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Zainteresowanie Józefa Czechowicza literaturą ukraińską sięga lat 20. ubiegłego 
stulecia, kiedy jako młody nauczyciel rozpoczął pracę we Włodzimierzu Wołyń
skim. Bardzo wcześnie zajął się również przekładami. Tłumaczył poezję między 
innymi Tarasa Szewczenki, Leonida Mosendza, Ołeha Olżycza, Mykoły Bażana, 
Jewhena Małaniuka, B ohdana Lepkiego i Pawła Tyczyny, którego twórczość sta
nowi dwadzieścia trzy z czterdziestu siedmiu translacji zebranych w siódmym 
tomie Pism zebranych Józefa Czechowicza wydanych w roku 20 1 1  jako Przekłady. 
O gotowym do publikacji tomie poezji Tyczyny Józef Czechowicz donosił w liście 
do Władysława Sebyły 1 0  grudnia 1 932 roku.! 

Lubelski poeta skupił swoją uwagę na wczesnej poezji Tyczyny zawartej w trzech 
zbiorach: COliJlttlii Kllapliemu (Słoneczne klarnety, 1 9 18) ,  IIllyZ (Pług, 1 920) i 3a
Micmb cOliemiB i OKmaB (Zamiast sonetów i oktaw, 1 920). 

Na fascynację Józefa Czechowicza twórczością Tyczyny miało wpływ zapewne 
niezwykłe podobieństwo podejmowanej tematyki i sposób wykorzystania warsz
tatu pisarskiego. Cechami języka poetyckiego obydwu poetów były lapidarność 
i symbolika słowa. Czechowiczowi towarzyszyła wizja śmierci i katastrofy oraz 
mit arkadii. Poezja Pawła Tyczyny, kojarzona przede wszystkim z debiutanckim 
zbiorem Słoneczne klarnety, emanującym dźwiękiem i barwą, zawierała radosne, 
pełne słońca wiersze będące dowodem wiary poety w możliwość harmonijnego 
współistnienia człowieka i przyrody. Przypisywany Tyczynie koncept, zwany 
klarnetyzmem, doskonale koreluje z arkadyjskim mitem w twórczości Józefa 
Czechowicza. Liryka obydwu poetów odbierana była w kategoriach proroctwa. 

Problematyka twórczości Pawła Tyczyny zawarta w tomie Słoneczne klarnety 
obejmuje uniwersalne problemy egzystencji dotyczące materii i ducha, miłości 
i pokoju, życia i śmierci, ludzkiej natury i sztuki, przyrody i miłości. Jego wiersze, 
przepełnione radością, oczekiwaniem i młodzieńczymi nadziejami, przypominają 

l J. Czechowicz, Pisma zebrane, t. 8: Listy, oprac. T. Kłak, Lublin 201 1 ,  s. 23 1 .  
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wczesną poezję Czechowicza. Bardzo często jednak zza iluzji ładu i spokoju wyła
niają się symptomy zbliżającej się katastrofy. Jak podkreśla Florian Nieuważny: "do 
słonecznej, delikatnej, dzwoniącej radośnie muzyki Tyczyny wdzierają się raz po 
raz dźwięki groźne, trwożne, znamionujące już wyraźnie inwazje rzeczywistości 
z jej dysonansami, kakofonią, kontrastującymi ze słonecznym światem harmonii"2. 

Wyraźnym tego przykładem j est otwieraj ący tom Słoneczne klarnety utwór 
o tym samym tytule, zaczynający się od słów He 3e8c, He IIaH, He rOlly6-!fyx . . .  
(Ni Dzeus, n i  Pan, n i  Gołąb-Duch . . .  ) . W zbudowanym na kontraście liryku autor 
kreuje z jednej strony kwitnącą, pełną dźwięków i kolorów przyrodę, z drugiej zaś 
atmosferę niepokoju. Porównując polskojęzyczną interpretację wiersza z orygi
nałem zauważamy niezwykłą adekwatność w doborze ekwiwalentów i harmonię 
brzmieniowo-semantyczną. Dla lubelskiego poety słowo miało magiczną moc, 
odpowiednio dobrane stawało się zaklęciem, dlatego w translacjach chętnie uży
wał słów znaczących (również w warstwie fonicznej) ,  o rozległych możliwościach 
skojarzeniowych. Zarówno w poezji autorskiej , jak i w przekładach, posługiwał się 
jonostylistykq. Dobierając odpowiednie głoski, potęgował nastrój grozy i zbliżającej 
się katastrofy. Tego typu przekształceń dokonał w translacji fragmentu utworu, 
wprowadzając złowróżbnie brzmiące słowa: "mara': "brzękliwie dźwięki': "twórczy 
mrok": 

Ja - to nie ja! Mara, snu tok. 
Dokoła brzękliwe dźwięki, 
w chitonu fałdach twórczy mrok, 
błogosławieństwo rękP. 

W większości wierszy Czechowicza widoczna jest przesiąknięta atmosferą lęku 
poetyka snu, symbolizująca zagładę, śmierć i zniszczenie. Sen i motywy onirycz
ne dawały możliwość przeniesienia podmiotu lirycznego w inną, irracjonalną 
rzeczywistość. Czechowicz wykorzystywał zazwyczaj sny prorocze, profetyczne, 
zapowiadające wydarzenia przełomowe, przestrzegające przed czyhającym złem -
stąd cytowana fraza: "Mara, snu tok" . Symbolem śmierci w jego liryce jest również 
towarzyszący nocy chłód i mrok. W twórczości Tyczyny oniryzm przyjmował 
formę marzeń sennych i wizj i  lepszego świata, czego dowodzą słowa utworu 
w oryginalnym brzmieniu: JIum MpiJC, COH (Tylko marzenie, sen). 

Elementy melancholii i smutku są charakterystyczne dla barwnych opisów pór 
roku, symbolizujących przemijanie. Doskonałą tego egzemplifikację stanowi liryk 
OCi, He "puCiCJC, npupooo . . .  (Z tym się nie kryj, przyrodo . . .  ) . W spolszczeniu Józefa 
Czechowicza odnajdujemy przykłady licznych transformacji. Tłumacz wprowadza 

2 R Nieuważny, Poezja wobec rewolucji. Fenomen Pawła Tyczyny, [w:] R Nieuwainy, O poezji 
ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko, Białystok 1 993, s. 1 10. 
3 J. Czechowicz, Pisma zebrane, t. 7: Przekłady, oprac. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 
201 1 ,  s. 1 98 .  Dalsze tłumaczenia poezji Tyczyny pochodzą z tego źródła, strony podane 
w nawiasach po cytacie. 
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uzupełnienia, przesunięcia znaczeniowe i dynamizację tekstu. Ubogacając słow
nictwo i przenosząc je na wyższy poziom, uatrakcyjnia polską wersję językową. 
Jednocześnie tworzy różniący się od oryginału obraz, tłumacząc słowo "KOCH" 

polskim odpowiednikiem "kosy", a nie, jak wynikałoby z treści utworu, "warkocze': 
Dzięki takiemu podejściu maluje się przed polskojęzycznym odbiorcą obraz żniw, 
nie personifikacja jesieni z włosami pokrytymi złotem i purpurą: 

Twoje kosy ze smutku i smętku 
przyokryła pozłota (i to krwawa) . 
Pewno serce wyzłociła ci troska, 
żeś tak bardzo dla wszystkich łaskawa. (208) 

W tomie Słoneczne klarnety problematyka egzystencjalna, ukazująca nieuchron
ność śmierci i przemijania, powoli ustępuje miejsca nastrojowi niepokoju i trwo
gi. Widoczne jest to w utworze TaM monoRi y nORi . . .  ( Tam topole . . . ) ,  w którym 
powszechny dla folkloru ukraińskiego obraz topoli symbolizuje potęgę ludzkiego 
ducha, jego dążenia do wolności i szczęścia. W translacji Czechowicza mamy do 
czynienia z pewnego rodzaju przesunięciem znaczeniowym. Tłumacz użył sfor
mułowania "z niewoli", a nie jak czytamy w oryginale "Ha Boni" (na wolności). 
Napięcie i nerwową atmosferę wprowadza również fraza "XTOCb Ha 3axO,ll;i )l(epTBy 
rrpHHic", w tłumaczeniu: na zachodzie ofiarny stal dym. Napisany w 1 9 1 4  roku 
utwór można interpretować j ako bezpośrednią reakcję na wydarzenia wojenne. 
Możliwe, że Tyczyna, pisząc o poniesionej na zachodzie ofierze, miał na myśli 
naród polski. W translacji Czechowicza mamy wyraźne odejście od wierności 
leksykalno-semantycznej : 

Tam, z niewoli, na pole topole 
(Na zachodzie ofiarny stał dym) 
Z bujnym wiatrem swawolnym i dzikim 
Wyprężają się, wyrywają się w dal. (202) 

Nastrój zagrożenia potęguj e  instrumentalizacja głoskowa, a dokładnie ku
mulacja dźwięcznych "rH i "ż

" 
oraz zbitki spółgłoskowej "rz

"
: "ofiarny

"
; "wiatr"; 

"wyprężają'; "wyrywają"; "brnę w przestrzeniach wrażliwy"; "trwożliwy"; "wicher"; 
"grzechoce

"
; "lir

"
; "krzesze

"
; "roztrzaskaj"; "akordy"; "grom

"
. Wykorzystanie eks

presywnych zwrotów powoduje wzmocnienie dynamiki, silniejsze nacechowanie 
emocjonalne i podkreślenie dramatyzmu utworu. 

To, co zbliża twórcwść obydwu autorów i stanowi dowód istnienia wizji śmierci, 
to obrazy-archetypy, takie jak: "burza", "wiatr': "mrok': " sen': "jesień

"
. W utworze 

Tam topole . . .  znacząca j est także fraza "facHe ,lI;eHb, 06niTae, MOB MaK
" 

(Dzień 
dogasa, oblatuje, jak mak) . Zawarta w niej symbolika maku, który w ukraińskiej 
tradycji jest atrybutem snu i zapomnienia, a co za tym idzie śmierci, łączy liryk 
między innymi z Elegią uśpienia, Snem sielskim i wierszem Na wsi Czechowicza. 

W kolejnym fragmencie utworu Tyczyny wyraźnie rysuje się atmosfera nie
pokoju. Na szczególną uwagę zasługują odbiegające od oryginału, ale niezwykle 
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wymowne porównania: "wicher jak groźny chmur zwał" i "przepiórka gdzieś 
woła jak dzwon� Nie bez znaczenia j est także połączenie efektów wizualnych 
i dźwiękowych, jak zwykle skrupulatnie przemyślane przez Tyczynę i niemniej 
wnikliwie odtworzone przez Czechowicza. Pierwsze dwa wersy drugiej i trzeciej 
strofy przemawiają do wyobraźni wzrokowej, a dwa końcowe do słuchowej. 

Magdalena Bąk, analizując wiersz ]esieniq., pochodzący z tomu Nuta człowie
cza ( 1 939) ,  zauważa, że: "Stosowną do opisu przyrody technikę można nazwać 
malarską i muzyczną. ( . . .  ) Tę impresjonistyczną w gruncie rzeczy technikę opisu 
natury (naj istotniej sze są barwa, plama koloru, subiektywny opis chwilowego 
wyładowania, wieloznaczność deskrypcji) przekształca się w kolejnej strofie w opis 
za pomocą dźwięków"4. 

W Czechowiczowskim tłumaczeniu utworu Tam topole . . .  czytamy: 

Wicher chyli łan żytni nad drogą 
(Od południa jak groźny chmur zwał) 
I tak tęsknię, tak smutno wiatr śpiewa -
I przepiórka gdzieś woła jak dzwon . . .  (202) 

Niezwykłą konkluzją staje się ostania strofa wiersza, będąca apostrofą podmiotu 
lirycznego do symbolizującej natchnienie pieśni. W tym fragmencie "pieśni': "akor
dy': "grom' skupiają uwagę czytelnika na bodźcach dźwiękowych. Poecie w j ego 
twórczym znoju towarzyszy stała obecność zjawisk przyrody zawarta w metaforze: 

"krzesze niebo i toczy swój gniew": 

Pieśni moja, płomienna, szalona, 
(Krzesze niebo i toczy swój gniew) 
O, roztrzaskaj się w jasne akordy, 
I rozełkaj się, ścichnij - jak grom . . .  (202) 

Pierwsza wojna światowa odbiła się szerokim echem w klarnetycznej poezji  
Tyczyny: "HaBiTb XapaKTep 306pIDKeHHH rrpHpO)1;H 3 Horo CBiTJIOM, MipaMH 06-
pa3HHX Bi)1;TBopiB, rr06}')J;oBaMH yHBH ( . . .  ) ,  OC06JIHBOIO aHTarOHicTHąHicTIO Bce
JIeHCbKHX CHJI cBiTJIa i TbMH, 3 xepYBHMaMH, DoroMaTip'IO, aHreJIaMH, arrOCTOJIaMH, 
a CyrrpOTH HHX - 3 rroHBoIO 3Bipa i 3MiH, Bce 6JIH3bKe )1;0 06pa3Horo 3MicTy u;moro 
HOBOro 3arroBiTy. TaM - rrepBorroąaToK cBiTJIa )J;7IH BepmHHHol rroeTHKH paHHboro 
THąHHHHoro CHMBOJIi3My" 5. 

4 M. Bąk, Wyobrainia i słowo. "Nuta człowiecza" Józefa Czechowicza, "Zeszyty Naukowe 
Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne" 20 1 1 , nr 2 ( 1 ) ,  s. 1 34. 
5 B. EapKa, Bioxio TU"IUHU, "C}"IacHicTb" 1 967, nr 1 1  (83), s. 40-41 .  "Nawet sposób ukazania 
przyrody z jego światłem, różnorodnością sposobów obrazowania, konstrukcjami wyobraźni 
( . . .  ), szczególnym antagonizmem uniwersalnych sił światła i ciemności, z cherubinami, Matką 
Boską, aniołami, apostołami i występującym przeciw nim zwierzęciem i wężem, wszystko jest 
bliskie barwnym treściom całego Nowego Testamentu. W tym należy upatrywać początków 
światła w mistrzowskiej poetyce wczesnego symbolizmu Tyczyny': 
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W napisanym w 1 9 1 7  roku wierszu Y co6op (Do cerkwi) pobrzmiewają hasła 
panteizmu. Podmiot liryczny ubolewa nad brakiem boskiego współczucia i obojęt
nością wobec ludzkiego cierpienia. Ratunku i wsparcia poszukuje w otaczającej go 
przyrodzie. Wiara w przyjście Boga w dniach ostatecznej próby została zachwiana, 
czego dowód stanowią spolszczone przez Czechowicza słowa: 

Czekam ja, lud czeka -
nie ma Go j eszcze. 
Chylą się, chylą się, chylą się ludzie, 
czekają na Niego. ( 1 84) 

Tyczyna angażuje się w dialog z Bogiem, szukając wyjaśnienia przyczyny wyda
rzeń wojennych, podczas których ludzie wbrew jego zasadom przelewali krew. Ta 
nierzeczywista rozmowa jest jednocześnie potwierdzeniem ludzkiego nieszczęścia 
i osamotnienia: 

Tutaj mówią z Bogiem. 
Tutaj Mu szepnąłem -
(płacze ktoś za progiem) -
modlę się z aniołem! ( 1 84) 

Anioł j est j ednym z powtarzających się motywów w twórczości obydwu po
etów. Epilog strofy w polskojęzycznej wersji nabiera innego wymiaru. Minimal
na, wydawałoby się, leksykalna ingerencja Czechowicza doprowadziła do zmian 
interpretacyjnych, w oryginale fragment ten brzmi ,,3 xepyBJ1MaMJ1 CJIy)I(y!

,
: co 

oznacza człowieka służącego Bogu z cherubinami. 
Symbolika trzech wspierających człowieka aniołów stróżów pojawia się również 

w dyptyku BiuHa ( Wojna) z 1 9 1 8  roku. W utworze tym Tyczyna dobitnie wyraził 
swój sprzeciw wobec działań wojennych. Ich ekspresyjny obraz tworzy wykorzystu
jąc słowa-archetypy i nadając im zupełnie nowe zabarwienie semantyczne. Poeta, 
Zdaniem Floriana Nieuważnego: "wprowadza do swych utworów symbole wojny, 
burzy, rewolucji, uciekając się nie tylko do dziedziny muzyki, czasem muzyki cer
kiewnej, lecz także do ludowej mitologii, do ludowych pojęć o prawdzie i krzywdzie, 
o wojnie i śmierci. Widać to szczególnie w dyptychu Wojna stanowiącym poetyckie 
odzwierciedlenie ludowej modlitwy-zaklinania, pieśni-wróżby"6. 

Chcąc zachować pierwotny rytm wiersza, Czechowicz używa słownictwa emo
cjonalnie nacechowanego. Po raz kolejny sięga po instrumentalizację brzmieniową. 
Nastrój grozy wzmacnia nagromadzenie wyrażeń typu: "wrogom': "kroczy': "broczy" 

i powtórzeń "oni tną w pierś prosto, a pierś broczy
". Natomiast deminutywy "rów

niuteńkie': "mateńkę': pojawiające się w drugiej części strofy, ukazują uczuciową 
więź poety z matką i przyrodą. W polskiej wersji językowej odbiorca śledzi rozmowę 
bohatera lirycznego z wiatrem, nie z matką, jak to ma miejsce w oryginale: 

6 F. Nieważny, dz. cyt., s. U I - I l2 .  
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Że niby sam przeciwko wrogom kroczy, 
a oni tną w pierś prosto, a pierś broczy 
(z aniołów pierwszy zasłonił dłonią oczy) . .  . 
że jakby pole, pole zielone, równiuteńkie . .  . 
i wicher ściele śpiew: pożegnaj swą mateńkę 
(z aniołów drugi krzyż uchwycił w rękę) . . .  (206) 

Do motywu matki Czechowicz odwołuje się także w tłumaczeniu ostatniej 
strofy. Zastępuj e  użytą przez Tyczynę metaforę anioła, który "cepn;e 3BeCellil€" 

(weseli serce) , rozbudowaną jej wersją: "serce weseli matczyne". 
Druga część utworu, będąca urzeczywistnieniem proroczego snu o wojnie, jest 

odniesieniem przede wszystkim do wiary chrześcijańskiej. Ważny element stano
wią w niej motywy folklorystyczne. Do naj popularniejszych z nich należą: słońce, 
księżyc i gwiazdy, które stanowią symbol jedności wszechświata. Jednocześnie 
w testach kolęd, w b ajkach i obrzędowości weselnej wskazane ciała niebieskie 
łączyły się z metaforą niebiańskiego ślubu - połączenia żeńskich i męskich cech7• 

W poezji  Czechowicza księżyc i gwiazdy są ważnymi atrybutami nocnego pej
zażu, między innymi w utworach: Pejzaż: Wieniawa z księżycem, Księżyc na mieście, 
Księżyc w rynku, Na wsi. Jednak czerń nocy i księżyc ze swą srebrną poświatą są 
w nich odczytywane jako symbole śmierci i żałoby. Jak pisze Waldemar Michal
ski: " sen, noc, księżyc - synonimy zmysłowości podporządkowane są w poezj i  
Czechowicza balladowej, baśniowej poetyce i stanowią znaczący element szyfru 
do interpretacji i rozumienia jego precyzyjnie budowanego świata poetyckiego'B. 

Niezwykle wymowne są dwie kolejne strofy wiersza, stanowiące dowód filozo
ficznych rozważań nad ludzką naturą, będącą bezpośrednią przyczyną nadciągającej 
katastrofy. Autor po raz kolejny sięgnął do tradycji ludowej, ukazując obraz poże
gnania syna wyruszającego na wojnę. Oto urywek wiersza w translacji Czechowicza: 

Błogosławię cię, synku, na wroga. 
A on: ,,0, moja matuś, 
wszak wroga nie ma, nie było. 
Jeden wróg nasz jest - serce. (207) 

Inspiracją dla kolejnego fragmentu utworu są wierzenia dotyczące legendy 
o poszukiwaniu rośliny o nadzwyczajnych właściwościach uzdrawiających. Elik
sir z niej przygotowany mógłby, zdaniem autora, stanowić lekarstwo na ludzkie 

,,60)I(eBiJIJIJł" (szaleństwo, chorobę umysłową) .  Takim określeniem posługuje się, 
opisując przyczyny ludzkiej nienawiści prowadzące do wojny. 

Czechowicz w polskiej wersj i językowej zastosował substytucję, zastępuj ąc 
słowo "szaleństwo" bliskim, lecz nierównoważnym, ekwiwalentem "szał': będącym 
określeniem ostrego zaburzenia świadomości człowieka niepanującego nad sobą: 

7 Zob. O. JIiBiHcbKa, MiifJo-ifJillOCOifJCbKi o6pa3u acmpallbHozo KOOy 6 yKpai"HcbKiu xyoOJ/CHiU 
Kllacuu,i, "MynbTHBepcyM. cI>inocoq,cbKHH anbMaHax" 2006, nr 55, s .  1 96-2 1 3 .  
8 W. Michalski, Wołyńskie wiersze Czechowicza, "Akcent" 2003, nr 4 (94), s. 92. 
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Błogosław, matko, na szukanie leku, 
szukanie ziela na szał, co w człowieku . .  :' 
Podnoszę rękę, by ująć krzyż -
wokół nikogo - i wpośród ciszy 
kruk kracze: kra kra. (207) 

W I ZJA Ś M I E RC I  I KATA S T RO FY . .  

Motyw kruka należy odczytywać tu jako zwiastun nieszczęścia. Dowodów 
słuszności takiej interpretacji dostarcza nam wiersz z tomu lIo 6naKumHoMy cmeny 
(Po sinawym stepie), w którym Tyczyna, mówiąc o śmierci, oprócz symboliki krzyża 
używa metafory czarnego ptaka. W tłumaczeniu Czechowicza brzmi to następująco: 

Na obczyżnie dalekiej -
bez krzyża - kruki -
przekleństwo wam i wojnie! 
wrony wiatr . . .  ( 1 95) 

Problematyka wiersza "nie ma nic ze słonecznej muzykalności poprzednich 
utworów

"
9 i jest bardzo bliska apokaliptycznym wizjom w autorskiej poezji  lu

belskiego poety. Pojawiające się w niej destrukcyjne żywioły - wiatr i burza - to 
elementy jego katastroficznych wierszy, takich jak: Przeczucia, Pod popiołem i Sa
mobójstwo. 

Dla Tyczyny metafora "no 6rraKJ.1THoMy CTeny
" 

ma znacznie głębszą symbolikę 
niż użyte w przekładzie słowa "po sinawym stepie': Wiąże się nie tylko z bezkresem 
i nieskończonością, ale także z symboliką ukraińskiej flagi, ma zatem wydźwięk 
pozytywny. W poezji  Czechowicza kolory niebieski, srebrny i fioletowy mają ne
gatywne zabarwienie, są atrybutami żałoby. Interesujące jest użycie w translacji 
wyrazu "wrony

"
, jako polskiego ekwiwalentu słowa "BOPOHJ.1U

" 
oznaczaj ącego 

konia maści karej : 

Słońce patrzy jak dziecię, 
a w wiosce głód. 
Matki chodzą jak widma -
wrony wiatr . . .  ( 1 95) 

Przywodzi ona na myśl wizję Sądu Ostatecznego z Apokalipsy św. Jana, gdzie trzeci 
koń jest symbolem głodu. W języku polskim ze słowem "wrony

" 
spotykamy się 

w Biblii Gdańskiej . 
W tłumaczeniach Czechowicz posłużył się także substytucją, zastępując frazę 

"XO;L\RTb MaTepi, RK TiHi
" 

(Chodzą matki jak cienie) frazą "Matki chodzą jak widma'. 
Użyte w translacji "widmd' kojarzone jest z istotą mityczną, duchem bądź zjawą, 
która pojawia się nagle w aurze tajemniczości. 

Badacze spuścizny Pawła Tyczyny, analizując jego poezję z dwóch następnych 
zbiorów, mówią o dwóch gałęziach klarnetyzmu. ,,06H;L\Bi - 3 naparrerrRMJ.1 ;L\O 

9 F. Nieuważny, dz. cyt., s. 1 1 1 . 
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1:(eKOTp.l1X noe3iif «COHJUIIH.I1X KJHlpHeTiB» :  Qepe3 HacTpiif 1:(06.11, npoBirn;eHoI 
B AnOKaJIinc.l1ci"lo. 

W zbiorze Plug, opublikowanym w 1920 roku, pojawiają się realistyczne sceny 
wojny domowej i symbolika religij na. W tetraptyku MaooHHo MOH (Madonno 
moja . . . ) symbolem rewolucji staje się tytułowa Madonna. Poeta odchodzi od ide
alnego, utrwalonego w tradycji chrześcijańskiej, obrazu Matki Bożej do realnego 
wizerunku ziemskiej kobiety dziewicy nieczystej, która zstąpi na ziemię obdarta 
z szat. To znieważenie świętości łączy się utratą wiary, widoczną w słowach: "my 
cię już nigdy nie pochwalimy psalmem, ni pieśnią naszą . . :: W pełnej ironii apo
strofie autor zwraca uwagę na trudną wojenną rzeczywistość: 

Schyl się, Madonno, tu, na przyczółek 
chaty ostatniej w siole. 
Uśmiechnij się i idź przez role, 
oganiając się od kul jak od pszczółek . . .  ( 1 90) 

Poezja z tomu Plug łączy w sobie idee rewolucji społecznej i duchowej . Jak pisze 
Florian Nieuważny: "Nie grzmią tu już uroczyście organy i nie huczą dzwony, lecz 
słychać fanfary, jazgot kanonady, grzmot wichru, psalm żelaza"l l .  Autor w symbo
licznych obrazach ukazuje straszny stan Ukrainy i własnego ducha. Pług jest zbio
rem poezji pełnej wątpliwości i wahania, w którym krzyżują się rozpacz i nadzieja. 

W wierszu I EfllUU, i EllOK (I Biełyj, i Blok) Tyczyna polemizuje z rosyjskimi 
twórcami, odżegnując się od reprezentowanego przez nich światopoglądu. Ukrainę 
ukazuje w kontekście biblijnym, wzywając rodaków do jedności i działania. Możli
we, że uwagę Czechowicza przykuła także wizja poety i jego roli w społeczeństwie. 
W twórczości obydwu autorów wątek ten wiąże się z hasłami głoszonymi przez 
romantyków. W ich przekonaniu p oeta potrafił przenikać do duchowej sfery 
rzeczywistości i docierać do prawdy. Tę wiedzę nabywał w sposób bezpośredni, 
pozarozumowy, dzięki natchnieniu, które łączyło się z umiejętnością przewidywania 
przyszłości. Polscy romantycy w poetach widzieli duchowych przywódców narodu, 
mentorów stojących na straży ładu społecznego i wartości moralnych. Taki obraz 
widoczny jest w spolszczonych słowach Tyczyny: 

Czarnoziem się podniósł i z krwawym uśmiechem 
wprost w oczy zagląda, wykrzywia twarz: 
Poeto, ukochać swój kraj nie jest grzechem, 
gdy wszystkich ukochać masz. ( 1 88) 

Istotą poezj i  Tyczyny j est postrzeganie katastrofy przez pryzmat przyrody. 
W polskiej translacji znajdujemy szereg emocjonalnie nacechowanych określeń: 

la B. EapKa, Xl!i6opo6cbKUii Opif!eii a60 KlIapHemu3M, "CyqaCHicTb" 1961 ,  nr 5, s. 79. "Obydwie 
posiadają cechy wspólne z niektórymi wierszami "Słonecznych klarnetów" uwidaczniające się 
w nastroju doby przepowiedzianej w Apokalipsie". 
I I  F. Nieuważny, dz. cyt., s .  1 1 3 .  
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"burza': "grzmot", "grom� "tuman': "czarnoziem� "błotnej drogi nić': Należy zgodzić 
się z autorami artykułu 11łmepmeKcmyallb1łe mIlO 8ipUla IIa8Jla TU'iu1łu «i BenuCt, 
i BIlOK, i €ce1łi1ł, i KmO€8 . . . », którzy podkreślaj ą, że: Mi<j>oJIoreMy «'łOpHo3eM», 
ll\O MO)Ke B lĘbOMy KOHTeKcTi BHcTynaTH HK MeToHiMiH YKpalHH (<<cBoroKparo») ,  
Te)K BapTo p03fJIHHyTHHa iHTepTeKcTyaJIbHoMy TJIi12• 

Kompozycja wiersza, oparta na dominancie semantycznej i wyraźnych opozy
cjach: tam - tu, obcy - swój, Rosja - Ukraina, wskazuje na dystans, z jakim poeta 
odnosi się do twórczości rosyjskich poetów. W ostatnich wersach utworu pojawia 
się przejmujący obraz Ukrainy i cierpiącego razem z nią poety: 

I Biełyj, i Błok i Jesienin, i Klujew 
O, Rosjo, Rosjo, Rosjo ma, słysz! 
. . .  Po sto razy rozdarty podnosi się Kijów 
i ja, sto razy wzięty na krzyż! ( 1 88) 

Słowa te doskonale współgraj ą  z frazą, pochodzącą z wiersza Czechowicza Żal: 

"rozmnożony cudownie na wszystkich nasi będę strzelał do siebie i marł wielo
krotnie': 13 Pojawiający się w wierszu Tyczyny motyw Mesjasza symbolizuje śmierć 
i zmartwychwstanie narodu ukraińskiego. 

W wierszu IImocKlluM npopoKaM (Cherlawym prorokom) autor z pogardą odnosi 
się do tak zwanych oficjalnych poetów, którzy obojętnie podchodzili do wydarzeń 
wojennych. W pełnych dramatyzmu apostrofach znajdujemy przerażający obraz 
rzeczywistości: "nie piszcie romantyczności braci krwią purpurową'; "nie płacz
cie, nie wyjcie nad grobami jak psy"; "Fałsze estetyki, gracji znajdujecie nawet 
u trumien" . Są one wizerunkiem ofiar rewolucji, które w imię braterstwa i j ed
ności podjęły próbę walki o niepodległość swojego kraju. Tyczyna za ich śmierć 
i niepowodzenie obwinia fałszywych proroków: 

Braterstwo? cóż - ważniejszy j est erotyk 
Milczcie, odejdźcie od stygnących ciał! 
Przez was, na rewolucję, jak przez nierówny knotek 
i czad, i kopeć wiał. . .  ( 1 82) 

W napisanym w 1 920 roku liryku IIallimb y1łi8epCallu ( Uniwersały spalcie) 
Tyczyna sprzeciwia się obowiązującym prawom. W anarchistycznym apelu zachęca 
do zniszczenia dekretów i uniwersałów, bo w świecie rozprzestrzenia się bezpra
wie, które narusza wolność osobistą człowieka: ,,więzienie znów, kajdany, knuty 
znów,/ z podziemi jęk żelazem skutych słów". Poeta nie może pogodzić się z tym, 

1 2  O.  KiceJIbOBa, O .  IIaillKo , IHmepmeKcmyaIlbHe mIlo 8ipUla fIa8I1a TU'IUHU " i  Benuu, 
i BJlOK, i eceHiH, i KlI70€8 . . . », "MaricTepiyM" 20 10,  B�nI. 38: JIimepamypo3Ha8'1i cmyoii; s. 1 7. 
Intertekstualne tło wiersza Pawła Tyczyny "i Biełyj, i Błok, i Jesienin, i Klujew . . .  ". "Mitologem 
«czarnoziem», który może w tym kontekście występować jako metonimia Ukrainy (<<swojego 
kraju») ,  też warto rozpatrywać w kategoriach intertekstualnym. 
13 J. Czechowicz, Nuta człowiecza, Warszawa 1939, s. 1 1 .  
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że słowa prawdy mogą być karane śmiercią: "Któż mądry tak, by wszystkich wziąć 
na sznur/i powywieszać mógł za prawdy wierny wtór?". Wiersz rozpoczyna się 
i kończy jednobrzmiącą zwrotką, w której pojawia się naturalistyczny obraz śmierci: 

Uniwersały spalcie, podepczcie stos dekretów: 
znów brzuchy drze przeklęta stal bagnetów! 
Przeklnijcie praw kancelaryjną pleśń -
Wolność - ta jedna niechaj będzie pieśń !  (204) 

W omawianym zbiorze poezji  rozpowszechniony jest motyw pługa, symbo
lizujący nadzieję na "piękno nowego dnia", które przyniesie wiatr rewolucji. Ta 
bezkrytyczna wiara autora była podyktowana marzeniami o wolnym od trosk, 
twórczym i harmonijnym życiu. Wątpliwości poety, koegzystencja nadziei i roz
paczy stanowią swoisty paradoks w twórczości Tyczyny. Dobrze ilustruje to liryk 
3pa3y J/C 3a cellOM (W dzień ten poza siołem): 

w dzień ten poza siołem 
wszystkich rozstrzelali 
z nich się naśmiewali 
bili im czołem (200) 

srogaż to zima 
wszystkim wolna wola 
worali się w pola 
a w głowach topola 
a głów tych nie ma 

nocka poczerniała 
za siołem świeciło 
ze śpiewem chodziło 
kadzidłem dymiło 
na junaków ciała (20 1 )  

W zbiorze poezji 3aMicmb coHemi6 i OKma6 (Zamiast sonetów i oktaw) "Twuma 
rrpO)J,oB)Ky€ TeMy crrpaB)KHbol rrepeMorH )J,06pa - B cepQJIX JIIO)J,CbKHX: JIK 
rrepe,l1;yMoBH ,11;0 rrepeMom Ha,l1; 03BipiJIHM 3JIOM y CycrriJIbCTBi" 14. Następuje w nim 
stopniowa zmiana światopoglądu i przekonań poety. Nie traci on wiary w rewolu -
cję, ale nie może pogodzić się z jej następstwami. W wierszach zbudowanych na 
zasadzie kontrastu strofa-antystrofa nawiązuje do filozofii osiemnastowiecznego 
poety i myśliciela Hryhorija Skowo rody. Niemal całkowicie znika w nich dźwięcz
ność i muzykalność, tak jasno wyrażona w Słonecznych klarnetach. Pojawiają się 
echa okrutnych walk, realistyczne obrazy ludzkiej niedoli i nieszczęścia: poderżnięte 
gardła, przestrzelone głowy, głodujące dzieci i martwe matki. 

1 4  B. EapKa, Bioxio TUtJUHU . . . , s. 37. "Tyczyna kontynuuje temat prawdziwego zwycięstwa 
dobra w ludzkich sercach jako warunek zwycięstwa nad brutalnym złem w społeczeństwie". 
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Doskonałą tego egzemplifikację stanowi fragment wiersza Teppop ( Terror) , 
będącego rezultatem rozważań poety-humanisty nad przyczynami "ludzkiego 
szaleństwa

" 
: 

Człowiek, który mówił: zabijać - grzech, o świcie leży z przestrzeloną głową. 
A psy walczą o ciało na śmietniku. 
Śpij, nie budzi się, matko moja. 
Wielka idea wymaga ofiar. Ale czy to ofiara, gdy zwierz pożera zwierza? (203) 

W napisanym w samym środku wojny domowej utworze autor staj e  się ob-
serwatorem, głosicielem i sędzią tragicznych wydarzeń. Jak pisze Wasyl Barka: 

"CBiTorJUI,n:oBi o6pI1cI1 ,n:ml Mo,n:epHoro yKpalHcTBa TI1qI1Ha BI1B30pI1B 3 HacJIi,n:,n:R 
CKOBOpo,n:J1HOrO i IlIeBqeHKoBoro; Bi,n: )KI1BOrO ryMaHi3My XpJ1CTI1RHCTBa. 3ro,n:oM, 
B 06BaJIbHJ1X rro,n:iRx, qepe3 cJIa6icTb B,n:aqi i Tepop, rriIIIoB CXI16JIeHOIO i rrporrarn;oIO 
CTe)KKOIO, Mi)K ,n:eKopau;mMI1 «CJIaBI1», rn;o CKOpO 3ropRTb

"
15 .  

Tyczyna zdaje sobie sprawę z wynikających z rewolucji perspektyw dla ukraiń
skiego narodu, dlatego potępia walkę klasową, anarchię i okrucieństwo. Widoczne 
jest to w antystrofie wiersza IIopoJICHe'-ła (Pustka) :  

Miasto - w kolorowych afiszach: człowiek zakłuwa człowieka. 
Czytamy listę poległych; dziwimy się, że na prowincji są pogromy. 
Wszystko można usprawiedliwić wysokim celem, tylko nie pustkę duszy. ( 1 97) 

Jest ona swoistym podsumowaniem całego tomu. Wpływa na wzrokową wy
obraźnię odbiorcy. Poeta, łącząc nakładające się na siebie kadry, tworzy obraz 
zagłady i rozpaczy, w których ogień armat i gwałtowna śmierć są powszechne. 
Tyczyna nie znaj duje wytłumaczenia dla ludzkiej obojętność i zezwierzęcenia. 

Najtragiczniejszy wizerunek złej sytuacji gospodarczej Ukrainy i klęski głodu 
w latach trzydziestych XX wieku odnajdujemy w ostatnim wierszu tomu zatytu
łowanym KyKiJlb (Kqkol) : 

Strzelają do serc, strzelają do dusz - niczego nie żałują 
. . .  Siadło sobie u okienka, wetknęło gałązkę w buzię 
mamy wygląda. A matka leży pośrodku ulicy 
z półfuntem chleba w dłoni . . .  ( 1 89) 

Kąkol w ukraińskiej tradycji ludowej jest symbolem zła i nieczystości. Pola nim 
zanieczyszczone nazywano "diabelskimi niwami': ponieważ - j ak mówi legenda -
obsiał je sam diabeł. Niezwykle sugestywna jest fraza "Strzelają do serc, strzelają do 
dusz - niczego nie żałują': która jest metaforą śmierci duchowej człowieka pozba
wionego nadziei. Pojawiający się w epilogu pierwszej części wiersza wzruszający 

1 5  B.  BapKa, XJri6opo6cbKUU OpcjJeu a60 KlIapHemu3M . . .  , s. 83. "Perspektyw dla nowoczes
nego ukrainizmu Tyczyna dopatrywał się w dziedzictwie Skoworody i Szewczenki, w żywym 
humanizmie chrześcijaństwa. Z czasem w obliczu wydarzeń wojennych, przez słabość natury 
ludzkiej i terror, poszedł niewłaściwą i zgubną drogą, w blasku "sławy': która szybko przemija': 
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obraz martwej matki symbolizuje utratę wszelkich wartości. Kobietom w swojej 
poezji  Tyczyna powierza rolę opiekunek duchowych wartości, rodziny, kraju i na
rodu. Są one nosicielkami tradycji i mądrości ludowej, w których doszukiwał się 
poeta ratunku przed zagładą. Koncepcja losu kobiety w tomie Zamiast sonetów 
i oktaw staje odzwierciedleniem losów całego świata. 

Znamienne dla utworu są słowa: "Nad dwudziestym wiekiem kąkol i Parsifal': 
Florian Nieważny podkreśla, że: "Jak rycerz z powieści Chretien de Troyes, Ty
czyna wierzy w istnienie ideału ucieleśnionego w Graalu - symbolu najwyższych 
wartości humanistycznych. Anarchia, śmierć, krew - to kąkol, który ulec musi 
wobec wysiłków Persivala

"16. 
W antystrofie autor potwierdza swój sąd o duchowej śmierci człowieka. Do ludz

kiej świadomości próbują przemówić "Orzeł, Trójząb, Sierp i Młot . . .  - Każde z nich 
podaje  się za nasze . . .  

"
, ale ludzka dusza jest martwa: "A nasze - z rusznicy zabitoJ 

Nasze - na dnie duszy leży
"
. W ostatnim wersie poeta wyraża wahanie: " Może 

by tak sobie pocałować pantofel Papieża? ': Jest to metafora podporządkowania 
się kolonizatorskiej polityce ówczesnych władz, przyczyniającej się do moralnego 
rozpadu ukraińskiego społeczeństwa. 

Motyw głodu towarzyszy również autorskiej twórczości Czechowicza, mię
dzy innymi lirykom Jedyna i Pod dworcem głównym w Warszawie, z tomu Nuta 
człowiecza. 

Analizując wczesną twórczość Pawła Tyczyny, pochodzącą z tomów Słoneczne 
klarnety, Pług i Zamiast sonetów i oktaw, dochodzimy do wniosku, że jej pojawienie 
w translatorskim warsztacie Józefa Czechowicza nie było przypadkowe. Lubelski 
poeta z rozmysłem skupiał się na poezj i  bliskiej swoim autorskim działaniom. 
Większość z tłumaczonych przez niego wierszy Pawła Tyczyny stanowi doskonały 
przykład katastroficznej wizji zagłady w odniesieniu do wojny domowej . 

Początkowo przybiera ona formę lęku przed nadciągającą hekatombą, któremu 
towarzyszą złowieszcze opisy przyrody i poetyka snu. Tego typu wiersze, napisane 
na przełomie lat 19 14- 1 9 1 5, pojawiają się w tomie Słoneczne klarnety. Dokonując 
ich translacj i, Czechowicz korzysta z instrumentalizacji brzmieniowej dla uwy
datnienia smutku i melancholii utworów. Kolejne wiersze ze zbiorów Pług oraz 
Zamiast sonetów i oktaw stopniowo przyjmują postać kroniki wojennej ,  w której 
pojawiają się realistyczne obrazy. Charakterystyczny j est w nich motyw poszu
kiwania narzędzia do walki z ludzkim zezwierzęceniem, motyw walki dobra ze 
złem, światła z ciemnością, Boga z diabłem, motyw losu kobiet i dziecka. Powoli 
barwne i dźwięczne opisy przyrody ustępują miejsca mrocznym i dramatycznym 
scenom z p ola walki. 

Czechowicz dokonuje bardzo ekwiwalentnych tłumaczeń, starając się jak naj 
lepiej odzwierciedlić zamysł autora. Dokonuje nieznacznych transformacji, chcąc 
uwydatnić nastrój wiersza i przybliżyć jego istotę polskiemu czytelnikowi. 

1 6  F. Nieuważny, dz. cyt., s .  1 19 .  
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SUMMARY 

VI SIONS OF DEATH AND DISASTER IN CZECHOWICZ'S TRANSLATIONS 
OF PAVLO TYCZYNA'S POETRY 

Anałysing the early works of Pavlo Tychyna from the collections Clarinets oj the Sun, ( 1 9 18) ,  
The Plow ( 1 920) and Instead ojSonnets and Octaves ( 1 920), we may conclude that i t  was not 
accidental that Josef Czechowiez chose to translate these poems. The poet from Lublin de
liberately focused on poetry close to his own originał works. Most ofhis translated works of 
Pavlo Tychyna provide an excellent example of a catastrophie vision of destruction in relation 
to civil war. At the beginning it takes a form of fear of the imminent hecatomb, accompanied 
by ominous descriptions of nature and the poetics of dream. Poems of this type, written at 
the tum of 1 9 1 4- 1 9 1 5, appear in the Clarinets oj the Sun collection. When translating them, 
Czechowicz employs figures of sound in order to emphasise their sadness and melancholy. 
The following poems from The Plow and Instead ojSonnets and Octaves collections gradually 
take the form of a war chronicie, in which realistic images appear. Their characteristic feature 
is the motif of searching for a weapon against human bestiałity; the motif of the battle of good 
against evil, light against darkness, God against the devil; the motif of the fate of women and 
children. Slowly, the colourful and melodious descriptions of nature give way to dark and dra
matie scenes from the battlefield. Czechowicz attempts to reflect the author's intentions as 
well as possible and his translations are very close to the original texts. He introduces slight 
transformations, seeking to emphasise the mo od of the poem and to familiarise the Polish 
reader with its essence. 
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