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HA£YNA  DUBYK
(Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa)

POLSKIE  KONTAKTY  LITERACKIE  JEWHENA  MA£ANIUKA

Jewhen Ma³aniuk, ukraiñski poeta i eseista, zwi¹zany by³ z Polsk¹ zarówno
przez powinowactwa literackie, jak i przez szerokie kontakty ze �rodowiskiem
artystycznym. Rzeczpospolita sta³a siê dlañ drug¹ ojczyzn¹, miejscem debiutu pi-
sarskiego, miejscem, z którym ³¹czy³y siê najszczê�liwsze chwile jego ¿ycia ro-
dzinnego i towarzyskiego. Ma³aniuk by³ klasycznym emigrantem 1, dla którego
jedynym mo¿liwym kontaktem z ojczyzn¹ pozostaje pamiêæ, mit, s³owo. Autora
Hellady Stepowej uznano �za pierwszego ukraiñskiego poetê na Zachodzie�
(£ 111) 2. Okre�lenie to dotyczy zarówno formacji emigracyjnej, jak i klasy lite-
rackiej pisarza. Wypada zacz¹æ rozwa¿ania od przedstawienia biografii Ma³aniu-
ka, gdy¿ jego twórczo�æ w wielu przypadkach t³umaczy siê w �wietle ¿yciorysu.

Urodzi³ siê przysz³y poeta w Nowoarchangielsku, 2 II 1897. Jego matka po-
chodzi³a ze zubo¿a³ej serbskiej szlachty, �w której jeszcze tli³ siê duch romantyz-
mu� 3. Z pewno�ci¹ to ona wykszta³ci³a w synu wra¿liwo�æ na sztukê i zachêci³a
go do pierwszych prób poetyckich, które podj¹³ oko³o 1910 roku. Ojciec by³ inte-
ligentem wiejskim, nauczycielem, ¿¹dnym wiedzy eleganckim mê¿czyzn¹, co rów-
nie¿ stanowi³o wzorzec do na�ladowania dla Ma³aniuka. Od roku 1906 przysz³y
pisarz przebywa³ w Jelizawetgradzie, gdzie uczêszcza³ do szko³y realnej s³yn¹cej

1 Zdaje siê, ¿e w³a�nie to okre�lenie jest najw³a�ciwsze do oceny postawy Ma³aniuka, który
�wiadomie wybra³ emigracjê, nie godz¹c siê na nowy ustrój w swej ojczy�nie. Tak¹ te¿ tezê stawia
N. J e r ¿ y k i w � k a  (Recepcija Jewhena Ma³aniuka u polskij presi 30-ch rr. XX st. W zb.: Ukraina.
Miêdzy jêzykiem a kultur¹. Red. B. Sienkiewicz-Tomanek, A. Fajowski. Kraków 2003, s. 323).
E. K a s p e r s k i  (Jewhen Ma³aniuk i emigracyjne pogranicza kultur. Paralele ukraiñsko-polskie.
W zb.: Literackie Kresy i bezkresy. Red. K. R. £ozowska, E. Tierling. Szczecin 2000, s. 262) nato-
miast twierdzi, ¿e bior¹c pod uwagê, i¿ przez fakt pozostania w Warszawie Ma³aniuk nie tylko od-
mówi³ powrotu na Ukrainê radzieck¹, lecz tak¿e �odmówi³ uznania za w³asn¹ ojczyznê II Rzeczpo-
spolit¹, gdzie przecie¿ na Wo³yniu, Podolu czy Pokuciu ¿y³o ponad 5 milionów Ukraiñców�, zatem
�kategoria emigranta w tej sytuacji mog³a mieæ ograniczone � do pewnego stopnia subiektywne
i metaforyczne � zastosowanie�.

2 Skrótem £ odsy³am do: J. £ o b o d o w s k i, Po �mierci Ma³aniuka. �Kultura� (Pary¿) 1968,
nr 10. Prócz tego stosujê w artykule nastêpuj¹ce skróty: GM = J. G i e d r o y c, J. M a ³ a n i u k,
Korespondencja. Maszynopisy i rêkopisy, dot¹d nie wydane (w posiadaniu Wydawnictwa Literac-
kiego). � K = £. K u c e n k o, �De my zijsz³ysia z bratom brat�. W: Knia� duchu, statti pro ¿yttiai
tworczist' Jewhena Ma³aniuka. Kirowohrad 2004. � M = J. M a ³ a n i u k, Powernennia. Lwiw 2005.
Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice, tylko w przypadku GM zamiast stronic podajê daty listów.

3 Zob. £. K u c e n k o, Dominus Malaniuk: t³o i postat'. Ê³rîwîhrad 2001, s. 40.
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z wysokiego poziomu kszta³cenia (tej samej, gdzie uczy³ siê starszy odeñ o 3 lata
Jaros³aw Iwaszkiewicz, pó�niejszy bliski przyjaciel ukraiñskiego poety). W roku
1914, w rok po �mierci matki, z któr¹ poeta by³ bardzo zwi¹zany, Ma³aniuk zosta³
s³uchaczem Akademii Wojskowej, sk¹d w 1916 r. wys³ano go na wojnê. W roku
nastêpnym Ma³aniuk, w randze dowódcy kompanii artylerii, pozna³ Ukraiñców
z pierwszego dywizjonu Drugiego Pu³ku Turkiestañskiego. W³a�nie tam odezwa³
siê w poecie patriotyzm ukraiñski, pó�niejszy imperatyw jego twórczo�ci, a zara-
zem powód wygnania go z ojczyzny. W roku 1918 Ma³aniuk zosta³ zdemobilizo-
wany z wojska rosyjskiego i na w³asne ¿yczenie wcielony do armii Ukraiñskiej
Republiki Ludowej 4.

W kwietniu 1920, po uznaniu przez Rzeczpospolit¹ niepodleg³o�ci URL pod-
pisano pakt, na którego mocy dwie dywizje ukraiñskiej piechoty wziê³y udzia³
w kampanii kijowskiej w wojnie polsko-bolszewickiej 5. Ten etap w ¿yciorysie
poety-¿o³nierza uczestnicz¹cego w owej kampanii ukraiñscy badacze jego twór-
czo�ci opisuj¹ nastêpuj¹c¹ formu³¹ skrótow¹, odwzorowuj¹c¹ przemieszczanie siê
polsko-ukraiñskich wojsk: Kijów�Zbrucz�Kijów�Zazbrucze. Wspólna polsko-
-ukraiñska operacja militarna zakoñczy³a siê fiaskiem; 21 XI 1920 ukraiñskie jed-
nostki, cofaj¹c siê pod naporem wojsk bolszewickich, przesz³y rzekê Zbrucz i z³o-
¿y³y broñ. Na terytorium niegdysiejszego sojusznika, wobec braku uznania miê-
dzynarodowego spowodowanego wej�ciem w ¿ycie traktatu ryskiego, przesz³o
40-tysiêczna grupa Ukraiñców, w tym Ma³aniuk, zosta³a internowana na najbli¿-
sze 4 lata 6. Naprêdce utworzono tzw. republiki obozowe � o�rodki, w których roz-
mieszczono ¿o³nierzy. W³a�nie tam, w warunkach obozowych, mia³ miejsce de-
biut Ma³aniuka.

Têsknota poety-emigranta za �dymem Itaki� 7 stanowi³a wa¿n¹ dominantê jego
twórczo�ci. Têsknoty tej oraz �wiadomo�ci tymczasowo�ci emigracyjnej Ma³a-
niuk nie wyzby³ siê nigdy. W jakim stopniu by³a to poza, w jakim autentyczne
do�wiadczenie nomadycznej wzglêdno�ci � trudno orzec. Do�æ ¿e w artykule po-
¿egnalnym, wydrukowanym po �mierci Ma³aniuka na ³amach paryskiej �Kultu-
ry�, Józef £obodowski � przyjaciel i t³umacz ukraiñskiego poety � pisa³:

Lubi³ trochê pozowaæ na nieszczê�liwego wygnañca z ziemi rodzinnej, bolesnego tu³a-
cza, z lekka zerkaj¹c ku romantycznym poetom, i wtedy d�wiêcznie, ale bez przyciskania pe-
da³ów, mówi³ o �wêdrownych namiotach�. Kto� dobrodusznie, choæ nie bez ironii, zwróci³ mu
uwagê, ¿e có¿ to za namiot, skoro �wêdrowny� dom zbudowany jest z solidnej ceg³y; Ma³a-
niuk nie obrazi³ siê, a tylko okr¹g³ym gestem da³ do zrozumienia, ¿e to nie to samo. [£ 112]

Okres, który wspomina £obodowski w tym artykule, to okres warszawski. Ma-
³aniuk mia³ ju¿ za sob¹ debiut literacki, zosta³ dyplomowanym in¿ynierem (w r. 1923

4 Zob. ibidem, s. 72�86.
5 Zob. J. J. B r u s k i, Petlurowcy. Centrum Pañstwowe Ukraiñskiej Republiki Ludowej na

wychod�stwie (1919�1924). Kraków 2004, s. 164.
6 Zob. A. K o l a ñ c z u k, Internowani ¿o³nierze armii UNR w Kaliszu 1920�1939. Lwów

1995, s. 98.
7 Cyt. za: E. P a p l a, Retoryka i mity. Nowo¿ytna literatura ukraiñska z Bizancjum w tle.

W zb.: Bizancjum � prawos³awie � romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red.
J. £awski, K. Korotkich. Bia³ystok 2004, s. 277. Autorka analizuje motyw morza i topos wêdrówki
u poety-emigranta, zaznaczaj¹c, ¿e postaæ Odysa rzeczywi�cie czêstokroæ pojawia siê w twórczo�ci
Ma³aniuka, lecz s¹ to na ogó³ obrazy �oswojone� przez poezjê, pozbawione odkrywczo�ci i istniej¹-
ce w literaturze �na zasadzie miejsc wspólnych� (ibidem).
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poeta wyjecha³ na studia do Czechos³owacji, aby w 1929 r. wróciæ do Polski i osie-
dliæ siê w Warszawie). ̄ ycie prywatne pisarza równie¿ by³o unormowane. Pierwsze
krótkotrwa³e ma³¿eñstwo z ukraiñsk¹ studentk¹ medycyny, Zoj¹ Rawicz, skoñczy³o
siê po 5 latach w 1929 roku 8. 21 IV 1930 poeta ponownie o¿eni³ siê � z Czeszk¹,
Bogumi³¹ Sawick¹, która rok pó�niej urodzi³a mu syna. Stabilizacja zawodowa tak-
¿e korzystnie wp³ynê³a na kondycjê twórcz¹ pisarza. Do wybuchu drugiej wojny
�wiatowej Ma³aniuk wyda³ 5 ksi¹¿ek poetyckich, nie licz¹c debiutanckiego obozo-
wego tomiku, by³ znanym pisarzem i eseist¹, wspó³za³o¿ycielem grupy literackiej
Tank, wspó³pracownikiem ukraiñskiego ideologa narodowego Dmytra Doncowa,
autorem licznych esejów i szkiców krytycznych, ukazuj¹cych siê zarówno w emi-
gracyjnej prasie ukraiñskiej, jak i w czasopismach polskich, najwiêkszym jednak
problemem dla Ma³aniuka pozostawa³o oderwanie od czytelnika krajowego (na ra-
dzieck¹ Ukrainê jego wiersze przenika³y � paradoksalnie � za pomoc¹ krytyki lite-
rackiej; publicystyka radziecka, wprawdzie komentuj¹c i wy�miewaj¹c, przemyca³a
jednak¿e na ³amy czasopism krajowych fragmenty utworów Ma³aniuka) 9.

Wojna zasta³a Ma³aniuka w Warszawie. Tu te¿ spêdzi³ poeta 5 lat okupacji.
Okres ten obok innych fragmentów �militarnej biografii� pisarza, czyli udzia³u
w wojnie domowej na Ukrainie i pobytu w republikach obozowych, jest bardzo
s³abo udokumentowany. Antoni Serednicki podaje w Esejach polsko-ukraiñskich,
¿e w obronie Warszawy w 1939 r. bra³ udzia³ m.in. �oficer petlurowski i poeta Je-
when Ma³aniuk� 10. To bodaj¿e jedyne �ród³o informuj¹ce o tym fakcie.

W literaturze przedmiotu mo¿na odnale�æ sprzeczne informacje na temat miej-
sca pobytu w czasie wojny ¿ony pisarza oraz ich syna. Najprawdopodobniej jed-
nak pani Ma³aniukowa wraz z synem Bohdanem jeszcze w r. 1941 wyjecha³a do
rodzinnego Kunsztatu na Morawach, poeta za� pozosta³ w Polsce. Julia Wojczy-
szyn przytacza nastêpuj¹c¹ opiniê U³asa Samczuka, ukraiñskiego pisarza: �Ma³a-
niuk, ten »duch stepu«, znalaz³ w dumnej stolicy butnej szlachetczyzny najlepsze
miejsce do wyra¿enia swych wizji romantycznych i swego gwa³townego tempera-
mentu� 11.

W okresie okupacji poeta usi³owa³ prowadziæ normalne ¿ycie. Jeszcze w r. 1941,
jak wspomina Samczuk, kupi³ podmiejsk¹ dzia³kê i planowa³ budowê domku letni-
skowego. W roku 1943 uda³o siê Ma³aniukowi opublikowaæ we Lwowie wybór
poezji. By³a to jego ostatnia ksi¹¿ka, która ukaza³a siê w Europie.

W zwi¹zku ze zbli¿eniem siê linii frontu do Warszawy poeta postanowi³ opu�-
ciæ stolicê Polski. Wówczas do³¹czy³ on do rodziny przebywaj¹cej na Morawach.
Kiedy w maju 1944 wojska radzieckie zajê³y s¹siaduj¹c¹ z Kunsztatem wie�, miej-
scowy policjant zawiadomi³ rodzinê Ma³aniuków, i¿ artysta znajduje siê na li�cie
rosyjskich i ukraiñskich emigrantów podlegaj¹cych aresztowaniu 12. W obliczu

  8 Zob. J. Wo j c z y s z y n, Jarkyj kryk i bil tu¿awyj. Poetyczna osobystist� Jewhena Ma³aniu-
ka. Kyjiw 2001, s. 20.

  9 Zob. ibidem, s. 24.
10 A. S e r e d n i c k i, Eseje polsko-ukraiñskie. Warszawa 1996, s. 61.
11 Wo j c z y s z y n, op. cit., s. 31.
12 £. K u c e n k o  (Pamiati Bohdana Ma³aniuka. M 428) podaje, ¿e na d³ugo przed wkrocze-

niem wojsk radzieckich na terytorium Czechos³owacji zosta³y sporz¹dzone kompletne listy �antyra-
dzieckich elementów� z grona petlurowskiej oraz bia³ej emigracji. Istnieje pogl¹d, ¿e nied�wiedzi¹
przys³ugê odda³ rodakom S. N a r i ¿ n y j, autor monumentalnej encyklopedii Ukrain�ka emihraci-
ja. Kulturna pracia ukrain�koji emihracii w 1919�1939, opublikowanej w 1942 r. w Pradze. Nazwiska
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realnego zagro¿enia Ma³aniukowie podejmuj¹ b³yskawiczn¹ decyzjê o ucieczce.
Fatalny zbieg okoliczno�ci � choroba syna � sprawi³, i¿ poeta musia³ ewakuowaæ
siê sam, pozostawiaj¹c ¿onê i jedynaka na Morawach.

Kolejnymi przystankami w emigracyjnej biografii poety by³ do 1949 r. nie-
miecki Regensburg, pó�niej za� Nowy Jork. Amerykañski okres, trwaj¹cy od 1949 r.
do 16 II 1968, czyli do dnia �mierci Ma³aniuka, by³ mo¿e najtrudniejszy w jego
¿yciu. Pracuj¹c pocz¹tkowo jako windziarz, nie mia³ on ani si³y, ani woli do pisa-
nia. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych najwa¿niejszym periodykiem dla
Ma³aniuka zarówno w kwestii mo¿liwo�ci druku, jak te¿ kontaktu �ze starym �wia-
tem� by³a paryska �Kultura� 13. W roku 1955, w li�cie do przyjació³ki, Oksany
Sembaj-Ha³yækiej, poeta zanotowa³:

Praktycznie z nikim siê nie widujê, rodaków obawiam siê, zreszt¹ oni mnie irytuj¹. Pu-
blikowaæ praktycznie nie ma gdzie. A zreszt¹ ani czasu, ani nastroju, ani �klimatu� do pisania
nie ma 14.

Stopniowo stabilizowa³a siê sytuacja materialna Ma³aniuka, wydawa³ on ko-
lejne tomiki i nadal wspó³pracowa³ zarówno z �Kultur¹�, jak te¿ z ukraiñskimi
periodykami emigracyjnymi, lecz, jak zaznacza £obodowski w przywo³ywanym
ju¿ tu artykule, utwory z okresu amerykañskiego by³y s³absze, poeta: �U¿ywaj¹c
terminologii sportowej, utrzymywa³ siê w formie, ale o poprawianiu rekordów nie
by³o mowy� (£ 114).

Do koñca ¿ycia Ma³aniuk pozosta³ wierny idei �twórcy zaanga¿owanego�, nie
przesta³ têskniæ do ojczyzny, do której powrót by³ coraz bardziej nierealny. Wyraz
tego znajdziemy we wszystkich jego wierszach, zebranych w 12 tomikach, z któ-
rych ¿aden nie ukaza³ siê na Ukrainie.

Debiut Jewhena Ma³aniuka

Pytanie o debiut literacki Ma³aniuka wymaga omówienia fenomenu republik
obozowych. W roku 1920 praktycznie po ca³ym kraju zosta³y rozsiane grupy in-
ternowanych Ukraiñców rozgoryczonych nielojalno�ci¹ sojusznika. Sytuacja w licz-
nych obozach by³a rozpaczliwa. Po wej�ciu w ¿ycie traktatu ryskiego nikt ju¿ nie
mia³ z³udzeñ co do dalszego rozwoju wypadków. Wobec braku nadziei i perspek-
tyw coraz trudniej by³o zapanowaæ nad morale wojskowych, skazanych na wege-
tacjê. W zwi¹zku z tym pojawi³a siê konieczno�æ zaanga¿owania ¿o³nierzy w dzia-
³alno�æ kulturaln¹, zapewnienia im dostêpu do edukacji oraz rozrywki. Doskonale
u�wiadamia³o sobie te potrzeby ukraiñskie dowództwo, inspiruj¹c prace wycho-
wawczo-o�wiatowe, które mia³y pog³êbiæ wychowanie patriotyczno-narodowe b¹d�
przynajmniej nie dopu�ciæ do degradacji moralnej ¿o³nierzy 15. Równie¿ polskie

zarówno twórców, jak i fundatorów wydania (a by³o ich 140) sta³y siê swoist¹ kartotek¹ dla
NKWD.

13 Zob. J. G i e d r o y c, Emigracja ukraiñska. Listy 1950�1982. Wybór, wstêp i przypi-
sy B. B e r d y c h o w s k a. Listy autorów ukraiñskich prze³. O. H n a t i u k. Warszawa 2004,
s. 22.

14 J. M a ³ a n i u k, list do O. Sembaj-Ha³yækiej z 10 VII 1955. Cyt. za: O. S e m b a j - H a-
³ y æ k a, Wesna na wiky. M 393.

15 Zob. K o l a ñ c z u k, op. cit. s. 131.
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Ministerstwo Spraw Wojskowych zaleci³o w grudniu 1920 prowadzenie prac o�wia-
towych, zajêæ gimnastycznych, kó³ek dramatycznych, etc. 16 W obrêbie obozów
dla internowanych ¿o³nierzy powsta³y szko³y i przedszkola, liczne kó³ka drama-
tyczne, wydawnictwa oraz periodyki.

W kaliskim obozie, gdzie przebywa³ Ma³aniuk, dzia³a³o literacko-artystyczne
towarzystwo �Wese³ka�, które drukowa³o swoje czasopismo o tym¿e tytule. W Ka-
liszu równie¿ ukazywa³ siê wojskowo-literacki magazyn �Ukrajin�kyj Surmacz�
oraz literacko-publicystyczna �Nasza Zoria�. Oprócz periodyków funkcjonowa³y
w tej republice obozowej: chór, towarzystwa teatralne i studio artystyczne, w któ-
rym dzia³a³o blisko 100 malarzy oraz ich uczniów 17.

Ma³aniuk niemal natychmiast w³¹czy³ siê w ¿ycie literacko-artystyczne swe-
go obozu. Ju¿ od 1921 r. jego nazwisko zaczê³o pojawiaæ siê w obozowych perio-
dykach 18. Rok pó�niej poeta zosta³ wspó³redaktorem czasopisma �Wese³ka�, w któ-
rym te¿ publikowa³ liczne artyku³y oraz wiersze. Warto wymieniæ np. Pro doliu
emihracii (O losach emigracji 19), w którym Ma³aniuk powo³uje siê na polsk¹ Wielk¹
Emigracjê z r. 1830: �Historia polskiej emigracji to najlepsza lektura dla nas na
obczy�nie� 20. Pisarz doszed³ do wniosku, i¿ idea mesjanistyczna, podniesiona przez
Mickiewicza i innych wygnañców tamtego okresu, by³a s³uszn¹ alternatyw¹ �od-
pañstwowienia� spo³eczeñstwa, uczynienie za� ze sztuki narzêdzia walki z zabor-
cami stanowi³o jedyny skuteczny sposób ocalenia to¿samo�ci narodowej. Proble-
matyka artyku³u z r. 1922 okazuje siê wa¿na z kilku powodów. Po pierwsze, to
zapowied� przysz³ego kierunku twórczo�ci Ma³aniuka, który, nie anga¿uj¹c siê
w ¿adne koterie polityczne (�by³a mu za ciasna ka¿da partyjna ko³yska� 21), sta³ siê
naj¿arliwszym rzecznikiem niepodleg³o�ci Ukrainy, znienawidzonym przez So-
wietów. Po wtóre, jak � zdaje siê � s³usznie zauwa¿a Kucenko, prawdopodobnie
kwestia ta mog³a byæ przedmiotem licznych dyskusji Ma³aniuka z polskimi pisa-
rzami, którzy przyje¿d¿ali z wizytami do republik obozowych 22. Wolno przypusz-
czaæ, ¿e by³ to temat szczególnie bliski Polakom, którzy po niedawnym odzyska-

16 Zob. Z. K a r p u s, Jeñcy i internowani rosyjscy i ukraiñscy na terenie Polski w latach 1918�
1924. Toruñ 1999, s. 136�137.

17 Zob. ibidem, s. 139.
18 Zob. N. £ y s e n k o, Jaros³aw Iwaszkiewicz, Eugeniusz Ma³aniuk i ich otoczenie. Maszyno-

pis w Muzeum Anny i Jaros³awa Iwaszkiewiczów, s. 6.
19 J. M a ³ a n i u k, Pro doliu emihracii. �Nasz Zoria� 1922, nr 28, s. 19.
20 Ibidem, s. 19.
21 £. K u c e n k o  (Pro �Mecz duchownyj�. M 254) przywo³uje nastêpuj¹ce wspomnienie

P. Szocha o Ma³aniuku: �nie nale¿a³ do ¿adnej partii politycznej. W latach studenckich w Podebra-
dach (Czechos³owacja) on na krótko znalaz³ siê po�ród organizatorów »Legii Ukraiñskich Nacjona-
listów«, jednak szybko z nimi zerwa³ i to nie z przyczyn ideologicznych�. Zob. te¿ W o j c z y s z y n,
op. cit., s. 20. Sam poeta, jak wspomina S e m b a j - H a ³ y æ k a  (op. cit., s. 388), odczuwa³ przykre
konsekwencje owego niewik³ania siê w dzia³alno�æ polityczn¹: �Nikt mnie nie popiera, bo nie nale-
¿ê do ¿adnej partii�.

22 Kucenko podaje, i¿ w 1922 r. do kaliskiego obozu przyjecha³ L. Podhorski-Oko³ów (wów-
czas ten poeta i t³umacz pracowa³ w Warszawskim Zarz¹dzie Miejskim na stanowisku kierownika
Wydzia³u Kultury i O�wiaty � zob. Wspó³cze�ni polscy pisarze i badacze 1iteratury. S³ownik biobi-
bliograficzny. Oprac. zespó³ pod red. J. C z a c h o w s k i e j, A. S z a ³ a g a n. T. 6. Warszawa 1999,
s. 417). Pozna³ on tam Ma³aniuka i zaprzyja�ni³ siê z nim. To spotkanie � jak stwierdza £. K u c e n-
k o   (Literaturnyj debiut Jewhena Ma³aniuka. W: Knia� duchu, s. 18) � pozwoli³o ukraiñskiemu
poecie zbli¿yæ siê z gronem polskich literatów z krêgu Skamandra.
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niu w³asnej pañstwowo�ci dobrze rozumieli problemy i dylematy Ukraiñców. Po
trzecie wreszcie, jest to pierwsze udokumentowane �wiadectwo dobrej orientacji
ukraiñskiego poety w historii polskiej literatury, nie mówi¹c ju¿ o twórcach wspó³-
czesnych Ma³aniukowi, z których wielu ceni³ i zna³ osobi�cie.

W roku 1923 pisarz zacz¹³ pracê w wydziale kultury i edukacji kaliskiego
zwi¹zku pomocy uciekinierom z Ukrainy. Wyg³osi³ wówczas szereg referatów
z dziedziny �moskaloznawstwa�, wiedzy o Polsce, a tak¿e o sztuce 23. Publikacja
w 1923 r. debiutanckiego tomiku Ma³aniuka, tomiku, który ukaza³ siê nak³adem
wydawnictwa obozowego, by³a niejako logicznym nastêpstwem aktywno�ci po-
etycko-kulturalnej pisarza. Tomik ten nosi³ tytu³ Ozymyna. Almanach tr'och (Ozi-
mina. Almanach trzech). Ksi¹¿eczka, wydana w Kaliszu w 1923 r. na szarym,
sztywnym papierze, oprócz wierszy Ma³aniuka zawiera³a równie¿ utwory dwóch
innych debiutuj¹cych ¿o³nierzy: Mychaj³a Se³ehija i Mychaj³a Osyky.

Chronologicznie rzecz ujmuj¹c � nie by³y to pierwsze poezje Ma³aniuka. Za-
znaczy³am ju¿, i¿ pierwsze jego wiersze powsta³y oko³o 1910 roku. Jednak sam
autor nigdy nie og³asza³ drukiem swej wczesnej twórczo�ci. Powodem za� nie by³,
jak by siê mog³o wydawaæ, s³aby poziom artystyczny tych wierszy, lecz fakt, ¿e
zosta³y one napisane po rosyjsku.

Ma³aniuk przes³a³ jeden egzemplarz debiutanckiego tomiku do recenzji ska-
mandrytom. Egzemplarz ten (znajduj¹cy siê w Muzeum Anny i Jaros³awa Iwasz-
kiewiczów w Stawisku) opatrzony jest dedykacj¹ o nastêpuj¹cej tre�ci: �Do Ska-
mandra z pro�b¹ o recenzjê. 26 III 1923. Kalisz. Eugeniusz Ma³aniuk�. Zdaje siê,
¿e w chwili przes³ania przez autora Ozymyny jego debiutanckiej ksi¹¿ki skaman-
drytom ukraiñskiego poetê ³¹czy³y ju¿ z polskimi kolegami wiêzi, je�li nie przyja�-
ni, to bliskiej znajomo�ci: mottem do jednego z wierszy zawartych w zbiorze by³
fragment utworu Pustkowia pól, ewangelia pól Leonarda Podhorskiego-Oko³owa.
Tekst ten autor równie¿ zadedykowa³ �Drogiemu wspó³rzemie�lnikowi Leonar-
dowi� 24.

Recenzja pierwszego tomiku Ma³aniuka ukaza³a siê w 28 numerze �Skaman-
dra� w r. 1923:

Nak³adem tow. �Wese³ka� w Kaliszu ukaza³ siê almanach Ozimina [...]. S¹ to, obok Ty-
czyny, chyba najbardziej istotne wysi³ki dotrzymania kroku braciom ze Wschodu i Zachodu.
Liryka w usi³owaniach piêkna, w wykonaniu nie zawsze szczê�liwa, czêsto nawet pretensjo-
nalna. [...] O wiele spokojniejszy, milszy jest Jewhen Ma³aniuk. Zrównowa¿ona zaduma, skon-
centrowana kontemplacja � oto jego cechy charakterystyczne 25.

By³a to pierwsza recenzja debiutanckiej ksi¹¿ki Ma³aniuka, recenzja nader
przychylna. Wprawdzie ukraiñski pisarz z gorycz¹ wypomina³ na ³amach �Wese³-

23 £ y s e n k o, op. cit., s. 6.
24 Motto pochodzi z wiersza Pustkowia pól, b³êkitne bory L. P o d h o r s k i e g o - O k o ³ o-

w a, zamieszczonego w tomie Bia³oru�. Poezje. Poniewa¿ tomik ten ukaza³ siê w Wilnie w r. 1924,
wiersz Ma³aniuka za� poprzedzony owym mottem zosta³ napisany w r. 1922, nale¿y przypuszczaæ,
¿e Podhorski-Oko³ów przeczyta³ swój utwór Ma³aniukowi podczas spotkania w kaliskim obozie.
W archiwum Ma³aniuka w Nowym Jorku znajduj¹ siê jeszcze dwa nie publikowane za ¿ycia poety
teksty � pierwszy z nich poprzedzony dedykacj¹ dla Podhorskiego-Oko³owa z 12 I 1922, drugi nato-
miast zatytu³owany Leonardu Podhurskomu-Oku³owu z 8 XI 1922. Oba wiersze zosta³y napisa-
ne po rosyjsku. Zamieszczono je w wielokrotnie przywo³ywanym w tej pracy tomie Powernennia
(M 174�175).

25 J. I[w a s z k i e w i c z], Varia. �Skamander� 1923, nr 28, s. 123.
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ki�, i¿ wysz³a ona spod pióra Polaka, a przez ukraiñskich krytyków Ozymyna po-
zosta³a nie zauwa¿ona (K 108), jednak¿e Ma³aniuka-poetê, który jeszcze podczas
pobytu w republice obozowej zacz¹³ przygotowywaæ do druku kolejny tom po-
ezji, doceniono. Ponadto to w³a�nie wtedy o ukraiñskim twórcy wspomniano na
³amach polskiego czasopisma po raz pierwszy.

Przyja�nie literackie

Burzliwa, lecz niew¹tpliwie ciekawa, by³a przyja�ñ Jewhena Ma³aniuka z Ja-
ros³awem Iwaszkiewiczem. £¹czy³o pisarzy bardzo wiele. Polski poeta urodzi³
siê w Kalniku na Kijowszczy�nie. W roku 1904 rozpocz¹³ 5-letni¹ naukê w je-
lizawetgradzkiej szkole realnej 26. W tym samym czasie uczy³ siê tam równie¿
Ma³aniuk i chocia¿ przyszli pisarze nie znali siê jeszcze wtedy, fakt posiadania
wspólnych znajomych, podobnych m³odzieñczych prze¿yæ, z pewno�ci¹ bardzo
umacnia³ ich pó�niejsze kontakty. Spotkanie poetów w kaliskim obozie dla inter-
nowanych, Iwaszkiewicza recenzja Ozymyny, wszystko to, o czym by³a mowa
w kontek�cie debiutu literackiego Ma³aniuka, da³o pocz¹tek g³êbszej przyja�ni,
ugruntowanej po przyje�dzie ukraiñskiego pisarza na sta³e do Warszawy. Ponadto
badacze sygnalizuj¹, ¿e równie¿ podczas pobytu w Czechach utrzymywa³ Ma³a-
niuk kontakt z Iwaszkiewiczem i z reszt¹ skamandrytów. W li�cie do Dmytra Don-
cowa z 24 III 1928 autor Hellady Stepowej pisa³: �Byli tutaj polscy poeci. ¯yj¹
i tworz¹. Wiele u nich ciekawego� 27. Tak¿e w li�cie do Nata³ki Liwyækiej-Ho³od-
nej znalaz³a siê informacja o tym spotkaniu. Równie¿ przez ni¹ Ma³aniuk wcze�-
niej przesy³a³ serdeczne pozdrowienia dla skamandrytów, pisz¹c o nich: �moi dro-
dzy przyjaciele, poeci warszawscy� 28.

Zapewne to czeskie spotkanie zaowocowa³o wierszem Iwaszkiewicza Praga,
który poeta zadedykowa³ �Ewgenjuszowi Ma³aniukowi�:

Wracamy z przyjacielem po przepitej nocy,
Zimno nam. Na ulicach jest pusto i wieje
Wiatr po tej nierodzonej, choæ nieobcej ziemi,
I w g³owie huczy jeszcze p³omieniste wino 29.

Wiersz ten stanowi dwug³os z t³umaczeniem wiersza Ma³aniuka Do Jaros³a-
wa Iwaszkiewicza, dokonanym przez polskiego poetê:

Na tym s³owiañskim trotuarze,
Gdzie�my siê zeszli z bratem brat,
Nie tylko mêka siê roz¿arza,
Lecz tak¿e nowych sprê¿yn �wiat 30.

Wskazuj¹c na inwokacyjny charakter obu tekstów, wiersze te Jerzy Kwiat-
kowski nazwa³ �bruderszaftem poetyckim� 31.

26 Zob. Wspó³cze�ni polscy pisarze i badacze literatury, t. 3 (1994), s. 317.
27 Cyt. za: £ y s e n k o, op. cit., s. 10.
28 Ibidem, s. 10.
29 J. I w a s z k i e w i c z, Praga. W: Powrót do Europy. Warszawa 1931, s. 88.
30 E. M a ³ a n i u k, Do Jaros³awa Iwaszkiewicza. W: jw., s. 90.
31 J. K w i a t k o w s k i, Poezja Jaros³awa Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia miêdzywojen-

nego. Warszawa 1975, s. 352.
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W³¹czenie utworu Ma³aniuka do tomu o tak znamiennym tytule przypuszczal-
nie mia³o te¿ g³êbszy sens � poza kurtuazyjnym uk³onem Iwaszkiewicza w stronê
dzie³ przyjaciela-poety. Ten literacki �powrót do Europy� stanowi³ symboliczne
zaliczenie Ukrainy do krêgu kultury i tradycji europejskiej. Z pewno�ci¹ by³ to
gest znacz¹cy w oczach Ma³aniuka, który, wielokrotnie omawiaj¹c etnogenezê
ojczyzny, w³¹cza³ j¹ poprzez dziedzictwo greckiego Bizancjum w obrêb kultury
europejskiej, tym samym dystansuj¹c siê wobec wp³ywów azjatyckich, reprezen-
towanych przez Rosjê.

Po przyje�dzie autora Hellady Stepowej do Warszawy przyjaciele nadal pozo-
stawali w �cis³ym kontakcie. Ukraiñski poeta za³o¿y³ rodzinê, mia³ sta³¹, dobrze
p³atn¹ pracê. Wed³ug wspomnieñ Samczuka mieszka³ wówczas Ma³aniuk przy al.
Niepodleg³o�ci 159. By³ to solidny, mieszczañski dom, prowadzony przez gospo-
siê. £obodowski pisa³ po latach:

Ciekawe: w�ród osób, które nigdy nie zasiad³y przy jego stole, Ma³aniuka uwa¿ano za
skrajnego sk¹pca. Prawda � nie lubi³ p³aciæ za nikogo w kawiarni, tym bardziej w restauracji.
[...] Za to we w³asnym domu � zastaw siê, a postaw siê! Czego tam tylko pani Ma³aniukowa nie
wyci¹ga³a ze spi¿arki, o napojach nie mówi¹c! Ale na udzia³ w tych lukullusowych rozkoszach
trzeba by³o zas³u¿yæ. [£ 112]

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dla Iwaszkiewiczów drzwi tego domu by³y zawsze
go�cinnie otwarte. Równie¿ Ma³aniukowie, jak wspomina ich syn, co roku pod-
czas wakacji je�dzili do podwarszawskiego domu polskich przyjació³ (K 108).

W Muzeum Iwaszkiewiczów, w domu, w którym tyle czasu spêdzi³ Ma³aniuk
z rodzin¹, pozosta³o niewiele �ladów tej przyja�ni. W archiwum znajduj¹ siê dwie
kartki od Ma³aniuka do Iwaszkiewicza z r. 1930, obydwie z lutego, wys³ane przez
ukraiñskiego poetê z jego podró¿y po�lubnej na Morawy. Jedna z nich jest entu-
zjastycznym opisem podró¿y samolotem:

Drogi przyjacielu!

Pozdrawiam Ciebie z Moraw. Aeroplan by³ idealny. [...] ¯a³uj, ¿e swej podró¿y po�lubnej
nie odby³e� na aeroplanie. Ca³ujê Ciebie i rêce Twej ma³¿onki.

Moja mi³a te¿ Ciebie pozdrawia.
Twój Eugeniusz. [cyt. za: K 108]

W Muzeum Iwaszkiewiczów jest 9 ksi¹¿ek poetyckich Ma³aniuka wydanych
przed 1944 rokiem. Ka¿dy z tomików zawiera dedykacjê, z których najciekawsze
znajduj¹ siê na egzemplarzu Herbarija (Herbarz): �Mojemu pierwszemu krytyko-
wi i ukochanemu rodakowi Iwaszkiewiczowi J. Ma³aniuk� 32, oraz na jednym
z dwóch, dostêpnych w archiwum, tomików poezji Zemlia j zalizo (Ziemia i ¿ela-
zo): �Dziêkujê za Powrót. Ziemi¹ i ¿elazem, to tak¿e Powrót do Europy. Twój
Jewhen Ma³aniuk, 23 III 1931 Warszawa� 33.

Ostatnia kartka po�wiadczaj¹ca kontakt miêdzy poetami datowana jest na 22 X
1944. Napisa³ j¹ Iwaszkiewicz do Ma³aniuka po upadku powstania warszawskie-
go. Znajduje siê ta kartka w nowojorskim archiwum Ma³aniuka, oto jej tre�æ:

22.10.1944. Drogi ¯eñka!

Chcia³bym co� pewnego napisaæ o twej swojaczce i o rodzinie, ale dotychczas nic nie
wiem. My jeszcze na Stawisku � ale czy na d³ugo, nie wiem. Mieli�my wielu go�ci, którzy

32 Cyt. jw.
33 Cyt. jw.
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przeszli przez nasz dom, ale rozje¿d¿aj¹ siê poma³u. Horzyca � w Krakowie, Andrzejewski,
Koliszewski 34 � w Zakopanem. Moja córka wysz³a za m¹¿ i oboje s¹ w Rabce. Z literatury
niewielu umar³o, ale straty s¹ odczuwalne: Kaden, Mi³aszewski, Irzykowski, m³ody Baczyñ-
ski. Reszta tu, w okolicy lub w Krakowie. Czujemy siê tak: Hania trochê choruje i nied³ugo
bêdzie operowana. Chcia³bym wiedzieæ, co siê dzieje z wami. Moja rodzina prawie w komple-
cie, tylko siostra Hania zginê³a w Warszawie. Taube mieszka w Milanówku. �ciskam Ciê ser-
decznie i proszê o wiadomo�ci. Twój Iwaszkiewicz. [cyt. za: K 110]

Po zakoñczeniu wojny kontakt miêdzy Ma³aniukiem a Iwaszkiewiczem praw-
dopodobnie siê urwa³. Pisarze mogli spotkaæ siê jeszcze raz. Na pocz¹tku lat sze�æ-
dziesi¹tych Ma³aniuk przyjecha³ z Nowego Jorku do Warszawy, aby zobaczyæ siê
z ¿on¹, z któr¹ nie widzia³ siê od 1944 (wed³ug niektórych �róde³ � 1945) roku.
Spotkanie ma³¿onków odby³o siê w Polsce, chocia¿ rodzina poety mieszka³a w Cze-
chos³owacji, poniewa¿ czechos³owacka ambasada w Stanach Zjednoczonych od-
mówi³a Ma³aniukowi jakichkolwiek gwarancji bezpieczeñstwa na czas pobytu
w tym socjalistycznym kraju. Syn autora Hellady Stepowej wspomina³, ¿e Iwasz-
kiewicz kategorycznie odmówi³ przyjêcia niegdysiejszego przyjaciela, i by³o to
bardzo bolesne prze¿ycie dla Ma³aniuka (K 108).

Kucenko podaje równie¿, i¿ w amerykañskim archiwum Ma³aniuka znajduje
siê niepublikowany tryptyk zadedykowany Iwaszkiewiczowi. Wiersze te powsta-
³y w okresie 1920�1930 i autor u³o¿y³ je w miêdzywojniu w cykl poetycki Kra-
ków�Praga�Kijów. Wiele lat pó�niej Ma³aniuk opublikowa³ wspomniane utwory
jako odrêbne teksty w tomikach Persteñ Polikrata (Pier�cieñ Polikratesa, 1939)
oraz Ostannia wesna (Ostatnia wiosna, 1959) (K 113�114). Rzecz jasna � ju¿ bez
dedykacji.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje te¿ za¿y³o�æ, która wywi¹za³a siê miêdzy ukra-
iñskim pisarzem a Jerzym Stempowskim. £¹czy³a ich relacja szczerej i wielolet-
niej przyja�ni. Zanim jednak powiem wiêcej o losach tej znajomo�ci, nale¿y upo-
rz¹dkowaæ informacje dotycz¹ce dostêpnych �róde³ dokumentuj¹cych owe kon-
takty.

Sporo wiadomo�ci na ten temat dostarcza korespondencja Jewhena Ma³aniu-
ka z Jerzym Giedroyciem. Nie wiem, czy zachowa³y siê listy Stempowskiego do
ukraiñskiego poety, o których ten ostatni wspomina w korespondencji z redaktorem.
Wiadomo�ci zaczerpniête z listów Ma³aniuka do Giedroycia bêd¹ dokumento-
wane zapisami z dziennika Marii D¹browskiej oraz wyimkami z kartek autora
Hellady Stepowej do Stanis³awa Stempowskiego, znajduj¹cych siê w archiwum
Stempowskiego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. St¹d kwestiê przy-
ja�ni Ma³aniuka z oboma Stempowskimi bêdê rozpatrywaæ ³¹cznie.

Znajomo�æ Ma³aniuka z Jerzym Stempowskim zaczê³a siê pod koniec lat dwu-
dziestych. Oto jak wspomina swe pierwsze spotkanie z nim Jerzy Stempowski:

Kiedy pozna³em go przed 45 lub 46 laty w Warszawie, Ma³aniuk by³ wysokim, szczu-
p³ym, krótko ostrzy¿onym brunetem; mia³ cerê marynarza, jak gdyby opalon¹ wiatrem mor-
skim; trzyma³ siê prosto, g³os jego mia³ ton lekko metaliczny, który odnajdujemy w jego wier-
szach; uwa¿ne spojrzenie ciemnych oczu wydawa³o siê zarazem ¿yczliwe i sceptyczne. Wszystko
razem sk³ada³o siê na sylwetkê m³odego oficera wojsk ukraiñskich 35.

34 Kucenko odczyta³ to nazwisko b³êdnie, ma byæ: Ko³oniecki.
35 J. S t e m p o w s k i, Wspomnienie o przyjacielu. W: W dolinie Dniestru. � Listy o Ukrainie.

Wybór, oprac. i pos³. A. S. K o w a l c z y k. Warszawa 1993, s. 118�119.
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Z ojcem Jerzego natomiast Ma³aniuk pozna³ siê znacznie wcze�niej, jeszcze
na Ukrainie.

Nasze pierwsze spotkanie odby³o siê bodaj¿e w ¯merynce, w wirze ewakuacyjnego chaosu
w lecie 1920. Stempowski znalaz³ dla mnie miejsce w wagonie, który, jak siê pó�niej wyja�ni³o,
by³ do jego dyspozycji 36. W rêkach gospodarza spostrzeg³em S³oneczne klarnety Tyczyny... Od
tego zaczê³a siê nasza d³ugoletnia przyja�ñ, ojcowska z jego strony, synowska � z mojej 37.

Ma³aniuk przyjecha³ do Warszawy zaraz po ukoñczeniu studiów. Jak wspomi-
na £obodowski:

Zwolennicy tytu³omanii zwracali siê do niego per �panie in¿ynierze�, gdy¿ by³ absolwen-
tem Akademii w Podiebradach, chocia¿ � o ile wiem � nigdy w swoim zawodzie nie pracowa³.
[£ 111]

 Niezale¿nie od tego, jak toczy³a siê jego kariera zawodowa, Ma³aniuk, rze-
czywi�cie, ³¹czy³ zainteresowania techniczne z ogromnym zami³owaniem do lite-
ratury i nauk spo³ecznych. Pierwszy zapis w Dziennikach D¹browskiej dotycz¹cy
ukraiñskiego poety z 12 IX 1934 wygl¹da nastêpuj¹co:

Ma³aniuk u St[anis³awa Stempowskiego]. Z nim pijemy herbatê. Rozmowa o cudach kry-
stalografii i o bobrach. Stary bóbr, wielki hydrograf i in¿ynier, oblicza bez omy³ki, jaka ma byæ
wysoko�æ drzewa, ¿eby podpi³owane pad³o na ca³¹ szeroko�æ rzeki i wspar³o siê na przeciwle-
g³ym brzegu. Nigdy nie chybia zmierzonego kierunku. Co tu odgrywa rolê? Instynkt? Kiedy
w ka¿dym wypadku potrzebna inna orientacja i �matematyka�. � St[anis³aw] drwi z cz³owieka
i jego metafizyki. Ja stawiam tezê, ¿e cz³owiek we wszystkich swoich najbardziej zdumiewaj¹-
cych wynalazkach na�laduje tylko naturê (aeroplany). [...]

Ma³aniuk mówi, ¿e konstrukcja mostów (napowietrzne belkowanie) jest taka, jak we-
wnêtrzna konstrukcja ko�ci ludzkich (zagadnienie statyki) 38.

Stanis³aw Stempowski ¿ywi³ ogromny sentyment do Ukrainy, by³ ponadto jed-
nym z dwu polskich ministrów w rz¹dzie Petlury, po pierwszej wojnie �wiatowej
dzia³a³ równie¿ w warszawskim Towarzystwie Pomocy Emigrantom-Ukraiñcom 39.
Ukrainofilstwo swego partnera celnie definiuje D¹browska w cytowanych dzien-
nikach:

Wieczorem idziemy [...] na akademiê ku czci Szewczenki. Stachno w dobrym humorze,
jak zawsze kiedy ma do czynienia z Ukraiñcami 40.

 Kolejnym spoiwem wzmacniaj¹cym relacje miêdzy Stempowskimi a Ma³a-
niukiem móg³ byæ ich wspólny udzia³ w spotkaniach polsko-rosyjskiego klubu
dyskusyjnego �Domek w Ko³omnie� 41.

O tym, ¿e Ma³aniuk by³ czêstym go�ciem w domu Stanis³awa Stempowskie-
go, �wiadcz¹ krótkie notatki D¹browskiej, np.: �3 XII 1934. Poniedzia³ek. Wie-
czorem przychodzi Ma³aniuk� 42. Niew¹tpliwie spotykali siê oni równie¿ ca³ymi

36 Stanis³aw Stempowski by³ ministrem rolnictwa w rz¹dzie Petlury, z tym wi¹za³y siê pewne
przywileje przys³uguj¹ce mu w czasie ewakuacji z Ukrainy w 1920 roku.

37 J. M a ³ a n i u k, Izaak Mazepa i Stanis³aw Stempowski. �Kultura� (Pary¿) 1952, nr 11, s. 104.
38 M. D ¹ b r o w s k a, Dzienniki 1914�1945. Oprac. T. D r e w n o w s k i. T. 2: Dzienniki 1926�

1935. Warszawa 1999, s. 282.
39 Zob. Towarzystwo Pomocy Emigrantom-Ukraiñcom. �Droga� 1924, nr 5.
40 D ¹ b r o w s k a, op. cit., t. 3: Dzienniki 1936�1945 (2000), s. 33�34.
41 Zob. �Domik w Ko³omnie�. �Miecz� 1935, nr 10, s. 6.
42 D ¹ b r o w s k a, op. cit., t. 2, s. 314.
43 Ibidem, t. 3, s. 119.
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rodzinami, co potwierdza chocia¿by taki zapis D¹browskiej 43: �O ósmej idziemy
do Rettingerów 44, gdzie Ma³aniukowie i Chirjakowa 45�. Zachowane listy ukraiñ-
skiego poety do Stanis³awa Stempowskiego �wiadcz¹ zarówno o sporej za¿y³o�ci
miêdzy nimi (Ma³aniuk dzieli³ siê szczegó³owymi planami wakacyjnymi, opowia-
da³ o ma³ym synku, ¿ali³ siê na drobne dolegliwo�ci zdrowotne), jak i o �wspól-
nym mianowniku� tej przyja�ni, jakim niew¹tpliwie by³a Ukraina. W czerwcu 1936
Ma³aniuk pisa³:

Pani Mario i Panie Ministrze!

Dziêkujemy serdecznie za mi³¹ kartkê z po³udnia (u nas deszcz!). Jestem szczê�liwy, ¿e
drogiemu B a t�k o w i  j  D i d o w i  jest dobrze. Nic dziwnego: ten Helios, pod którym my-
�my siê urodzili z Ojcem � jest najlepszym lekarstwem, a Helios ukraiñski jest mniej wiêcej
ten sam co i adriatycko-dalmatyñski 46.

Bardzo niewiele wiadomo o spotkaniach Stanis³awa Stempowskiego z Ma³a-
niukiem w okupowanej Warszawie. Pewna notatka z 29 III 1937 w Dzienniku
D¹browskiej, sporz¹dzona wiele lat po zakoñczeniu wojny, �wiadczy o nieporo-
zumieniu miêdzy poet¹ ukraiñskim a pisark¹, która zarzuca³a mu lojalizm wobec
niemieckich okupantów 47. Musia³a jednak ostatecznie zmieniæ zdanie, poniewa¿
kiedy Ma³aniuk przyjecha³ w latach sze�ædziesi¹tych do Warszawy, aby spotkaæ
siê z ¿on¹ i � jak pisa³ poeta w li�cie do syna Bohdana � z �kontynentem, który dla
[...] [niego] zawsze w kulturowym i duchowym planie by³ praojczyzn¹� 48, w³a-
�nie D¹browska przyjê³a go i ¿yczliwie pomog³a, chocia¿ odmówi³y mu spotkania
osoby, z którymi by³ znacznie bli¿ej zwi¹zany (K 109).

Ma³aniuka z Jerzym Stempowskim ³¹czy³y nie tylko sentyment i têsknota za
Ukrain¹, lecz tak¿e zbie¿no�æ zainteresowañ. Polski twórca, który urodzi³ siê i spê-
dzi³ dzieciñstwo na Ukrainie, w rodzinnych maj¹tkach Szebutyniec i Winnikowi-
ce, pisa³:

Jego [tj. Ma³aniuka] zainteresowanie przesz³o�ci¹ � prócz wspólnego pochodzenia z oko-
lic, gdzie sady nazywano z persko-turecka basztanami � by³y pierwszym ogniwem ³¹cz¹cej nas
potem przyja�ni 49.

 Kiedy w r. 1934 urodzi³ siê ukraiñskiemu poecie syn jedynak, jego ojcem
chrzestnym zosta³ w³a�nie Jerzy Stempowski. Od tej pory Ma³aniuk zwraca³ siê do

43 Ibidem, t. 3, s. 119.
44 Mieczys³aw R e t t i n g e r  (1890�1944) � polski publicysta, historyk literatury, w latach

1919�1921 redaktor �Przegl¹du Dyplomatycznego�.
45 Eugenia We b e r - C h i r i a k o w a  (1893�1939) � rosyjska dziennikarka. Od roku 1919

przebywa³a na emigracji. W roku 1929 osiedli³a siê w Warszawie, gdzie wspó³pracowa³a z takimi
czasopismami, jak �Miecz�, �Za swobodu�, �Mo³wa�, �Verbum�, �Pion�. Uczestniczy³a równie¿
w spotkaniach klubu dyskusyjnego �Domek w Ko³omnie�. Po zajêciu Warszawy przez wojska
niemieckie pope³ni³a samobójstwo.

46 J. M a ³ a n i u k, list do S. Stempowskiego. Archiwum Stanis³awa Stempowskiego. Bibl. Uni-
wersytetu Warszawskiego, rkps 190�191.

47 Zob. na ten temat M. D ¹ b r o w s k a, Dzienniki powojenne. 1945�1965. T. 2: 1950�1954.
Wybór, wstêp i przypisy T. D r e w n o w s k i. Warszawa 1996, s. 347: �Ten Ma³aniuk [...] w czasie
okupacji by³ tu na uprzywilejowanych papierach ukraiñskich, co tak mu mia³am za z³e, ¿e nie chcia-
³am siê z nim widzieæ, kiedy raz przyszed³ do St.�

48 Cyt. za: £. K u c e n k o, �Ni, w¿e niko³y ne pokajusia...� Kirowohrad 1997, s. 5.
49 S t e m p o w s k i, op. cit., s. 120.
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m³odego Stempowskiego per �kumie�. Przedstawiona ju¿ przez £obodowskie-
go go�cinno�æ Ma³aniuków znalaz³a odbicie w nastêpuj¹cym zapisie D¹brow-
skiej: �22 IV 1935. Poniedzia³ek. [...] Przychodzi Jurek, który wczoraj dziesiêæ
godzin spêdzi³ na chrzcinach u Ma³aniuka jako ojciec chrzestny� 50. Pó�niej, po
wielu latach, ukraiñski chrze�niak Jerzego Stempowskiego wspomina³ spotka-
nia towarzyskie rodziców z autorem Listów o Ukrainie jako czê�æ �legendy dzie-
ciñstwa� � najszczê�liwszego okresu w ¿yciu 51.

Tak jak Polskê nazywa³ Ma³aniuk sw¹ druga ojczyzn¹, tak te¿ o Stanis³awie
Stempowskim, o czym ju¿ mo¿na by³o siê przekonaæ, mówi³ jako o swoim dru-
gim ojcu. Na wie�æ o �mierci dawnego przyjaciela pisa³ do Giedroycia:

Co jest z moim kumem Hostowcem? Czy prawda, ¿e zmar³ jego ojciec � Stanis³aw? Bo to
by³ nasz wspólny ojciec... Chcê choæ spó�niony nekrolog napisaæ. [GM 3 IV 1952]

Wspomnienie Ma³aniuka o Stanis³awie Stempowskim rzeczywi�cie powsta-
³o. Ukaza³o siê ono w numerze 11 �Kultury� w r. 1952, a wyimek z tego nekrolo-
gu przytoczy³am wcze�niej, ¿eby udokumentowaæ pocz¹tki ich znajomo�ci 52. Z du-
¿¹ doz¹ ciep³a, smutku i sentymentu wspomina³ ukraiñski emigrant swego przy-
branego ojca.

Rzadko w ¿yciu zdarza siê spotkaæ tak czaruj¹cego cz³owieka. Trudno wyobraziæ sobie,
aby mia³ on wrogów, przynajmniej osobistych. Nie mo¿na by³o go nie lubiæ 53.

Pisz¹c ten nekrolog Ma³aniuk uwa¿a³, ¿e wype³nia sw¹ �synowsk¹ powin-
no�æ�. Niestety, ukazanie siê tego artyku³u w �Kulturze� zablokowa³o na pewien
czas szanse na wydanie w kraju Pamiêtników Stanis³awa Stempowskiego, o co usil-
nie zabiega³a po jego �mierci D¹browska. Czytamy w jej Dziennikach powojennych
(12 XII 1952):

Dzi� listonosz przyniós³ mi paczkê z ksi¹¿kami nadan¹ w Warszawie. By³y w niej... dwa
numery paryskiego miesiêcznika �Kultura�. Jeden �krajowy�, po�wiêcony �Polsce sowiec-
kiej� [...]. Drugi z artyku³em Ma³aniuka o Stanis³awie Stempowskimi i o jego udziale w rz¹-
dzie Pelury. I to ukazuje siê wtedy, kiedy ja trzeci miesi¹c mêczê siê, ¿eby te Pamiêtniki mog³y
ukazaæ siê w druku. Mog¹ to wzi¹æ za pretekst do przyczepienia siê i niedopuszczenia ksi¹¿ki
w ostatniej chwili 54.

 Rzeczywi�cie, jeszcze rok pó�niej, w zapisie z 3 VIII 1953 D¹browska z go-
rycz¹ wysuwa przypuszczenie, ¿e jednak artyku³ Ma³aniuka �storpedowa³ Pamiêt-
niki� 55.

Z listów Ma³aniuka do Giedroycia oraz ze wspomnienia Jerzego Stempow-
skiego wynika, ¿e od momentu powtórnej emigracji do chwili �mierci ukraiñskie-
go poety-emigranta uda³o siê im spotkaæ dwukrotnie � po raz pierwszy w Niem-
czech, pó�niej za� w Stanach Zjednoczonych. Oto jak opowiada o tym ostatnim
spotkaniu Jerzy Stempowski:

Trzyma³ siê prosto, jak przed 46 laty, mia³ tak samo krótko ostrzy¿one w³osy bez �ladu

50 D ¹ b r o w s k a, Dzienniki 1914�1945, t. 2, s. 339.
51 Zob. K u c e n k o, �Ni, w¿e niko³y ne pokajusia...�, s. 93.
52 Zob. M a ³ a n i u k, Izaak Mazepa i Stanis³aw Stempowski, s. 101�105.
53 Ibidem, s. 103.
54 D ¹ b r o w s k a, Dzienniki powojenne 1945�1965, t. 2, s. 347.
55 Ibidem, s. 405.
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siwizny, twarz opalon¹ pontyjskim wiatrem, to samo uwa¿ne spojrzenie. [...] Dopiero gdy za-
cz¹³ mówiæ, spostrzeg³em, ¿e g³os jego nie ma wiêcej dawnego, metalowego odcienia. S³owa
wychodzi³y z jego ust bez po�piechu, matowe, jak gdyby ostro¿ne. By³ od 50 lat pisarzem
i przywyk³ do krytycznego przygl¹dania siê s³owom, zanim ustawi³ je na papierze. Gdy zacz¹-
³em mówiæ o Chersoñszczy�nie, u�miechn¹³ siê i nie podtrzyma³ rozmowy 56.

Miêdzywojenna publicystyka Jewhena Ma³aniuka

Mówi¹c o twórczo�ci Ma³aniuka, obok poezji nale¿y wyodrêbniæ równie¿
publicystykê, któr¹ w okresie miêdzywojennym uprawia³ z wielk¹ pasj¹: �Prasa
to na³óg, bez którego wpadam w przygnêbienie� 57. Pó�niej poeta nastêpuj¹co uza-
sadni³ swoj¹ niegdysiejsz¹ aktywno�æ publicystyczn¹: w latach trzydziestych
w Warszawie wszêdzie mo¿na by³o kupiæ rosyjsk¹ prasê emigracyjn¹, która nap³y-
wa³a ze Lwowa, Wilna, Rygi, Pary¿a, a która zazwyczaj jednostronnie rozpatrywa³a
kwestiê ukraiñsk¹. �Tylko ukraiñskiej prasy, która traktowa³aby o ¿yciu wielomi-
lionowej »mniejszo�ci narodowej«, nie sposób by³o zdobyæ� 58. Wart odnotowania
jest równie¿ fakt, i¿ bardzo dobra znajomo�æ polszczyzny (po�wiadczona m.in.
korespondencj¹ poety) najpewniej pozwoli³a Ma³aniukowi na pisanie studiów kry-
tycznych, rozprawek i esejów od razu po polsku. Ze wzglêdu na jego obfity doro-
bek publicystyczny ograniczê siê do przedstawienia jedynie tych artyku³ów, które,
og³aszane w jêzyku ukraiñskim, dotyczy³y literatury polskiej, oraz tych, które
Ma³aniuk opublikowa³ w polskich czasopismach.

Pierwszym tekstem, o którym warto wspomnieæ ze wzglêdu na interesuj¹c¹
mnie problematykê, jest artyku³ U s¹siadów, wydrukowany w ukraiñskim czaso-
pi�mie �Mamaj� 59. Niestety, nie uda³o mi siê dotrzeæ do tego tekstu, w którym
Ma³aniuk nakre�li³ sylwetki najzdolniejszych wspó³czesnych mu polskich poetów.
Jednak w �Wiadomo�ciach Literackich� z r. 1924 znajduje siê omówienie owego
artyku³u, pióra anonimowego wspó³pracownika redakcji, gêsto przetykane cytata-
mi. Autor szczegó³owo przeanalizowa³ wywody Ma³aniuka na temat polskich pi-
sarzy, nie szczêdz¹c krytyki, ale te¿ doceniaj¹c spostrzegawczo�æ m³odego twór-
cy, któr¹ siê ten wykaza³ �omawiaj¹c wspó³czesn¹ poezjê polsk¹ w sposób nader
¿yczliwy i miejscami trafny� 60. Ciekawe s¹ np. uwagi Ma³aniuka o Lechoniu:

ten jego ojczysty zwi¹zek z g³êboko narodowym pr¹dem polskiej poezji daje mu moc w na-
szych czasach �izmów� i �kryzysów� trzymania siê w Polsce polskiej linii i pozostawania choæby
dalekim, choæby ubogim, ale prawdziwym krewnym i spadkobierc¹ Mickiewicza, a zw³aszcza
� S³owackiego 61.

Zdaje siê, ¿e Ma³aniuk rzeczywi�cie bardzo ceni³ spu�ciznê romantyków, a przy
tym �wietnie zna³ dorobek polskich pisarzy zarówno w oryginale, jak i w t³uma-
czeniach. Niejednokrotnie bowiem porównywa³ szko³y romantyczne polsk¹ i ukra-

56 S t e m p o w s k i, op. cit., s. 121.
57 J. M a ³ a n i u k, list do N. Liwyækiej-Ho³odnej z 9 XII 1924. Cyt. za: K u c e n k o, Litera-

turnyj debiut Jewhena Ma³aniuka, s. 23.
58 Cyt. za: J e r ¿ y k i w � k a, op. cit., s. 327.
59 Ukraiñski miesiêcznik, którego pierwszy numer ukaza³ siê w 1923 r. we Lwowie. Nie uda³o

siê ustaliæ ani nazwiska redaktora, ani liczby wydanych numerów.
60 N N, Polska w S³owiañszczy�nie. �Wiadomo�ci Literackie� 1924, nr 17.
61 Ibidem.
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iñsk¹, nawi¹zuj¹c i do twórczo�ci Tarasa Szewczenki, i do poetyckiego dorobku
Mickiewicza. Np. w jednym z artyku³ów postanowi³ �odbr¹zowiæ� sylwetkê wiesz-
cza ukraiñskiego, walcz¹c zarazem z wypaczaj¹c¹ dzie³a ukraiñskiego wieszcza
interpretacj¹ ch³opomañsk¹.

Podczas czytania [...] utworów Szewczenki [...], w których napiêcie ducha graniczy z eks-
taz¹, a nawet tragicznym blu�nierstwem, czytelnik polski wspomni raczej trzeci¹ czê�æ Dzia-
dów ani¿eli Zamek kaniowski 62.

W innym artykule, chronologicznie zreszt¹ wcze�niejszym od cytowanego,
lecz równie¿ traktuj¹cym o Szewczence, Ma³aniuk podkre�la, ¿e w³a�nie twór-
czo�æ Mickiewicza wywar³a wp³yw na za³o¿ycieli Bractwa Cyrylometodiañskie-
go, z którym zwi¹zany by³ autor Kobzarza 63. Bez w¹tpienia ukraiñski pisarz zna³
tak¿e dzie³a autora Dziadów w przek³adzie na ukraiñski. Bardzo ceni³ twórczo�æ
liryczn¹ swego rodaka, Maksyma Rylskiego 64, który znakomicie t³umaczy³ teksty
polskiego romantyka na jêzyk ukraiñski. Ma³aniuk wysun¹³ nawet przypuszcze-
nie, i¿ piêkno stylu tego pisarza stanowi �owoc studiów nad umi³owanymi przez
Rylskiego poetami ³aciñskimi i Mickiewiczem� 65.

Ciekawa i wnikliwa jest równie¿ recenzja Ma³aniuka tomiku wierszy Kazi-
mierza Wierzyñskiego Wolno�æ tragiczna, wydanego w roku 1936 66. Ukraiñski
twórca, analizuj¹c kolejny tom poetycki jednego z zaprzyja�nionych z nim
skamandrytów, ponownie odwo³a³ siê do wci¹¿ ¿ywej polskiej tradycji roman-
tycznej.

Romantyzm [...] � jest to wybuch stê¿onej �tre�ci�, której ju¿ nie mo¿e powstrzymaæ
¿adna �forma�. Jest to, jak powiedzia³ kiedy�, pisz¹c o Mickiewiczu, prof. T. Zieliñski, w³a�ci-
wie e k s t a z a  w prawdziwym, a wiêc starogreckim rozumieniu tego s³owa 67.

Artyku³ów dotycz¹cych literatury ukraiñskiej spod pióra Ma³aniuka wysz³o
sporo. Oprócz cytowanych ju¿ rozpraw o Szewczence w okresie 1929�1939 uka-
za³y siê m.in: Literatura ukraiñska w �wietle wspó³czesno�ci (�Wschód-Orient�
1932, nr 1/2), Paw³o Tyczyna (�Ateneum� 1936, nr 3), O literaturze ukraiñskiej
(�Przegl¹d Wspó³czesny� 1933, nr 132). Pisz¹c studia o literaturze ukraiñskiej, Ma-
³aniuk uzupe³nia³ wiadomo�ci historycznoliterackie komentarzami historiozoficz-
nymi. Np. w artykule O literaturze ukraiñskiej zawar³ do�æ obszerny wstêp, w któ-
rym czytamy:

Ró¿ne nazwy nosi³y epoki dziejowe na tym obszarze [...]. Pos³uguj¹c siê formu³k¹ zbyt
uproszczon¹, rzec mo¿na, ¿e ziemi tej, opanowanej od wieków przez konwulsyjny barok histo-
riozoficzny, nale¿y siê nazwa �kraju bez gotyku� 68.

Opisuj¹c procesy historyczno-literackie zachodz¹ce na Ukrainie na pocz¹t-
ku w. XX autor pos³uguje siê analogi¹ do polskiego ¿ycia literackiego, co wiêcej,
³¹czy je w jeden nurt my�lowy.

62 J. M a ³ a n i u k, Dusza Ukrainy. �Ateneum� 1936, nr 1, s. 45.
63 E. M a ³ a n i u k, Dwa oblicza Tarasa Szewczenki. �Przegl¹d Wspó³czesny� 1933, nr 140.
64 Zob. Wo j c z y s z y n, op. cit., s. 21.
65 E. M a ³ a n i u k, Ukraina. �Przegl¹d Wspó³czesny� 1933, nr 132, s. 13.
66 J. M[a ³ a n i u k], Walka z Chocho³em. �My�l Polska� 1936, nr 13.
67 Ibidem.
68 E. M a ³ a n i u k, O literaturze ukraiñskiej. �Przegl¹d Wspó³czesny� 1933, nr 132, s. 4.
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Pod wp³ywem Kijowa (po rewolucji 1905 r.) i Krakowa (Wyspiañski i Przybyszewski)
zarazem powstaje � jednocze�nie z kijowsk¹ �M³od¹ Ukrain¹� i krakowsk¹ �M³od¹ Polsk¹� �
lwowsko-krakowska �M³oda Muza� [...] 69.

 Mówi¹c o pewnych k³opotach towarzysz¹cych zag³êbianiu siê w twórczo�æ
pisarza �ci�le �narodowego�, jakim by³ Szewczenko, Ma³aniuk czyni nastêpuj¹ce
porównanie:

Wystarczy przypomnieæ chocia¿by Wyspiañskiego z jego Weselem, które pozostaje za-
mkniête dla nie-Polaka lub obcokrajowca, nie znaj¹cego ani dziejów polskich, ani Polski 70.

Kolejn¹ istotn¹ kwesti¹, która bardzo zajmowa³a poetê, by³o pytanie o miej-
sce i rolê Rosji, jej kultury w kszta³towaniu siê etosu krajów s¹siedzkich. Najbar-
dziej charakterystyczny w tej mierze wydaje siê artyku³, który ukaza³ siê w czaso-
pi�mie �Marcho³t� w 1935 roku. Ma³aniuk przedstawia w nim opozycjê Wschód�
Zachód, przy czym wcieleniem owego uogólnionego Wschodu jest w³a�nie
azjatycka Rosja, pojêcie Zachodu za� poeta ³¹czy z krêgiem kultur �ródziemno-
morskich. Lecz opozycja ta ma g³êbsze znaczenie, kszta³tuj¹ce zbiorow¹ �osobo-
wo�æ ludzk¹� 71. Opublikowa³ Ma³aniuk równie¿ recenzjê ksi¹¿ki Z.S.S.R. � Rze-
czywisto�æ, autorstwa M. M. (kryptonimu nie uda³o siê rozwi¹zaæ), która ukaza³a
siê w Warszawie w wydawnictwie �Wschód� w 1936 roku 72.

Jeszcze jednym wa¿nym, dosyæ radykalnym w wymowie artyku³em, jest szkic
Ma³aniuka zatytu³owany St. Petersburg � Petrograd � Leningrad. Zag³êbiaj¹c siê
w historiozofiê rosyjskiego mocarstwa, autor udowadnia, i¿ �bolszewizm nie jest
czym� niespodziewanym, zgo³a nowym w historii Rosji� 73. Ma³aniuk szczegó³o-
wo zajmuje siê w tym artykule legend¹ stolicy Pó³nocy. Konfrontuje wymowê
Je�d�ca miedzianego Aleksandra Puszkina z Dziadami Adama Mickiewicza, aby
pokazaæ fa³szywe fasady petersburskiej legendy, wyolbrzymionej �na z³o�æ dum-
nemu s¹siadowi�, która mia³a tak fatalne skutki 74. Zach³y�niêcie siê petersbursk¹
fantastyk¹ mo¿na zaobserwowaæ w twórczo�ci licznych rosyjskich pisarzy. Do
piewców Petersburga zalicza Ma³aniuk m.in. Osipa Mandelsztama, Andrieja Bie-
³ego, Dmitrija Mierie¿kowskiego, kwintesencj¹ za� petersburskiego �zatrucia� jest,
zdaniem ukraiñskiego poety, twórczo�æ Niko³aja Gogola 75.

W³a�nie swemu rodakowi, Gogolowi, którego nazwisko Ma³aniuk uparcie trans-
krybowa³ zgodnie z ukraiñskim systemem fonetycznym: �Hohol�, po�wiêci³ po-
eta obszerne studium, opublikowane w kwartalniku �Wschód-Orient�. W artyku-
le zatytu³owanym Tajemnica Hohola usi³owa³ pokazaæ sztuczno�æ rosyjsko�ci stylu
Gogola. �ledz¹c krok po kroku biografiê tego pisarza, uzupe³nian¹ wyimkami z jego
listów, oraz wspieraj¹c siê solidnymi rozprawami dotycz¹cymi Gogola, Ma³aniuk
odtwarza historiê chorobliwej Gogolowskiej fascynacji �zabójczym miastem� oraz
jego atmosfer¹.

69 Ibidem, s. 6.
70 M a ³ a n i u k, Dusza Ukrainy, s. 38.
71 E. M a ³ a n i u k, Szkice do typologii kultur. �Marcho³t� 1935, nr 2, s. 278�279.
72 M J  [J. M a ³ a n i u k], W�ród ksi¹¿ek. �My�l Polska� 1936, nr 6, s. 8.
73 E. M a ³ a n i u k, St. Petersburg � Petrograd � Leningrad. �Pamiêtnik Warszawski� 1931,

z. 4, s. 4.
74 Ibidem, s. 9.
75 Ibidem, s. 13�18.
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Smutnie przedstawia siê sprawa Hohola u Polaków [...]. Je¿eli prawd¹ jest, ¿e za jedn¹
z wewnêtrznych pobudek do napisania Trylogii pos³u¿y³a Sienkiewiczowi chêæ dania odpo-
wiedzi na Tarasa Bulbê, to [...] mo¿na wnosiæ, ¿e dla Sienkiewicza by³ w danym wypadku
Hohol wyrazicielem �wszechrosyjskiego� imperializmu, a wiêc by³ nie Hoholem, lecz naprawdê
�Gogolem� 76.

Pomimo radykalizmu s¹dów, w które obfituje ten artyku³, jest on nie tylko
w znacznej mierze rewolucyjny, lecz tak¿e rewelacyjny; redakcja czasopisma,
w którym zosta³ wydrukowany, rok pó�niej wyda³a osobn¹ nadbitkê, co odnoto-
wa³a Nata³ka Jer¿ykiwska 77. Do�æ powiedzieæ, ¿e prawie 20 lat po og³oszeniu
tego artyku³u D¹browska zanotowa³a w swych Dziennikach powojennych (2 V
1952): �przeczyta³am przedwojenne polskie prace o Gogolu, m.in. broszurê Ma³a-
niuka rozszyfrowuj¹c¹ do�æ interesuj¹co jego rozdwojenie i za³amanie wewnêtrz-
ne [...]� 78.

Rzetelnie przemy�lane, ale te¿ w wielu momentach dyskusyjne tezy stawiane
przez Ma³aniuka w publicystyce, zdaniem ukraiñskiej badaczki Natalii £ysenko,
przyczyni³y siê do tego, i¿ twórca ów przesta³ byæ w Polsce anonimowy:

rozwa¿ania zawarte w tek�cie Szkice do typologii kultur wywo³a³y dyskusjê na ³amach gazety
�Zet�. Tekst Karola Ludwika Koniñskiego Etyzm w krytyce literackiej. O pogl¹dach krytyc-
kich Karola Irzykowskiego �wiadczy o dobrej znajomo�ci tekstów Ma³aniuka przez literatów
warszawskich 79.

Spolszczenia poezji Ma³aniuka

Poezje Ma³aniuka zaczê³y ukazywaæ siê w polskich przek³adach na pocz¹tku
lat trzydziestych. Zdaje siê, ¿e pierwszym opublikowanym t³umaczeniem z Ma³a-
niuka jest jedyna bodaj translacja wiersza dokonana przez Iwaszkiewicza, która
zosta³a w³¹czona do zbioru poetyckiego z r. 1931 Powrót do Europy.

W latach 1933�1939 przek³adali utwory Ma³aniuka tacy znakomici poeci, jak
Józef Czechowicz, Kazimierz Andrzej Jaworski, Józef £obodowski, Julian Tu-
wim, Tadeusz Hollender. Sporo przek³adów dokona³ równie¿ Czes³aw Jastrzêbiec-
-Koz³owski, ukaza³o siê te¿ po jednym t³umaczeniu Konstantego Symonolewicza
oraz Ludomira Rubacha.

W przek³adzie Symonolewicza wiersz Ma³aniuka zosta³ zamieszczony w �Biu-
letynie Polsko-Ukraiñskim� w 1933 roku. Polski orientalista, publicysta i dyplo-
mata, m.in. konsul RP w Harbinie, og³osi³ w numerze 1 czasopisma redagowane-
go przez W³odzimierza B¹czkowskiego nie tylko przek³ad wiersza Oto ich trzech,
lecz tak¿e artyku³ zatytu³owany Eugeniusz Ma³aniuk, poeta-rycerz 80. Wiersz prze-
t³umaczony przez Symonolewicza pochodzi ze zbioru poetyckiego Zemlia j zali-
zo, który ukaza³ siê w Pary¿u w 1930 roku.

Oto ich trzech: surowy Ruryk
Syneus, wesó³ blaskiem chwa³,

76 E. M a ³ a n i u k, Tajemnica Hohola. �Wschód-Orient� 1934, nr 14/15/16, s. 54.
77 J e r ¿ y k i w � k a, op. cit., s. 327.
78 D ¹ b r o w s k a, Dzienniki powojenne, t. 2, s. 292.
79 £ y s e n k o, op. cit., s. 5.
80 K. S y m o n o l e w i c z, Eugeniusz Ma³aniuk, poeta-rycerz. �Biuletyn Polsko-Ukraiñski�

1933, nr 1.
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A trzeci Truwer, bard wichury,
Co Rusi �piewne skrzyd³a da³.

Jeden � ataman bojowniczy,
W drugim jest mro�na rado�æ dni,
A ostatniemu blaskiem zniczy
Twarz pa³aj¹ca krwawo l�ni 81.

Niestety, nie znalaz³am ¿adnych informacji na temat kontaktów miêdzy auto-
rem przek³adu a ukraiñskim pisarzem. Nale¿y wiêc przypuszczaæ, ¿e dobór tekstu
zwi¹zany by³ z upodobaniami poetyckimi samego t³umacza. Jak istotna by³a to
kwestia, mo¿na przekonaæ siê, siêgaj¹c po translacjê wiersza Warszawa, której
dokona³ Tuwim.

O przyja�ni i za¿y³o�ci miêdzy tymi twórcami mog¹ �wiadczyæ zachowane
w archiwum Tuwima w Muzeum Literatury dwa listy z lat trzydziestych oraz jed-
na kartka �wi¹teczna z r. 1923, wys³ana przez ukraiñskiego poetê jeszcze z kali-
skiego obozu. Np. w li�cie z 14 III 1936 Ma³aniuk pisa³: �Wiesz, ¿e mam do Cie-
bie jakie� specjalne uczucie od dawna bardzo subtelne i b[ardzo] skomplikowa-
ne, ale gor¹ce� 82. Po latach Ma³aniuk opublikuje w tomie poezji Ostannia wesna
wiersz Ars poetica, po�wiêcony swemu wieloletniemu przyjacielowi 83. Nie ulega
w¹tpliwo�ci, ¿e Ma³aniuk przez ca³e swe ¿ycie wysoko ceni³ artyzm Tuwima, któ-
ry w r. 1933 publikowa³ na ³amach �Wiadomo�ci Literackich� w³asny przek³ad
wiersza ukraiñskiego autora:

Wpatrujesz siê chmurnie, spi¿owo,
Ponad piêtra i ludzi, i twarze,
Grzmi pod tob¹, dygoc¹c miarowo,
Stolica w burzliwym rozgwarze.

W dali mewy wi�lane krzycz¹,
Fala brzegi piaszczyste li¿e,
Czarne miasto twoje, Mickiewiczu,
Eurazyjskim jest dla mnie Pary¿em.

Szumi¹ g³uche preludia jesieni,
Dyryguje Chopin Listopadem,
Ludzie tutaj � tacy spó�nieni,
W³adza tutaj z legendarnym czadem.

W mg³ach wyspiañskich Belweder, owiany
Petersburskim tumanem mrocznym.
W sennych oknach � czy to p³omieñ, czy plamy?
Szare widmo � uroczyste czy uroczne?

I kiedy ga³êzie zaskrzypi¹,
I wschód wionie ziêbi¹cym nordem,
Wicher li�æmi Aleje zasypie,
Bruk wy�ciele mongolskim hordom.

Leci, leci ordzewa li�ciasta,
Tatarskimi siê k³adzie kilimami.

81 Ibidem, s. 37.
82 J. M a ³ a n i u k, list do J. Tuwima z 14 III 1934, k. 3. Archiwum Juliana Tuwima, Muzeum

Literatury.
83 J. M a ³ a n i u k, Ostannia wesna. Nju Jork 1959, s. 31.
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Pilnuj, pilnuj swojego miasta,
Wartowniku spi¿owy, Adamie! 84

 Ukazanie siê tego przek³adu wywo³a³o prawdziw¹ burzê w ukraiñskich cza-
sopismach ze wzglêdu na tematykê utworu. Dmytro Doncow, redaktor �Wistny-
ka�, którego zdanie niezwykle ceni³ poeta, zarzuci³ Ma³aniukowi �pochylanie siê
przed Warszaw¹� 85. We lwowskim periodyku �Dzwony� b³yskawicznie zamiesz-
czono reakcjê na ten wiersz. Ju¿ w kwietniowym numerze pojawi³a siê bowiem
notatka o tym, ¿e ukaza³ siê hymn na cze�æ stolicy Polski pióra ukraiñskiego po-
ety-nacjonalisty. Ten¿e Doncow pisa³ do Nata³ki Liwyækiej-Ho³odnej: �U Ma³a-
niuka znów grzeszny upadek� 86. Ma³aniuk bardzo prze¿y³ ten atak ze strony �ko-
legów po piórze�. W maju zanotowa³ w li�cie do Pe³eñskiego:

idioci i do tego podli idioci z �Dzwonów� opublikowali wyra�nie prowokacyjn¹ i bezgranicz-
nie g³upi¹ notatkê Hymn na cze�æ Warszawy pióra J. M. Przede wszystkim pióra Tuwima, a po
drugie � co to za hymn? Przecie¿ naród polski mo¿e siê jedynie pogniewaæ o taki �hymn�. [...]
Oczywi�cie, by³o mi nie ca³kiem mi³o, ¿e w³a�nie ten wiersz prze³o¿y³ i wydrukowa³ Tuwim,
ale dowiedzia³em siê o tym post factum 87.

W li�cie za� do Doncowa z 24 III 1933 Ma³aniuk t³umaczy³ okoliczno�ci po-
wstania tego przek³adu:

...A sprawa by³a prosta i przypadkowa: jako� pi³em herbatê u Tuwima i podczas wzajem-
nych �sprawozdañ� przeczyta³em mu ten wiersz. Ten siê zachwyci³ i natychmiast zacz¹³ go
przek³adaæ. A za tydzieñ dzwoni, ¿e wys³a³ ju¿ t³umaczenie do �W. L.� 88

Przedrukowano Warszawê dwukrotnie � najpierw w czasie wojny (10 X 1943)
na ³amach �Or³a Bia³ego� 89, po wielu latach za� w ksi¹¿ce Andrzeja Stanis³awa
Kowalczyka Od Bukaresztu do Laffitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epi-
stolarna.

Znakomita wiêkszo�æ tekstów prze³o¿onych na polski dotyczy³a kilku zasad-
niczych w¹tków tematycznych przewijaj¹cych siê przez ca³¹ twórczo�æ Ma³aniu-
ka. Tym w³a�nie tropem pod¹¿y³ Czes³aw Jastrzêbiec-Koz³owski, który obok swych
przek³adów wierszy Ma³aniuka opublikowa³ artyku³ krytyczno-interpretacyjny,
enumeratywnie wyliczaj¹c najistotniejsze dla t³umaczonego przezeñ poety zagad-
nienia i problemy.

Ból:

Ukraiñskie bizanckie �renice �
ten nieszczery wzrok, o, jak¿e znam!
W senne ruchy robiono-dziewicze
jasyr ws¹czy³ swój pradawny k³am 90.

84 J. M a ³ a n i u k, Warszawa. Prze³. J. T u w i m. �Wiadomo�ci Literackie� 1933, nr 12, s. 1.
85 Cyt. za: £. K u c e n k o, Krycewe s³owo. Literaturnyj portret Jewhena Ma³aniuka. Kyjiw

2003, s. 33.
86 Cyt. jw., s. 33.
87 Cyt. jw., s. 34.
88 Cyt. za: J e r ¿ y k i w � k a, op. cit., s. 329.
89 �Orze³ Bia³y� � czasopismo II Korpusu Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie w czasie dru-

giej wojny �wiatowej, redagowane przez J. Giedroycia oraz G. Herlinga-Grudziñskiego.
90 J. M a ³ a n i u k, Ukraiñskie oczy. Prze³. Cz. J a s t r z ê b i e c - K o z ³ o w s k i. �Zet� 1936,

nr 16, s. 4.
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� mi³o�æ do kobiety:
Bóg mi ciebie nie ukry³, nie schowa³,
i dzi� my�my � dwoje. Noc¹ �lep¹,
w niebie dymnem � po�wietla p¹sowa
opêtañczych, wichurowych epok 91.

� i mi³o�æ do ojczyzny, bêd¹ca jawnym b¹d� domy�lnym tematem wiêkszo�ci wier-
szy tego tomu 92.

Pojawia siê jeszcze pytanie, jakimi pobudkami kierowali siê t³umacze Ma³a-
niuka przy wyborze tekstów do przek³adu. Znakomita wiêkszo�æ utworów poety
oscyluje wokó³ problematyki narodowo�ciowej, wokó³ kwestii zniewolenia Ukra-
iny, paradygmatu kultury ukraiñskiej. St¹d, z jednej strony, zrozumia³a jest jedno-
rodno�æ tematyczna dokonywanych translacji. Z drugiej strony, kilka wierszy ist-
nieje w ró¿nych przek³adach. Niewykluczone, ¿e t³umacze uznali je za najbardziej
charakterystyczne dla historiozofii Ma³aniuka i jako takie � warte przybli¿enia
polskiemu czytelnikowi.

Np. w r. 1935 Jastrzêbiec-Koz³owski prze³o¿y³ wiersz A mo¿e nie Stepowa to
Hellada 93, przedrukowany nastêpnie w zbiorze Hellada Stepowa, jedynym ksi¹¿-
kowym zbiorze poetyckim Ma³aniuka, który ukaza³ siê po polsku 94.

A mo¿e nie Stepowa to Hellada,
lecz martwa wied�ma, setnikówna cudna,
która napawa serce czarnym jadem,
a o pó³nocy zmartwychwstaje z³udnie 95.

Dwa lata przed ukazaniem siê przek³adu Jastrzêbca-Koz³owskiego na ³amach
�Zetu� Czechowicz og³osi³ t³umaczenie tego samego utworu. Spolszczy³ ³¹cznie
sze�æ tekstów Ma³aniuka, przy czym trzy z nich po opublikowaniu na ³amach �Zetu�
zosta³y przedrukowane w �Pionie�. Jako jeden z pierwszych ukaza³ siê przek³ad
wiersza Tym, którzy przyjd¹:

A twoje dni s¹ poorane krwawo.
Za morzem mgie³ daleki jeszcze kres.
Obrzyd³a nam ta podejrzana s³awa
i gnêbi nas osamotniona piê�æ 96.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ jednak dwa inne wiersze � Znowu �cielisz
stepowy kilim oraz Przed pomnikiem Mazepy. Pierwszy z tych utworów ukaza³ siê
na ³amach �Sygna³ów� (1934, nr 4/5) (przedruk w czasopi�mie �Zet� 97), drugi
zosta³ opublikowany w �Pionie� 98. Tekst Przed pomnikiem Mazepy doskonale ilu-

91 E. M a ³ a n i u k, Hellada Stepowa. Wybór i przek³ad z ukraiñskiego Cz.  J a s t r z ê b i e c-
- K o z ³ o w s k i. Warszawa 1936, s. 4.

92 Cz. J a s t r z ê b i e c - K o z ³ o w s k i, Poezje Jewhena Ma³aniuka. �Zet� 1935, nr 24, s. 3.
93 Ibidem.
94 J. M a ³ a n i u k, Hellada Stepowa. Prze³. Cz. J a s t r z ê b i e c - K o z ³ o w s k i. Warszawa

1936.
95 J a s t r z ê b i e c - K o z ³ o w s k i, op. cit., s. 3.
96 J. M a ³ a n i u k, Tym, którzy przyjd¹. Prze³. H. Z a s ³ a w s k i  [J. C z e c h o w i c z]. �Biule-

tyn Polsko-Ukraiñski� 1933, nr 4.
97 J. M a ³ a n i u k, Znowu �cielisz stepowy kilim. Prze³. J. C z e c h o w i c z. �Zet� 1934, nr 16,

s. 3.
98 J. M a ³ a n i u k, Przed pomnikiem Mazepy. Prze³. J. C z e c h o w i c z. �Pion� 1934, nr 4.
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struje to, w jaki sposób postrzega³ sytuacjê kultury ukraiñskiej emigracyjny po-
eta 99. Je¿eli wiêc Czechowicz dobiera³ utwory do t³umaczenia, chc¹c uwydatniæ
najwa¿niejsze dla dzie³ Ma³aniuka za³o¿enia ideowe, nale¿y powiedzieæ, ¿e wier-
sze te s¹ rzeczywi�cie bardzo reprezentatywne i charakterystyczne dla historiozo-
fii ukraiñskiego pisarza:

¯eby odczuæ � wczytaæ siê trzeba,
zaprzepa�ciæ w tym oto sensie:
Illustrissimus Dominus Mazepa
Dux Cohortis Zaporoviensis 100.

Sporo przek³adów Ma³aniuka dokona³ równie¿ Kazimierz Andrzej Jaworski,
redaktor i za³o¿yciel �Kameny�. Prze³o¿y³ ³¹cznie osiem wierszy Ma³aniuka.
Wszystkie te przek³ady, które ukazywa³y siê najpierw na ³amach �Kameny�,
w 1967 r. zosta³y w³¹czone do trzeciego tomu Pism Jaworskiego. Jednym z pierw-
szych spolszczeñ by³o t³umaczenie wiersza Ty:

�miech tajemniczy p³ynie rzadszym lotem,
twa wiosna ju¿ wstêpuje w lata próg.
Dojrza³e cia³o twe, nalane z³otem,
to s³odki owoc na ga³¹zkach nóg 101.

Jaworski by³ chyba jedynym t³umaczem Ma³aniuka, który wyeksponowa³ w je-
go twórczo�ci � poprzez w³a�ciwy dobór tekstu � nutê liryczn¹, mi³osn¹. Nawet te
przek³ady, których nie przedrukowywano, maj¹ w sobie znacznie wiêcej liryzmu,
ni¿by siê mo¿na by³o spodziewaæ po tak silnie upolitycznionym, narodowym po-
ecie, jakim by³ Ma³aniuk:

Nie chcê pociech spó�nionych. Có¿ po nich?
Cichy smutek zmêczenie owinie
i ten dzieñ jak wczorajszy ju¿ �cich³,
oto jutro jak dzisiaj � przeminie 102.

Niewykluczone te¿, ¿e w³a�nie tej do�æ jednostronnej tematyce poezji zawdziê-
czamy przedruk t³umaczeñ w dzie³ach zebranych Jaworskiego. Dla przyk³adu
wystarczy przywo³aæ nazwisko Hollendra, który publikowa³ we lwowskich lewi-
cowych �Sygna³ach� spolszczenia wierszy Ma³aniuka. W roku 1972 przek³ady
z ukraiñskiego, pióra tego twórcy, zosta³y zebrane w osobnej ksi¹¿ce, lecz zabra-
k³o w�ród nich poezji autora Hellady Stepowej 103. Bo te¿ wymowa wierszy, które
ukaza³y siê w Dzie³ach Jaworskiego, i tych, które nie wesz³y do ksi¹¿ki Hollen-
dra, jest radykalnie inna. Porównajmy:

Tak, pani list to tchnienie morza,
Wichury smak i chwiejba fal.

  99 W roku 1960 Ma³aniuk opublikowa³ szkic Illustrissimus Dominus Mazepa. T³o i postat'.
Tytu³ rozprawy jest autocytatem z wcze�niejszego chronologicznie wiersza, prze³o¿onego przez
Czechowicza.

100 M a ³ a n i u k, Przed pomnikiem Mazepy.
101 J. M a ³ a n i u k, Ty. Prze³. K. A. J a w o r s k i. �Kamena� 1934, nr 7, s. 123.
102 E. M a ³ a n i u k, Nie chce pociech spó�nionych. Prze³. K. A. J a w o r s k i. �Sygna³y� 1934,

nr 4/5.
103 T. H o l l e n d e r, Z poezji ukraiñskiej. Przedmowa i noty o autorach F. N i e u w a ¿ n y.

Warszawa 1972.
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W�ród nieobjêtych wód przestworza
Urasta duch i s³abnie ¿al 104.

A oto przek³ad pióra Hollendra:

Napiêty i niez³omnie dumny
Strof imperator stalny rz¹d
Tych wierszy wiodê jak kolumny
Wprost na katastrof twórczych front,
Za mn¹ spalony tli Baturyn,
Ob³êd siê wzbija w chmurzysk k³¹b �
A wiersze spi¿em � morituri �
Przysz³emu cze�æ wyrzuc¹ z tr¹b 105.

By³ to wiersz otwieraj¹cy tom poetycki Zemlia j zalizo i bêd¹cy swoist¹ auto-
charakterystyk¹ Ma³aniuka. Charakterystyk¹ tak lapidarn¹ i celn¹, ¿e od chwili
ukazania siê tego tomu epitet �strof imperator co jak stal� przylgn¹³ na dobre do
poety. Je�li pamiêtamy o ideologii towarzysz¹cej powstaniu owego zbioru poetyc-
kiego i o silnie polemicznym nacechowaniu wiêkszo�ci utworów sk³adaj¹cych siê
na tê ksi¹¿kê, nie dziwi fakt, ¿e przedwojennego t³umaczenia Hollendra nigdy nie
przedrukowano.

Wiersz Napis na ksiêdze wierszy � ukaza³ siê a¿ czterokrotnie w polskich cza-
sopismach okresu miêdzywojnia. W roku 1933 na ³amach �Zetu� opublikowa³ swój
przek³ad tego utworu Rubach 106, w tym samym za� roku co Hollender spolszczy³
go równie¿ £obodowski. T³umaczenie to ukaza³o siê w �Biuletynie Polsko-Ukra-
iñskim� oraz w �Tygodniku Ilustrowanym�. Incydentalna wspó³praca translator-
ska w 1937 r. (£obodowski prze³o¿y³ kilka wierszy Ma³aniuka) przerodzi³a siê po
latach w blisk¹ znajomo�æ i �wy³¹czno�æ na t³umaczenie� na ³amach paryskiej
�Kultury�. Warto zatem przyjrzeæ siê relacjom obu poetów, których udzia³em sta³a
siê do¿ywotnia emigracja.

Józef £obodowski by³ wielkim ukrainofilem. Jak wspomina jego przyjaciel,
Jan Winczakiewicz: �u £obodowskiego, podobnie jak u S³owackiego, Ukraina jest
t¹ ziemi¹, na której objawia siê Bóg: »Na pocz¹tku by³ step i Duch Bo¿y kr¹¿y³
nad stepem«� 107.  To umi³owanie Ukrainy czê�ciowo mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e
rodzina ojca £obodowskiego pochodzi³a z Ukrainy, ojciec Józefa za� twierdzi³, i¿
jest potomkiem zaporoskiego atamana £obody. W roku 1938 poeta wraz z ¿on¹
Jadwig¹ Kury³³o, po�lubion¹ w tym¿e roku w Lublinie, przeniós³ siê do Warsza-
wy. W stolicy £obodowski zaprzyja�ni³ siê z pisarzami polskimi i ukraiñskimi,
w tym z Ma³aniukiem 108. Wprawdzie sam �Lobo� twierdzi³, ¿e nawi¹za³ z nim
pierwszy kontakt przynajmniej 2 lata wcze�niej.

Oto jak wspomina on swe pierwsze spotkania z Ukraiñcem:

Pozna³em go w Warszawie gdzie� na pocz¹tku roku 1936. [...] Spotyka³em siê z Ma³aniu-
kiem do�æ czêsto w redakcji �Biuletynu�, rzadziej na terenie towarzyskim. [£ 111]

104 J. M a ³ a n i u k, Tak, pani list. W: K. A. J a w o r s k i, Przek³ady poezji ukraiñskiej, bia³oru-
skiej i narodów kaukaskich. Red. P. D¹bek. Warszawa 1972, s. 136.

105 J. M a ³ a n i u k, Napis na ksiêdze wierszy. Prze³. T. H o l l e n d e r. �Sygna³y� 1937, nr 31.
106 J. M a ³ a n i u k, Napis na tomie wierszy. Prze³. L. R u b a c h. �Zet� 1933, nr 4, s. 4.
107 Cyt. za: I. S z y p o w s k a, £obodowski. Od �Atamana £obody� do �Seniora Lobo�. War-

szawa 2001, s. 164.
108 Ibidem, s. 20.
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 Poeci mieli szereg wspólnych znajomych. Zabawne, ale te¿ z gruntu towarzy-
skie, nie za� � zwi¹zane z prac¹ s¹ wzmianki np. o wspólnej ich kole¿ance Zuzannie
Ginczance, któr¹ £obodowski pozna³ w Równem i w której natychmiast siê zako-
cha³. Dziewczyna pisa³a wiersze i korespondowa³a z Tuwimem. Kiedy w r. 1935
poetka przenios³a siê do Warszawy, protekcja skamandryty otworzy³a jej drzwi do
kariery literackiej. Ma³aniuk nawi¹za³ kontakt z Ginczank¹ poprzez Tuwima.

�Ma³aniuczyszcze� [...] wpad³ w zachwyt, a w ogóle sk³onny bywa³ do entuzjazmu,
[...]. �Macie now¹ znakomit¹ poetkê!� Czy do nasilenia tego entuzjazmu przyczyni³a siê
w jakim� stopniu wielce efektowna aparycja Ginczanki, nie wiem, ale podejrzewam, ¿e tak.
[£ 120�121]

£obodowski, podobnie jak t³umaczony przezeñ Ma³aniuk, twierdzi³, ¿e po-
winno�ci¹ moraln¹ poety jest zajêcie �ci�le okre�lonego stanowiska �raz w p³asz-
czy�nie polityczno-ustrojowej, dwa w p³aszczy�nie literacko-artystycznej� 109.
Nie dziwi zatem szczególna uwaga, jak¹ obdarzy³ twórczo�æ ukraiñskiego kole-
gi. I w �wietle tych faktów t³umaczenie tekstu Napis na ksiêdze wierszy 110 jawi
siê nam jako swoiste preludium do pó�niejszej wspó³pracy miêdzy �Ma³aniu-
czyszczem� a �seniorem Lobo�, której zawdziêczamy liczne przek³ady na ³a-
mach �Kultury�.

Twórczo�æ Ma³aniuka z okresu �amerykañskiego� �
�A Panu mo¿e siê przyda� 111

Po dramatycznej ucieczce z Czechos³owacji pod koniec wojny Ma³aniuk za-
mieszka³ w niemieckim Regensburgu, gdzie przybywa³ do 1949 roku. Znalaz³
posadê w szkole w charakterze nauczyciela fizyki: �Zajêcia codzienne (w gimna-
zjum � fizykê), wieczory za przygotowaniem zadañ (podrêczników nie ma) itd.,
itd.�  (GM 26 X 1948). Na ten okres � 1948 r. � datuje siê te¿ rozpoczêcie wspó³-
pracy z parysk¹ �Kultur¹�. W�ród materia³ów �ród³owych dokumentuj¹cych jej
pocz¹tki na szczególn¹ uwagê zas³uguje przechowywana w archiwum Instytutu
Literackiego korespondencja Ma³aniuka z Giedroyciem, na któr¹ sk³ada siê 60
listów z lat 1948�1963.

W sierpniu 1948 redaktor �Kultury� przes³a³ do Ma³aniuka list inicjuj¹cy jego
wspó³pracê z nowym emigracyjnym czasopismem:

Pan Jerzy Stempowski 112 porozumiewa³ siê z Panem w sprawie opracowywania dla na-
szego miesiêcznika �Kultura� kroniki ukraiñskiej kulturalnej i, o ile siê orientujê, Panowie
uzgodnili miêdzy sob¹ formê tej kroniki. Bardzo siê na to cieszê i liczê bardzo na Pana cenn¹
wspó³pracê. [GM 17 VIII 1948]

109 J. Z i ê b a, ¯ywot Józefa £obodowskiego. �Relacje� 1989, nr 4.
110 J. M a ³ a n i u k, Napis na ksiêdze wierszy. Prze³. J. £ o b o d o w s k i. �Biuletyn Polsko-

-Ukraiñski� 1937, nr 29, s. 328.
111 GM 2 XII 1948.
112 Znajomo�æ J. Stempowskiego z Giedroyciem zaowocowa³a nie tylko licznymi utworami

Stempowskiego na ³amach miesiêcznika, lecz tak¿e inauguracj¹ wspó³pracy �Kultury� z ukraiñski-
mi autorami. �Wspó³pracê literatów ukraiñskich w »Kulturze« uwa¿am za zapewnion¹. Mam na
my�li trzech �wietnych pisarzy: Jurija K³ena, Leonida Mosendza i Jewhena Ma³aniuka. Tych trzech
dobrze znam i zapewne potrafiê ich namówiæ do pisania� (J. G i e d r o y c, J. S t e m p o w s k i,
Listy 1946�1969. Wybór, wstêp, przypisy A. S. K o w a l c z y k. Cz. 2. Warszawa 1998, s. 30).
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Autor Hellady Stepowej by³ jednym z pierwszych Ukraiñców publikuj¹cych
na ³amach �Kultury�. Jak wa¿na by³a ta wspó³praca dla ukraiñskiego poety, �wiad-
czy fragment listu do Giedroycia: �Prze�lê ten materia³ z tej prostej przyczyny,
¿e n i e  m a m  g d z i e  w oryginale tego drukowaæ. A Panu mo¿e siê przyda�
(GM 2 XII 1948).

Ju¿ w numerze 8 czasopisma w r. 1948 ukaza³ siê sonet Ma³aniuka �To nie
w Judei... To nad Ukrain¹...� w przek³adzie £obodowskiego.

To nie w Judei... To nad Ukrain¹
proroka g³os w struchla³ej
grzmia³ przestrzeni
i rudy dym nad stepem snu³ siê sinym
i dzwon alarmu strachem serca mami³ 113.

 Rok pó�niej, w numerze 15 �Kultury� ukaza³ siê esej Ma³aniuka Naród w wê-
drówce, napisany przez autora po polsku 114. By³ to szkic przedstawiaj¹cy wspó³-
czesn¹ mu emigracjê ukraiñsk¹:

emigracja ukraiñska [...] wypracowa³a za trzydzie�ci lat �technikê egzystencji�. [...] ¯elazna
kurtyna, z któr¹ Europa zapozna³a siê dopiero w 1945 roku, by³a d³ugo wa¿nym czynnikiem
w ¿yciu narodu ukraiñskiego 115.

Tworzenie pierwszego opublikowanego w �Kulturze� tekstu trwa³o bardzo
d³ugo.

Artyku³ zacz¹³[em] pisaæ, lecz idzie to nie³atwo, ale jutro-pojutrze wy�lê � proszê siê nie
gniewaæ za opó�nienie. Bêd¹ to my�li o emigracji z szczególnym uwzglêdnieniem ¿ycia kultu-
ralnego. Rozmiar oko³o 1/2 arkusza. [GM 22 IX 1948]

Tak informowa³ Ma³aniuk redaktora miesi¹c po otrzymaniu pierwszego listu.
Pracê nad tekstem spowolni³ równie¿ fakt, i¿ ukraiñski poeta pisa³ artyku³ po
polsku, Giedroyc za� zmuszony by³ go poprawiaæ. Zwróci³ siê wówczas do Ma³a-
niuka:

Szczerze mówi¹c, wo³a³bym raczej o nadsy³anie rêkopisu w jêzyku ukraiñskim i t³uma-
czy³bym wtedy w redakcji. Mo¿na znacznie wierniej przet³umaczyæ, a przy poprawianiu teks-
tu polskiego mog¹ byæ nieporozumienia czy pomy³ki. [GM 7 X 1948]

Ukraiñski poeta bardzo dobrze pos³ugiwa³ siê jêzykiem polskim, jednak ode-
rwanie od �rodowiska polskojêzycznego z biegiem czasu zubo¿y³o jego polszczyz-
nê. Po latach w listach Ma³aniuka do Giedroycia pojawia³o coraz wiêcej b³êdów
oraz ukrainizmów. Niemniej jednak pro�bê redaktora nowy wspó³pracownik ode-
bra³ pocz¹tkowo jako afront: �Co do jêzyka � nigdy nie mia³em z³udzeñ co do
swej polszczyzny, ale jednak¿e wierzy³em, ¿e nie jest ona a¿ tak z³a� (GM 12 X
1948).

Znamienne wydaje siê to, i¿ publikuj¹c pierwszy po wojnie artyku³ w polskiej
prasie, poeta nie zdecydowa³ siê sygnowaæ go w³asnym nazwiskiem i pos³u¿y³ siê
pseudonimem literackim � Julian Kardosz.

113 J. M a ³ a n i u k, Trzy sonety o Salomei. Prze³. J. £ o b o d o w s k i. �Kultura� (Pary¿) 1948,
nr 8, s. 76.

114 Zob. G i e d r o y c, Emigracja ukraiñska, s. 24.
115 J. K a r d o s z  [J. M a ³ a n i u k], Naród w wêdrówce. �Kultura� (Pary¿) 1949, nr 15, s. 18.
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W numerze 16/17 �Kultury� redaktor zamie�ci³ dokonane przez £obodow-
skiego t³umaczenie Warszawskich wierszy Ma³aniuka. £¹cznie opublikowano trzy
teksty � Spójrz na ten kamieñ, Wiosna, Anno Domini MCMXLIV.

W roku 1949 Ma³aniuk postanawia opu�ciæ Europê. �Jak wielu innych inte-
ligentów ukraiñskich wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych [...]� 116. Jednak bez
wzglêdu na oddalenie od starego kontynentu nie ustawa³a wspó³praca poety z pa-
rysk¹ �Kultur¹�, o której pisa³ ju¿ w swoim pierwszym li�cie do Giedroycia:

�Kultura� obecnie jest dla mnie j e d y n y m  p u n k t e m  kontaktu ze �wiatem kraju
i narodu, z którym losy mnie zwi¹za³y, jak równie¿ � ze �wiatem w ogóle. [GM 31 VIII 1948]

Wyczerpuj¹ca praca zarobkowa utrudnia³a poecie twórczo�æ artystyczn¹. D³ugo
te¿ trwa³ u Ma³aniuka proces adaptacyjny. Niemniej jednak, bez wzglêdu na prze-
szkody, autor Hellady Stepowej by³ jednym z najczê�ciej drukowanych w �Kultu-
rze� autorów ukraiñskich 117 .

W roku 1950 zosta³y opublikowane w �Kulturze� Kartki z notatnika � lapi-
darne zapisy Ma³aniuka oscyluj¹ce wokó³ wydarzeñ wojennych.

30 IX 1939. Warszawa by³a dla mnie miastem, �gdzie przemijaj¹ dni� [...], miastem, gdzie
�nie urodzi³ siê ¿aden poeta�. [...] Niesamowite wra¿enie. I wra¿enie dziwne: Warszawa �spom-
peizowana� sta³a siê niewiarygodnie u d u c h o w i o n a  [...]. Warszawski �pó³styl� znikn¹³
definitywnie. I ruiny miasta nabra³y wyrazu Wysokiej Sztuki i Wysokiego Stylu 118.

 Notatki te pe³ne s¹ aluzji literackich, filozoficznych, historiozoficznych, ale
te¿ cichych, prywatnych westchnieñ. �Praga. 7 V 1945, Drugi dzieñ Wielkanocy �
bez Wielkiej Nocy [...]. Bo¿e, co zmartwychwsta³, zachowaj bliskich i nie roz³¹cz
mnie z nimi!� 119 Ostatnia notatka Ma³aniuka zosta³a zrobiona ju¿ w Niemczech,
po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimê:

16 VIII 1945. �A co siê stanie z naszym �wiatem, je�li i muzyka nas opu�ci?� � zapyty-
wa³ Gogol w 1836 roku. Oto ju¿ nas opuszcza: �rozbicie atomu�... Czym¿e to jest, je�li nie
zniszczeniem Muzyki, harmonii, struktury! Wszystko leci w przepa�æ. Biedni ludkowie, co
�trzymaj¹ w swoich rêkach losy �wiata� � nawet nie domy�laj¹ siê, jak ¿a³o�ni s¹ w swej bez-
radno�ci i n i e � w i a d o m o � c i  tego, c o  s i ê  d z i e j e  n a p r a w d ê 120.

W numerze 7/8 �Kultury� z r. 1950 £obodowski zamie�ci³ przek³ady kilku
wierszy Ukraiñców, opatruj¹c je not¹ od t³umacza. W�ród �wspó³czesnych poetów
ukraiñskich� nie mog³o zabrakn¹æ Jewhena Ma³aniuka. Opublikowano wówczas
trzy jego utwory: Ojczyznê, Odê do id¹cego oraz Epokê. Wszystkie naznaczone s¹
widmem apokalipsy, chocia¿ powsta³y na d³ugo przed okresem powtórnej, naj-
trudniejszej emigracji Ma³aniuka. Mówi¹c o katastrofizmie w liryce ukraiñskiej
£obodowski zaznacza:

zbli¿aj¹ca siê apokalipsa osi¹gnê³a najpiêkniejszy i najpe³niejszy wyraz artystyczny w szczy-
towym tomie Jewhena Ma³aniuka Pier�cieñ Polikratesa, wydanym na krótko przed wojn¹.
Gdy zapowiadana katastrofa nadesz³a, poeta przywita³ j¹ jak znajomego, choæ strasznego

116 G i e d r o y c, Emigracja ukraiñska, s. 23.
117 Ibidem, s. 24.
118 J. M a ³ a n i u k, Kartki z notatnika. Prze³. J. £ o b o d o w s k i. �Kultura� (Pary¿) 1950, nr 6,

s. 63.
119 Ibidem, s. 65.
120 Ibidem, s. 66.
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go�cia i na jego tragiczn¹ lirykê zesz³o uspokojenie cz³owieka, który wie, ¿e �wiek nasz � to
o�lep³y Homer, ¿e wiek nasz to Beethoven g³uchy� 121.

W roku 1952 zmar³ Stanis³aw Stempowski. Ma³aniuk, jak wiadomo, postano-
wi³ napisaæ nekrolog. Cytowa³am wcze�niej wyimki z tego wspomnienia, w tym
miejscu nale¿y jedynie dodaæ, ¿e w numerze 11 �Kultury�, tym samym, w którym
wydrukowano tekst Izaak Mazepa i Stanis³aw Stempowski, redaktor Giedroyc za-
mie�ci³ notê biograficzn¹ Ma³aniuka 122.

2 lata pó�niej, w r. 1954, �Senior Lobo� opublikowa³ na ³amach �Kultury�
artyku³ Scylle i Charybdy ukraiñskiej poezji. Nie tylko przywo³a³ w nim refleksje
Ma³aniuka dotycz¹ce twórczo�ci Maksyma Rylskiego, lecz tak¿e wspomnia³ o sa-
mym autorze Perstenia Polikrata jako o �starym znajomym� czytelników polskiej
prasy miêdzywojennej 123. W³a�nie w owym artykule £obodowski za Andrijem
Krzy¿aniwskim nazwa³ Ma³aniuka wieszczem.

Je�li bowiem wieszczowanie narodowi w romantycznym tego s³owa znaczeniu polega na
odkrywaniu mrocznego sensu dziejów, prostowaniu dróg przysz³o�ci i poddawaniu bezlitosnej
ch³o�cie �rubasznego czerepu�, by wyzwoliæ z niego �duszê anielsk¹�, Ma³aniuk istotnie jest
wieszczem 124.

Pojawia siê równie¿ w tym artykule charakterystyka �amerykañskiego� tomu
poezji Ma³aniuka W³ada (W³adza).

Wielkie uspokojenie � tak by mo¿na nazwaæ ten zbiór. To nic, ¿e jest ono zaprawio-
ne gorycz¹ tragicznych prze¿yæ, klêsk i rozczarowañ; smak pio³unu nie wykrzywia ust do gry-
masu, ale uk³ada je w spokojnym, choæ bolesnym u�miechu w obliczu nêdzy i upadku naszej
epoki 125.

W roku 1955 Ma³aniuk obchodzi³ 30-lecie debiutu. �Kultura� uczci³a tê datê
obszernym artyku³em pióra £obodowskiego, w którym autor dokona³ syntetycz-
nej charakterystyki dorobku literackiego ukraiñskiego kolegi. Popar³ j¹ licznymi
cytatami z wierszy Ma³aniuka, w tym równie¿ z tych utworów, które powsta³y ju¿
na powtórnej emigracji. £obodowski, podobnie jak to uczyni³ przed laty Jastrzê-
biec-Koz³owski, zwraca uwagê czytelnika na wierno�æ tematyczn¹ Ma³aniuka.

Od razu te¿ u m³odego Ma³aniuka wyst¹pi¹ wszystkie elementy tre�ciowo-ideowe, które
w przysz³o�ci ulegn¹ przetrawieniu i przekszta³ceniom, wzbogac¹ siê i pog³êbi¹, ale pozostan¹
jednak w pierwszym, zasadniczym kszta³cie 126.

Wielostronicowy, wnikliwy artyku³ £obodowski zamkn¹³ przyjacielsk¹ dedy-
kacj¹:

Z Ma³aniukiem spotyka³em siê w przedwojennej Warszawie bardzo czêsto [...]. Zdarza³o
siê nam spotykaæ i przy biurku redakcyjnym, i przy czarce gorza³ki. [...] Niech¿e ten artyku³
i ta gar�æ nowych przek³adów bêd¹ przyjête jako skromny wk³ad z polskiej strony do jubile-
uszu ukraiñskiego poety 127.

121 J. £ o b o d o w s k i, Ukraiñska literatura emigracyjna. �Kultura� (Pary¿) 1952, nr 4, s. 54.
122 J. M a ³ a n i u k, Noty biograficzne autorów. Jw., nr 11, s. 2.
123 J. £ o b o d o w s k i, Scylle i Charybdy ukraiñskiej poezji. Jw., 1954, nr 5, s. 49.
124 Ibidem.
125 Ibidem.
126 J. £ o b o d o w s k i, Poezja Jewhena Ma³aniuka. �Kultura� (Pary¿) 1955, nr 10, s. 34.
127 Ibidem, s. 48.
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128 J. £ o b o d o w s k i, Ostatnia wiosna. �Kultura� (Pary¿) 1959, nr 7/8, s. 41.
129 Ibidem, s. 43.
130 Ibidem, s. 45.

Jednym z ostatnich artyku³ów dotycz¹cych twórczo�ci Ma³aniuka i opubliko-
wanych na ³amach �Kultury� by³a recenzja £obodowskiego ksi¹¿ki Ostannia we-
sna, która ukaza³a siê w 1959 r. w Filadelfii.

Ostatnia wiosna nie stanowi rewelacji, a tylko cenne uzupe³nienie poetyckiego dzie³a
Ma³aniuka. Mniej wiêcej po³owa zbioru to nieznane wiersze przedwojenne, nieraz bardzo wcze-
sne, reszta � liryka emigracyjna. Ona te¿ nadaje g³ówny ton, sprawiaj¹c, ¿e ksi¹¿kê odczuwa
siê niezmiernie blisko, intymnie, jak zwierzenia jeszcze jednego Odyseusza, opowiadaj¹cego
swoje dzieje uczestnikom takich samych wêdrówek 128.

Znamienne, ¿e akcenty emigracyjne wzmocni³y siê w twórczo�ci Ma³aniuka
w Stanach Zjednoczonych. W listach do redaktora �Kultury� znajdujemy liczne
westchnienia poety o obco�ci nowego �wiata: ��wiat ten jest mi obcy, zbyt obcy
dla nas, ludzi tak organicznie zwi¹zanych ze starym kontynentem� (GM 28 VII
1949). Zauwa¿a to równie¿ £obodowski, pisz¹c:

emigracja emigracji nierówna. Na tomach wierszy wydawanych przed wojn¹ Ma³aniuk nie
k³ad³ epigrafów z Odysei. Na bruku Warszawy czu³ siê politycznym, walcz¹cym emigrantem,
ale nie rozbitkiem 129.

Na powtórnej emigracji narasta w Ma³aniuku poczucie bezradno�ci i melan-
cholii.

Tak natarczywie i tajemnie �
Za�nij! � dzieñ ca³y szept ¿a³osny.
I nie wiem, czego chce ode mnie
przedwio�nie tej ostatniej wiosny 130.

O ¿yciu prywatnym Ma³aniuka na powtórnej emigracji wiadomo niewiele. Po
wyczerpuj¹cej fizycznie pracy windziarza, któr¹ pisarz musia³ podj¹æ na samym
pocz¹tku, po kilku latach uda³o mu siê zdobyæ posadê kre�larza technicznego.
Przez ca³y czas by³ aktywnym poet¹. Na okres amerykañski sk³ada siê piêæ tomów
utworów lirycznych, z których ostatni ukaza³ siê po�miertnie.

Ma³aniuk zmar³ 16 II 1968. �mieræ przysz³a niespodziewanie. W garniturze,
który mia³ na sobie, znaleziono bilety do teatru, na dzieñ za� przed �mierci¹ zd¹¿y³
jeszcze przes³aæ przyjació³ce kwiaty, które dotar³y do adresatki, kiedy poeta ju¿
nie ¿y³.

Autora Hellady Stepowej ¿egnali na ³amach �Kultury� jego wieloletni przyja-
ciele: Jerzy Stempowski, �drogi kum� poety, oraz t³umacz, kolega, niegdy� wspó³-
pracownik Józef £obodowski, który podzieli³ los t³umaczonego przezeñ ukraiñ-
skiego autora.

W miesi¹c po �mierci Ma³aniuka na ³amach czasopisma �¯ycie Warszawy�
(1968, nr 58, z 7 III, s. 7) ukaza³ siê nekrolog o nastêpuj¹cej tre�ci:

W dniu 16 lutego 1968 r., prze¿ywszy 71 lat, zmar³ w Nowym Jorku �. p. poeta, in¿ynier
Eugeniusz Ma³aniuk. Nabo¿eñstwo zostanie odprawione w ko�ciele-cerkwi �w. Magdaleny na
Pradze dnia 9 marca 1968 r. o godz. 9, o czym zawiadamiaj¹ rodzina i przyjaciele.

 Niestety, cerkiew nie prowadzi³a ewidencji, która pozwoli³aby na zidentyfi-
kowanie osoby zamawiaj¹cej mszê za poetê. Nie wiadomo te¿, czy wybór daty
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nabo¿eñstwa mia³ wymiar symboliczny (9 III 1814 urodzi³ siê Szewczenko, dlate-
go dzieñ ten obchodzono jako �szewczenkowski�), niemniej jednak gest ten by³
ostatnim wyrazem uznania dla Ma³aniuka i pamiêci o nim ze strony anonimowych
warszawskich przyjació³ 131.

A b s t r a c t

Ha³yna Dubyk
(Cardinal Stefan Wyszyñski University, Warsaw)

JEVHEN MALANYUK�S LITERARY CONTACTS WITH POLAND

The article presents the figure of Jevhen Malanyuk, a Ukrainian poet, who since the year 1920
till the end of WW II lived and produced poems in the Polish Republic, and was translated, among
others, by Józef Czechowicz. Stanis³aw Stempowski and Jerzy Stempowski were among his closest
friends. Worth noticing are Malanyuk�s political commentaries, i.e. articles published in Polish press.
A separate issue is Malanyuk�s postwar cooperation with �Culture� (�Kultura�) issued in Paris. In
the article the author makes use of excerpts from unpublished to date Malanyuk�s correspondence
with Jerzy Giedroyc.

131 Zak³adam, ¿e zarówno nekrolog, jak i intencjê mszaln¹ zamówi³ kto� z przyjació³ poety,
poniewa¿ rodzina Ma³aniuka przebywa³a wówczas w Czechos³owacji. Z krewnych pisarza w Pol-
sce, w podwarszawskim Sêkocinie, mieszka³a jedynie siostra Bogumi³y Ma³aniukowej.


