966, s. 148.
3 Tam e, s. 149.
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Uniwersytetu Wiede skiego. Przek ad eseju Herberta zaproponowa  w 1969 roku
pismu „Revue svetovej literatúry”. Wtedy redakcja odmówi a. Ukaza  si  tam
dopiero po ustrojowej transformacji (w 1992 r., nr 5) wraz z fotografi  autora
i merytorycznie wietnym wprowadzeniem t umacza.

Warto si  zatrzyma  nad artyku em Pavla Winczera. Rzecz nosi tytu Konfron-
tacja idea u z rzeczywisto ci 4. Zaczyna si  od konstatacji, i  Herbert od trzy-
dziestu lat ma na polskim Parnasie miejsce poczesne, ale i osobne. Zwraca uwa-
g , e twórczo  ta jest te  bardzo ceniona za granic  (zw aszcza w niemieckim
obszarze j zykowym), a w Stanach Zjednoczonych powsta o nawet pismo pt. „Mr
Cogito”. Przypomina te , e Herbert ju  w po owie lat 60. spotka  si  w Czecho-
s owacji ze wzmo on  uwag . Fakt ten podkre lili my, przedstawiaj c pierwsze
czeskie (Studium p edmetu, 1965) i s owackie (Hermes, pes a hviezda, 1966)
t umaczenia poetyckich ksi ek autora Struny wiat a.

Dalej przypomina pokrótce biografi  pisarza jako wa n  dla okre lenia jego
poetyckiej osobowo ci i twórczo ci. Wskazuje, e uformowa y tego poet  rosyj-
ska i niemiecka okupacja rodzinnego Lwowa, a po 1948 roku z jednej strony
„intensywno  rodzimego totalitaryzmu”, a z drugiej – nader ró norodne wy-
kszta cenie oraz podró e do centrów kultury europejskiej.

„Twórczo  jego – pisze Winczer i brzmi to niebagatelnie w ustach cudzoziem-
ca – staje si  polem spotkania, ale i zderzenia osobistego do wiadczenia przed-
stawiciela narodu utrzymuj cego sw  to samo  w politycznej przestrzeni mi -
dzy dwoma imperiami, dzi ki poczuciu zakorzenienia w uniwersaliach tradycji
europejskiej”5. To dotyczy p aszczyzny spo ecznej i politycznej, natomiast na
p aszczy nie etycznej – wskazuje Winczer – g os Herberta jest za podstawowymi
prawami cz owieka – tak jak je formu owa o O wiecenie – ale zarazem ze wia-
domo ci , e wiatem rz dzi prawo silniejszego i e potwierdzenie tego znajdu-
jemy stale, pocz wszy od antyku (w Apollo i Marsjasz).

Wed ug s owackiego komentatora z owej konfrontacji idea u z rzeczywisto ci
wyrasta w twórczo ci Herberta z jednej strony postawa stoicka i przekonanie
o potrzebie obrony warto ci, z drugiej strony – autoironia, dodaj ca jego wier-
szom swoistego uroku.

A zatem – pisze Winczer – Herbert konfrontuje kultur  (definiowan  jako
utrwalona pami  ludzko ci) z do wiadczeniami cz owieka drugiej po owy XX
wieku, sprawdza i uwierzytelnia t  kultur , bo jakby naszymi oczyma j  prze-
warto ciowuje i aktualizuje, wi c o ywia j .

Po charakterystyce g ównych tematów twórczo ci Herberta (parafrazy antycz-
nych poda , epizodów z Biblii, aluzji do starszej i nowszej literatury i historii)

4 P. Winczer, Konfrontacia idealu so skutocnost’on, „Revue svetovej literatúry” 1992, nr 5.
5 Tam e, s. 154.



Krzysztof Krasuski: „Rovný samému sebe”…     277

stwierdza: „Herbert stale poszukuje dla wiata racjonalnej miary i w ten sposób
przeciwstawia si  jego dysonansom, chaosowi i brutalno ci. Irracjonalno  pozo-
stawia tylko do dyspozycji poezji i od wi tno ci (szczególnej jakiej )”6.

Jako wyraz tej racjonalno ci Herberta i przeprowadzonej przeze  konfrontacji
idea u z rzeczywisto ci  t umacz poleca lektur  eseju Kamie  z katedry (z tomu
Barbarzy ca w ogrodzie), podkre la bardzo wykoncypowany charakter ca ej tej
ksi ki. Natomiast esej o gotyckich katedrach to wed ug s owackiego intelektuali-
sty mia e przewarto ciowanie stereotypowej, utartej wizji redniowiecza. Po rycza -
towej krytyce tej epoki w drugiej po owie XIX wieku nast pi a jej rehabilitacja przez
tomistów w latach 30. XX wieku, zw aszcza przez Etienne Gilsona. Zacz to rednio-
wiecze ceni  za rzekom  ideow  jedno  przyczyniaj c  si  do wielkich zbiorów
przedsi wzi  (wyprawy krzy owe, budowa katedr). Herbert widzi to zupe nie ina-
czej, dokonuje dekonstrukcji tego mitu w perspektywie ycia przeci tnego, zwyk e-
go cz owieka. Za to zyskuje uznanie s owackiego komentatora.

Na zako czenie prezentacji s owackiej recepcji twórczo ci Zbigniewa Herberta
nale y doda , i  w roku 2008, rocznicowym od mierci poety w 1998 roku, obec-
no  pami ci o pisarzu na terenie S owacji by a widoczna i ró norodna. Przy
wsparciu polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w stolicy
republiki „Rok Zbigniewa Herberta” po czono z obchodami 90. rocznicy odzy-
skania niepodleg o ci Polski. 5 listopada 2008 roku w Bratys awie odby  si  uro-
czysty koncert Zbigniew Herbert in memoriam. W programie znalaz y si  kom-
pozycje Beethovena, Karola Szymanowskiego oraz s owacka premiera utworu
Romana Bergera Improvisation sur Herbert, znanego z festiwalu Warszawska
Jesie  w 2005 roku. Interesuj ce s  wyznania s owackiego kompozytora (urodzo-
nego w 1930 roku; studia muzykologiczne w Katowicach) o Herbertowskich
inspiracjach. Na pytanie: dlaczego posta  i twórczo  Herberta znalaz y si
u genezy jego utworu, kompozytor odpowiada: „Ju  dawno moje ycie nauczy o
mnie, e »wielkie s owa« s  niezb dne, tak e dzi . Potem przeczyta em Herberta:
»Powtarzaj wielkie s owa, powtarzaj je z uporem«. Tak powsta  muzyczny ko-
mentarz do tych s ów. Ich rozumieniu on nie zaszkodzi ”7.

Kompozycja Romana Bergera dedykowana Herbertowi to ju  drugi w ostatnich
latach s owacki utwór muzyczny powsta y na motywach poezji autora Pana Co-
gito. Wcze niej Juraj Beneš stworzy  cykl pie ni Spievajte!, m.in. do tekstu wier-
sza Zbigniewa Herberta Brzeg z tomu Napis.

Rok Herberta w S owacji zako czy  si  3 grudnia 2008 roku w Preszowie przy
okazji obchodów 15. rocznicy powstania katedry slawistyki na tamtejszym uni-
wersytecie. Przy wspó pracy z Instytutem Polskim odby o si  seminarium o twór-

6 Tam e.
7 Wypowied  Romana Bergera z 3 lipca 2007 roku, zamieszczona w programie koncertu Zbigniew

Herbert in memoriam.
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czo ci Zbigniewa Herberta. W programie znalaz o si  5 referatów wyg oszonych
przez autorów miejscowych oraz badaczy z UMCS w Lublinie. Nast pnie by a
dyskusja i spotkanie z t umaczami poezji Zbigniewa Herberta: Marianem i Pe-
trem Mil akami. (Efektem ich pracy jest wydany w pi knej szacie graficznej
w Bratys awie w 2009 roku obszerny wybór wierszy Herberta Fortinbrasov ža-
lospev zaopatrzony w kalendarium ycia i twórczo ci poety oraz pos owie pióra
znakomitego polskiego poety i krytyka, Piotra Matywieckiego.) Ca odzienne
seminarium zako czy o si  projekcj  pe nometra owego filmu dokumentalnego
znanego dziennikarza Piotra Za uskiego pt. Herbert – Fresk w ko ciele oraz
otwarciem wystawy Zbigniew Herbert (1924–1998)8.

Prof. dr hab. Krzysztof Krasuski, Uniwersytet l ski w Katowicach, Katedra Literatury Porównaw-
czej. Autor ksi ek z zakresu wspó czesnej literatury i krytyki, m.in.: Formy i normy; Spo eczne ramy
literatury; Dylematy wspó czesno ci literackiej; Na obrze ach arcydzie . Redaktor prac zbiorowych:
Cezury i prze omy; Leksykon dzie  polskiej literatury wspó czesnej; Krainy pozyskane i utracone.
Problem w literaturach Europy rodkowej; Herbert rodkowoeuropejczyk (w przygotowaniu).
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa : Recepcja literatury polskiej na S owacji (t. 1, Za-
gadnienia recepcji i odbioru) oraz Kanoniczne dzie a poezji polskiej w lekturze Pavla Winczera (t. 2,
W kr gu znawców).

„ R O V N Ý  S A M É M U  S E B E ” .
S L O V A K I A N  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

The article is devoted to the reception of Zbigniew Herbert’s work and artistic character in the Slo-
vakian language. Based on historical principles, the reception can be divided into two periods: within
the time boundaries of Czechoslovakian state (that is until January 1st 1993), and in the Republic of
Slovakia. Furthermore, the reception is characterized by a varying intensity determined by political
contexts. Until the Prague Spring of 1968, Zbigniew Herbert was frequently translated into and re-
viewed in Slovakian. During that period appeared a volume of translations from Herbert’s three first
books entitled Hermes, pes a hviezda (1966), and an extensive and impressive presentation of the poet
in Revue svetovej literatury (1965). Later, in the 1970s and 1980s, silence fell on Herbert’s work in
Czechoslovakia, compensated with an increasing number of translations of his verse, drama and
essays. The peak was reached in 2008, when the 10th anniversary of the poet’s death was celebrated in
Bratislava and Preszow with literary and music events, and the publication of an extensive edition of
Herbert’s selected verse.

8 Informacje o przebiegu imprez „Roku Herberta” na S owacji zawdzi czam dyrektorowi Instytutu
Polskiego w Bratys awie, znanemu poecie i t umaczowi, Zbigniewowi Machejowi, któremu na tym
miejscu bardzo dzi kuj .


