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Personifikacja jako odmiana metafory stanowi jeden z reprezentatywnych środków
stylistycznych poetyckiej twórczości Bułata Okudżawy. Jedną ze sfer, w których uosobienie przejawia się w sposób najbardziej wyrazisty, jest uduchowiony obraz przyrody,
mający swoje odniesienie w poglądach panteistycznych 1• Kolejny pokaźny obszar
objęty personifikacją wyznaczają u autora Modlitwy pojęcia abstrakcyjne - najczęściej
o rodowodzie chrześcijańskim (triada: Wiara, Nadzieja, Miłość) lub mitologicznym
(Czas, Fortuna, Los i in.). Stosunkowo liczną grupę stanowią także uosobione stany
psychiczne, przeżycia jednostkowe i uczucia (radość, strach, rozłąka, śmierć itp.), a także
właściwości ludzkiej natury (sumienie, godność, szlachetność i in.).
Problematyka aretologiczna w poezji Okudżawywymaga odrębnego szczegółowe
go omówienia, w związku z czym aspekt cnót nie będzie przedmiotem naszych dalszych
rozważań\ które poświęcimy pozostałym wymienionym kwestiom.
Stosowanie przez poetę uosobionych obrazów Czasu, Losu, Fortuny czy Opatrzności stanowi element kamuflażu literackiego, w którym występują one jako synonimy
Siły Wyższej, kierującej życiem i poczynaniami ludzi, a która bliska jest w swej naturze
Bogu 3• Zarówno w monoteistycznym chrześcijaństwie, jak i w politeistycznych panteonach, tak greckim jak i rzymskim, tj. religiach teizmu personalistycznego, Bóg ma
charakter osobowy - "jest Osobą, która wchodzi w osobowe relacje z człowiekiem" 4 •
W monoteizmie Bógjest bytem samoistnym i transcendentnym wobec świata, ale ingerującym w świat i wyznaczającym jego cele. Również bogowie politeistyczni (najczęściej

1

Problem personifikacji przyrody w poezji Okudżawy dość obszernie omawia Swietłana Bojko

(C.C. Eoi1Ko, 3a KanllHMU }l,amcKozo KopollH. IIymu ucKaHuu Ey;zama 0KydJ/ca8bt, «Borrpocbr

JHt -

reparyphi» 1998, N11 5, s. 9-22).
2
Pewne zagadnienia dotyczące tej problematyki zostały poddane analizie w publikacjach autorki:
Uwagi o sacrum w poezji Bułata Okudżawy, [w:] Świat Słowian wjęzyku i kulturze, IV: Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska i A. Krzanowska, Szczecin 2003, s. 248- 253; "Wiara, Nadzieja i Miłość"
w poezji Bułata Okudżawy, [w:] Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język II, red. K. Pietrzyk-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczak, W. Marinczenko, Kraków 2005, s. 169-178.
3
Mówiąc o Bogu, mamy na myśli Boga w rozumieniu religii chrześcijańskiej.
4
Leksykon religioznawczy, red. M. Nowaczyk i Z. Stachowski, "Przegląd Religioznawczy" 1998,
nr 1-2, s. 98.
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przybierający postać zwierzęcą, półzwierzęcą

lub ludzką) interweniują zarówno w bieg
przyrody, jak i wpływają na los człowieka, na jego miejsce w życiu społecznym 5 •
Spróbujmy ustalić, czy i w jakiej mierze wyobrażenia o Sile Wyższej znajdują odzwierciedlenie w Okudżawowskim ujęciu natury Boga, który to poeta- wspomnijmy
- deklarował w jednym z wczesnych wierszy: "He nepiO B 6ora 11 B cy,LJ,h6y, MOJIIOCb
npeKpacHOMY 11 BbiCllleMy, l npe,[J,Ha3HalleHblO CBOeMy, Ha 6eJibl"W CBeT MeHH HB11BIUeMy
[... ]" (llHA, 206).
Personalistyczny obraz Czasu6 towarzyszył ludzkim wyobrażeniom o Sile Wyższej
od zarania dziejów. Nie poszukując daleko, wystarczy wspomnieć greckiego Kronosa,
mylnie utożsamianego niekiedy z upersonifikowanym czasem - Chronosem, który
w wierzeniach ludów indoeuropejskich był symbolem boskiego stworzenia Wszechświata7 . Kronosa przedstawiano jako poważnego, starszego mężczyznę z brodą, który
miał głowę nakrytą płaszczem. W mitologii rzymskiej znany był pod imieniem Saturna,
którego uważano za symbol nieubłaganego czasu (choć pierwotni e był jednym z bóstw
urodzaju) 8 .
W jednym z wierszy wczesnego okresu twórczości Okudżawy o indpicie ***lfe;waeK cmpeMumuc o npocmomy ... (***Człowiek dq.ży do prostoty ... ) czas - obok Nieba
i Ziemi - występuje jako element przyrody, której częścią jest także człowiek, zajmujący
w jej hierarchii pozycję niejako podrzędną wobec pozostałych wymienionych. O ile
Niebo i Ziemia ujęte są w stosunkowo konkretny upersonifikowany obraz "fJiaBHbie
ero [człowieka- przyp. A.U.-P.] YII11TeJIH- l He6o 11 3eMJI5I", o tyle czas ukazuje się
jedynie poprzez swoje funkcje (zresztą nader niewdzięczne), jakie spełnia w stosunku
do człowieka:
BpeMH H3MCHJICT ero BHCWHOCTb.
BpeM.H ycMHp.HeT ero HC>KHOCTh,
CJIOBHO nTiaMJI Cl1J1l-I KH Ha MOCTy,
racwr KpacoTy.

(MB, 148)9

~· Zob .

ibid., s. 100; Leksykon religioznawczy ... ,

"Przegląd

Religioznawczy" 1998, nr 3-4,

s. 107- 108.
6
Ze względu na fakt, iż mowa jest o uprzedmiotowionym Bogu, zarówno w wypadku wyrazu
"Czas", jak i pozostałych definiujących Go pojęć, zasadne jest użycie wielkich liter - niezależnie od
pisowni zastosowanej przez autora wierszy.
7
Zob. Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1983, s. 150, 391;
M.M. MaKOBCJ<HH, C[)(WHumeJLbHbLu ozoBapb MucjJoJLOZULLecKou cuMBOilUKU B UHOoeaponeucKux
JI31JLKax. 06pa3 Mupa u Mupbl o6pa30B, MocKBa 1996, s. 89.
x Zob. J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznat11987, s. 31, 220;
l)o;tz,uwu 3 HU,UKJwn e OuLLecKuił c;wBapb. Mucfio;zozwi, rJI. pep;. E.M. MerreTHHCKHi1, MocKBa 1998,
s. 299.
9
Cytaty podaję według na.'>tępujących wydat1 (skrót tytułu zbioru, numer strony): MB- E. 0Kyp;)l(ana, Map m ae;LuKoOyw.HbLu, MocJ<Ba 1967; AMA- 5. OKyp;)l(aBa, Ap6am, Mou Ap6am. Cmuxu u necHU,
MocKBa 1976; lłHA- E. OKyp;)l(aBa, lJaenumue Ha Ap6ame. Cmuxu pa3HbLX nem, MocKBa 1998; B6ry
- 5. 0Kyp;)l(aBa, Ba me 6;wzopooue, zocnoJłCa yoaLLa. Allb60M Ol/51 opy3ea, MocKBa 2002.
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Będąc

zatem elementem świata przyrody, nacechowanym pewnymi właściwo
sprawczymi, w wierszu tym czas w znacznej mierze wciąż pozostaje w kręgu
oddziaływania koncepcji panteistycznej, w której ujęciu "bóstwo traktowane jest jako
czynna, apersonalistyczna zasada świata", zaś "jednostka ludzka [... ] nie może oderwać
się od przyrody, jest w nią wtopiona, jest cząstką jej sił ożywionych" 10 • W związku z tym
czas nadal pozostaje w sferze abstractum.
Jednak w kolejnym wierszu z tego okresu nieskml.czony byt, jakim jest czas ("Cl1JIJH1
TbiOPH1 KOMeT, l 11x cseT l ,D,aBHo rrorac"), obdarzony zostaje prawem sądzenia ludzi
oraz mocą kierowania ich życiem. Za sprawą dwóch sprawczych słów- "tak" i "nic"
Czas decyduje o ludzkiej karierze lub upadku, zwycięstwie lub klęsce, życiu lub śmierci.
W ten sposób przejmuje on funkcje Losu:
ściami

EcTb «)::t;a» M «HeT».

J1 He wyn1
BeKaMl-t )::t;JIMTOI cnop.
Ho TOJibKo BpeMJI MM cyp;hJI,
xoTb cyp; ero
He CKOp.

[ ... ]
IlpeKpaCHbl IOHbie MeqTbJ:
BCe MeTJIT B rnaBapM,
HO BpeMJI CKa)KeT «HeT»,
l1 Tbl
notl:p;ewh B 30JIOTapM.
Hap;e)K)::t;bi HeT,

[... ]
Ho BpeMJI cKa)KeT «)::t;a»
l1 Tbl
B03HOCl1lllbCJI
B

J1

~apM.

nopa)KeHMH

M no6ep;
XJie6Hynw Bhi He pa3 ...
Ho TOJibKo BpeMJI
«)::t;a» Mllb «HeT»
npoM3HeceT
B CBOH qac.

(AMA, 13-14)

Warto dodać, iż obraz Czasu-Losu i Czasu-Sędziego ukazany w tym wierszu znajduje odniesienie w rosyjskim folklorze - w ludowym porzekadle "BpeMJI - cy,D,b6a"
10

Leksykon religioznawczy... , nr 3-4, s. 94.
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(pol. "Czas wszystko wyjawia") oraz w przysłowiu "He cKop Bor, p;a MeToK" (pol. "Pan
Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy") 11 , przy czym to ostatnie zbliża istotę Czasu do
natury Bożej.
Motyw Czasu-Sędziego znajdzie kontynuację w jednym z późniejszych wierszy
o incipicie "'**Mou 6pam no nepbHM u 6yMaze ... (***Bracie po piórze ... ), będącym
apostrofą do anonimowego pisarza. W finale tego utworu czytamy:
[ ... ]
a KTO W3 Hac c To6oi1 npeKpacHei1 nycTh 6or w speM}l pa3pewaT.

(qHA, 470)
Zdając się

na sprawiedliwą ocenę życia i twórczości, której dokonać mają Bóg
i czas, podmiot liryczny łączy je spójnikiem "i': dzięki czemu pojęcia te zyskują status
jeśli nie równoznacznych, to przynajmniej równoprawnych.
Boska istota Czasu przejawia się nader wyraźnie w innym wierszu z lat osiemdziesiątych-

'>( '>( '>(

floo MapmotHOBKou JICzym Kocmpot. .. ("' Pod Martynowkq palą ogniska ... ),
'>( '>(

w którym na planie pierwszym sytuuje się
przez Czas:
VI

nieprzewidywalność

wyroków ferowanych

HeTy cse.n.eHwi1 o TOM,

ll T o BpeMJI HaM rrpe)J.JIO)!(WT.

(YHA, 386)

Prócz zastosowania wielkiej litery w pisowni słowa "Czas': deifikacja tego pojęcia
realizuje się w utworze poprzez wprowadzenie motywów charakterystycznych dla
sacrum chrześcijai1skiego, takich jak raj, piekło czy metaforyczna scena Sądu Ostatecznego:
E~e He npott.n.eHa CTe3H

MC)!{ a)J,OM W Me)!{ paeM,

[ ... )
E~e rrpw.n.eT TOT rnaBHhii1'-Iac

c

)J,BeHa.n.~aThiM

y.n.apoM,

I<or.n.a .n.o6poM ITOMRHYT Hac
W npOI<llHHYT 3a)J,apoM.
E~e noseeT rnaBHhiHl.Jac

pa3JIYKOH Jie)J,JIHOIO,
I<or.n.a ocTaHyTcJI y Hac
JIMllih KpbiJihJI 3a CITMHOIO.

(qHA, 386-387)

11

434.

Zob. R.

Stypuła, Słownik przysłów

rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Warszawa 1974, s. 38,
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Jak pokazuje poprzedni utwór, obraz Czasu-Sędziego w poezji Okudżawy często
towarzyszy treściom eschatologicznym. Innym utworem podejmującym tę problematykę jest wiersz o indpicie ~ ~~ CMwzytkR, 6btcmpoe opeMH ... ("'. *"'Znzih~j się, mkm;cy
czasie ... ), łączący elementy chrześcijańskie z wyobrażeniami mitycznymi. Pierwsza
część wiersza utrzymana jest w konwencji modlitwy do upersonifikowanego czasu
("CMJ1llyikJI, 6biCTpoe BpeMJI, l 6er cBOM )J{eCTOK11M yMepb./ [... ]l Eynb Ml1Jiocepp,Het1
11 MJif\Ie, l He oKpy)J{aM MeHJI 3JIOM"- Y:HA, 474), jednak on okazuje się nieubłagany,
wraz z Charonem prowadząc podmiot liryczny przez rzekę zapomnienia ku bramom
raju. W tym kontekście warto przytoczyć konkluzję Swietłany Bojko o naturze czasu
w poezji Okudżawy:
Jakiż paradoksalny bieg myśli! Apostrofa do Czasu, bóstwa bądź to pogańskiego, bądź też
- że się tak wyrażę - ateistycznego, nawet ona przywodzi podmiot liryczny na próg rajskich
bram. Temat życia pośmiertnego, życia trwającego po tamtej stronie Lete, brzmi wszędzie, nie
stoi mu na przeszkodzie nawet materialistyczna przesłanka o tym, że nad życiem panuje Czas,
będący sumą zasad doczesnych 12 •

Warto odnotować także, iż obraz pędzą c e g o c z a s u z pierwszych wersów cytowanego wyżej utworu koresponduje z bodaj najbardziej plastycznym u poety
wizerunkiem czasu, uosobionego w postaci woźnicy trzykonnego zaprzęgu, jaki odnajdujemy w Pieśni podróżnej ()I,opoJICHaH necHH, 1982):
A speMJI TopomtT - B03HJ,n~a 6ecnelJHhB1, l1 npoCJITOI KOHl1 B noneT.

Jak dało się zauważyć na przykładzie Czasu i Losu, hipostazy Siły Wyższej w poezji
Bojko tłumaczy
ten fakt dążeniem poety do uwzględnienia wszystkich istotnych odcieni znaczenia Siły
Wyższej oraz jej określeń istniejących w języku, konkludując, iż: "Czas staje się synonimem Siły Wyższej w ramach materialistycznego postrzegania życia" 13 •
Kolejną interesującą nas hipostazą Boga jest Los. Jak zauważa Bojko:
Okudżawy niejednokrotnie przejmują wzajemnie swoje cechy i funkcje.

[... ]słowo l o s («cyp;h6a» w języku rosyjskim ma kilka znaczeń. W pierwszym wypadku
"los" stoi na czele szeregu synonimicznego "przeznaczenie, fatum, fortuna'' ( «poK, <PaTyM,
<PopT}'Ha» ), w drugim - "dola, los" ( «,ll;OJIJI, yp;en, y\IacTh»). Dla określenia pozaziemskiej siły,
determinującej koleje życia, także używa się słowa los (cyp;b6a) 1'1•

Przytoczone przez rosyjską badaczkę określenia charakteryzują los głównie
w znaczeniu pasywnym, tj. jako "zespół różnorodnych wydarzeń składających się na

12
C.C. Eotl:Ko, op. cit., s. 26. Wszystkie cytaty ze
czeniu własnym.
13
Ibid., s. 24-25.

14

Ibid., s. 21.

źródeł rosyjskojęzycznych podaję

w

tłuma
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egzystencji człowieka [... ] nie zawsze zgodnych z jego wolą, przewidywaniami i oczekiwaniami". W znaczeniu tym "los jest nieokreśloną tajemną mocą, siłą
zewnętrzną panującą nad człowiekiem i determinującą drogę jego życia" (w odróżnieniu
od znaczenia aktywnego, gdzie "los kształtowany jest poprzez postawę, osobowość i powołanie człowieka") 15 • Dla naszych dociekai1 nie bez znaczenia pozostaje ewolucja tego
pojęcia na przestrzeni wieków. Na gruncie mistyczno-magicznego charakterulosu[... ]ukształtowana została mitologizacja losu jako powszechnego zjawiska religijnego, jawią
cego się już w kulturach archaicznych. W dalszej kolejności nastąpiła deifikacja losu i powiązanie
go z metafizycznymi wyobrażeniami ładu i harmonii wszechświata[ ... ]. W licznych religiach los
podlegał antropomorfizacji, ulegając przekształcaniu w istoty boskie bądź demoniczne kierujące
procesami życia ludzkiego [... ] 16 •

W mitologii greckiej i rzymskiej, do których najczęściej odwołuje się Okudżawa,
Los ma przynajmniej kilka wcielei1. Jedno z nich to greckie Mojry- trzy siostry, czuwające nad losem każdego człowieka. Pierwsza z nich- Kioto przędzie nić jego żywota,
a jej obracająca się kądziel symbolizuje bieg życia. Lachesis czuwa nad losem każdemu
przeznaczonym, zaś nieugięta Antropos przecina nić żywota 1 7 • Mojry wyobrażano
jako "niewiasty poważne, z k<Jdzielą w ręce, z wagą albo zwojem papirusu, na którym
piszą nieomylnie słowa przeznaczenia" 18 • Ich rzymskim ekwiwalentem były Parki
-Nona, Decima i Marta, przedstawiane jako prządki. Nazywano także Tria Fata- Trzy
Przeznaczenia, jako że uosabiały groźne Fatum 19 • Ważne miejsce w panteonie bogów
zajmowała także grecka Tyche (utożsamiana z rzymsk<} Fortuną)- bogini losu, przede
wszystkim jednak pomyślności i powodzenia20 , którą przedstawiano zwykle z rogiem
obfitości i sterem, "na znak, że jest dawczynią urodzaju, a jednocześnie kierowniczką
losów ludzkich" 21 • Jednak Fortuna jako bogini ślepego Losu i Przypadku budziła wśród
Rzymian także obawę, jako że "zależnie od swego kaprysu mogła ofiarować śmiertelnym
bogactwo albo biedę, władzę lub poddat1stwo" 22 .
W religiach monoteistycznych (m.in. w chrześcijaóstwie) miejsce bóstw kierują
cych losem i przeznaczeniem człowieka zajęła wola Boża, utożsamiana także z Opatrznością Bożą, która ostatecznie utrwaliła się i doszła do naszych czasów w znaczeniu
Bożej opieki nad człowiekiem.
Spójrzmy zatem, w jaki sposób abstrakcyjne cechy Siły Wyższej konkretyzują się
u Okudżawy w obrazie Losu.
- - - --·-·-·······-·- ··- - - - -15

Leksykon religioznawczy.. . , nr 3-4, s. 16.
Ibid., s. 16-17.
17
Zob. J. Schmidt, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 1998, s. 205-206.
IH J. Parandowski, op. cit., s. 117.
19
Zob. J. Schmidt, op. cit., s. 235.
20
Mała encyklopedia kultury antycznej ... , s. 268.
21
J. Parandowski, op. cit., s. 122.
22
J. Schmidt, op. cit., s. 110.
16
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Jednym z wierszy poświęconych tej tematyce jest utwór o incipicie "~"~ "~ Ebtanpo
Mo;zooocmb npoxoown, oHu cttacnvlUBbte Kpaoem ... C *~ Szybko m~ja nzłodo§ć, kradnqc
dni szczęśliwe ... ). W ślad za motywem uosobionej młodości, rysuje poeta fatalistyczny
obraz Losu, któremu podporządkowana jest ludzka
nie jest w stanie przeciwdziałać:

pomyślność,

a któremu

człowiek

tiTo Ha3HaąeHo cyAh6mo- o6513aTellhHO cny'H1TC51: 23
TO JIH CaMOe npeKpacHoe B OKOlliKO ITOCTYtiHTCJI,
TO JIJ1 caMoe HarrpacHoe B o6'b.HTb.H yrraAeT.
(tiuA, 294)

Jednak główną funkcją Losu- co wyjawiają dwie ostatnie strofy (w wersji wokalnej
refrenu) - jest rozstrzyganie o życiu lub śmierci człowieka:

pełniące funkcję

,Use :>KH3HH rrpmKl1Th He AaHo,
ABa cqacTh.H - 3aTeJI nyCTa.H.
Vb ABYX BhiiiaAaeT OAHO TaKa5I y:>K rrpaBAa npocTaH.
KoMy rrpoHrpaeT Tpy6a
rrpOII~aJlbHbie B HeÓo MOTHBbi,
KOMY ynhiÓHeTcJI cyAh6a,
l1 OH ynhi6HeTc.H cqacTJIHBhii1.
(tiHA, 294)

Jak widać, obraz Losu-Przeznaczenia nabiera tu cech kapryśnej rzymskiej Fortuny,
która na drodze przypadku zsyła ludziom życie lub śmierć ukazane metonimicznie
jako ,,uśmiech losu" i "pożegnalna melodia trąbki". Trąbka staje się więc złowieszczym
atrybutem antropomorficznego bóstwa24 •
Jeszcze dalej posuniętą identyfikację Losu i Przypadku spotykamy w kontekście
rozważań o śmierci w jednym z późnych wierszy Okudżawy IleceHKa llbBa PaJzoHa

(Piosenka Lwa Razgona):
ITo Bone cyAh6bi HJIH cnyąa.H
TO:>Ke pacTaiO BO MrJie.
(qHA, 559)

H

Warto zwrócić uwagę na związek tego - rzec można - aforyzmu Okudżawy z rosyjskim
ludowym .~eMy ÓbiTh, TOMY He MHHOBaTb" (pol. "Co ma być, to będzie") . R. Stypuła,
op. cit., s. 246.
24
Co jest zresztą dość nietypowe dla Okudżawy, jako że w zdecydowanej większości wierszy
obraz ten łączy się z motywem nadziei.
23

przysłowiem
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Oryginalne ujęcie obrazu Losu przynosi wiersz o irKipicie >(>(>(M He ace U3BecmHo.
Jl ycmaJLBCe 3Ha1111J ... c>(>(Znam przyszłość i tnęczy mnie ta wiedza ... ). Zajmująca w bo-

skim panteonie jedno z ważniejszych miejsc bogini losu ulega tu niejako podwójnej
degradacji - będc}C bóstwem opiekuńczym konkretnego człowieka (pełni tu więc funkcję
przypisywaną w religii chrześcijaóskiej osobie Anioła Stróża), okazuje się bezradna
w obliczu śmierci, a przy tym -co kłóci się z powagą tego bóstwa - zupełnie beztroska.
Dodatkowo człowiek przekracza granicę nicdostępną dotąd śmiertelnym, przewidując
swoje przeznaczenie. Stąd w wierszu pojawia się kontrastowe, odwracające hierarchię
zestawienie obrazu surowego, obarczonego ciężarem wiedzy człowieka oraz nieco
żartobliwego, wykorzystującego potoczną frazeologię wizerunku bóstwa:
MHe Hce J13BCCTHO.

5I yCTaJI

sce :maTh

J1 BCe npegBMACTh.

[ ... ]
Cygh6a MOJI, 6ecnoMOil(Ha caMa,
li! B yc HC

JWCT.

(lluA, 453)

Jednak nawet znając swoje przeznaczenie, jakim jest śmierć, człowiek nie jest
w stanie zmienić biegu wydarzeń, a tym samym nadal nie może równać się bóstwu.
Toteż w finale utworu pojawia się motyw nieuchronności końca, który ujmuje poeta
w oryginalm}, nader plastyczną metaforę:
HeBbiHOCii!MO, HO He rrpeB03MO'Ib
pa3JIYK11 f!laBHOM.

0Ha CTOMT KaK CTpc!IO'IHJ1K 3a MHOM cJiy)KaKa 'ICCTHhiM J1 OTrrpaBJIHCT MOM COCTaB 3CMI-IOM
B TYIIMK Hc6ecHbii1.

(liHA, 453)

W wierszu O indpicie
il030paBbme MeH>r, oopoza>r: Hpao, ttmo ocmaJZC>l 8 JICUBblX
(>( >(*Pogratuluj mi, miła, cieszę się, że pozostałem wśród żywych ... ) analizując swoje życie,
>( >( >(

w szczególności

zaś

ocalenie podczas wojny, podmiot liryczny podkreśla opiekuńczą
rolę Siły Wyższej, przy czym pytajna partykuła "Jm': wnosząca do utworu element
W<}tpliwości, zbliża pojęcie Losu do chrześcijańskiej Opatrzności:
Cygh6a 1111 MCH>ł 3all(l1TMJia, co6mo yKpbiB OT orHJI!
KaKa H - TO Tai1Ha51 CJ1lla BCIO )f{l13Hh oxpaHJIJia MCHJI.

(liHA, 383)
Okudżawa

zbliża

przypisuje Losowi również swoje zasługi na niwie twórczej, co z kolei
funkcje tego bóstwa do inspirującej roli odgrywanej przez Muzy. W autotema-
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tycznym utworze zatytułowanym llpozy;cKu ifipaił.epoa"' ("' "' "'-Pewnego dnia pięknego ... ,
przeł. J. Waczków < 1982>) personifikacja Losu realizuje się w obrazie "Roznosicielki
darów, kluczącej wśród ciasnych podwórek", która w swym kaprysie obdarzyła podmiot autorski weną i talentem 25, czego wymierny rezullal slanowi rzeczona powieść
Przechadzki frajerów, której symboliczny tytuł odnieść można do całej twórczości
pisarskiej Okudżawy:
ITo npwxoTw cyp;b6bi - Pa3HOCt.JJ1~bi p;apos B npeKpaCHbiW p;eHb MHe OTKpOBeHbH 6biJIJ.1.

5I Harmcan poMaH «flporynKw cppai1epoB»,
w cppawepa MeHH 6narop;ap11nw.

[ ...]
5I HaTU1CaJI poMaH O Hl1X, HO B l1X

lll1~e

O Hac: Bep;b BCe, MOW p;pyr, O HaC C T060IO.

(lJHA, 364-365)

Z dość przewrotnym ujęciem Losu mamy do czynienia w jednym z wierszy cyklu
arbackiego Haonucb Ha KaMHe (Napis na kamieniu, 1982), gdzie siłą nadrzędną wobec
Losu okazuje się magiczna moc moskiewskiego Arb atu. Miejsce to nie tylko nominuje
podmiot liryczny do stanu szlacheckiego, ale dzięki temu obdarza go równocześnie
władzą nad losem:
[ ... ]
H ,ll;BOpHHWH C ap6aTCKOfO p;sopa,
CBOWM ,ll;BOpOM BBep;eHHbiW BO ,ll;BOpHHCTBO.

[ ... ]
Korp;a ero He eTaHeT - H yMpy,
TIOKa OH eCTb - Jł BJiaCTeH Hap; cyp;h60IO.

(lJHA, 359)

Jednak w dalszej części wiersza podmiot liryczny,
się o łaskę istnienia do uosobionej Fortuny:

rozmyślając

o

śmierci,

zwraca

Monsa 3a rpo6oM t.IHJ.l\e cepe6pa
J1 scnep; 3BYt.Il1T MY3biKOIO npeKpacHoi1 ...
Ho Tbi, MOH cpopTyHa, 6yp;h p;o6pa,
He BhmycKai1 Moei1 pyKH HecąacTHoi1.

(lJHA, 359)

* B 6yKBaTihHOM nepeBOAe c HeMeu,Koro: <f>paHT, )f(CHl1X, a B o6hiAeHHOM CMhiCTie - MHeHiile
TIIOMneHa o6 liiHTeTITIIilreHTHOM qenoseKe (przyp. B. Okudżawy) .
25
Należy przypomnieć, iż rosyjskie słowo "p;ap" ma dwa znaczenia: l.- 'dar, podarunek, prezent'; 2. - 'dar, talent, zdolność'.
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W ten sposób ukazuje się zależność, o której wspomina Bojko - l o s l (przeznaczenie, fatum) determinuje l o s 2 (dola, los).
Przywołane utwory dają świadectwo tego, iż Los- Fortuna jako hipostaza Siły Wyż
szej zajmuje istotne miejsce w poetyckiej rzeczywistości Okudżawy. Poza kamuflażem
literackim, wynikającym głównie z uwarunkowań cenzury, obraz ten spełnia w jego
poezji także inną istotną funkcję, świadczącą jeśli nie o wierze poety, to przynajmniej
o ciągłym poszukiwaniu przez niego prawdy o Bogu, w tym także o towarzyszących
tym dążeniom chwilach zwątpienia. Cytowana już Swietłana Bojko konstatuje w tej
kwestii:
Słowo "Los" i jego synonimy są dogodne z tego względu, iż tradycyjnie dopuszczają wokół
siebie wszelkie możliwe określenia wartościujące. Los można bez ceregieli nazwać złośliwym
(ITcpeo Jtuu,oM Moeu ifJopmyHbt 3JLV6HotL.), a spróbuj powiedzieć tak o Bogu lub Przyrodzie!
Okażesz się ich bluźniercą [... ]. Równocześnie, nie dopuszczając się profanacji, człowiek ma
prawo mówić o przewrotności, chwiejności i podstępności Losu. Albo wprost oceniać swoją
wiarę w Niego jako zaślepienie. [... ] Osądzać wolę Losu jest bardziej dopuszczalne aniżeli wolę
Boż<J. [... ] Złorzeczenie Losowi można człowiekowi wybaczyć, ale nie bluźnierstwo 26 •

Jak stwierdzono na wstępie, personifikacja realizuje się u Okudżawy nie tylko
na płaszczyźnie "wysokiej': lecz może także służyć uosabianiu szerokiej skali uczuć,
stanów psychicznych oraz przeżyć podmiotu lirycznego. Przyjrzyjmy się przynajmniej
podstawowym obrazom tej bogatej gamy.
Jednym z nich jest radość, której nader plastyczny portret odnajdujemy w pierwszych wersach utworu zatytułowanego B zopoocKOM caoy (W miejskim ogrodzie,
przeł. T. Lubelski):
Kpyrnhi y pa.n.ocTVI ma3a VI BCJTVIKVI y CTpaxa,
VI OHTh MOpU~VIHOK Ha "YeJTe OT npa3f);HCCTB 11 0611g ...
(LIHA, 177)

Personifikacja radości realizuje się zatem dzięki odwołaniu do ludowego przysłowia
"Y cTpaxa ma3a nelll1KM" (pol. "Strach ma wielkie oczy") 27 , które rozszerzone zostaje
na zasadzie kontrastu na człon o znaczeniu przeciwstawnym.
Uczucie antonimiczne radości personifikuje poeta w tytułowym obrazie wiersza
Hectfacmbe (Nieszczęście), który otwiera inspirowany biblijną wizją zagłady wizerunek
Nieszczęścia przedstawionego w postaci apokaliptycznego rycerza:
Kor.n.a 6bi Hec"YaCThe RBI1JTOCh KO MHe
B o6JTWIVIJ1 pbiQap5! ga Ha KOHe,
rp03JI~eM CO MHOM He CTCCH5!ThCJI, H MOr 6hi Hag HVIM JlOCMeJIThCJI.

26

27

C.C. Eot1Ko, op. cit., s. 23-24.
R. Stypuła, op. cit., s. 230.
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Korga 6br OHo MOłO )l013Hb M rroKoill
IThiTallOCh pa3pywMTb )l(eJle3IIOH pyKoill
M JIMK Ero :-łllOM ItiCKa)KaJIC.H, y)I< fl 6bi HaA HTttM noTewaJic.H.

(thrA, 352)

Jak dało się odczuć, z surową harmonią tego obrazu kolidują wersy zamykajqce
kolejne strofy. Orężem człowieka przeciw owej mrocznej sile okazuje się z jednej strony
jego niewiedza ("Ho B TOM-TO M p;eno, ~no HaM He BMp;aTh, l Korp;a eMy BhiiTaAeT Hac
MCTihiTaTh l Ha cuny, Ha Bo mo, Ha p;omo"), z drugiej- życiowy optymizm ("HeJih3H ÓhiTh
IlOABep)ł(eHHhiM CTOJih y)ł( Bcepbe3 l rrpep;qyBCTBMHM ropbKMM HaCMellleK M CJie3, B03MO)ł(HOM pa3llYKM M cMepTM .. :'); nie poddając się fatalizmowi, daleki od przewidywania
tragedii, człowiek czyni ją więc tematem żartów. Tym bardziej że pozostają jeszcze inne
moce zdolne pokonać Nieszczęście- są nimi nadzieja i miłość, nieodłącznie towarzyszące człowiekowi nawet w najtrudniejszych chwilach i niezłomnie porywające go do
walki. Toteż w finale utworu pojawia się utrzymana w scenerii wojennej scena triumfu
człowieka nad Nieszczęściem:
HaBepHo, B aM6apax AYWM Ttt B KpoBM
xpaHJITCJI Janachi Hage)l(g M mo6BM
(a gapOM OHM He gaiOTCJI).

M BOT, YTBep)l(gaR csoe TOp)KeCTBO,
6bmaeT, cpbmaewh rroroHbi c Hero ...
On<yga )l(e CMJibi 6epyTcR?

(l.JHA, 353)

Z kolei utwór o indpicie '0 Ba me 6!lazopooue, zocnoJKa pa3TtyKa ... Cl(*Cóżeś ty
za pani, Rozłąko, Rozłąko ... <1967>, przeł. W Woroszylski) przynosi zbiorowy obraz
pojęć abstrakcyjnych, mających charakter osobowy. Personifikacje rozłąki, obczyzny,
pomyślności i zwycięstwa realizują się za sprawą szeregu apostrof, które otwiera zwrot
"wielmożna pani" 28 • Taki sposób tytułowania służy nie tylko uosobieniu abstrakcji, ale
dodatkowo podnosi ich status w ocenie podmiotu lirycznego, jako zjawisk determinujących ludzkie życie.
W każdej z apostrof obok próśb podmiotu lirycznego o łaskę każdej z owych
"dam" zawarte są ponadto mniej lub bardziej rozbudowane ich charakterystyki z silnie
zakcentowanym żeńskim pierwiastkiem. Rozłąka wieje chłodem i rozdziela podmiot
liryczny z bliskimi ("Ballle 6naropop;Me, rocrro)ł(a pa3nyKa, l MHe c TOÓOio xonop;Ho,
BOT KaKa.H niTyKa. l TIMChMeQo B KOHBepTe norop;M- He pBM ..."). Obczyzna wabi pło
miennym uściskiem, lecz nie darzy miłością. Jej atrybutem jest jedwabna sieć, z której
(*

28

W języku rosyjskim wszystkie te rzeczowniki są rodzaju żeńskiego: "pa3nyKa': "<Jy)K6MHa",

"yAat.~a': "rro6ega".
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pomocą chwyta i usidla swoje ofiary ("Ballle 6naropo)J;J1e, rociiO)lGl "tly)l(6J1Ha, l )KapKo
o6HJ1Mana Tbi, )J;a Mano mo611na. l B rnenKOBbie cenr nocTm1:- He noRM .. ."). Pomyślność
- na wzór rzymskiej Fortuny- kierując się kaprysem, złym lub dobrym losem obdarza
ludzi ("Ballle 6naropo)J;J1e, rocno)l(a y)J;a"tla, l )J;JI}{ Koro Thi )l;o6pa}{, a KoMy HHat.te. l ,UeBJITh rpaMMOB B cep)J;u,e nocToM - He 30BJ1 .. :'). Ostatnią z dam jest zwycięstwo, lecz
obraz ten nie łączy się z wyobrażeniami o masowych, wojennych triumfach na polu
bitwy, lecz mówi raczej o zwycięstwie konkretnego pojedynczego ludzkiego istnienia
nad śmiercią ("Bame 6naropo)J;J1e, rocno)l(a no6e,[(a, l 3HaqJ1T, MOR neceHKa AO KOHIJ,a
He crreTa!")2 9 • Toteż w roli refrenu pojawia się ujęty w sposób dość przewrotny wyraz
wdzięczności za darowanie życia i nadzieja na pomyślną przyszłość. Dla tego celu
parafrazuje poeta przysłowie ludowe "HecqacTm1B B 11rpe, TaK ct.tacTJIJ1B B mo6BM"
(pol. "Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości") 30 :
He Be3eT MHe B cMepnt,
IlOBe3eT B JIJ06B11.

ClJHA, 232)

Na zakończenie warto przywołać utwór IIecemw (Piosenka <1974>, przeł. J. Litwiniuk), w którym na drodze personifikacji konkretyzują się trzy główne- zdaniem
podmiotu lirycznego - wyznaczniki człowieczeństwa: sumienie, szlachetność i godność. Poeta ukazuje je w postaci rycerstwa o dostojnym obliczu, apelując do ludzkości
o solidaryzowanie się z nimi i w ich imię. Cnoty te, będąc zatem orężem człowieka,
stają się równocześnie tym, czego warto i należy strzec. Nawet jeśli cel ten nie zostanie
osiągnięty, samo dążenie do niego czyni człowieka moralnym zwycięzcą
CosecTb, 6naropo)J.cTBO 11 )J.OCT011HCTBO BOT OHO, CBHTOe Hallle B011HCTBO.
ilpOTJIH11 eMy CBOIO Jia)J,OHb,
3a Hero He CTpaWHO 11 B OfOHb.

fl11K ero BbiCOK 11 YA11B11TeneH.
ilocBJIT11 eMy CBOM KpaTK11M BeK.
Mo)KeT, 11 He cTaHewb no6e)J,11TeJieM,
HO 3aTo yMpewb KaK

ąenoBeK.

(B6ry, 321)

N

Choć

30

R.

w wypadku

Stypuła,

Okudżawy

op. cit., s. 232.

wydarzenia wojenne

mają

tu istotne znaczenie.

