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ZORIANA BU  
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Ukrai skie adaptacje poezji Herberta 

Zbigniew Herbert – jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, 
cz owiek o wyj tkowym autorytecie moralnym i bogatej my li intelektualnej. 
Jest laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród literackich. Jego poezja 
zosta a prze o ona prawie na wszystkie j zyki europejskie. Co wi cej, nale y 
do najcz ciej t umaczonych polskich poetów w wiecie. Wiersze wielkiego 
Mistrza ze Lwowa nie trac  swojej odkrywczej aktualno ci i zachwycaj  co-
raz to nowych czytelników nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. 

Recepcja twórczo ci Zbigniewa Herberta na Ukrainie jest do  specyficzna. 
W ród odbiorców jego poezji na Ukrainie mo na wyró ni  dwa typy. Pierw-
szy z nich to odbiorca, który do wiadczy  re ymu totalitarnego, drugi za  to 
ten, który nie ma w swej pami ci takiego do wiadczenia. Dla tego pierwszego 
wi kszo  wierszy poety b dzie posiada  antytotalitarny potencja  i b d  one 
odbierane bardziej w skali narodowej ni  osobistej. Przyczyn  takiej interpre-
tacji jest wspólne do wiadczenie historyczne, które spotka o oba narody 
w XX wieku. Natomiast dla wspó czesnego m odego czytelnika, który nie ma 
do wiadczenia totalitarnej struktury pa stwowej, poezja ta zawiera bardziej 
problematyk  ogólnoludzk  i odczytywana jest z minimalnym kontekstem 
historycznym. Nie bez powodu Mariusz Olbromski, autor przedmowy do 
jednego z ukrai skich wyda  wierszy Herberta, zaznacza, e dzie o poety 

wymaga od czytelnika przygotowania, aby móg  zrozumie  liczne odno-
niki kulturowe. Jednak ten wysi ek ma warto  buduj c . Mo na chyba 

powiedzie , e w jakim  sensie, ka dy czytelnik ma „swego Herberta”1. 

                                                           

1 M. Olbromski, Poeta wierno ci. Przedmowa, w: Z. Herbert, Wybrani Poeziji, prze . W. Dmy-

truk, Wyd. Kameniar, Lwiw 2001, s. 15. 
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Posta  Herberta na Ukrainie radzieckiej by a prawie nieznana. Po wyst -
pieniach antyre imowych na pocz tku lat 70. ustanowiono zakaz czytania 
oraz upowszechniania jego twórczo ci. Pó niej, ze wzgl du na udzia  
w ruchu „Solidarno ”, restrykcje te sta y si  jeszcze ostrzejsze. W latach 70. 
kilka wierszy Herberta pojawi o si  w czasopi mie literatury zagranicznej 
„Wseswit”2. Cenzura radziecka nie pozwoli a w czy  utworów Herberta do 
dwutomowej Antolohiji polskoji poeziji (Antologii poezji polskiej) opublikowanej 
w 1979 roku w Kijowie. Warto zaznaczy , e redaktorem pierwszego tomu 
by  znakomity t umacz Hryhorij Koczur. Natomiast Dmytro Paw yczko – 
jeden z najbardziej znanych t umaczy Herberta na j zyk ukrai ski oraz by y 
redaktor drugiego tomu owej antologii – zaistnia  sytuacj  opisuje w nast -
puj cy sposób: 

Nie pozwolono mi w czy  utworów Zbigniewa Herberta i Wis awy 
Szymborskiej. Kiedy kijowscy cenzorzy odmówili mi, pojecha em do 
Warszawy, prosi em o pomoc kierownictwo Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. Natomiast tam si  wyja ni o, e takie sprawy musz  za atwia  
w Konsulacie ZSRR. Zwróci em si  z pismem do Pos a ZSRR w War-
szawie. W odpowiedzi, która zosta a przys ana do Kijowa, do cenzury, 
stwierdzono, e publikacja utworów Zbigniewa Herberta oraz Wis awy 
Szymborskiej na Ukrainie jest niepo dana3. 

Nazwiska poety nie znajdziemy równie  w Sowieckom encyk opediczeskom 

s owarie (Radzieckim s owniku encyklopedycznym) (1988) czy Ukrajin’s’kij literatur-

nij encyk opediji (Encyklopedii literatury ukrai skiej) (1988). Z tego wynika, e 
wybitny twórca, który mia  ju  za sob  liczne publikacje wierszy (debiutowa  
przecie  tomem Struna wiat a w 1956 roku), dla odbiorcy ukrai skiego by  
wci  nieznany. Wyj tek stanowi o, o czym ju  wcze niej nadmieni am, kilka 
wierszy o neutralnej wobec panuj cej w adzy tematyce, które pojawi y si  
w literaturoznawczym czasopi mie „Wseswit”. Jego czytelnikami byli jednak 
raczej naukowcy ni  przeci tni odbiorcy. wiadczy to o g bokiej wiado-
mo ci cenzury radzieckiej, e wiersze poety mia y wyd wi k antykomuni-
styczny. Taka sytuacja wskazuje 

                                                           

2 Z. Herbert, Poeziji, „Wseswit” 1976, nr 5–6, s. 43–45. Korzystam równie  ze ród a: 

O. Nachlik, Recepcja twórczo ci Zbigniewa Herberta na Ukrainie. Refleksje o cz owieku i historii, w: R. Cudak, 

red., Literatura polska w wiecie, t. 3: Obecno ci, Wyd. Gnome, Katowice 2010, s. 243–253. 
3 D. Paw yczko, Moja antolohija polskoji poeziji, w: D. Paw yczko, red., 50 polskych poetiw. Anto-

lohija polskoji poeziji, prze . D. Paw yczko, Wyd. Osnowy, Kyjiw 2001, s. 7 [wszystkie t uma-

czenia z j. ukrai skiego na j. polski – Z.B.]. 
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na strach, jaki mia  re ym totalitarny przed prawd  Herberta i tak e na 
to, o ile atwiejsze by y dla niego polskie kajdany, gdy  przebywaj c 
w nich, uda o mu si  rozwin  i zrealizowa  swój wielki talent4. 

W latach 90., kiedy Ukraina odzyska a niepodleg o , poezja Herberta za-
cz a dociera  do szerszego grona czytelników. W 1995 roku w czasopi mie 
„Wseswit” ukaza o si  kilka wierszy poety w t umaczeniu Hryhorija Koczu-
ra5, wcze niej ju  przywo ywanego. Mniej wi cej w tym samym okresie po-
wsta y tak e przek ady poezji Herberta sporz dzone przez Stanis awa Szew-
czenk , które zosta y opublikowane na amach czasopisma „Wseswitnia 
literatura w serednich nawczalnych zak adach Ukrainy” („Literatura po-
wszechna w szko ach rednich Ukrainy”), przeznaczonego dla nauczycieli6. 
W 1996 roku w periodyku „Forum” swoje t umaczenia Herberta przedsta-
wi  ukrai ski poeta Wasyl Machno7. Co wi cej, w tym e roku zosta o przez 
Machn  opublikowane pierwsze osobne ukrai skie wydanie wierszy poety 
Struna swit a. Perek ady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna (Struna wiat a. Prze-

k ady i przy piewy z j zyka polskiego Wasyla Machny)8. W jednym z wywiadów 
Machno zaznacza, e 

w poezji Herberta jest dziwne po czenie s owia skiej emocjonalno ci 
oraz racjonalizmu zachodniego, katolickiej i bizantyjskiej kultury, g bo-
kiej my li filozoficznej oraz ironicznego pogl du na wiat9. 

Po rednikiem mi dzy Herbertem a t umaczem by  polski literaturoznawca 
Bogus aw Baku a, który m.in. dosta  pozwolenie poety na publikacj  jego 
wierszy w j zyku ukrai skim. Znany naukowiec by  tak e autorem wst pu 
do owego wydania. T umaczenia Machny natomiast zosta y bardzo skrytyko-
wane przez innych t umaczy Herberta na j zyk wschodnich s siadów Polski. 
Szczególn  uwag  temu zagadnieniu po wi c  w dalszej cz ci artyku u. 

                                                           

4 D. Paw yczko, red., 50 polskych poetiw…, s. 385. 
5 Poety Polszczi w perekladi Hryhorija Koczura, prze . H. Koczur, „Wseswit” 1995, nr 8–9, 

s. 71–92. 
6 Z. Herbert, Poeziji, prze . S. Szewczenko, „Wseswitnia literatura w serednich nawczalnych 

zak adach Ukrainy” 1996, nr 12, s. 58. 
7 Z. Herbert, Poeziji, prze . W. Machno, „Forum” 1996, cz. 1, s. 61–66. 
8 Z. Herbert, Struna swit a. Perk ady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna, prze . 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. [dost p: 05.11.2012]. 
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W 1996 roku powsta a pierwsza za czasów niepodleg o ci Ukrainy antolo-
gia wspó czesnej poezji polskiej Tomu szczo wony suszci (Dlatego, e s ) Stani-
s awa Szewczenki10. Twórczo  Herberta reprezentowa y jedynie cztery 
wiersze: Przes anie Pana Cogito, Dwie krople, Dom i Mama. Cech  wyró niaj c  
ow  antologi  na tle pozosta ych wyda  by a jej dwuj zyczno , która po-
zwala czytelnikowi porówna  tekst orygina u z t umaczeniem. 

W drugiej po owie lat 90. przek ady Herberta najcz ciej pojawia y si  
w „Niezale nym ukrai skim czasopi mie kulturoznawczym »Ji«” we Lwo-
wie. O esia Nachlik zaznacza, e 

warto zaakcentowa  wag  tych wszystkich przek adów, poniewa  prawie 
przez 10 lat (od 1991 po 1998 rok) by y one jedynym przejawem obec-
no ci poety w ukrai skim kr gu kulturowym11, 

nie licz c oczywi cie kilku wyda , o których wspomniano wcze niej. Na 
amach lwowskiego czasopisma publikowano nie tylko same wiersze poety, 

ale i ró nego rodzaju artyku y po wi cone wielkiemu Mistrzowi ze Lwowa. 
W 2000 roku zosta a wydana nast pna antologia polskiej poezji Dzwony 

zymoju (Dzwony zim ) w t umaczeniu wybitnego ukrai skiego poety Dmytra 
Paw yczki12. Ze wzgl du na liczne uwagi polskich literaturoznawców 
w zwi zku z pomini ciem w antologii wielu nazwisk, bez których panorama 
poezji polskiej ostatnich dwu stuleci by aby nie do ko ca pe na, w 2001 
roku powsta o drugie wydanie owego dzie a 50 polskych poetiw (50 poetów 

polskich)13, które t umacz uzupe ni  o 22 autorów. Poprzednia ksi ka zawie-
ra a tylko 38 poetów. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie mie ci o 25 
wierszy Herberta, m.in.: Postój, Kamyk, Guziki, Siódmy anio , Ma e serce, Przebu-

dzenie, Powrót Pana Cogito, Pan Cogito szuka rady, Bajka ruska i inne. Antologia 
owa jest jednoj zyczna i zawiera krótk  informacj  biograficzn  o ka dym 
z przedstawionych autorów, której równie  towarzysz  refleksje t umacza 
o ich twórczo ci. Jak pisze Paw yczko, poezja Herberta 

odzwierciedla stosunek cz owieka XX wieku do europejskich tradycji 
kulturowych, do problemów historii oraz mitologii utrwalonych w ogól-

                                                           

10 S. Szewczenko, red., Tomu szczo wony suszci. Antolohija suczasnoji polskoji poeziji, prze . 

S. Szewczenko, Wyd. Kameniar, Lwiw 1996. 
11 O. Nachlik, Recepcja twórczo ci Zbigniewa Herberta na Ukrainie…, s. 247. 
12 D. Paw yczko, red., Dzwony zymoju. Antolohija polskoji poeziji, prze . D. Paw yczko, Wyd. 

Osnowy, Kyjiw 2000. 
13 D. Paw yczko, red., 50 polskych poetiw… 
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noludzkich zasadach moralnych. On ca y czas dostrzega sprzeczno ci 
mi dzy bohatersk  przesz o ci  a nikczemn  wspó czesno ci . Nato-
miast jego patos moralny przyg usza ironia oraz gorzki u miech. Herbert 
stworzy  obraz Pana Cogito, czyli my l cego i wskutek swego my lenia 
cz owieka istniej cego. Jest to uniwersalny obraz cz owieka XX wieku, 
smutnie zapatrzonego w sens istnienia, cz owieka duchowo rozdwojone-
go, który w a nie przez to obj ty jest g bokim cierpieniem14. 

Autor antologii zwraca uwag  na ogólnoludzk  tematyk  wierszy, nie ak-
centuj c przy tym antykomunistycznego charakteru utworów, wspomina 
tylko o zakazie publikowania wierszy Herberta za czasów radzieckich. 
W tym samym okresie powsta a tak e dwuj zyczna antologia Peredzwony 

polskoji lutni (D wi ki polskiej lutni) w t umaczeniu W odzimierza Huca enki15, 
w której pojawi y si  tylko dwa utwory Herberta: Pan Cogito a my l czysta oraz 
Zasypiamy na s owach. 

W 2001 roku zosta a wydana tak e dwuj zyczna ksi ka Wybrani poeziji 
(Poezje wybrane) autorstwa znanego literaturoznawcy ze Lwowa Wiktora 
Dmytruka16. T umacz przedstawi  wybrane wiersze ze wszystkich tomików 
Herberta. Autor wst pu, Mariusz Olbromski, zaznacza, e owa ksi ka 

stanowi obszerny wybór najbardziej interesuj cych i reprezentatywnych 
utworów wielkiego lwowianina i e w ten sposób poeta symbolicznie 
powróci do rodzinnego miasta i zamieszka w nim na sta e, trafi „na inny 
/ jeszcze wy szy / zamek”17. 

Przek ady Dmytruka zosta y bardzo pozytywnie ocenione przez wielu na-
ukowców i t umaczy, m.in. przez Andrija Paw yszyna, ukrai skiego t uma-
cza prozy Herberta oraz Bo en  Rafalsk , redaktora naczelnego gazety 
„Lwowskie Spotkania”18. Wydanie to najobszerniej prezentuje twórczo  
poety na Ukrainie, gdy  zawiera najwi cej jego wierszy. 

Przy rekonstrukcji ogólnego zarysu stopniowego wkraczania Herberta 
w wiadomo  czytelnika ukrai skiego powstaje pytanie – czy twórczo  
wielkiego polskiego poety zosta a odczytana przez tego odbiorc  w ten sam 
sposób, w jaki zrobi  to odbiorca polski? I mo e najwa niejsze – w jaki spo-

                                                           

14 Tam e, s. 385. 
15 S. Jakowenko, red., Peredzwony polskoji lutni, prze . W. Huca enko, Wyd. Warta, Kyjiw 2001. 
16 Z. Herbert, Wybrani poeziji… 
17 M. Olbromski, Poeta wierno ci…, s. 24–25. 
18 O. Nachlik, Recepcja twórczo ci Zbigniewa Herberta na Ukrainie…, s. 250. 
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sób z poezj  Herberta poradzili sobie t umacze? Czy uda o im si  przedsta-
wi  prawdziwy obraz twórcy? 

Historia wzajemnych kontaktów i wp ywów kulturowych polsko-
-ukrai skich jest d uga i trwa od czasu, kiedy narody te zamieszka y obok 
siebie. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na blisko  j zyków, którymi one 
si  pos uguj . Oba zespo y j zykowe bowiem wyodr bni y si  z jednego 
pnia pras owia skiego. Pomijaj c jednak wszystkie te kwestie, problem dia-
logu dwóch kultur s owia skich, polskiej i ukrai skiej, nale y do najtrudniej-
szych i najbardziej aktualnych zagadnie  literaturoznawstwa. Dotyczy to 
m.in. przek adu poezji polskiej na j zyk ukrai ski. Przy tym nale y zazna-
czy , e tak znani t umacze ukrai scy, jak Maksym Rylski czy Myko a u-
kasz, którzy mieli do czynienia z przek adem literatury polskiej XIX wieku, 
stosowali takie metody t umaczeniowe, którymi teraz nie mo na raczej si  
pos ugiwa . Wi e si  to przede wszystkim z tym, e we wspó czesnej poezji 
polskiej (Zbigniew Herbert, Czes aw Mi osz i in.) mamy do czynienia z zu-
pe nie inn  metaforyk  ni  ta, która mia a miejsce w literaturze XIX wieku. 
Oczywi cie podstawowe zasady translatorskie s  niezmienne. Ka dy t u-
macz stara si  maksymalnie przybli y  tekst do orygina u, odkry  jego twór-
cz  dominant  i przekaza  j  w taki sposób, aby z jednej strony zachowa  
w a nie oryginalno  oraz indywidualno  tekstu (forma, tre ), z drugiej za  
zrobi  tak, eby przet umaczony tekst by  bliski i zrozumia y odbiorcy doce-
lowemu, uwzgl dniaj c przy tym wszystkie zasady j zykowe i kulturowe 
spo eczno ci mówi cej danym j zykiem. Natomiast t umacz c poezj  polsk  
XX wieku, w tym równie  poezj  Herberta, t umacz musi by  wiadomy 
tego, e na pierwszy plan cz sto wysuwa si  umy lnie zwi z a, prozaiczna 
i konkretyzowana metaforyka, której zazwyczaj towarzysz  ró nego rodzaju 
asocjacje. Co wi cej, emocjonalno  patosu autorskiego istnieje czasem tylko 
w podtek cie, a granica gatunkowa mi dzy liryk  a satyr  jest tak rozmyta, e 
nie da si  po prostu jej okre li . 

Natalia Sydiaczenko, znana t umaczka ukrai ska oraz autorka przedmowy 
do antologii Tomu szczo wony suszci, przedstawia problemy, z którymi musi 
zmierzy  si  t umacz ukrai ski, podejmuj c prac  nad przek adami z j zyka 
polskiego. Zaznacza m.in., e 

trudno by  absolutnie dok adnym w przek adzie. Chocia  j zyki nasze s  
bliskie, maj  jednak istotne ró nice. Nie jest atwo przestrzega  ekwiline-
arno ci i ekwirytmiczno ci ze wzgl du na niepowtarzalno  rytmu 
d wi kowego, który zostaje stworzony przez sta y, padaj cy na przedo-
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statni  sylab  akcent polski. Akcent ukrai ski – swobodny i ruchomy 
cz sto doprowadza do tego, e jednod wi czny ekwiwalent leksykalny, 
na przyk ad pisky nale y zast pi  synonimem barchany dla osi gni cia w a-
ciwego akcentowania. Problem stanowi  równie  polskie s owa, które 

zazwyczaj s  krótsze ni  ukrai skie (por. rze  – , my l – , p a-
tek –  itp.). Brakuje sylab, zanika odpowiedni rytm… Semanty-
ka s owa wieloznacznego mo e w pe ni nie pokrywa  si  w dwóch j zy-
kach i wtedy znika ukryty podtekst, tak jak na przyk ad w t umaczeniu 
s owa odej  – znaczy te  ‘umrze ’19. 

Takie spostrze enia wiadcz  o znacznej odmienno ci kultury j zyka pol-
skiego i ukrai skiego. Zmierzaj c si  wi c z przek adem, t umacz podejmuje 
dialog nie tylko z orygina em czy autorem, ale równie  z j zykiem, kultur  
oraz literatur  zarówno rodzim , jak i obc . Karl Dedecius zaznacza, e 

przek ad artystyczny opiera si  na wielu paradoksach sk adaj cych si  na 
jego opalizuj c  natur , w której przenikaj  si  mi dzy innymi: obraz au-
tora i obraz t umacza, artysty i rzemie lnika, kultury orygina u i kultury 
rodzimej, przesz o ci i tera niejszo ci20. 

Podejmuj c dialog z kultur  orygina u, w ka dym przek adzie t umacz do-
konuje tak e wyborów na ró nych poziomach: na poziomie makro, w zakre-
sie epoki, autora, utworu, konwencji oraz na poziomie mikro, w ramach 
wyborów leksykalnych, morfologicznych, sk adniowych, stylistycznych oraz 
wersyfikacyjnych21. W naszym przypadku centrum zainteresowania b d  
stanowi  wybory t umacza na poziomie mikro, a dok adniej – w jaki sposób 
owe wybory zostaj  zrealizowane przez t umaczy ukrai skich w przek adach 
poezji Herberta. 

Dokonuj c wyborów na poziomie mikro, t umacze cz sto zmieniaj  tre  

i form  tekstu wyj ciowego, by by  on zgodny z zasadami j zykowymi i kul-

turowymi spo eczno ci mówi cej j zykiem docelowym. Taka procedura 
nazywana jest adaptacj  tekstu. Strategia ta jest bardzo skutecznym sposo-

bem na radzenie sobie z kulturowo powi zanymi s owami, wyra eniami, 

metaforami itp. Jest to pewnego rodzaju przepisanie tekstu w j zyku wyj-

ciowym z uwzgl dnieniem charakterystycznych elementów tekstu w j zyku 
                                                           

19 N. Sydiaczenko, Przedmowa, w: Tomu szczo wony suszci…, s. 7. 
20 K. Dedecius, Notatnik t umacza, prze . J. Prokop, Wyd. Literackie, Kraków 1974, cyt. za: 

B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrze  przek adu artystycznego, Wyd. U , Katowice 2010, s. 55. 
21 B. Tokarz, Spotkania. Czasoprzestrze  przek adu artystycznego…, s. 56. 
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docelowym. Adaptacja sk ada si  z trzech g ównych procedur: ze zmiany 

kulturowej, parafrazy i opuszczenia. Zmiana kulturowa polega na tym, e 

t umacz zamienia wyraz nacechowany kulturowo w j zyku wyj ciowym na 
wyraz o podobnym zabarwieniu w j zyku docelowym. Natomiast w sytuacji, 

kiedy t umacz nie mo e znale  kulturowo nacechowanego wyra enia b d -

cego odpowiednikiem wyra enia w j zyku wyj ciowym, stosuje parafraz , 

która polega na wyja nieniach, dodaniu wyrazów oraz zmianie ich szyku 

w zdaniu. Kolejn  procedur  adaptacji jest opuszczenie, czyli pomini cie 

s owa lub kilku s ów z tekstu wyj ciowego podczas t umaczenia. T umacz 

cz sto opuszcza wyrazy, które nie posiadaj  swoich odpowiedników w tek-

cie docelowym22. A wi c, powstaje kolejne, a zarazem i najwa niejsze pyta-

nie – czy dokona a si  adaptacja poezji Herberta na Ukrainie? Je li tak, to 

w jaki sposób i jakie strategie jej towarzyszy y? 

Szczególnej analizie chcia abym podda  przek ady trzech najbardziej zna-

nych oraz najbardziej interesuj cych ze wzgl du na prace translatorskie ukra-

i skich t umaczy poezji Herberta (wcze niej ju  przywo ywanych): Wiktora 

Dmytruka, Dmytra Paw yczki oraz Wasyla Machny. Zacz  nale y od 

Machny. Autor ten jako pierwszy z tej wielkiej trójcy w 1996 wyda  pierwsze 

osobne ukrai skie przek ady wierszy Herberta pod tytu em Struna swit a. 

Perek ady i perespiwy z polskoji Wasyla Machna (Struna wiat a. Przek ady i przy-

piewy z j zyka polskiego Wasyla Machny). Uwag  przyci ga ju  sam tytu , 

a mianowicie s owo przy piewy, które sugeruje, e przek ad poezji nie jest 

dos owny, lecz jest bardziej translacj , w której t umacz ma mo liwo  in-

terpretacji tekstu. Ciekawy jest przek ad wiersza mier  pospolita. Ostatnia 

strofa brzmi nast puj co: 

nie los nie piorun ale owad 
dosi gnie jak sosnow  ig  
poniesie w szczypcach chitynowych 
– ul serca pusty23 

     
      

     
  24 

W wolnym przek adzie filologicznym na j zyk polski strof  t  mo na 
przet umaczy  jako: 

                                                           

22 Zob. M. Zakhir, Procedury t umaczeniowe, prze . K. Fejklowicz: http://mlingua.pl/articles 

,show,pol,244,1 [dost p: 16.11.2012]. 
23 Z. Herbert, Napis, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1969, s. 12. 
24 Z. Herbert, Struna swit a…, s. 20. 
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nic nie z czy nas pszczo a 
w sosnowych ig ach cie  na dotyk 
niesie w apkach wiat czo a 
i ul serca w z oceniu 

W przek adzie tym zwróci  nale y uwag  przede wszystkim na tre , która 
nie jest dos ownie prze o ona. T umacz opuszcza wiele s ów. Co wi cej, 
w przek adzie pojawiaj  si  takie s owa i wyra enia, których nie ma w ogóle 
w oryginale. Na przyk ad autor pomija s owa los, piorun, chitynowych, za  owad 
przek ada jako , co znaczy dos ownie pszczo a, s owo dosi gnie zast pu-
je , co znaczy ‘ czy , zestawia ’, odpowiednikiem pusty jest  , 
czyli ‘w z oceniu’. Pojawiaj  si  tak e dodatkowe s owa takie jak:  
( wiat),  (czo a),  (cie ). Tego typu odej cia od orygina u wiadcz  
o tym, e odbiorca ukrai ski zupe nie inaczej odczytuje sens wiersza. Ponad-
to ostatni wers, który w oryginale brzmi do  smutno „ul serca pusty”, 
w j zyku ukrai skim za  „     ” (dos ownie ‘ul serca 
w z oceniu’) – gdzie to   najwidoczniej pasowa o t umaczowi do 
rymu – brzmi raczej optymistycznie i promiennie. Z tego wynika, e t u-
macz przedstawia czytelnikowi ukrai skiemu przeciwne znaczenie ni  to, 
które ma miejsce w oryginale. Przek ady Machny zosta y bardzo krytycznie 
ocenione przez lwowskiego t umacza Wiktora Dmytruka, który pisze, e 

t umaczenia te zosta y zrobione przez osob , która ma bardzo ogólne po-
j cie o j zyku polskim; czytaj c tekst, t umacz go nie rozumie, nie rozumie-
j c – zaczyna wymy la  co  takiego, czego w ogóle nie ma w tym wierszu, a 
potem pisze: Zbigniew Herbert, t umaczenie z polskiego25. 

Istnieje równie  odmienno  w wersyfikacji Herberta i Machny, poniewa  
orygina  jest napisany wierszem wolnym, a przek ad jest rymowany. Rytm jest 
równie  zmieniony. Takie ró nice s  zauwa alne nie tylko w tym wierszu, ale w 
wi kszo ci przek adów Machny. wiadczy to o tym, e przek ady te s  bardzo 
zukrainizowane, czyli t umacz w du ym stopniu adaptuje poezj  twórcy. Nasu-
wa si  wi c pytanie, czy taki przek ad jest wierny orygina owi? W jednym ze 
swoich artyku ów Machno t umaczy si  przed czytelnikiem, pisz c, e 

by a to dla mnie pierwsza du a i trudna praca t umaczeniowa, mówi  du a 
– nie przez liczb  wierszy, które wesz y do ksi ki, ale przez poziom szko-

                                                           

25 W. Dmytruk, Zbigniew Herbert w ukrainskych perek adach:  

http://www.ji-magazine.lviv.ua/seminary/2000/sem27-07.htm [dost p: 16.11.2012]. 
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y, z któr  musia em si  zapozna . Teksty Herberta – my la em – musz  
„brzmie ” w ywiole mojego j zyka ojczystego, czyli chcia em maksymal-
nie przybli y  je czytelnikowi ukrai skiemu i jednocze nie nie zetrze  wzo-
ru poezji herbertowskiej, która jest tak delikatna, jak wzór na skrzyd ach 
motyla. Inne nastawienie, które wyznaj , je li chodzi o przek ad poezji – 
jest to, e w tkaninie orygina u musi by  mi sie  t umacza26. 

Mo e dlatego w a nie tytu  brzmi Perek ady i perespiwy (Przek ady i przy piewy). 
W 2001 roku swoje przek ady Herberta zaprezentowa o dwóch znakomi-

tych t umaczy poezji, Dmytro Paw yczko oraz Wiktor Dmytruk. Przek ady te 
zachowuj  wierno  metryczn  oraz stanowi  dobre, akceptowalne w kulturze 
ukrai skiej utwory poetyckie. Natomiast prawdopodobnie w trosce w a nie 
o akceptowalno  w kulturze ukrai skiej, t umaczenia te brzmi  o wiele 
mniej niezwykle ni  orygina y. Widoczne jest to m.in. w wierszu Dusza Pana 

Cogito w dwóch ró nych t umaczeniach. Warto przywo a  i porówna  kilka 
fragmentów z tego wiersza: 

my li o duszy dobrze 
my li o duszy z czu o ci  
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

dusz jest stanowczo za ma o 
jak na ca  ludzko  

Pan Cogito godzi si  z losem 
nie ma innego wyj cia 

stara si  nawet mówi  
– moja dusza moja – 

my li o duszy tkliwie 
my li o duszy z czu o ci  

wi c kiedy si  zjawia 
nieoczekiwanie 
nie wita jej s owami 
– dobrze e wróci a 27 

    
     

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 

     
  

     
    

   
–      

     
     

[  

   
   

    
– 28 

                                                           

26 W. Machno, Zbigniew Herbert: estetyka i etyka: http://www.vasylmakhno.us/es_zbig 

ney.htm [dost p: 16.11.2012]. 
27 Z. Herbert, Wybrani poeziji…, s. 328. 
28 Tam e, s. 329. 
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Fragment ten mo na przet umaczy  na j zyk polski w nast puj cy sposób: 

my li o duszy dobrze 
my li o duszy z czu o ci  
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
dusz jak na ca  ludzko  
fatalnie nie wystarcza 

Pan Cogito godzi si  z losem 
nie ma innego wyj cia 

stara si  nawet mówi  
– moja ty duszo moja ty 

my li o duszy z czu o ci  
my li o duszy z sentymentem 

wi c kiedy nieoczekiwanie 
znów z powrotem przychodzi 
nie wita jej s owami 
– dobrze e wróci a  

Paw yczko proponuje za  taki przek ad: 

     
     

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
    

   

      
   

   
–    – 

     
     

    
'  

    
–    29 

                                                           

29 Z. Herbert, Dusza Pana Cogito, w: D. Paw yczko, red., 50 polskych poetiw…, s. 407. 



438 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

W wolnym przek adzie fragment ten da si  przet umaczy  jako: 

my li o dobrych duszach 

my li o czu ych duszach 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
dusz jest na wiecie za ma o 
jak na ca  ludzko  

Pan Cogito godzi si  ze swoim losem 
nie ma innej rady 

stara si  nawet mówi  
– moja duszo moja – 

my li o duszy tkliwie 
my li o duszy z czu o ci  

wi c kiedy nagle 
si  zjawia 
nie wita jej s owami 
– dobrze e wróci a  

W cytowanych przek adach przede wszystkim nale y zwróci  uwag  na 
odpowiednio  wersyfikacyjn . Zarówno orygina , jak i oba przek ady s  
napisane wierszem wolnym. Autorzy t umacze  nie dotrzymuj  ekwiryt-
miczno ci, chocia  zachowuj  ekwiliniowo . Nale y równie  zaznaczy , e 
oba przek ady stanowi  semantyczn  odpowiednio  z orygina em, nie bio-
r c pod uwag  oczywi cie kilku fragmentów. Wida , e ka dy z autorów 
stara  si  maksymalnie odtworzy  tre  tekstu Herberta. Mimo wszystko 
przek ad Dmytruka i Paw yczki zawieraj  zauwa alne ró nice j zykowe. 

Dwa pierwsze porównywane wersy, „my li o duszy dobrze / my li o du-
szy z czu o ci ”, Paw yczko t umaczy „      /  

   ”, co dos ownie znaczy ‘on my li o dobrych duszach 
/ on my li o czu ych duszach’. Skutek jest taki, e semantycznie autor od-
chodzi od orygina u. Dmytruk za  pod k tem znaczeniowym t umaczy dane 
strofy dok adnie „     /     ”. 
Natomiast, kiedy strofa „my li o duszy z czu o ci ” powtarza si  w wierszu 
po raz drugi, Dmytruk przek ada j  w nast puj cy sposób: „    
 ”, czyli zupe nie inaczej ni  wcze niej. Wyraz czu o  

autor zast puje , co znaczy sentyment. Najwidoczniej t u-
macz mia  trudno ci z przek adem s owa tkliwie w poprzedniej strofie, które 
jest synonimem czule, wi c tkliwie przet umaczy   , a z czu o ci  – 
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 . Paw yczko za  tkliwie prze o y  , a z czu o ci  – 
, czyli nie odst pi  od dos owno ci. Warto równie  zwróci  uwag  

na trzeci wers, który w przek adzie Paw yczki brzmi „    ”, 
dos ownie ‘dusz na wiecie za ma o’, orygina  za  g osi „dusz jest stanowczo 
za ma o”. Z tego wynika, e autor opuszcza s owo stanowczo i u ywa zupe -
nie innego s owa, a mianowicie , co znaczy wiat. Dmytruk natomiast to 
stanowczo, które w j zyku ukrai skim brzmi , t umaczy , 
co wprost oznacza fatalnie. Kulturowo s owo  w pewien sposób 
mo e by  odpowiednikiem s owa stanowczo, ale nale y pami ta , e wyrazy te 
s  ró nie nacechowane emocjonalnie, co ma wielki wp yw na tre  tekstu. 

Trudno  sprawia równie  przek ad wierszy religijnych Herberta, m.in. 
s owo litanie, które zazwyczaj jest t umaczone po prostu  (modli-
twa). Wi e si  to g ównie z odmienno ci  wyznaniow  narodu polskiego 
i ukrai skiego. Problem tak e stanowi wieloznaczno  semantyczna. Na 
przyk ad, w wierszu Brewiarz fragment: „strugi atramentu, zawsze / go cinne 
nie zapisane kartki papieru, prze roczyste koszulki” Dmytruk t umaczy 
„  , /    ,  

”, co znaczy: ‘strugi atramentu, zawsze / go cinnie nie zapisane 
kartki papieru, leciutkie koszule’. Centrum zainteresowania stanowi wyra e-
nie „prze roczyste koszulki”. S owo koszulka w j zyku polskim ma dwa 
znaczenia: 1. ‘górna cz  kostiumu gimnastycznego lub sportowego bez 
r kawów’; 2. ‘rodzaj os ony nak adanej na jaki  przedmiot; futera , pokro-
wiec’30. Z kontekstu wyra nie wida , e wyraz ów u yty jest w tym drugim 
znaczeniu, podkre la to równie  przymiotnik prze roczyste. T umacz za  pos u-
guje si  w przek adzie pierwszym znaczeniem i s owo koszulki t umaczy , 
a okre lenie prze roczyste zamienia na , dos ownie ‘leciutkie’. Przyk adów 
takich mo na przywo ywa  du o, poniewa  prawie w ka dym wierszu przek a-
daj cy napotyka na podobne problemy. Pomijaj c natomiast wszystkie te t u-
maczeniowe niedoskona o ci, mo na doj  do wniosku, e przek ady Paw yczki 
i Dmytruka s  zdecydowanie bli sze orygina owi ni  teksty Machny. 

Nasuwa si  pytanie o herbertowsk  ironi . Czy zosta a ona uchwycona 
przez t umaczy ukrai skich? Mo na wyj  z za o enia, e ka dy z autorów 
doskonale u wiadamia  sobie, i  cecha ta jest dominant  twórczo ci Herber-
ta i musi zosta , chocia  minimalnie, uchwycona przez t umacza. Starania 
autorów doskonale wida  cho by w wierszach o Panu Cogito, gdzie owa 
cecha cz sto jest obecna. Utwory te oczywi cie nie s  tak doskona e jak 

                                                           

30 Popularny s ownik j zyka polskiego, E. Sobol, red., Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 367. 
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orygina y, ale zawieraj  elementy, tak charakterystycznej dla autora Studium 

przedmiotu, ironii. 
Herbert by  bardzo krytyczny w stosunku do t umaczy. W jednym ze swo-

ich wierszy porównuje jednego z nich do trzmiela, który siad  na kwiecie: 

Jak trzmiel niezgrabny 
siad  na kwiecie 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
do rodka d y 
gdzie aromat i s odycz jest 
i cho  ma katar 
i brak mu smaku 
jednak d y 
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
trudno wnikn  
przez kielich kwiatów 
do korzeni 
wi c trzmiel wychodzi 
bardzo dumny 
i g o no brz czy: 
by em w rodku 
tym za  
co mu nie ca kiem wierz  
nos pokazuje 
z ó tym py em31 

Zak adam, e wiersz ten nie zrazi  i nie zniech ci  t umaczy ukrai skich 
do podejmowania prac przek adowych zwi zanych z twórczo ci  Herberta. 
Mam nadziej , e wr cz odwrotnie, poprzez podbarwion  ironi  zaprosi  do 
przek adów wierszy poety. Twórczo  autora Pana Cogito podejmuje tematy 
bliskie ka demu cz owiekowi. Jest ponadnarodowa poprzez to, e porusza 
kwestie bliskie ka demu cz owiekowi, niezale nie od kraju, z którego po-
chodzi oraz j zyka, którym si  pos uguje. Uwa am, e ze wzgl du na nie-
zwykle warto ciowy przekaz, twórczo  ta powinna by  bardziej dost pna 
dla czytelników spoza granic Polski. Zw aszcza za  Ukrai ców, którzy 
w szczególny sposób zwi zani s  zarówno historycznie, jak i kulturowo 
z Polakami. By  mo e b d  potrafili oni znale  w wierszach Herberta takie 
sensy, których nawet rodzimi odbiorcy nie byli w stanie dostrzec. 

                                                           

31 Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1957, s. 66–67. 
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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. 
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