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ZORIANA BU

Uniwersytet klski

UkraiÍskie adaptacje poezji Herberta
Zbigniew Herbert – jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku,
czâowiek o wyjĊtkowym autorytecie moralnym i bogatej myœli intelektualnej.
Jest laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Jego poezja
zostaâa przeâoůona prawie na wszystkie języki europejskie. Co więcej, naleůy
do najczęœciej tâumaczonych polskich poetów w œwiecie. Wiersze wielkiego
Mistrza ze Lwowa nie tracĊ swojej odkrywczej aktualnoœci i zachwycajĊ coraz to nowych czytelników nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach.
Recepcja twórczoœci Zbigniewa Herberta na Ukrainie jest doœý specyficzna.
Wœród odbiorców jego poezji na Ukrainie moůna wyróůniý dwa typy. Pierwszy z nich to odbiorca, który doœwiadczyâ reůymu totalitarnego, drugi zaœ to
ten, który nie ma w swej pamięci takiego doœwiadczenia. Dla tego pierwszego
większoœý wierszy poety będzie posiadaý antytotalitarny potencjaâ i będĊ one
odbierane bardziej w skali narodowej niů osobistej. PrzyczynĊ takiej interpretacji jest wspólne doœwiadczenie historyczne, które spotkaâo oba narody
w XX wieku. Natomiast dla wspóâczesnego mâodego czytelnika, który nie ma
doœwiadczenia totalitarnej struktury paľstwowej, poezja ta zawiera bardziej
problematykę ogólnoludzkĊ i odczytywana jest z minimalnym kontekstem
historycznym. Nie bez powodu Mariusz Olbromski, autor przedmowy do
jednego z ukraiľskich wydaľ wierszy Herberta, zaznacza, ůe dzieâo poety
wymaga od czytelnika przygotowania, aby mógâ zrozumieý liczne odnoœniki kulturowe. Jednak ten wysiâek ma wartoœý budujĊcĊ. Moůna chyba
powiedzieý, ůe w jakimœ sensie, kaůdy czytelnik ma „swego Herberta”1.
M. Olbromski, Poeta wiernoœci. Przedmowa, w: Z. Herbert, Wybrani Poeziji, przeâ. W. Dmytruk, Wyd. Kameniar, Lwiw 2001, s. 15.
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Postaý Herberta na Ukrainie radzieckiej byâa prawie nieznana. Po wystĊpieniach antyreůimowych na poczĊtku lat 70. ustanowiono zakaz czytania
oraz upowszechniania jego twórczoœci. Póŭniej, ze względu na udziaâ
w ruchu „Solidarnoœý”, restrykcje te staây się jeszcze ostrzejsze. W latach 70.
kilka wierszy Herberta pojawiâo się w czasopiœmie literatury zagranicznej
„Wseswit”2. Cenzura radziecka nie pozwoliâa wâĊczyý utworów Herberta do
dwutomowej Antolohiji polskoji poeziji (Antologii poezji polskiej) opublikowanej
w 1979 roku w Kijowie. Warto zaznaczyý, ůe redaktorem pierwszego tomu
byâ znakomity tâumacz Hryhorij Koczur. Natomiast Dmytro Pawâyczko –
jeden z najbardziej znanych tâumaczy Herberta na język ukraiľski oraz byây
redaktor drugiego tomu owej antologii – zaistniaâĊ sytuację opisuje w następujĊcy sposób:
Nie pozwolono mi wâĊczyý utworów Zbigniewa Herberta i Wisâawy
Szymborskiej. Kiedy kijowscy cenzorzy odmówili mi, pojechaâem do
Warszawy, prosiâem o pomoc kierownictwo Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Natomiast tam się wyjaœniâo, ůe takie sprawy muszę zaâatwiaý
w Konsulacie ZSRR. Zwróciâem się z pismem do Posâa ZSRR w Warszawie. W odpowiedzi, która zostaâa przysâana do Kijowa, do cenzury,
stwierdzono, ůe publikacja utworów Zbigniewa Herberta oraz Wisâawy
Szymborskiej na Ukrainie jest niepoůĊdana3.

Nazwiska poety nie znajdziemy równieů w Sowieckom encykâopediczeskom
sâowarie (Radzieckim sâowniku encyklopedycznym) (1988) czy Ukrajin’s’kij literaturnij encykâopediji (Encyklopedii literatury ukraiľskiej) (1988). Z tego wynika, ůe
wybitny twórca, który miaâ juů za sobĊ liczne publikacje wierszy (debiutowaâ
przecieů tomem Struna œwiatâa w 1956 roku), dla odbiorcy ukraiľskiego byâ
wciĊů nieznany. WyjĊtek stanowiâo, o czym juů wczeœniej nadmieniâam, kilka
wierszy o neutralnej wobec panujĊcej wâadzy tematyce, które pojawiây się
w literaturoznawczym czasopiœmie „Wseswit”. Jego czytelnikami byli jednak
raczej naukowcy niů przeciętni odbiorcy. Œwiadczy to o gâębokiej œwiadomoœci cenzury radzieckiej, ůe wiersze poety miaây wydŭwięk antykomunistyczny. Taka sytuacja wskazuje
Z. Herbert, Poeziji, „Wseswit” 1976, nr 5–6, s. 43–45. Korzystam równieů ze ŭródâa:
O. Nachlik, Recepcja twórczoœci Zbigniewa Herberta na Ukrainie. Refleksje o czâowieku i historii, w: R. Cudak,
red., Literatura polska w œwiecie, t. 3: Obecnoœci, Wyd. Gnome, Katowice 2010, s. 243–253.
3 D. Pawâyczko, Moja antolohija polskoji poeziji, w: D. Pawâyczko, red., 50 polskych poetiw. Antolohija polskoji poeziji, przeâ. D. Pawâyczko, Wyd. Osnowy, Kyjiw 2001, s. 7 [wszystkie tâumaczenia z j. ukraiľskiego na j. polski – Z.B.].
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na strach, jaki miaâ reůym totalitarny przed prawdĊ Herberta i takůe na
to, o ile âatwiejsze byây dla niego polskie kajdany, gdyů przebywajĊc
w nich, udaâo mu się rozwinĊý i zrealizowaý swój wielki talent4.

W latach 90., kiedy Ukraina odzyskaâa niepodlegâoœý, poezja Herberta zaczęâa docieraý do szerszego grona czytelników. W 1995 roku w czasopiœmie
„Wseswit” ukazaâo się kilka wierszy poety w tâumaczeniu Hryhorija Koczura5, wczeœniej juů przywoâywanego. Mniej więcej w tym samym okresie powstaây takůe przekâady poezji Herberta sporzĊdzone przez Stanisâawa Szewczenkę, które zostaây opublikowane na âamach czasopisma „Wseswitnia
literatura w serednich nawczalnych zakâadach Ukrainy” („Literatura powszechna w szkoâach œrednich Ukrainy”), przeznaczonego dla nauczycieli6.
W 1996 roku w periodyku „Forum” swoje tâumaczenia Herberta przedstawiâ ukraiľski poeta Wasyl Machno7. Co więcej, w tymůe roku zostaâo przez
Machnę opublikowane pierwsze osobne ukraiľskie wydanie wierszy poety
Struna switâa. Perekâady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna (Struna œwiatâa. Przekâady i przyœpiewy z języka polskiego Wasyla Machny)8. W jednym z wywiadów
Machno zaznacza, ůe
w poezji Herberta jest dziwne poâĊczenie sâowiaľskiej emocjonalnoœci
oraz racjonalizmu zachodniego, katolickiej i bizantyjskiej kultury, gâębokiej myœli filozoficznej oraz ironicznego poglĊdu na œwiat9.

Poœrednikiem między Herbertem a tâumaczem byâ polski literaturoznawca
Bogusâaw Bakuâa, który m.in. dostaâ pozwolenie poety na publikację jego
wierszy w języku ukraiľskim. Znany naukowiec byâ takůe autorem wstępu
do owego wydania. Tâumaczenia Machny natomiast zostaây bardzo skrytykowane przez innych tâumaczy Herberta na język wschodnich sĊsiadów Polski.
SzczególnĊ uwagę temu zagadnieniu poœwięcę w dalszej częœci artykuâu.
D. Pawâyczko, red., 50 polskych poetiw…, s. 385.
Poety Polszczi w perekladi Hryhorija Koczura, przeâ. H. Koczur, „Wseswit” 1995, nr 8–9,
s. 71–92.
6 Z. Herbert, Poeziji, przeâ. S. Szewczenko, „Wseswitnia literatura w serednich nawczalnych
zakâadach Ukrainy” 1996, nr 12, s. 58.
7 Z. Herbert, Poeziji, przeâ. W. Machno, „Forum” 1996, cz. 1, s. 61–66.
8 Z. Herbert, Struna switâa. Perkâady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna, przeâ. W. Machno,
Lileja, Ternopil 1996.
9 W. Machno, Samotnist najbilsze blaho ludyny, kotra chocze zberehty sebe: http://www.rastko.rs
/rastko-ukr/umetnost/knjizevnost/studije/vmahno-intervju_ukr.html. [dostęp: 05.11.2012].
4
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W 1996 roku powstaâa pierwsza za czasów niepodlegâoœci Ukrainy antologia wspóâczesnej poezji polskiej Tomu szczo wony suszci (Dlatego, ůe sĊ) Stanisâawa Szewczenki10. Twórczoœý Herberta reprezentowaây jedynie cztery
wiersze: Przesâanie Pana Cogito, Dwie krople, Dom i Mama. CechĊ wyróůniajĊcĊ
owĊ antologię na tle pozostaâych wydaľ byâa jej dwujęzycznoœý, która pozwala czytelnikowi porównaý tekst oryginaâu z tâumaczeniem.
W drugiej poâowie lat 90. przekâady Herberta najczęœciej pojawiaây się
w „Niezaleůnym ukraiľskim czasopiœmie kulturoznawczym »Ji«” we Lwowie. Oâesia Nachlik zaznacza, ůe
warto zaakcentowaý wagę tych wszystkich przekâadów, poniewaů prawie
przez 10 lat (od 1991 po 1998 rok) byây one jedynym przejawem obecnoœci poety w ukraiľskim kręgu kulturowym11,

nie liczĊc oczywiœcie kilku wydaľ, o których wspomniano wczeœniej. Na
âamach lwowskiego czasopisma publikowano nie tylko same wiersze poety,
ale i róůnego rodzaju artykuây poœwięcone wielkiemu Mistrzowi ze Lwowa.
W 2000 roku zostaâa wydana następna antologia polskiej poezji Dzwony
zymoju (Dzwony zimĊ) w tâumaczeniu wybitnego ukraiľskiego poety Dmytra
Pawâyczki12. Ze względu na liczne uwagi polskich literaturoznawców
w zwiĊzku z pominięciem w antologii wielu nazwisk, bez których panorama
poezji polskiej ostatnich dwu stuleci byâaby nie do koľca peâna, w 2001
roku powstaâo drugie wydanie owego dzieâa 50 polskych poetiw (50 poetów
polskich)13, które tâumacz uzupeâniâ o 22 autorów. Poprzednia ksiĊůka zawieraâa tylko 38 poetów. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie mieœciâo 25
wierszy Herberta, m.in.: Postój, Kamyk, Guziki, Siódmy anioâ, Maâe serce, Przebudzenie, Powrót Pana Cogito, Pan Cogito szuka rady, Bajka ruska i inne. Antologia
owa jest jednojęzyczna i zawiera krótkĊ informację biograficznĊ o kaůdym
z przedstawionych autorów, której równieů towarzyszĊ refleksje tâumacza
o ich twórczoœci. Jak pisze Pawâyczko, poezja Herberta
odzwierciedla stosunek czâowieka XX wieku do europejskich tradycji
kulturowych, do problemów historii oraz mitologii utrwalonych w ogólS. Szewczenko, red., Tomu szczo wony suszci. Antolohija suczasnoji polskoji poeziji, przeâ.
S. Szewczenko, Wyd. Kameniar, Lwiw 1996.
11 O. Nachlik, Recepcja twórczoœci Zbigniewa Herberta na Ukrainie…, s. 247.
12 D. Pawâyczko, red., Dzwony zymoju. Antolohija polskoji poeziji, przeâ. D. Pawâyczko, Wyd.
Osnowy, Kyjiw 2000.
13 D. Pawâyczko, red., 50 polskych poetiw…
10

ZORIANA BU: UkraiÍskie adaptacje poezji Herberta

431

noludzkich zasadach moralnych. On caây czas dostrzega sprzecznoœci
między bohaterskĊ przeszâoœciĊ a nikczemnĊ wspóâczesnoœciĊ. Natomiast jego patos moralny przygâusza ironia oraz gorzki uœmiech. Herbert
stworzyâ obraz Pana Cogito, czyli myœlĊcego i wskutek swego myœlenia
czâowieka istniejĊcego. Jest to uniwersalny obraz czâowieka XX wieku,
smutnie zapatrzonego w sens istnienia, czâowieka duchowo rozdwojonego, który wâaœnie przez to objęty jest gâębokim cierpieniem14.

Autor antologii zwraca uwagę na ogólnoludzkĊ tematykę wierszy, nie akcentujĊc przy tym antykomunistycznego charakteru utworów, wspomina
tylko o zakazie publikowania wierszy Herberta za czasów radzieckich.
W tym samym okresie powstaâa takůe dwujęzyczna antologia Peredzwony
polskoji lutni (Dŭwięki polskiej lutni) w tâumaczeniu Wâodzimierza Hucaâenki15,
w której pojawiây się tylko dwa utwory Herberta: Pan Cogito a myœl czysta oraz
Zasypiamy na sâowach.
W 2001 roku zostaâa wydana takůe dwujęzyczna ksiĊůka Wybrani poeziji
(Poezje wybrane) autorstwa znanego literaturoznawcy ze Lwowa Wiktora
Dmytruka16. Tâumacz przedstawiâ wybrane wiersze ze wszystkich tomików
Herberta. Autor wstępu, Mariusz Olbromski, zaznacza, ůe owa ksiĊůka
stanowi obszerny wybór najbardziej interesujĊcych i reprezentatywnych
utworów wielkiego lwowianina i ůe w ten sposób poeta symbolicznie
powróci do rodzinnego miasta i zamieszka w nim na staâe, trafi „na inny
/ jeszcze wyůszy / zamek”17.

Przekâady Dmytruka zostaây bardzo pozytywnie ocenione przez wielu naukowców i tâumaczy, m.in. przez Andrija Pawâyszyna, ukraiľskiego tâumacza prozy Herberta oraz Boůenę RafalskĊ, redaktora naczelnego gazety
„Lwowskie Spotkania”18. Wydanie to najobszerniej prezentuje twórczoœý
poety na Ukrainie, gdyů zawiera najwięcej jego wierszy.
Przy rekonstrukcji ogólnego zarysu stopniowego wkraczania Herberta
w œwiadomoœý czytelnika ukraiľskiego powstaje pytanie – czy twórczoœý
wielkiego polskiego poety zostaâa odczytana przez tego odbiorcę w ten sam
sposób, w jaki zrobiâ to odbiorca polski? I moůe najwaůniejsze – w jaki spoTamůe, s. 385.
S. Jakowenko, red., Peredzwony polskoji lutni, przeâ. W. Hucaâenko, Wyd. Warta, Kyjiw 2001.
16 Z. Herbert, Wybrani poeziji…
17 M. Olbromski, Poeta wiernoœci…, s. 24–25.
18 O. Nachlik, Recepcja twórczoœci Zbigniewa Herberta na Ukrainie…, s. 250.
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sób z poezjĊ Herberta poradzili sobie tâumacze? Czy udaâo im się przedstawiý prawdziwy obraz twórcy?
Historia wzajemnych kontaktów i wpâywów kulturowych polsko-ukraiľskich jest dâuga i trwa od czasu, kiedy narody te zamieszkaây obok
siebie. SzczególnĊ uwagę naleůy zwróciý na bliskoœý języków, którymi one
się posâugujĊ. Oba zespoây językowe bowiem wyodrębniây się z jednego
pnia prasâowiaľskiego. PomijajĊc jednak wszystkie te kwestie, problem dialogu dwóch kultur sâowiaľskich, polskiej i ukraiľskiej, naleůy do najtrudniejszych i najbardziej aktualnych zagadnieľ literaturoznawstwa. Dotyczy to
m.in. przekâadu poezji polskiej na język ukraiľski. Przy tym naleůy zaznaczyý, ůe tak znani tâumacze ukraiľscy, jak Maksym Rylski czy Mykoâa áukasz, którzy mieli do czynienia z przekâadem literatury polskiej XIX wieku,
stosowali takie metody tâumaczeniowe, którymi teraz nie moůna raczej się
posâugiwaý. WiĊůe się to przede wszystkim z tym, ůe we wspóâczesnej poezji
polskiej (Zbigniew Herbert, Czesâaw Miâosz i in.) mamy do czynienia z zupeânie innĊ metaforykĊ niů ta, która miaâa miejsce w literaturze XIX wieku.
Oczywiœcie podstawowe zasady translatorskie sĊ niezmienne. Kaůdy tâumacz stara się maksymalnie przybliůyý tekst do oryginaâu, odkryý jego twórczĊ dominantę i przekazaý jĊ w taki sposób, aby z jednej strony zachowaý
wâaœnie oryginalnoœý oraz indywidualnoœý tekstu (forma, treœý), z drugiej zaœ
zrobiý tak, ůeby przetâumaczony tekst byâ bliski i zrozumiaây odbiorcy docelowemu, uwzględniajĊc przy tym wszystkie zasady językowe i kulturowe
spoâecznoœci mówiĊcej danym językiem. Natomiast tâumaczĊc poezję polskĊ
XX wieku, w tym równieů poezję Herberta, tâumacz musi byý œwiadomy
tego, ůe na pierwszy plan często wysuwa się umyœlnie zwięzâa, prozaiczna
i konkretyzowana metaforyka, której zazwyczaj towarzyszĊ róůnego rodzaju
asocjacje. Co więcej, emocjonalnoœý patosu autorskiego istnieje czasem tylko
w podtekœcie, a granica gatunkowa między lirykĊ a satyrĊ jest tak rozmyta, ůe
nie da się po prostu jej okreœliý.
Natalia Sydiaczenko, znana tâumaczka ukraiľska oraz autorka przedmowy
do antologii Tomu szczo wony suszci, przedstawia problemy, z którymi musi
zmierzyý się tâumacz ukraiľski, podejmujĊc pracę nad przekâadami z języka
polskiego. Zaznacza m.in., ůe
trudno byý absolutnie dokâadnym w przekâadzie. Chociaů języki nasze sĊ
bliskie, majĊ jednak istotne róůnice. Nie jest âatwo przestrzegaý ekwilinearnoœci i ekwirytmicznoœci ze względu na niepowtarzalnoœý rytmu
dŭwiękowego, który zostaje stworzony przez staây, padajĊcy na przedo-
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statniĊ sylabę akcent polski. Akcent ukraiľski – swobodny i ruchomy
często doprowadza do tego, ůe jednodŭwięczny ekwiwalent leksykalny,
na przykâad pisky naleůy zastĊpiý synonimem barchany dla osiĊgnięcia wâaœciwego akcentowania. Problem stanowiĊ równieů polskie sâowa, które
zazwyczaj sĊ krótsze niů ukraiľskie (por. rzeŭ – ǮȒǶǺȌ, myœl – ǱȀǹǷǭ, pâatek – ǼǲǸȋǾǿǷǭ itp.). Brakuje sylab, zanika odpowiedni rytm… Semantyka sâowa wieloznacznego moůe w peâni nie pokrywaý się w dwóch językach i wtedy znika ukryty podtekst, tak jak na przykâad w tâumaczeniu
sâowa odejœý – znaczy teů ‘umrzeý’19.

Takie spostrzeůenia œwiadczĊ o znacznej odmiennoœci kultury języka polskiego i ukraiľskiego. ZmierzajĊc się więc z przekâadem, tâumacz podejmuje
dialog nie tylko z oryginaâem czy autorem, ale równieů z językiem, kulturĊ
oraz literaturĊ zarówno rodzimĊ, jak i obcĊ. Karl Dedecius zaznacza, ůe
przekâad artystyczny opiera się na wielu paradoksach skâadajĊcych się na
jego opalizujĊcĊ naturę, w której przenikajĊ się między innymi: obraz autora i obraz tâumacza, artysty i rzemieœlnika, kultury oryginaâu i kultury
rodzimej, przeszâoœci i teraŭniejszoœci20.

PodejmujĊc dialog z kulturĊ oryginaâu, w kaůdym przekâadzie tâumacz dokonuje takůe wyborów na róůnych poziomach: na poziomie makro, w zakresie epoki, autora, utworu, konwencji oraz na poziomie mikro, w ramach
wyborów leksykalnych, morfologicznych, skâadniowych, stylistycznych oraz
wersyfikacyjnych21. W naszym przypadku centrum zainteresowania będĊ
stanowiý wybory tâumacza na poziomie mikro, a dokâadniej – w jaki sposób
owe wybory zostajĊ zrealizowane przez tâumaczy ukraiľskich w przekâadach
poezji Herberta.
DokonujĊc wyborów na poziomie mikro, tâumacze często zmieniajĊ treœý
i formę tekstu wyjœciowego, by byâ on zgodny z zasadami językowymi i kulturowymi spoâecznoœci mówiĊcej językiem docelowym. Taka procedura
nazywana jest adaptacjĊ tekstu. Strategia ta jest bardzo skutecznym sposobem na radzenie sobie z kulturowo powiĊzanymi sâowami, wyraůeniami,
metaforami itp. Jest to pewnego rodzaju przepisanie tekstu w języku wyjœciowym z uwzględnieniem charakterystycznych elementów tekstu w języku
N. Sydiaczenko, Przedmowa, w: Tomu szczo wony suszci…, s. 7.
20 K. Dedecius, Notatnik tâumacza, przeâ. J. Prokop, Wyd. Literackie, Kraków 1974, cyt. za:
B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeľ przekâadu artystycznego, Wyd. UŒ, Katowice 2010, s. 55.
21 B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrzeľ przekâadu artystycznego…, s. 56.
19
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docelowym. Adaptacja skâada się z trzech gâównych procedur: ze zmiany
kulturowej, parafrazy i opuszczenia. Zmiana kulturowa polega na tym, ůe
tâumacz zamienia wyraz nacechowany kulturowo w języku wyjœciowym na
wyraz o podobnym zabarwieniu w języku docelowym. Natomiast w sytuacji,
kiedy tâumacz nie moůe znaleŭý kulturowo nacechowanego wyraůenia będĊcego odpowiednikiem wyraůenia w języku wyjœciowym, stosuje parafrazę,
która polega na wyjaœnieniach, dodaniu wyrazów oraz zmianie ich szyku
w zdaniu. KolejnĊ procedurĊ adaptacji jest opuszczenie, czyli pominięcie
sâowa lub kilku sâów z tekstu wyjœciowego podczas tâumaczenia. Tâumacz
często opuszcza wyrazy, które nie posiadajĊ swoich odpowiedników w tekœcie docelowym22. A więc, powstaje kolejne, a zarazem i najwaůniejsze pytanie – czy dokonaâa się adaptacja poezji Herberta na Ukrainie? Jeœli tak, to
w jaki sposób i jakie strategie jej towarzyszyây?
Szczególnej analizie chciaâabym poddaý przekâady trzech najbardziej znanych oraz najbardziej interesujĊcych ze względu na prace translatorskie ukraiľskich tâumaczy poezji Herberta (wczeœniej juů przywoâywanych): Wiktora
Dmytruka, Dmytra Pawâyczki oraz Wasyla Machny. ZaczĊý naleůy od
Machny. Autor ten jako pierwszy z tej wielkiej trójcy w 1996 wydaâ pierwsze
osobne ukraiľskie przekâady wierszy Herberta pod tytuâem Struna switâa.
Perekâady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna (Struna œwiatâa. Przekâady i przyœpiewy z języka polskiego Wasyla Machny). Uwagę przyciĊga juů sam tytuâ,
a mianowicie sâowo przyœpiewy, które sugeruje, ůe przekâad poezji nie jest
dosâowny, lecz jest bardziej translacjĊ, w której tâumacz ma moůliwoœý interpretacji tekstu. Ciekawy jest przekâad wiersza Œmierý pospolita. Ostatnia
strofa brzmi następujĊco:
nie los nie piorun ale owad
dosięgnie jak sosnowĊ igâę
poniesie w szczypcach chitynowych
– ul serca pusty23

ǺȒȆǻ Ǻǲ ǴǯǲǱǲ ǺǭǾ ǮǱǳǻǸǭ
ǯ ǾǻǾǺǻǯǵȂ ǰǻǸǷǭȂ ǿȒǺȉ Ǻǭ ǱǻǿǵǷ
ǺǲǾǲ Ȁ ǸǭǼǷǭȂ ǾǯȒǿ ȄǻǸǭ
Ȓ ǯȀǸǵǷ ǾǲǽȃȌ ǯ ǼǻǴǻǸǻǿȒ24

W wolnym przekâadzie filologicznym na język polski strofę tę moůna
przetâumaczyý jako:
Zob. M. Zakhir, Procedury tâumaczeniowe, przeâ. K. Fejklowicz: http://mlingua.pl/articles
,show,pol,244,1 [dostęp: 16.11.2012].
23 Z. Herbert, Napis, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1969, s. 12.
24 Z. Herbert, Struna switâa…, s. 20.
22
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nic nie zâĊczy nas pszczoâa
w sosnowych igâach cieľ na dotyk
niesie w âapkach œwiat czoâa
i ul serca w zâoceniu

W przekâadzie tym zwróciý naleůy uwagę przede wszystkim na treœý, która
nie jest dosâownie przeâoůona. Tâumacz opuszcza wiele sâów. Co więcej,
w przekâadzie pojawiajĊ się takie sâowa i wyraůenia, których nie ma w ogóle
w oryginale. Na przykâad autor pomija sâowa los, piorun, chitynowych, zaœ owad
przekâada jako ǮǱǳǻǸǭ, co znaczy dosâownie pszczoâa, sâowo dosięgnie zastępuje ǴǯǲǱǲ, co znaczy ‘âĊczyý, zestawiaý’, odpowiednikiem pusty jest ǯ ǼǻǴǻǸǻǿȒ,
czyli ‘w zâoceniu’. PojawiajĊ się takůe dodatkowe sâowa takie jak: ǾǯȒǿ
(œwiat), ȄǻǸǭ (czoâa), ǿȒǺȉ (cieľ). Tego typu odejœcia od oryginaâu œwiadczĊ
o tym, ůe odbiorca ukraiľski zupeânie inaczej odczytuje sens wiersza. Ponadto ostatni wers, który w oryginale brzmi doœý smutno „ul serca pusty”,
w języku ukraiľskim zaœ „Ȓ ǯȀǸǵǷ ǾǲǽȃȌ ǯ ǼǻǴǻǸǻǿȒ” (dosâownie ‘ul serca
w zâoceniu’) – gdzie to ǯ ǼǻǴǻǸǻǿȒ najwidoczniej pasowaâo tâumaczowi do
rymu – brzmi raczej optymistycznie i promiennie. Z tego wynika, ůe tâumacz przedstawia czytelnikowi ukraiľskiemu przeciwne znaczenie niů to,
które ma miejsce w oryginale. Przekâady Machny zostaây bardzo krytycznie
ocenione przez lwowskiego tâumacza Wiktora Dmytruka, który pisze, ůe
tâumaczenia te zostaây zrobione przez osobę, która ma bardzo ogólne pojęcie o języku polskim; czytajĊc tekst, tâumacz go nie rozumie, nie rozumiejĊc – zaczyna wymyœlaý coœ takiego, czego w ogóle nie ma w tym wierszu, a
potem pisze: Zbigniew Herbert, tâumaczenie z polskiego25.

Istnieje równieů odmiennoœý w wersyfikacji Herberta i Machny, poniewaů
oryginaâ jest napisany wierszem wolnym, a przekâad jest rymowany. Rytm jest
równieů zmieniony. Takie róůnice sĊ zauwaůalne nie tylko w tym wierszu, ale w
większoœci przekâadów Machny. Œwiadczy to o tym, ůe przekâady te sĊ bardzo
zukrainizowane, czyli tâumacz w duůym stopniu adaptuje poezję twórcy. Nasuwa się więc pytanie, czy taki przekâad jest wierny oryginaâowi? W jednym ze
swoich artykuâów Machno tâumaczy się przed czytelnikiem, piszĊc, ůe
byâa to dla mnie pierwsza duůa i trudna praca tâumaczeniowa, mówię duůa
– nie przez liczbę wierszy, które weszây do ksiĊůki, ale przez poziom szkoW. Dmytruk, Zbigniew Herbert w ukrainskych perekâadach:
http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem27-07.htm [dostęp: 16.11.2012].
25
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ây, z którĊ musiaâem się zapoznaý. Teksty Herberta – myœlaâem – muszĊ
„brzmieý” w ůywiole mojego języka ojczystego, czyli chciaâem maksymalnie przybliůyý je czytelnikowi ukraiľskiemu i jednoczeœnie nie zetrzeý wzoru poezji herbertowskiej, która jest tak delikatna, jak wzór na skrzydâach
motyla. Inne nastawienie, które wyznaję, jeœli chodzi o przekâad poezji –
jest to, ůe w tkaninie oryginaâu musi byý mięsieľ tâumacza26.

Moůe dlatego wâaœnie tytuâ brzmi Perekâady i perespiwy (Przekâady i przyœpiewy).
W 2001 roku swoje przekâady Herberta zaprezentowaâo dwóch znakomitych tâumaczy poezji, Dmytro Pawâyczko oraz Wiktor Dmytruk. Przekâady te
zachowujĊ wiernoœý metrycznĊ oraz stanowiĊ dobre, akceptowalne w kulturze
ukraiľskiej utwory poetyckie. Natomiast prawdopodobnie w trosce wâaœnie
o akceptowalnoœý w kulturze ukraiľskiej, tâumaczenia te brzmiĊ o wiele
mniej niezwykle niů oryginaây. Widoczne jest to m.in. w wierszu Dusza Pana
Cogito w dwóch róůnych tâumaczeniach. Warto przywoâaý i porównaý kilka
fragmentów z tego wiersza:
myœli o duszy dobrze
myœli o duszy z czuâoœciĊ
[.................]

Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ǱȀǹǭȐ ǱǻǮǽǲ
Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ǱȀǹǭȐ Ǵ ȄȀǸȒǾǿȋ
[.................]

dusz jest stanowczo za maâo
jak na caâĊ ludzkoœý

ǱȀȅ ȌǷ Ǻǭ ǯǾǲ ǸȋǱǾǿǯǻ
ȁǭǿǭǸȉǺǻ ǺǲǯǵǾǿǭȄǭȐ

Pan Cogito godzi się z losem
nie ma innego wyjœcia

ǜǭǺ ǗǻǰȒǿǻ ǹǵǽǵǿȉǾȌ Ǵ ǱǻǸǲȋ
Ǻǲ ǹǭȐ ȒǺȅǻǰǻ ǯǵȂǻǱȀ

stara się nawet mówiý
– moja dusza moja –

ǺǭǹǭǰǭȐǿȉǾȌ ǺǭǯȒǿȉ ǷǭǴǭǿǵ
– ǹǻȌ ǿǵ ǱȀȅǲ ǹǻȌ ǿǵ

myœli o duszy tkliwie
myœli o duszy z czuâoœciĊ

Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ǱȀǹǭȐ Ǵ ȄȀǸȒǾǿȋ
Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ǱȀǹǭȐ Ǵ
[ǾǲǺǿǵǹǲǺǿǭǸȉǺȒǾǿȋ

więc kiedy się zjawia
nieoczekiwanie
nie wita jej sâowami
– dobrze ůe wróciâaœ27

ǿǻǳ ǷǻǸǵ ǺǲǾǼǻǱȒǯǭǺǻ
ǴǺǻǯȀ ǺǭǴǭǱ ǼǽǵȂǻǱǵǿȉ
Ǻǲ ǯȒǿǭȐ ȓȓ ǾǸǻǯǭǹǵ
– ǱǻǮǽǲ Ȇǻ ǼǻǯǲǽǺȀǸǭǾȉ28

W. Machno, Zbigniew Herbert: estetyka i etyka: http://www.vasylmakhno.us/es_zbig
ney.htm [dostęp: 16.11.2012].
27 Z. Herbert, Wybrani poeziji…, s. 328.
28 Tamůe, s. 329.
26
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Fragment ten moůna przetâumaczyý na język polski w następujĊcy sposób:
myœli o duszy dobrze
myœli o duszy z czuâoœciĊ
[.................]
dusz jak na caâĊ ludzkoœý
fatalnie nie wystarcza
Pan Cogito godzi się z losem
nie ma innego wyjœcia
stara się nawet mówiý
– moja ty duszo moja ty
myœli o duszy z czuâoœciĊ
myœli o duszy z sentymentem
więc kiedy nieoczekiwanie
znów z powrotem przychodzi
nie wita jej sâowami
– dobrze ůe wróciâaœ

Pawâyczko proponuje zaœ taki przekâad:
ǯȒǺ ǱȀǹǭȐ Ǽǽǻ ǱǻǮǽȒ ǱȀȅȒ
ǯȒǺ ǱȀǹǭȐ Ǽǽǻ ȄȀǶǺȒ ǱȀȅȒ
[.................]
ǱȀȅ Ǻǭ ǾǯȒǿȒ ǴǭǹǭǸǻ
ǱǸȌ ǯǾȒȐȓ ǸȋǱǾȉǷǻǾǿȒ
ǜǭǺ ǗǻǰȒǿǻ ǼǻǰǻǱǳȀȐǿȉǾȌ ǴȒ ǾǯǻȐȋ ǱǻǸǲȋ
Ǻǲǹǭ ȒǺȅǻȓ ǽǭǱǵ
ǺǭǹǭǰǭȐǿȉǾȌ ǺǭǯȒǿȉ ǷǭǴǭǿǵ
– ǹǻȌ ǱȀȅǲ ǹǻȌ –
ǯȒǺ ǱȀǹǭȐ Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ǺȒǳǺǻ
ǯȒǺ ǱȀǹǭȐ Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ȄȀǿǸǵǯǻ
ǻǿǻǳ ǷǻǸǵ ǯǻǺǭ ǽǭǼǿǻǹ
Ǵ'ȌǯǸȌȐǿȉǾȌ
Ǻǲ ǯȒǿǭȐ ȓȓ ǾǸǻǯǭǹǵ
– ǱǻǮǽǲ Ȇǻ ǿǵ ǼǻǯǲǽǺȀǸǭǾȉ29
29

Z. Herbert, Dusza Pana Cogito, w: D. Pawâyczko, red., 50 polskych poetiw…, s. 407.
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W wolnym przekâadzie fragment ten da się przetâumaczyý jako:
myœli o dobrych duszach
myœli o czuâych duszach
[.................]
dusz jest na œwiecie za maâo
jak na caâĊ ludzkoœý
Pan Cogito godzi się ze swoim losem
nie ma innej rady
stara się nawet mówiý
– moja duszo moja –
myœli o duszy tkliwie
myœli o duszy z czuâoœciĊ
więc kiedy nagle
się zjawia
nie wita jej sâowami
– dobrze ůe wróciâaœ

W cytowanych przekâadach przede wszystkim naleůy zwróciý uwagę na
odpowiednioœý wersyfikacyjnĊ. Zarówno oryginaâ, jak i oba przekâady sĊ
napisane wierszem wolnym. Autorzy tâumaczeľ nie dotrzymujĊ ekwirytmicznoœci, chociaů zachowujĊ ekwiliniowoœý. Naleůy równieů zaznaczyý, ůe
oba przekâady stanowiĊ semantycznĊ odpowiednioœý z oryginaâem, nie biorĊc pod uwagę oczywiœcie kilku fragmentów. Widaý, ůe kaůdy z autorów
staraâ się maksymalnie odtworzyý treœý tekstu Herberta. Mimo wszystko
przekâad Dmytruka i Pawâyczki zawierajĊ zauwaůalne róůnice językowe.
Dwa pierwsze porównywane wersy, „myœli o duszy dobrze / myœli o duszy z czuâoœciĊ”, Pawâyczko tâumaczy „ǯȒǺ ǱȀǹǭȐ Ǽǽǻ ǱǻǮǽȒ ǱȀȅȒ / ǯȒǺ
ǱȀǹǭȐ Ǽǽǻ ȄȀǶǺȒ ǱȀȅȒ”, co dosâownie znaczy ‘on myœli o dobrych duszach
/ on myœli o czuâych duszach’. Skutek jest taki, ůe semantycznie autor odchodzi od oryginaâu. Dmytruk zaœ pod kĊtem znaczeniowym tâumaczy dane
strofy dokâadnie „Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ǱȀǹǭȐ ǱǻǮǽǲ / Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ǱȀǹǭȐ Ǵ ȄȀǸȒǾǿȋ”.
Natomiast, kiedy strofa „myœli o duszy z czuâoœciĊ” powtarza się w wierszu
po raz drugi, Dmytruk przekâada jĊ w następujĊcy sposób: „Ǽǽǻ ǱȀȅȀ ǱȀǹǭȐ
Ǵ ǾǲǺǿǵǹǲǺǿǭǸȉǺȒǾǿȋ”, czyli zupeânie inaczej niů wczeœniej. Wyraz czuâoœý
autor zastępuje ǾǲǺǿǵǹǲǺǿǭǸȉǺȒǾǿȋ, co znaczy sentyment. Najwidoczniej tâumacz miaâ trudnoœci z przekâadem sâowa tkliwie w poprzedniej strofie, które
jest synonimem czule, więc tkliwie przetâumaczyâ Ǵ ȄȀǸȒǾǿȋ, a z czuâoœciĊ –
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Ǵ ǾǲǺǿǵǹǲǺǿǭǸȉǺȒǾǿȋ. Pawâyczko zaœ tkliwie przeâoůyâ ǺȒǳǺǻ, a z czuâoœciĊ –
ȄȀǿǸǵǯǻ, czyli nie odstĊpiâ od dosâownoœci. Warto równieů zwróciý uwagę
na trzeci wers, który w przekâadzie Pawâyczki brzmi „ǱȀȅ Ǻǭ ǾǯȒǿȒ ǴǭǹǭǸǻ”,
dosâownie ‘dusz na œwiecie za maâo’, oryginaâ zaœ gâosi „dusz jest stanowczo
za maâo”. Z tego wynika, ůe autor opuszcza sâowo stanowczo i uůywa zupeânie innego sâowa, a mianowicie ǾǯȒǿ, co znaczy œwiat. Dmytruk natomiast to
stanowczo, które w języku ukraiľskim brzmi ǷǭǿǲǰǻǽǵȄǺǻ, tâumaczy ȁǭǿǭǸȉǺǻ,
co wprost oznacza fatalnie. Kulturowo sâowo ȁǭǿǭǸȉǺǻ w pewien sposób
moůe byý odpowiednikiem sâowa stanowczo, ale naleůy pamiętaý, ůe wyrazy te
sĊ róůnie nacechowane emocjonalnie, co ma wielki wpâyw na treœý tekstu.
Trudnoœý sprawia równieů przekâad wierszy religijnych Herberta, m.in.
sâowo litanie, które zazwyczaj jest tâumaczone po prostu ǹǻǸǵǿǯǭ (modlitwa). WiĊůe się to gâównie z odmiennoœciĊ wyznaniowĊ narodu polskiego
i ukraiľskiego. Problem takůe stanowi wieloznacznoœý semantyczna. Na
przykâad, w wierszu Brewiarz fragment: „strugi atramentu, zawsze / goœcinne
nie zapisane kartki papieru, przeŭroczyste koszulki” Dmytruk tâumaczy
„ȄǻǽǺǵǸ ǾǿǽȀǹǲǺȒ, ǴǭǯǳǱǵ/ǰǻǾǿǵǺǺǻ ǺǲǾǼǵǾǭǺȒ ǷǭǽǿǷǵ ǼǭǼǲǽȀ, ǸǲǰǲǺȉǷȒ
ǾǻǽǻȄǷǵ”, co znaczy: ‘strugi atramentu, zawsze / goœcinnie nie zapisane
kartki papieru, leciutkie koszule’. Centrum zainteresowania stanowi wyraůenie „przeŭroczyste koszulki”. Sâowo koszulka w języku polskim ma dwa
znaczenia: 1. ‘górna częœý kostiumu gimnastycznego lub sportowego bez
rękawów’; 2. ‘rodzaj osâony nakâadanej na jakiœ przedmiot; futeraâ, pokrowiec’30. Z kontekstu wyraŭnie widaý, ůe wyraz ów uůyty jest w tym drugim
znaczeniu, podkreœla to równieů przymiotnik przeŭroczyste. Tâumacz zaœ posâuguje się w przekâadzie pierwszym znaczeniem i sâowo koszulki tâumaczy ǾǻǽǻȄǷǵ,
a okreœlenie przeŭroczyste zamienia na ǸǲǰǲǺȉǷȒ, dosâownie ‘leciutkie’. Przykâadów
takich moůna przywoâywaý duůo, poniewaů prawie w kaůdym wierszu przekâadajĊcy napotyka na podobne problemy. PomijajĊc natomiast wszystkie te tâumaczeniowe niedoskonaâoœci, moůna dojœý do wniosku, ůe przekâady Pawâyczki
i Dmytruka sĊ zdecydowanie bliůsze oryginaâowi niů teksty Machny.
Nasuwa się pytanie o herbertowskĊ ironię. Czy zostaâa ona uchwycona
przez tâumaczy ukraiľskich? Moůna wyjœý z zaâoůenia, ůe kaůdy z autorów
doskonale uœwiadamiaâ sobie, iů cecha ta jest dominantĊ twórczoœci Herberta i musi zostaý, chociaů minimalnie, uchwycona przez tâumacza. Starania
autorów doskonale widaý choýby w wierszach o Panu Cogito, gdzie owa
cecha często jest obecna. Utwory te oczywiœcie nie sĊ tak doskonaâe jak
30

Popularny sâownik języka polskiego, E. Sobol, red., Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 367.
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oryginaây, ale zawierajĊ elementy, tak charakterystycznej dla autora Studium
przedmiotu, ironii.
Herbert byâ bardzo krytyczny w stosunku do tâumaczy. W jednym ze swoich wierszy porównuje jednego z nich do trzmiela, który siadâ na kwiecie:
Jak trzmiel niezgrabny
siadâ na kwiecie
[.................]
do œrodka dĊůy
gdzie aromat i sâodycz jest
i choý ma katar
i brak mu smaku
jednak dĊůy
[.................]
trudno wniknĊý
przez kielich kwiatów
do korzeni
więc trzmiel wychodzi
bardzo dumny
i gâoœno brzęczy:
byâem w œrodku
tym zaœ
co mu nie caâkiem wierzĊ
nos pokazuje
z ůóâtym pyâem31

Zakâadam, ůe wiersz ten nie zraziâ i nie zniechęciâ tâumaczy ukraiľskich
do podejmowania prac przekâadowych zwiĊzanych z twórczoœciĊ Herberta.
Mam nadzieję, ůe wręcz odwrotnie, poprzez podbarwionĊ ironię zaprosiâ do
przekâadów wierszy poety. Twórczoœý autora Pana Cogito podejmuje tematy
bliskie kaůdemu czâowiekowi. Jest ponadnarodowa poprzez to, ůe porusza
kwestie bliskie kaůdemu czâowiekowi, niezaleůnie od kraju, z którego pochodzi oraz języka, którym się posâuguje. Uwaůam, ůe ze względu na niezwykle wartoœciowy przekaz, twórczoœý ta powinna byý bardziej dostępna
dla czytelników spoza granic Polski. Zwâaszcza zaœ Ukraiľców, którzy
w szczególny sposób zwiĊzani sĊ zarówno historycznie, jak i kulturowo
z Polakami. Byý moůe będĊ potrafili oni znaleŭý w wierszach Herberta takie
sensy, których nawet rodzimi odbiorcy nie byli w stanie dostrzec.
31
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Ukrainian adaptations of Herbert’s poetry
This article overviews the reception of Zbigniew Herbert’s work in Ukraine and analyses the
Ukrainian translations of his poetry. It enumerates the translations: the early individual ones
and the monographic volumes. The author of the article describes the content of major
publications and comments on the quality of translations. She compares the works of the
three most famous Ukrainian Herbert’s translators: Viktor Dmytruk, Dmytro Pavlychko and
Vasyl Makhno. The article concludes with the critical reflection on their translations.
Keywords: Herbert, poetry, reception, adaptation, translation, Ukraine

