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Wstęp

azwisko Bułata Szałwowicza Okudżawy ( 1924- 1997) utoż
samiane jest z przynajmniej trzema zjawiskami czy generacjami w XX-wiecznej poezji rosyjskiej. Wspólne doświadczenie
wojenne łączy poetę z twórczościąjego rówieśników przynależących do tzw. pokolenia frontowego (Boris Słucki 1919- 1986,
Dawid Samojłow 1920-1990, Jewgienij vVinokurow 1925- 1995
i in.), którego spóźnione debiuty przypadały na drugą połowę lat
pięćdziesiątych. W okresie tym do głosu doszli również pisarze
urodzeni w latach dwudziestych i trzydziestych, których połą
czyły wydarzenia związane ze śmiercią Stalina oraz XX Zjazdem
KPZR określane mianem "odwilży". Spośród poetów pokolenia
lat sześćdziesiątych (nazywanego także pokoleniem XX Zjazdu,
pokoleniem 1956 czy "czwartym pokoleniem") wymienić należy twórców: Jewgienija Jewtuszenkę (1933- ), Roberta Rożdie
stwienskiego (1932- 1994), Andrieja Wozniesienskiego ( 1933- )
czy Bełłę Achmadulinę (1937- ). Jednak dla szerokiego kręgu
czytelników i słuchaczy Okudżawa pozostaje przede wszystkim najwybitniejszym przedstawicielem nurtu określanego jako
"piosenka autorska", który prócz niego tworzyli 1n.in. artyści:
Jurij Wizbor (1934- 1984), Michaił Anczarow (1923 - 1990),
Aleksandr Gorodnicki ( 1933-), Aleksandr Galicz (1918 - 1977),
Nowełła Matwiejewa (1934- ), Julij Kim (1936-) czy jeden
z najpopularniejszych w panteonie bardów - Władimir Wysocki (1938- 1980).
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Pierwszy utwór Okudżawy HaM e xonoOHbZX mennywxax He
cnanoc b. . . (Trudno nam było zasnąć w zimnych wagonach towarowych ... ) powstał jeszcze na froncie - w 1943 r., jednak
debiutancki tomik poezji JlupuKa (Liryka)' został opublikowany dopiero w roku 1956 w Kałudze, gdzie poeta pracował jako
nauczyciel rusycysta i począwszy od 1953 r. drukował swoje
pierwsze literackie próby w lokalnej prasie 2 • Na poetycki dorobek Okudżawy składa się kilkanaście zbiorów wierszy (nie licząc pośmiertnych wyborów poezji i przedruków), powstałych
w ciągu niemalże pół wieku jego aktywności twórczej. Oprócz
debiutanckiego tomu są to zbiory: Ocmpoea (Wj;spy, 1959), Bec.enbnt 6apa6aHUfUK (Wesoły dobosz, 1964), llo oopoze K Tul-lamw-t (Po drodze do Tinatin, 1964), Mapm 6eJZUKOOYUll-lbtU (Marzec wielkoduszny, 1967), Ap6am, MOU Ap6am (Arbacie, ty mój
Arbacie, 1976), CmuxomeopeT-tUJł (Wiersze, 1984), 11oc6JłUfaem
CJł eaM (Dedykowane wam, 1988), fl36paHHoe. CmuxomeopeHUJł
(Wj;bór wierszy, 1989), Munocmu cyob6bz (Dobrodziejstwa losu,
1993), ]aJl OJICUOaHUJł (Poczekalnia, 1996) oraz najpełniejszy
wybór wierszy z różnych okresów twórczości zatytułowany
Lfaenumue Ha Ap6ame (Herbatka na Arbacie, 1996).
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych moskiewski poeta
zaczął wykonywać swoje utwory przy akompaniamencie gitary. Początkowo jego słuchacze rekrutowali się z wąskiego krę
gu przyjaciół i znajomych, jednak wraz z początkiem występów
publicznych (od roku 1960) zdobył liczne audytorium słuchaczy
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Zbiór ten został zresztą dość krytycznie oceniony przez samego autora.
Andriej Kryłow i Wiktor Jurowski ustalili, iż Okudżawa publikował już
wcześniej - od 1945 r. we frontowej gazecie «I>oeu: PKKA», początkowo pod
pseudonimem A. Dołżenow (A.E. KphlliOB, B.lll. lOposcKHH, Ey!lam l1laJ1606Uit 0Ky o:J/Ca6a. Eu6!luozpacj;wl, «Cnpoe JIHTeparypHoe o603peHHe» 2001,
N2 l , s. 146). Podobną informację podajeMarat Gizatulin, dodając, iż pierwszy
opublikowany wiersz nosił tytuł /(o C6uoaHuR, CblHbl (M. fH3aTyJIHH, Ezo yHu6epcumembl, Moskwa 2003, s. 25).
1
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Należy

jednak przypomnieć, iż Okudżawa, zawdzięczający
przede wszystkim twórczości poetycko-pieś
niowej, jest także autorem licznych utworów prozatorskich.
Jego debiutetn na tej niwie był autobiograficzny utwór zatytułowany Eyob 3Óopoe, tuKOll5lp! (Jeszcze pożyjesz) opublikowany
w 1961 r. w redagowanych m.in. przez Konstantina Faustowskiego "Tarusskich Stranicach"3 • Powieść ta została skrytykowana
za deheroizację obrazu żołnierza oraz rzekomy pacyfiztn autora,
fakt zaś umieszczenia jej w owym nonkonfonnistycznym almanachu skutecznie przyczynił się do zanegowania jego twórczości
w ogóle przez oficjalną krytykę 4 .
Do największych osiągnięć prozatorskich należą powieści
historyczne, w których "Okudżawa dał się poznać jako twórca
komentujący problem wolności i godności ludzkiej na materiale historycznym traktowanym jako punkt odniesienia do współ
czesności w znakomitym i wiemym kostiumie historii" 5 • W śród
utworów tego gatunku należy wymienić tytuły: EeÓHbZU AepocuMOB (Nieszczęsny Awrosimow, 1969)6, Mepcu, uJZu Iloxo:JICOeHu5l
lliunoea. CmapUI-ll-łblU eooeBUflb (Mersi, czyli przypadki Szypowa. Wodewil z myszką, 1971 ), Ilymewecmeu5l ouJZemaHmoe. Jf3
3anucoK omcmafmozo nopyt.tuKa AMupaua AMuJZaxeapu (Podróże dyletantów. Z zapisków porucznika rezerwy Amirana Amiła
chwariego, 1976 -1978) oraz CeuoaHue c EoHanapmoM (Spotkanie z Bonapartem, 1983).
swą popularność

3
Szerzej na temat publikacji i losu almanachu zob. E. 0Ky_n)Kasa, Bce eU{e
enepeou, «JhnepazypHaH ra3eTa» 1997, N2 24, s. 11; T. Klimowicz, Obywatele
Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wrocław 1993, s. 88-89.
4
Sam utwór Jeszcze pożyjesz był zabroniony w ZSRR w latach 19611987.
5
F. Nieuważny, Okudżawa Bułat Szalwowicz, [w:] Słownik pisarzy rosyjskich, red. F. Nieuważny, Warszawa 1994, s. 280.
6
W 1971 r. powieść ta została wydana pod tytułem DzomoK ceo6oObl (Łyk
wolności), pod którym wcześniej (w 1966 r.) ukazała się również sztuka historyczna (E. 0Ky_n)l(asa, DzomoK ceo6oObl. Ilbeca 6 12 KapmuHax c 3mmozoM,
Moskwa 1966).

5

Pióru Okudżawy przynależy także szereg małych form
prozatorskich o tematyce współczesnej, opublikowanych m.in.
w zbiorach: J(eeywKa Moeu JWel.{mbz (Dziewczyna moich marzeń,
1985), lloeecmu u paccKa3bl (Opowiadania i opowieści, 1992)
oraz 3ae3:Jicuu MY3 bZKaHm (Przejezdny muzyk, 1993). Był on również współautorem trzech scenariuszy filmowych: wraz z Władi
mirem Motylem filmu )f{eHfl, )f{eJ-LettKa u «Kamwwa» (Żeni a, Że
nieczka i " katiusza", 1965)1, wspólnie z Piotrem Todorowskim
filmu BepHocmb (Wierność, 1965) 8 oraz z żoną Olgą Arcymowicz scenariusza Mbz lllo6unu MenbnoJWeHy. .. (Kochaliśmy Melpom en ę ... , 1978) 9 . Dał się poznać również jako tłumacz poezji
gruzińskiej 10 oraz autor bajek dla dzieci (IlpenecmHbze npuKJllOt{eJ-Lufl - Cudowne przygody, 1971).
W ostatnim okresie życia twórcy powstały kolejne utwory
o charakterze autobiograficznym - powieść Ynpa3ÓJ-Lel-ll-tbnł
meamp. CeMeuHafl xpoHuKa (Zamknięty teatr. Kronika rodzinna,
7
Peh1e brzmienie tytułu: )/(erm, )/{ełte'·JKa u «Kamlouta» wzu H eo6btKH06eHHbt e U OOCmonoy'-lUJneJlbHbl e ppoHtn06ble nOXO:JICOeHUfl 26apouu pR006020
E 62e1-1zm KoJZ blutKUHa, 6'-lepaum ezo utKoJmpa. KuHono6ecmb (b. OKyJJ.)KaBa,
KanJZ u /{amcKozo KOpO!lJl. KuHOctfeHapuu. llecHu OJZJl KuHo, Moskwa 1991,
s. 17). Co interesujące , jako kanwa tego scenariusza posłużyła powieść J eszcze

poż-yjesz, choć

film nie był jej ścisłą ekranizacją.
Pierwotny tytuł scenariusza brzmiał: llycmb 6cezoa 6yoem coJZmt e
(E . 0KY.LVKaBa, Kan.JZu jJamcKozo r;opo!lJl ... , s. 247).
9
Należy przy tym dodać, iż także wiele z piosenek Okudżawy wykorzystano w kilkudziesięciu filmach.
lO Jego przekłady zamieszczono m.in. w zbiorach no oopoze K TuHamuu
(Po drodze do Tinatin , 1964) oraz FopHQfl mpona (Górska ścieżka, 1965). Okudżawie przypisuje się także przekłady z innych języków, m.in. armeńskiego,
arabskiego, hebrajskiego i włoskiego. Należy jednak pamiętać, iż pracował
on często z tłumaczeniami filologicznymi, jak w wypadku przekładu poematu Pieklo i raj autorstwa Immanuela da Roma (szerzej na ten temat zob .:
P.lll. A6enhCKa51, O e6peucKux Momu6a.x 6 no33UU EyJZama 0Kyo:Jica6bl, [w:]
8

EyJZ am 0Kyih ca6a: ezo Kpyz, ezo 6eK. MamepuQJlbl Brnopau Me.Jicoyrt"apooHOL'i
łWY 1.fłiOL'i KOIIcjJepeHLfUU 30 łtOJl6pJl- 2 oeKa6pR2001 2. llepeoeJLKWIO , Moskwa

2004, s. 163- I 69), lub "użyczał" swojego nazwiska literatom będącym w nienp . Julijowi Danielowi- dla publikacji jego przekładów z Apollinaire'a
czy ormiańskiego poety Daniela Warużana (B. C. Cep6cKm1, O 10JZuujJaHU3JZe,
http ://serbsky.bratsk-city.ru). Szczegółową bibliografię przekładów Okudżawy
zob. : 0Ky o:Jica6a E.IlJ. [Eu6JZuozp. 1945-1993}, cocT.H.B. XaHyKaeBa, [w:]

łasce,

6

1993), za którą pisarz uhonorowany został Nagrodą Bookera 11 ,
oraz cykll2 krótkich utworów pod wspólnym tytułemAemo6uo
zparjJultecKue aHeKOOmbz (Anegdoty autobiograficzne, 1997).
Wart przytoczenia wydaje się fakt, iż utwory Okudżawy
ukazywały się w oryginale również poza granicami Związku
Radzieckiego. Najwięcej publikacji tego typu zawdzięczamy
emigracyjnemu wydawnictwu "Posiew" we Frankfurcie nad
Menem, gdzie opublikowano m.in. zbiory Ilpo3a u no33UJl (w
siedmiu wydaniach w latach 1968-1984), Eyob 30opoe, ULKOll5lp.
Jloeecmb. Cmuxu, ony6flUK08WtHbZe u Heony6!luKoaaHHbze (1964,
1966), J(ea poJvtaHa (1970) oraz niepublikowaną w ojczyźnie pisarza powieść C/JomozparjJ JKopa (1970) 12 • Ponadto w Londynie
ukazały się tomiki wierszy JleceHKa o oypaKax (1964) i BeceJZbllJ
6apa6aHUfUK (1966), w Tel Awiwie- zbiór l136pmmoe ( 1995).
W wielu krajach, w USA, Polsce, Niemczech czy Szwecji, wydawano dwujęzyczne zbiory wierszy i piosenek 13 •
Zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych zwrot autora Modlitwy ku prozie (spowodowany m.in. falą negatywnych
opinii 14) oraz kulminacja tych zainteresowań przypadająca na lata
1994,
s. 180- 275.
11
Szerzej na ten temat zob.: JI. AHHHHCKHH, TaK '-IeM :JłCe 6ce :Jmo KOłi
'-IU!IOCb? 3aMemKu o 6yKepo6cKux cjJuH(lJIUCmax, «HOBbiH Młlp» 1995, NQ 2,
s. 218-227.
12
Okudżawa uważał powieść za słabą i nigdy nie publikował jej w Związ
ku Radzieckim.
13
Szczegółową bibliografię zob.: A.E. KpbiJIOB, B.W. IOposcKHH , op.
cit., s. 146-155.
14
Były to m.in. artykuły: I1. JlHcoąKMH, O ~fełle utyMH02o ycnexa, opublikowany w gazecie «CMeHa» (gromiący "skandaliczną sławę i tandetny ażio
taż" towarzyszące twórczości poety); nota redakcyjna w gazecie «MocKOBCKMH
JIMTepaTOp» (w której został wyrażony pogląd, iż "większość piosenek Okudżawy nie wyraża nastrojów, myśli i nadziei naszej heroicznej młodzieży");
I1. AL(oB, BpeMR c!la6bl w gazecie «BeąepiDIH MocKBa» (gdzie Okudżawa nazwany został "Wertyńskim dla nienadążających z nauką studentów"). Szerzej
na ten temat zob.: JI.A. illHJIOB, 113 ucmopuu 36yKoJanuceu Syflama 0KyO:JłCa6bl, [w:) «C6ou no3mu'-lecKuu .MamepuK... ». Hay•mbte '-lmeHufl, noc6flU.JeHHble
75-!lemuJO co OHfl po:JłCoemm Ey!lama 0KyO:JłCa6bl, Moskwa 1999, s. 16- 20.

PyccKue nucameJ/u. ll03mbt. Eu6J1uo2p. yKaJ., T. 16, Sankt Petersburg
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siedemdziesiąte

(tj. okres pracy nad powieściami historycznymi)
nie pozostały bez wpływu na poetycką aktywność twórcy. Od
połowy lat sześćdziesiątych do roku 1974, a następnie po 1976 r.
(kiedy po dość długiej przerwie ukazał się zbiór Arbacie, ty mój
Arbacie, zwieńczony zresztą znamiennym wierszem ",ll;oneTbi
Bce rrecHn. l H TOT.fKa ... " 15 ) daje się zauważyć spadek zainteresowania Okudżawy poezją (choć nie można stwierdzić, iż w ogóle
zaprzestał wówczas pisania wierszy). Fakty te pozwalają zatem
wyodrębnić dwa umowne okresy twórczości poetyckiej: wczesny - obejmujący lata pięćdziesiąte do połowy siedetndziesią
tych oraz późny, za którego dolny punkt graniczny uznać należy
rok 1982, kiedy sam twórca zadeklarował powrót do poezji 16 •
Taki też umowny podział został przyjęty w niniejszej rozprawie.
Na temat poezji Bułata Okudżawy funkcjonuje dość rozpowszechniony pogląd, iż nie poddaje się ona analizie intelektualnej, że przeskakując stopnie logiki, poeta oddziałuje bezpośrednio
na emocje odbiorcyl 7 . Niemniej od początku jego drogi twórczej
liczne grono krytyków, a następnie badaczy - literaturoznawców, filozofów, historyków, muzykologów, socjologów oraz specjalistów innych pokrewnych dziedzin naukowych zarówno
w ojczyźnie pisarza, jak i poza jej granicami, stara się zgłębić fenomen populamości oraz tajniki warsztatu tego wszechstronnego
twórcy. Próba usystematyzowania stanu badań nad twórczością
Okudżawy (w dostępnej autorce części materiałów krytycznych

15

I>. 0Ky.D."1Kasa, Ap6am, .Mou Ap6am. Cmuxu u necHu, Moskwa 1976,

s. 122.
16
Zob.: 3. TianepHbiH, «Ja cmo!lOM ce.Mu .Mopeii» (Ey!lam 0KyoJ~Caea),
[w:] idem, EouHoe c!loeo , Moskwa 1983, s. 235- 236.
17
Zob. np. Jl. )l{yxoBHCKHH, Ey!lam - coeeputeHHO yHUKQ!lbHaR !lU'ł
HOCmb . BbiCTynneHHe BLJ:oMe-My3ee I>ynaTa OKy.D."IKaBbi 20 .D.eKa6p.H 1998 ro.D.a,
Ilepe.D.enKHHO 1999, s. 11. Władimir Nowikow emocjonalność poezji Okudża
wy określił wręcz jako "aksjomat okudżawoznawstwa" (Bn. HoBHKOB, 06
oKyoJ~Caeu3M ax e pyccKoM fl3blKe , [w:] Ey!lam 0KyoJ~Caea : ezo Kpyz, ezo eeK.

MamepUQ!lbl Bmopoii Me./lcoyHapooHoii HGY'łHOU KoHcjJepeHlfUU 30 HOR6pfl- 2
o eKa6pfl 2001 2. llep eOeJZKUHO, Moskwa 2004, s. 12).
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i opracowaó naukowych), skoncentruje się przede wszystkim na
publikacjach odnoszących się do jednej z fonn tej twórczości
- mianowicie do poezji, której poświęcone będą rozważania
zawarte w niniejszej publikacji.
Obok wymienionych artykułów, zawierających zjadliwą krytykę twórczości Okudżawy autorstwa Igora Lisoczkina, I. Adowa, Jurija Idaszkina, Aleksandra Dymszyca i in.,
w periodykach radzieckich pojawiały się także przychylne głosy
krytyków, stających w obronie pisarza oraz dążących do rzetelnej i obiektywnej analizy publikowanych utworów. Do takich
studiów krytycznoliterackich należą m.in. wypowiedzi Andrieja Mieńszutina i Andrieja Siniawskiego 18 , recenzje Giennadija
Krasuchina 19 , Siergieja Czuprinina 20 czy N. Krymowej2 1.
Ogromne zasługi na polu popularyzowania twórczości Okudżawy przynależą Irinie Riszinie- autorce wywiadów z pisarzem, publikowanych głównie na łamach tygodnika "Litieraturnaja gazieta" 22 •
18
A. MeHhWYTHH, A. CmuiBCKH, ]a no3mU•IeCKYJO aKmueHocmb (3aAremKU O 11033UU AIOJ70c)blX), «HOBbiH MHp» 1961, .N2 ] , S. 224-241.
19
r. KpacyxHH, «To zpycme11 011, mo eece.JI OH ... », «BonpocbJ JIHTepaTypbm 1968, .N2 9, s. 40-55 (recenzja zbioru Marzec wielkoduszny). Przy czym

w tym samym nmnerze ukazała się polemiczna recenzja tego zbioru autorstwa
St. Kuniajewa (CT. KyJułeB, HHepz{Ufł aKKOMnaueMeltma, ibidem, s. 31 - 39).
20
C. 4ynp11HHH, Ha fłCHblU ozoHb, «HOBbiJI MHp» 1985, .N2 6, s. 258- 262
(recenzja zbioru Wiersze).
21
H. KpbiMOBa, CeuoaHue c OkyÓ:JICaeoii, «)J,py)f{6a napo.n:oB» 1986, .N2 5,
s. 260-264 (recenzja zbioru Wiersze) .
22
Zob. np. J{aneKoe u 6llU3Koe. l1HTepBhłO sena 11. P11numa, «JhneparypHa~ ra3eTa» 1976, .N2 46, s. 3; C ucmopueu ue paccmaJOcb . YIHTepBbiO Bena
11. PnwHHa, «lhiTcpaTypHa~ ra3eTa» 1979, .N2 21, s. 4-5; 11 cmuxu, u npo3a.
I>ece.n:y Bena l1.. PHWHHa, «IlHTeparypua~ ra3eTa» 1982, .N2 30; Ha mo6oeb ceoe
cepÓzfe HacmpoJO ... I>ece.n:y Bena 11. PnwuHa, <dinTepaTypna~ ra3eTa» 1984,
.N2 17, s. 6; Ebllloe He.Jib3fł eopomumb u ne'lamlmbCR łle o 'le.;u ... PaJZoeop rw
cpoHe Hoeou KHuzu. I>ynaT OKy)l)f{aBa B 6ece.n:e c J1pnHoi1 PHWHHOH, «IlHTepaTypHa~ ra3eTa» 1992, .N2 6, s. 3; ... floo ynpaelleuue.M mo6eu. I>ynaT OKyJJ.)KaBa
B 6ece.n:e c l1pHHOH PHWHHOH, «J1nTepaTypHa.~ ra3eTa» 1994, .N2 18-19, s. 3;
JKumeiicKue ne'lallu. Pa3zoeop Ha cpoue cmuxoe. I>ynaT OKy)J.)f{aBa B 6ece.n:e c
I1pmwi1 PHWHHoi1, «J1HTepaTypHa~ ra3eTa» 1995, .N2 13, s. 3. Obecnie Riszina
pełni funkcję zastępcy dyrektora Domu-Muzeum Bułata Okudżawy.
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Następny rok po śmierci Okudżawy obfitował w periodykach rosyjskich przede wszystkim w publikacje o charakterze
wspomnieniowym- wiele ciepłych słów skierowali pod jego
adresem przyjaciele, czytelnicy, koledzy po piórze, artyści, krytycy i uczeni: Jewgienij Jewtuszenko 23 , Andriej Wozniesienski 2\
Jelena Kamburowa25 , Ałła Demidowa26 , Stanisław Rassadin27 ,
Łazar Łazariew 28 , Anatolij Gładilin 29 i in. Periodyk "Litieraturnoje obozrienije" przeznaczył nawet na ten cel cały blok w jednym z numerów z 1998 r., w którym odnajdujemy wspomnienia
wzbogacone już nierzadko refleksją natury historycznoliterackiej. Wśród grona autorów odnajdujemy m.in. nazwiska Beł
ły Achmaduliny, Władimira Motyla, Izaaka Szwarca, Georgija
Knabe, Nowełły Matwiejewej czy Julija Kima30 •
Jednak już lata następne pozwalają mówić o kształtowaniu
się odrębnej dyscypliny literaturoznawczej określanej mianem
"okudżawoznawstwa" 31 . Służą temu m.in. konferencje naukowe
organizowane przez Dmn-Muzeum Bułata Okudżawy w Pierie23
E. EsTyllleHKO, «3axoou, y MeHR ecmb O:JICOHÓ:JICO!lu ... », «Jl:uTepaTypHa5I ra3eTa» 1997, N2 24, s. 3-4.
24
A. Bo3HeceHCKHH, Bllacme.mtH lfyecme, ibidem, s. 3.
25
E. KaM6yposa, B Ka:JICÓOM c!loBe, CKa3aHI-IOM u enemoM, ibidem, s. l O.
26 A . .[(eMH)J,OBa, «LfepHbl'U aucm MOCKOBCKULt IW '-lep1-1y10 3e.Mfl10 cnycmU!l-

Cfl», ibidem.
27
CT. Pacca)J,HH, Ko11e~1 Murj;a, ibidem; idem, Apxune;wz Eyllam, «JlHTepaTypHaH ra3eTa» 1997, N2 30, s. 11 .
28
Jl. Jla3apeB, «Tpu cyÓbU .MU!lOCepÓHblX OmKpblBa/Om 6eccp0'-11-IblU KpeOU/11 OflflMeHR», «IlHTepaTypHa5I ra3eTa» 1997, N2 24, s. 10.
29
A. frra)J,HJIHH, 0KyOJICQ6Q 6 IIapuJICe. XpoHUKQ nOCJleOHUX oueu, «JlHTepaTypHa5I ra3eTa» 1997, N2 25-26, s. 12.
30
Zob.: IlaMRmu Ey!lama 0Kyo:J/CaBbl (1924-1997), «JlHTepaTypHoe o6o3peHHe» 1998, N2 3, s. 5- 62. Przedruk tych materiałów w: «CTapoe rrHTepaTypI-IOe o603peHHe» 2001, N2 l, s. 95-155.
31
Określenia oKyo:J/CaBoBeoeHue, oKyo:J/CaB03HaHue, a nawet 6y!lamoeeoeNue pojawiają się m.in. W przedmowie do pokonferencyjnego tOmU, będą
cego plonem pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej
twórczości Okudżawy, która odbyła się w Pieriediełkinie w listopadzie 1999 r.
(H. Pmmma, B.Mecmo npeouc!loeuR, [w:] Teop'-lecmBo Eyllama 0Kyo:>~caBbl B
KONmeKcme K)lllbmypbl XX BeKa. MamepuaJlbl IIepBou HayttNou KOHcpepemfuu,

lO

diełkinie:

w 1999 r.- w 75.

rocznicę

urodzin pisarza, pt. TBop-

t{ecmBo Eynama 0KyOJICaBbl B KOHmeKcme KYllbmypbz XX" BeKa,

dwa lata później - pt. Eynam 0KyOJICaBa: ezo Kpyz, ezo BeK32 , w
roku 2005 - Mupbz Eynama 0Kyo;;tcaBbz 33 •
W opublikowanym pokonferencyjnym zbiorze pierwszej z nich znalazły się interesujące artykuły, dotykające takich aspektów poetyckiej twórczości Okudżawy, jak tradycje i
źródła pieśni (Jekaterina Lebiediewa34 ), wątek arbacki (Sigurd
Schmidt35 ), teinatyka gruzińska (Sergo Łominadze 36 ) oraz wo: jenna (Łazar Łazariew 37 ), studia porównawcze autorstwa Giennadija Krasuchina38 i Wiktora Kulle 39 , a także prace z dziedziny
recepcji (Juko Watanabe 40 ) oraz problematyki przekładu (Roman
Czajkowski41 , Swietłana Christoforowa42 , Leonard Kossuth 43 ).
noceRUfermou 75-flemwo co OHJl po:>ICoeHuJl Eyllama 0Kyo;;lcaebz. 19-21 l-IOJl6pR 1999 2. JlepeoeJlKWIO, Moskwa 2001, c. 6).
32
Eyflam 0Kyo:Jicaea: e2o Kpy2, e2o eeK. MamepuaJlbl Bmopou .Me:JicoyHapool-lou 11Q)l 1-JHOit KOI-UjJepemfUU. 30 HOJl6jJJl----, 2 OeKa6p5l 2001 2. JlepeOeJlKUiiO,

Moskwa 2004.
33
W chwili składania do druku niniejszej rozprawy materiały pokonferencyjne nie zostały jeszcze opublikowane.
34
E. Jle6e,n;esa, TpaOUljUU u ucmoKu neceH Eyflama 0KyoJ/caebt, [w:]
Teop<tecmeo Eyflama 0Kyo:JICa6bl e KOHmeKcme ... , s. 77-80.
35
C.O. illMH,D;T, Eyflam Oeyo:JICaea u «ap6amcmeo», [w:] ibidem, s. 16-22.
36
C.B. JloMHHa,n;3e, « ... Jf U3 co6cmeeHHott cyob6bt Jl ebzoep2ueafl no HumKe»- 2jJ)l3UHCKQJll-IUI11b, (w:] ibidem, S. 130-139.
37
JI.l1. Jla3apes, «Ax, <tmo-mo MI-le He eepumcJl, ttmo Jl He nQJl e 6010 ... »
(Eyflam 0Kyo:JICaea u eouHa), [w:] ibidem, s. 116-120.
38
r.r. KpacyxHH, JlytUKUH u 0Kyo;;ICaea. Onbtm conocmaefleHuJl, [w:] ibidem , s. 26-28.
39
B.A. Kynn3, 0Kyo:JICaea KaK paKmap BflUJllłUJl. K eonpacy o T-teKomopblX napQJllleJlJlX meopt!ecmea 11. EpoocKozo u E . 0Kyo:JICaebt, [w:] ibidem,
s. 50-54.
40
łO. BaTaHa6e, BocnpuRmue maop<tecmea Eyflama 0KyO:J/Ca6bl 6 flno1-IUU, [w:] ibidem, s. 140.
41
P.P. qaHKOBCKHH, Jlo33UJl u np03a Eyflama OKyo:JICaebl T-ta Jl3bZKax T-tapoooe .Mupa, [w:] ibidem, s. 98-99.
42
C.E. XpHCTocpoposa, JleceT-tHbze meKcmbz Eyflama 0Kyo:Jicaebz KaK npo6Jle.A4a nepeeooa (1-1a MamepuQJle nepeeoooe Ha He.MetfKUtt Jl3bzK}, [w:] ibidem,
s. 124-125.
43
JI. KornyT, Eyllam OKyoJ/caea Ha HeMelfKOM Jl3bZKe. Jlpo6Jle.Mbl nepeeooa neceft U HeCKOJlbKO Cfl06 O 11p03e, [w:] ibidem, S. 126-129.
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W tomie drugim

znalazły

swoje omówienie m.in. kwestie
śpiewającymi poetami (Siergiej
44
Awierincew ), z rosyjską awangardą początku XX w. (Nina
Małygina45 ) oraz kulturą 1nasową (Nikołaj Bogmnołow 4 6 ) . Problematykę historyczną, zagadnienia Gułagu i terroru komunistycznego poruszyli w swoich publikacjach Lew Anninski 47 , Marlen
Korałłow 4 8 i Roman Czajkowski49 ; tematykę żydowską- Raisa Abielska50 . Twórczość Okudżawy w kontekście idei Bachtina analizowała Galina Bieła 51 , natomiast Władimir Nowikow 52
poświęcił swój artykuł "okudżawizmom", już zakorzenionym w
rosyjskim języku i świadomości. Okudżawoznawstwo polskie
w omawianym zbiorze jest reprezentowane przez Jadwigę Szymak-Reiferową53 i Annę Żebrowską54 , które wniosły interesujące
uwagi przede wszystkim na temat recepcji twórczości rosyjskiego barda w naszym kraju, przy czym pierwsza z nich dokonała
także skrótowego omówienia dominujących gatunków i motyzwiązków Okudżawy

z innymi

44
C.C. AsepMHUeB, llo33Ufl, coxpaHflJOUfafl men;w '-leJIOBe'-lecKozo OblxaHufl, [w:] Sy;wm 0Kyo:J~Caea : ezo Kpyz, ezo eeK. MamepuaJlbl Bmopatl ... ,

s. 30- 32.
45
H .M. ManhirHHa, MomueHGfl cmpyKmypa neceu Syllama Oeyo:Jicaebt B
KOHm eKcme uCKyccmBa aBaHzapoa, [w:] ibidem, s. 86-90.
46
H.A. EoroMonos, Syflam 0Kyo:J~CaBa u JVtaccoBafl KYflbmypa, [w:] ibid em, s. 91-96.
47
JI.A. AHHI1HCKI1H, «,!.{a Beob u BCe om HYflfl», [w:] ibidem, s. 33-39.
48
M .M. Kopannos, rYJJAru Syflam, [w:] ibidem, s. 46-53 .
49
P.P. l.Jai1KOBCKMH, «J! He npou,a10, noMHfl o 6blfiOlvt ... » (Tpazu'-lecKu e
cyob6bt XX BeKa B no33uu Syflama 0Kyo:J~CaBbz), [w:] ibidem, s. 54-56.
50
P.W. A6enbcKa5r, O eBpet'"tcKux lvtamuBax B no33Ull Syflama 0Kyo:JICaBbt,
[w:] ibidem, s. 163- 169.
51
r .A. EeJia51', TBOp'-leCmBO Syflama 0Kyo.)ICaBbl 6 KOHmeKcme uoeu
M .M . Saxmu11a (K nocmmweKe npo6fle.Mbt), [w:] ibidem, s. 62-67.
52
B.YI. HoBHKOB, 06 oKyo:J!CaBu3Max B pyccKOM fl3btKe, [w:] ibidem,

s. 12- 15.
53
.5!. illMMaK-Pei1cpep, «Mbz cefl3aHbz, noflflKu, oaeHo oouou cyob601o ...»,
[w:] ibidem, s. 40--45.
54

A. )Ke6poscKa, TBopl.(ecmBo Syflama OKyo:J~CaBbl B lloflbute (1960-

2000), [w:]
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ibidem, s.

170-1 76.

w ów, charakterystycznych dla poszczególnych etapów (a ściślej
-dekad) poezji autora Modlitwy.
Jubileusz 75-lecia urodzin pisarza uczcili również badacze, których prace złożyły się na tom «C6ou no3muiJecKuu MamepuK ... »55. Wśród siedmiu zamieszczonych w nim artykułów
znalazły się m.in. prace autorstwa Władisława Zajcewa56 oraz
Swietłany Bojko 57 , traktujące o jego twórczości poetyckiej w
sposób przekrojowy, oraz artykuł Inny Sokołowej 58 , gdzie przeprowadzona została stosunkowo szczegółowa analiza związków
- tej poezji z folklorem.
W tym samym roku ukazała się również książka R. Czajkowskiego zawierająca jego prace z lat 1983-1997 o Okudżawie 59 .
W pierwszym rozdziale analizuje badacz wybrane zagadnienia
poetyki autora Gruzińskiej pieśni (wśród nich motyw zwycię
stwa i obraz kobiety oraz kwestię aforystyczności stylu), prezentuje własne interpretacje utworów oraz dokonuje porównania
stylu poetyckiego Lermontowa i Okudżawy. Kolejne rozdziały
dotyczą m.in. problemów przekładu, a także recepcji twórczości
pisarza przez współczesne grono czytelnicze.
Wiele istotnych treści wnoszą do literatury przedmiotu także
artykuły zmnieszczone w poszczególnych numerach almanachu
Mup BblCOLJKOzo: Hccneoo6al-lu5l u Mamepuallbl, poświęconego
życiu i twórczości legendan1ego barda, lecz prezentującego również publikacje o innych twórcach z kręgu piosenki autorskiej
oraz o samym gatunku. Twórczość autora Piosenki o nadziei
roŻpatrywana jest tu głównie w kontekście poetyckiej triady
55
«Cemi no3mulfecKuii JvtamepuK ... ». HaylfHble '-lmellufł, noceRUfeWtble
75-flemu/0 co OHfł poJ/CoeHufł Eyflama 0KyoJ/Caebz, Moskwa 1999.
56
B.A. 3ai1ues, XyooJ/CecmeeHHbnl Jvtup no33uu Eyflama 0KyoJ/Caebz, [w:]
ibidem, s. 4-7.
57

C. C. nOHKO, «JlUUlb 6yKey u Jvtomue».

ma 0Kyo;;/CaBbl,

o KOH'Lfen'LfUU meop'-lecmea Syfla-

[w:] ibidem, s. 26-31.

H. A. CoKorrosa, <PoflbKflOPHafł mpaou11ufł e flupuKe E. 0KyoJ/Ca6bL, [w:]
s. 33-41.
59
P.P. lłai1KOBCKl1H, Mufloemu Eyflama 0Kyo:Jicaebz: Pa6ombz pa3flblX
58

ibidem,

flem, Magadan

1999.
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Okudżawa-Wysocki-Galicz, owocując cennymi spostrzeżenia
mi natury porównawczej6°. Dorobek pierwszego z nich okazał
się na tyle inspirujący badawczo, iż w 2002 r. komitet redakcyjny almanachu Mup BbZCOlfKOZO zdecydował się na odrębną
publikację poświęconą Okudżawie , która ukazała się jako załącznik do VI numeru 61 • Autorzy tomu skierowali uwagę m.in.
na takie aspekty tej poezji, jak dominanta melodyjna (Jelena
Kuzniecowa62 ), tematyka wojenna (W. Zajcew63 ), portrety miast
(Ilja Nicziporow 64 ) i polskie motywy w poezji owa· (Siergiej
Wdowin 65 ).
Wydaje się, iż spośród rosyjskich badaczy największy
wkład do okudżawoznawstwa wniosła, jak dotąd, Swietłana
Bojko. Prócz wymienionych wcześniej jest ona autorką m.in.
następujących artykułów: «HenonpaeuMoe poocmeo cmo!le-

Zob. np. Bn.I1. HoBHKOB, OKyiJ:Jłcaea-BbtCOlJKUii-Fallu'-1. llpOeKm ucCJleOoeaHWl, [w:] Mup BbZCOtfKOzo: Hcc;zeOo6aHufl u .MamepuQJlbZ, Bbm. Ul, T. l,
60

COCT. A.E. KpbiJJOB H B.<!>. mep6aKOBa, Moskwa 1999, s. 233-240; C.C. .6oi1:KO, «l-fa60fl3» 6 no:n uu Eyllama 0KyÓ:>łCQ6bt u BllaÓu.Mupa BbtCOtfKOZO, [w:]
ibidem, s. 267-278; C.B. Ysaposa, Conocma6ume.JlbHafl xapaKmepucmuKa
6oemwii me.Mbl 6 no33UU BbtCOlJKOZO u 0KyO:J/Ca6bt, [w:] ibidem, s. 279- 286;
r.r. Xa3arepoB, llapa6oJla u napai>uz.Ma 6 m60p'-1eCm6e BblCOlJK020, 0KyO:JICQ6bl, l.l{ep6aK06a, [w:] ibidem, Bbin. III, T. 2, COCT. A.E. KpbinOB H B.<l>. mep6aKoBa, Moskwa 1999, s. 281-287; E.B. KynY.HK, llnnnJbl 6 no33uu Eyllama
0KyÓ:>ICG6bt, BllaÓu.Mupa BbtCOtfKOZO u AlleKcartópa Fallu'-la, [w:] ibidem,
Bblll. IV, COCT. A.E. Kpb!JlOB H B.<!>. mep6aKOBa, Moskwa 2000, s. 379-397;
I1.A. C01mnosa, «L/,btcaHcKue» Momuebz 6 m60p'-1ecm6e mpex 6apÓo6, [w:] ibidem, s. 398-416; E.B. KynY.HK, 06pa3 eopoHa 6 no33Uu E. 0KyÓ:Jłca6bl, B. BbtCOlJKOZO u A. raJlU<ta, [w:] ibidem, Bblll. V, COCT. A.E. KpbiJlOB H B.<!>. mep6aKOB3, Moskwa 2001, c. 545-549.
61
0KyÓ:JICa6a. llpo6lle.Mbl no3muKu u meKcmoJlozuu, ITpHnO)I(CHHe K VI
BbmycKy anbMaHaxa Mup BbtCOlJKozo : HccJleÓo6aHufl u MamepuQJlbl, cocT.
A.E. KpbinOB, pe):(. I1.A. CoKonosa, Moskwa 2002.
62
E.P. Ky3Heu,osa, Me;zoÓu'-IHOCmb KaK me.Mamu'-lecKafl u cmpyKmypHafl
Óo.MuHaHma no3muKu E.IJJ. 0KyÓ:J/CaBbl, [w:] ibidem, s. 98-111.
63
B.A. 3ai1:u,es, llecHu zpycmHozo COJlOama. O eoermoii me.Me 6 na33uu
Eyllama 0KyÓ:JICa6bt, [w:] ibidem, s. 25-50.
64
Jil.E. HHY.Hnopos, llo3mu'-lecKue nopmpembt zopoÓo6 6 llupuKe Eyllama
0KyÓ:J/Ca6bt, [w:] ibidem, s. 68-80.
65
C.B. B):(OBHH, llallbCKue Momuebt 6 na33UU 0KyÓ:JICa6bt, BbtCOI.fKOZO,
ramt'-la, [w:] ibidem, s. 5-24.
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muL./ .. . ». Jfcmopul./ecKaR meMa 6 n033uu 0KyOJICa6bl, FopoOHU11-

(«BaraHT-MocKBa» 1996, .N2 10-12,
s. 45-66), «3mom ocmpo6 MY3blKaJlbHbZit ... ». TeMa MY3blKU u o6pa3 MY3bZKauma 6 m6opttecm6e O. MauOeJZbuanaMa u
E. 0KyÓJtca6bl («BaraHT-MocKBa» 1997, .N2 4-6, s. 21-27), O
Kozo, BbzCOlfKOZO, FaJJul./a

npazMamul./eCKOkt xapaKmepe ynompe6neuuR cno6a «ameucm»
6 aHKemHblX 6btCKa3bZ8aHURX Eynama 0KyOJICa8bl

(w: cfJyHK-

71UOHaJlbHaR llUH28ucmuKa: npaZMamuKa meKcma. Mamepua-

Symferopol 1997, s. 21-22), TeMa no:Jma u no33uu 8
nupuKe Eynama 0KyOJtca8bZ (w: Ilpo6neMbt 380lll071UU pyccKou
numepamypbz XX 8eKa. Bmopbze lliewyKo6cKue 1./meHUR. Mamepuanbz MeJIC6Y308CKou Hayl./7-tOU KoucpepeHlfUU, Bhm. 4., Moskwa
1997, s. 28-29), PeMUHUClfeH71UU 8 no33UU Eynama 0KyOJICa8bZ
u npo6neMa nyUtKUHCKou mpaou71uu ( «BecTHMK MocKoseKoro
ytmsepcMTeTa» 1998, cep. 9, «<Dmionormm, .N2 2, s. 16-24), O
KY3Hel./wwx ( «Bonpochi JIMTepaTypni» 1998, .N2 2, s. 343-348),
llbl KOHcjJ.,

,l(oMuHaHma m80pl./ecm8a. Onbzm MOHozpacjJul./ecKozo onucal-tuR
nupuKu Eynmna 0KyÓJtca6bZ ( «<DMnonorMqecKMe

.N2 3, s.

HayKM» 1998,

52-59),/(oMUHaHma m8opttecm6a: o6beJvt noHRmuR u ezo

cjJyHKlfUOHupo8m-tue. Onbzm MHozoypo8He6ozo onucal-tUR nupuKu

(w: Jlumepamypo6eÓeHue Ha nopoze XXI
8eKa. Mamepuailbl MeJtcÓyHapoouou KoucpepeH71UU, Moskwa
1998, s. 211-217), 0KyÓJtca8a u EpoócKuu ( «BaraHT-MocKBa»
1998, .N2 4-6, s. 55-62), «Ho80R3» 8 cmuxom8opeHuRx E. 0KyoJtca6bz: «K8a3UR3blK» UJlU cpyHK71UOl·taJlbl-lblU CmUllb? (w: cfJyHK-

Eynama 0KyOJtca8bl

71UOltallb1-la5l llUH28ucmuKa: Jl3blK 6 co8pe.MeHHOM o6tąecm8e.

Symferopol 1998,
s. 18-19), Ja KanllRMU ,l(amcKozo KoponR. Ilymu ucKaHuu Eynama 0ryOJICa8bl («BonpOChi JIMTepaTypni» 1998, .N2 5, S. 3-31),
IlywKUHCKaR mpaOUlfUR 8 nupuKe Eynama 0KyÓJtca6bl (w: Mup
BbZC071Kozo: 11ccneóo8aHuR u Mamepuanbz, Bhm. 2, Moskwa
1998, s. 472-484), «IloKa 8 Poccuu JlyUtKUl-l onumcR ... »: Eynam 0KyÓJtca8a u no3mbz-co8pe.MeHHUKU (współaut. W. Zajcew,
Mamepuailbl MeJtcóyrwpoÓHou KOl·tc/JepeH71UU,
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«BecTHHK MocKoBcKoro yHHBepcHTeTa» 1999, cep. 9, «<l>IuiOnormm, N2 6, s. 7-18), «C!Jm-tma3UU» Ey!lama 0KyÓJfcaebz (K
Bonpacy o MY3bZKaflbHbZX cjJopMax B !lupu4eCKOM mBoptJ.ecwzee)

(«<l>vmonorHqecKHe HayKH» 200 l, N2 l, s. 14- 21 ), O mp ex norłU
MaHuflx «poMaHmU3Ma» B KpumuKe u !lumepamypoBeÓeHuu

XX"

BeKa: Ha J\!tamepua!le om3bzeoe o !lupuKe Eyflama OKyÓ:>JCaebz

(w:

Mup pQjUQ/-tmU3Ma, Bhlll.

6 (30),

MamepuaJlbl MeJJCÓyHapoÓHou

Hayr-tHmi KOHcjJepemruu «Mup poMaHmU3Ma»

(X Ty!lfleBcKux ttme-

Hutl), Twer 2002, s. 15-22).
Część z wymienionych publikacji Bojko złożyła się na
pierwszą w Rosji pracę doktorską o poetyckiej twórczości Buła
ta Okudżawy 66 . Owa pionierska na gruncie rosyjskitu dysertacja
prezentuje najbardziej rzetelne i wnikliwe, jak dotąd, omówienie
dorobku poety 67 . Za główny cel autorka obrała ustalenie charakterystycznych właściwości pisarstwa poety oraz wyjawienie
istoty jego artystycznej oryginalności jako elementów określają
cych rolę i znaczenie tego twórcy w procesie literackim. Realizując temat rozprawy, rosyjska badaczka postawiła sobie szereg
szczegółowych zadań: l. wyjaśnić fenmnen niedoceniania poezji
Okudżawy przez krytykę i literaturoznawstwo poprzez analizę
literatury przedmiotu, wykraczającej poza ramy lat 1960- 1970;
2. dokonać wnikliwej analizy poezji autora Gruzińskiej pieśni
- zawartych w niej treści ideowych i filozoficznych, głównych
tematów i motywów; 3. wskazać środki wyrazu artystycznego, które uwarunkowały specyfikę tej poezji; 4. ustalić związki
twórczości 1noskiewskiego barda z rosyjską tradycją poetycką;
C.C. Eoi1:Ko, Jlo:n zm Eyflama 0KyOJICaebl KaK lje.nocnmafł xy ooJICe,ll,11c. KaH.n;., Moskwa 1999.
67
lnfonnacja o tym, iż w Rosji powstały także dwie inne rozprawy doktorskie na temat twórczości Bułata Okudżawy (P.lll. A6eJihCKaj{, llo3muKa
EyR ama 0Ky O:Jicaebz: ucmoKu meopiJecKoii uHoueuoyaflbHocmu, ,ll,11c. KaH.n;.,
Jekatierinburg 2003 ; O.M. Po3eH6JIIOM, PaHHee meop~.J.ecmeo Syflama 0Kyo:Jicaebl. Onblfn p eKoHcmpyKZfUU 6uozpapuu, ,ll,wc. KaH.n;., Moskwa 2005), dotarła
do mnie w chwili składania niniejszej książki do druku, stąd nie zostały one
uwzględnione w dalszej części pracy.
66
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te cechy twórczości, które zapewniły poecie poi autorytet wśród przedstawicieli inteligencji. Ponadto,
za cel szczególny uznała skierowanie uwagi czytelnika na mniej
znane lub w ogóle nieznane utwory Okudżawy 6 8 •
Na rozprawę składają się: wstęp, cztery rozdziały, zakoń
czenie i bibliografia (obejmująca 365 pozycji). W rozdziale
pierwszym «QeJIOCTHOCTb xy)J,O)I(eCTBeHHOM CI1CTeMbi 11 )J,OMI1HaHTa TBopąecTBa» zostały omówione współczesne poglądy literaturoznawców, którzy indywidualny styl poety rozpatrują jako
kompleksowy system artystyczny, przy czym szczególną uwagę
zwraca autorka na pojęcie "dominanty twórczości", pojmowanej
jako czynnik warunkujący ten charakter systemu, przejawiający
się na wszystkich płaszczyznach organizacji tekstu. Dla poezji
Okudżawy zdaniem badaczki - charakterystyczne są dwie
dominanty. Pierwszą z nich jest zasada "wypełnienia", "kompensacji", "harmonizacji świata"; druga wynika z zakwalifikowania tej poezji do "motywowanych" systemów artystycznych,
charakteryzujących się "czytelnością", "przystępnością''. Przedmiot rozważań rozdziału drugiego, «IIyTH H)J,eMH0-:-3CTeTHl.fecKHX 11 HpaBCTBeHHO-cpHnococpcKHX IIOHCKOB B II03311l1 EynaTa
0Ky)J,)I(aBbi», stanowią hierarchicznie wyższe płaszczyzny tekstu
poetyckiego, w których jako czynnik organizacji występuje dominanta kompensacji. Rozdział trzeci, «Cpe.n.cTBa xyr~mKeCTBeH
HOM Bbipa3HTeJibHOCTI1 B rro331111 0Ky.n.)l(aBhi», ujawnia wpływ
obu wymienionych dominant m.in. na takie płaszczyzny tekstu,
jak organizacja brzmieniowa, semantyka słowa czy kompozycja.
Rozdział czwarty, «CB513b II0331111 EynaTa OKy)J,)I(aBbi c pyccKo.ił
rro3TW-IecKo.ił Tpa.n.m_J;He.ił», został poświęcony środkom poetyckiej ekspresji (takimjak podobieństwo metryczne, struktura tropów, cytaty, zapożyczenia tematów i motywów), przywołującym
reminiscencje literackie - związane najczęściej z twórczością
5.

wyznaczyć

pularność

68

Zob. C.C. nOMKO, llo33Ufł Ey!l ama 0Ky O:»CQ6bl KQK tf eJI OCmHafł xyOO:J/Ce-

cmeeHHQfl cucme.Ma , ABTopecpepaT ,n:Hcc. Ha COHCK. yą. cTen . KaH,n:. cp11nonor.

HayK, M oskwa 1998, s. 4- 5.
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Puszkina, ale

także Błoka,

Mandelsztama, Pasternaka i in. W
badaczka konkluduje m.in., iż kompleksowy
charakter twórczości Okudżawy jest uwarunkowany równoczesnym, niezakłóconym i wielopłaszczyznowym działaniem obu
dominant, którym podporządkowane są teksty, wytrwałe zaś poszukiwania poety związane z dominantą harmonizacji świata zapewniły mu autorytet wśród "myślącej" części społeczeństwa69 .
Mimo ogromnej popularności, jaką cieszył się moskiewski
poeta w naszym kraju, dorobek polskiej rusycystyki na niwie
okudżawoznawstwa na tle literaturoznawstwa rosyjskiego nie jest
tak imponujący. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
ukazały się tn.in. trzy artykuły Piotra Fasta-pierwszy z dziedziny translatoryki literackiej7°, dwa pozostałe -podejmujące
kwestię wyznaczników gatunkowych pieśni Bułata Okudżawy
ze szczególnym uwzględnieniem obecnych w nich elementów
ballady 71 , a także ponad "dwudziestoletniej świeżości" rozważa
nia- Grzegorza Ojcewicza o debiutanckim tomie poety72 .
Jedynąjak dotąd, próbą ITionograficznego ujęcia twórczości
autora Modlitwy jest artykuł Jadwigi Szymak-Reiferowej zatytułowany Bułat Okudżawa wczoraj i dziś 73 •
"Zakończeniu"

69

Ibidem, s. 6 i nast.
P. Fast, O dwóch przekładach wiersza Bułata Okudżawy " Wsiu nocz '
kriczali pietuch i", "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 2, red. G. Porę
bina, Katowice 1977, s. 145-153 .
71
Idem, O niektórych gatunkowych wyznacznikach pieśni Bułata Okudżawy, [w:] Piosenka radziecka. Wartości ideowe, artystyczne i wychowawcze,
red. W. Wilczyński, Zielona Góra 1982, s. 53-62; idem, Wędrówki znaczenia
(Z obserwacji nad balladami Bułata Okudżawy), "Studia Rusycystyczne", red .
W. Badikow, M. Jackiewicz, Olsztyn 1982, s. 89-97.
72
G. Ojcewicz, Trzy drogi (uwagi o "Liryce"- debiucie poetyckim Bułata Okudżawy), "Zeszyty Naukowe WSP Opole, Filologia Rosyjska" 1987,
z. 26, s. 69-74.
73
J. Szymak-Reiferowa, Bułat Okudżawa wczoraj i dziś, [w:] Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, red. P. Fast, L. Rożek, Katowice 1994,
s. 91-104.
70
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Cieszy fakt, iż twórczość Okudżawy znalazła omówienie w
dwóch podręcznikach historii rosyjskiej literatury XX w. , które
ukazały się w latach dziewięćdziesiątych (choć specyfika podręcz
nika rzutowała oczywiście na skrótowe, syntetyczne potraktowanie tematu). Gabriela Porębina i Stanisław Poręba 7 4 wzmiankują
nazwisko twórcy w kontekście poezji "czwartego pokolenia",
poddają analizie jego debiut prozatorski, jednak przede wszystkim sytuują Okudżawę wśród przedstawicieli poezji śpiewanej.
Powieść Jeszcze pożyjesz omawia w kontekście prozy realizmu
wojennego także Wiesława Olbrych - jedna z autorek Historii
literatury rosyjskiej XX wieku (red. Andrzej Drawicz)? 5 . Z kolei
Florian Nieuważny w tej samej książce umieszcza go w gronie
poetów tzw. pokolenia frontowego oraz wśród autorów prozy historycznej epoki zastoju. Drawicz natomiast wymienia nazwisko
moskiewskiego barda w kontekście piosenki poetyckiej , nazywając go ojcem chrzestnym tej formy.
Nazwisko Okudżawy odnajdujemy także wśród haseł osobowych słowników literackich z lat dziewięćdziesiątych pod
redakcją Floriana Nieuważnego 76 oraz autorstwa Tadeusza
Klimowicza 77 •
Spośród publikacji o charakterze innym niż naukowy wypada wspomnieć m.in. szkice Ignacego Szenfelda 78 , Jadwigi
Szymak-Reiferowef9 oraz Andrzeja Mandaliana80 , które towaG. Porębina , S. Poręba , Historia literalwy ro::.yjskiej 191 7-1991 , Katowice 1996.
75
Historia literalwy ro::.yjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa
1997.
76
Sło wnik pisarzy rosyjskich, red. F. Ni euważny, Warszawa 1994.
77
T. Klimowicz, Przewodnik po współczesn ej literaturze rosyjskiej i j ej
okolicach (191 7-1996) , Wrocław 1996.
78
I. Szenfeld, Wstęp , [w:] B. Okudżawa, Poezje wy brane, Warszawa
1967,s. 5- 9.
79
J. Szymak-Reiferowa, Poslowie, [w:] B. Okudżawa , Zam ek nadziei.
Wiersze i pieśni, Kraków-Wrocław 1984, s. 269- 280.
80
A. Mandalian, Za co kochamy Bulata Okudża wę?, [w:] B. Okudża w a,
Pieśni, ballady, wiersze, Kraków 1999, s. 246- 255.
74
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rzyszyły polskim wydaniom poezji Okudżawy, a także wywiady z pisarzem przeprowadzone przez Teresę Krzemie{t 81 , Annę
Żebrowską82 i in., nie licząc wszelkich wzmianek prasowych,
jakie ukazywały się przy okazji pobytów poety w Polsce czy też
w związku z jego śmiercią83 •
Mimo stosunkowo bogatej literatury przedmiotu (szczególnie na gruncie rosyjskiego literaturoznawstwa) za słuszną należy
przyjąć konkluzję Władisława Zajcewa: "[ ... ] fenomen Okudża
wy, sekret oddziaływaniajego słowa poetyckiego, specyfikajego
świata przedstawionego w znacznym stopniu pozostają tajemnicą i zagadką, nadal więc wymagają szczegółowego zgłębienia" 84 .
Myśl tę rozwija Swietłana Christoforowa- autorka przekrojowego artykułu na temat poetyki autora Modlitwy, konstatując, iż
zarówno krytycy, jak i badacze, podejmując liczne próby scharakteryzowania świata poezji Okudżawy, ograniczają się do analizy jednostkowych aspektów jego twórczości, nie pretendując do
całościowego ujęcia problematyki. Co więcej -zdaniem rosyjskiej badaczki- proponowane dominanty tej poezji są w dużym
stopniu rozbieżne, a przy tym niepoparte dostatecznym materiałem dowodowym (jako wyjątek w tym względzie wskazuje Christoforowa dysertację Bojko). Autorka zwraca uwagę m.in. na tak
istotne (a niepoddane dotąd gruntownej analizie) zagadnienia
poetyki Okudżawy, jak łączenie stylów, lejtmotywowość, ironia i
autoironia, in tymizacja tekstu poetyckiego czy aforystycznośćxs.
~~ T. Krzemień, Zatrzyma(; się w porę, [w:] idem, Znajomi nieznajomi,
Warszawa 1977, s. 155-160.
82
Zob. np . D•vorzanin z arbackiego podwórka. Z Bułatem Okudżawą
rozmawia Anna Żebrowska, "Tu i teraz" 1984, nr 24, s. 11; Wyrzekam się spadkobierców. Rozmowa z Bułatem Okudżawą. Rozmawiała Anna Żebrowska, "Literatura" 1988, nr 5, s. 22-24 (tekst wywiadu w nieco zmienionej wersji został
opublikowany w książce Żebrowskiej Portrety z Arbatu, Rzeszów 1991 ).
83
Obszerną bibliografię podaje Anna Żebrowska (A. )l{e6poscKa, Teop'tecnuw EyiZanw 0KydJJcaebl e lloiZbUte .. . , s. 175-176).
84
B.A. 3aH.ues, op. cit., s. 4.
85
W kwestii ostatniego z wymienionych aspektów można zgodzić się
z Christoforowąjedynie częściowo, ponieważ aforystyczność stylu poetyckiego
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Gwoli pewnego usprawiedliwienia czy ukłonu w stronę badaczy
poetyckiej spuścizny moskiewskiego twórcy autorka artykułu
przywołuje fragment wypowiedzi Andrzeja Mandaliana na temat
twórczości Okudżawy, w której polski poeta i tłumacz konstatuje: "[ ... ] stale towarzyszące jej tło muzyczne oraz hipnotyczne
oddziaływanie sprawiają, że wymyka się zwyczajowym narzę
dziom warsztatu krytycznego [ ... ]"86 •
Przegląd stanu badal1 oraz przytoczone opinie potwierdzają tezę, iż jego twórczość poetycka nadal pozostaje inspirująca
badawczo. Celem niniejszej rozprawy jest zatem próba monograficznego ujęcia spuścizny poetyckiej Okudżawy -jednego
z najpopularniejszych twórców rosyjskich minionego stulecia.
Głównym zadaniem badawczym, jakie postawiła sobie autorka,
jest prezentacja twórczych zainteresowań pisarza na obszarze
poezji oraz sposobów ich realizacji z punktu widzenia stylistyki .
Temat obejmuje więc analizę głównych motywów tej poezji oraz
wybranych istotnych- zdaniem autorki- zagadnieil. stylu poetyckiego, a także ukazanie tematycznego i stylistycznego jej bogactwa, aby dowieść tym samym, iż nie podlegała ona uwarunkowaniom ani ograniczeniom, jakie mogłaby narzucać prezentacja wokalna 87 • Mając jednak na względzie cytowaną konkluzję
Christoforowej , należałoby przyznać, iż również zaprezentowane w niniejszej rozprawie dominujące motywy oraz wyróżniki
stylistyczne zostały poddane subiektywnemu wyborowi.

Okudżawy została

poddana analizie przez R. Czajkowskiego (P. lłai1KOBCKI1H ,

Cfloea, ecmaeutue Ha Kpbtflo (ArjJopu3Mbt Syflama 0KyoJICaebz), [w:] idem, MuflOcmu Eyflama ... , s. 29-40).
86
Zob.: C.o. XpHcTo<f>oposa, O no3muKe Syfl ama Oryo.)lcaebz, [w:] 0Ky o:>~caea. flpo6fle.M bl no3muKu .. . , s. 81 - 97.
87
Por. CT. Kym1.es, 11Hept{Ufl aKKOMnaueA-tellma, «Bonpochi JII1TepaTypbm

1968, N2 9, s. 30-39.
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W niniejszej rozprawie przyjęto w

głównej

mierze tradycyjną metodę opisowo-analityczną, umożliwiającą budowanie syntez oraz prezentację dotychczasowego stanu badań.
Na zasadniczą część pracy składają się trzy rozdziały.
Rozdział I, zatytułowany "Specyfika gatunkowa piosenki
autorskiej Bułata Okudżawy", ma charakter teoretyczno- i historycznoliteracki. Została w nim przedstawiona geneza zjawiska
piosenki autorskiej w Związku Radzieckim oraz podstawowe
wyróżniki tego gatunku. Mimo iż tematyka rozdziału odbiega od
zasadniczego kierunku badań, jego obecność jest uzasadniona,
jako że z tym właśnie nurtem najczęściej identyfikowane jest
przez odbiorców nazwisko Okudżawy. W związku z faktem, iż
·na temat piosenki autorskiej na przestrzeni lat ukazała się znaczna liczba publikacji 88 , rozdział ten stanowi niejako przegląd
i podsumowanie istniejących opinii przy równoczesnej próbie
określenia roli i tniejsca moskiewskiego barda w całym nurcie.
Przedmiot dociekań rozdziału II stanowią "Główne motywy poezji", zaprezentowane w trzech podrozdziałach, z których
pierwszy został poświęcony motywom autobiograficznym, drugi podejmuje skomplikowaną problematykę sacrum, trzeci zaś
traktuje o wątkach polskich. W pierwszym z nich, na podstawie
najważniejszych wydarzeń biografii poety, wyodrębniono pięć
podrozdziałów, w których analizie poddano obraz rodziców
w twórczości poety, tematykę gruzit1ską i wojenną, obraz Arbatu, a także zagadnienie autotematyzmu. Część zagadniet1, np.
motywy wojenne, gruzit1skie czy obraz Arbatu, stanowiła już
w pewnytn zakresie przedmiot zainteresowat1 naukowych (szczególnie na gruncie rosyjskim). Dotychczasowe rozważania interpretacyjne zostaną zatem uzupełnione własnymi spostrzeżeniami,
jak również elementami analizy stylistycznej, którą- jak dotąd,
badacze traktowali dość pobieżnie. Pozostałe motywy nie doczekały się dotychczas samodzielnych omówiet1 (choć na ich tetnat
88
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Szczegółowa

bibliografia znajduje

się

w omawianym rozdziale.

odnajdujemy pewne uwagi, zazwyczaj na marginesie innych dociekań), przedstawiona analiza interpretacyjno-stylistyczna stanowi zatem zdecydowane novum w polskich badaniach.
Należy zaznaczyć, iż podział rozdziału II ma charakter
umowny, gdyż autor Gruzińskiej pieśni należy do tych poetów,
których cała twórczość jest głęboko osadzona w materiale autobiograficznym. Zasadne wydaje się zatem zamienne stosowanie
do pod1niotu lirycznego Okudżawy tenninu "podmiot autorski",
rozumianego jako literacki ekwiwalent osoby pisarza.
Rozdział III, zatytułowany "Zagadnienia stylistyki", przynosi rozważania o trzech dominantach, za które autorka niniejszej pracy uznała metaforyzację codzienności, personifikację
abstractum oraz obecność tzw. figur kresu życia. W literaturze
przedmiotu nader częste są wzmianki na temat żywiołu personifikacji oraz metaforyzacji zjawisk życia codziennego w poezji
Okudżawy, jednak żaden z badaczy, jak dotąd, nie poświęcił tym
zagadnieniom odrębnej analizy. Wyjątek stanowi tu po części
artykuł autorstwa Bojko Ja KanflRMU J(amcKozo Kopollfl ... , podejmujący m.in. problem personifikacji takich pojęć, jak Przyroda, Czas i Los oraz praca Zinowija Papiemego 89 , dotykająca
drugiej z wymienionych kwestii. Co zaś tyczy się figur końca
w wierszach Okudżawy, wydają się one zupełnie niedostrzegane
przez badaczy. Niniejsza rozprawa przynosi więc pierwszą próbę obszerniejszej analizy owych istotnych elementów warsztatu twórczego poety. Uwagi natury syntetyzującej znajdują się
w "Zakończeniu".
Nasze rozważania opierają się przede wszystkim na materiale poezji Okudżawy, choć istotną rolę w badaniach odegrały
także wypowiedzi pozaliterackie zarówno samego twórcy, jak
i jemu współczesnych. Cytując fragmenty utworów, w nawiasie

89
3. TiarrepHhiH, «]a cmO!lOM CeMU MOpeii» (Ey!lam 0KyOJICaea), [w:)
idem, EouHoe c!loeo, Moskwa 1983, s. 220-243 .
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umieszczam skrótowy zapis tytułu zbioru poetyckiego (zob. wykaz skrótów) oraz stronę.
Pracę zamykają wykaz skrótów, bibliografia oraz indeks nazwisk. Bibliografia, prócz tradycyjnego rozróżnienia na źródła
i opracowania, zawiera podział tych ostatnich na l. słowniki,
encyklopedie, leksykony, antologie, 2. monografie, 3. artykuły,
4. krytykę literacką, publicystykę, wywiady, pamiętniki, wspomnienia, varia. Indeks nazwisk został sporządzony według alfabetu polskiego, jednak przy nazwiskach obcojęzycznych, dla
uniknięcia zniekształceń, obok zapisu w transliteracji w nawiasie
zamieszczono wersję oryginalną lub - co dotyczy np. nazwisk
gruzińskich czy japońskich- zapis zgodny ze źródłem cytatu.
Z braku źródeł niektórych imion i patronimików nie wprowadzono w pełnym brzmieniu90 . Wykaz skrótów obejmuje zarówno
skróty w języku polskim, jak i w rosyjskim.
Wszędzie, gdzie nie zostało wskazane nazwisko tłumacza,
cytaty przytaczamy w przekładzie autorki, dokonanym wyłącz
nie na potrzeby niniejszej pracy. Tyczy się to także tłumaczeń
incipitów wierszy (zamieszczonych w nawiasach wraz z datą
powstania9 1) oraz fragmentów utworów nieprzełożonych dotąd
na język polski (lub do których tłumaczeń nie udało się dotrzeć),
gdzie zastosowany został przekład filologiczny- bez aspiracji
artystycznych, jakie pozostawiamy zawodowym tłumaczom.
Niekiedy ze względu na wymogi składni polskiej w pierwszej
kolejności podano tytuł w przekładzie, w nawiasie zaś -jego
oryginał.

Jak już wspomniano, w Polsce nie ukazała się dotychczas
praca naukowa poświęcona poetyckiej twórczości Bułata Okudżawy. Niniejsza rozprawa jest zatem w dużym stopniu nowator-

Uwaga ta dotyczy całego tekstu.
Gdy udało się ustalić czas powstania utworu,
w tym względzie zbyt skrupulatny.
90

91

24

ponieważ

pisarz nie

był

ska, której zadaniem, z jednej strony, jest zapełnienie niedostatku
w okudżawoznawstwie rodzimym, z drugiej - pobudzenie do
dalszej refleksji naukowej nad spuścizną tego bliskiego sercom
Polaków twórcy.

*
*

*

Niniejsza publikacja stanowi w niewielkim stopniu zmienioną
wersję rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem Pana
Profesora Mariana Ściepury i obronionej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2004 r. Składam serdeczne podziękowania mojemu Promotorowi, który był dla mnie
nie tylko niezastąpionym przewodnikiem po meandrach nauki,
ale przede wszystkim wspaniałym nauczycielem najtrudniejszej
ze sztuk - życia ... Dziękuję również Panom Recenzentom Prof. Tadeuszowi Klimowiczowi z Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Prof. Bronisławowi Kadzisowi z Uniwersytetu Opolskiego,
których cenne spostrzeżenia i wskazówki pomogły doprowadzić
tekst do obecnego kształtu.
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Rozdział

1

Specyfika gatunkowa piosenki autorskiej
Bułata Okudżawy

jawisko, jakim jest piosenka autorska 1, uznawane jest dziś za
coś w pełni określonego, jednakże sama definicja i granice
gatunku dla krytyków i badaczy literatury pozostają nadal kwestią otwartą, niekiedy nawet sporną. Sytuację tę w trafny sposób
oddaje redaktor wydanej w ostatnim czasie w Rosji antologii
piosenki autorskiej - Dymitr Suchariow:

Z

Z pewnością każdy zgodzi się z twierdzeniem, iż [piosenka autorska - A.U.-P.] to jeden z gatunków współczesnej kultury rosyjskiej .
Co więcej - wielu z nas powie z przekonaniem, że potrafi odróżnić
pieśni tego gatunku od innych utworów wokalnych [.. .]. Ja także to
potrafię , lecz kiedy zastanawiam się nad charakterem tej umiejętności ,
odkrywam, iż robię to raczej intuicyjnie, niż kierując się rozsądnymi
kryteriami . Okazuje się, że bardzo trudno wyszczególnić tę istotną cechę, która pozwoliłaby w pewny, niezawodny sposób dokonać podziału
między piosenką autorską a innymi gatunkami pieśniowymi 2 .

1
Termin "piosenka autorska" rozpatrywany jest tu w wąskim znaczeniu
gatunku, którego rozwój i rozkwit przypadł w ZSRR na koniec lat pięćdzie
siątych i lata sześćdziesiąte, reprezentowanego przez śpiewających poetów:
A. Galicza, W. Wysockiego i in., ze szczególnym uwzględnieniem jednego
z jego prekursorów na gruncie rosyjskim- B. Okudżawy.
2
AemopcKaJl necHR. AHmo!lozuR, cocT. .n:. Cyxapes, Jekatierinburg 2002,
s. 28 .
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Jeszcze w 1987 r. na łamach miesięcznika «Bonpocbi JHITeparypbm przyczynę takiego stanu rzeczy próbował wyjaśnić
Jewgienij Siergiejew:
Gatunek nie jest uprawomocniony kulturowo. W absolutnej więk
o tym lub innym twórcy-wykonawcy wszelkie próby zrozumienia "sekretu sukcesu" sprowadzają się z reguły do analizy
cech osobowych autora, jego profesjonalnych walorów i słabości, zaś
o cechach rodzajowych, gatunkowych - nie wspomina się 3 .
szości artykułów

Spostrzeżenia Suchariowa są dowodem na to, iż badania
teoretycznoliterackie ostatnich dwóch dekad w dziedzinie piosenki autorskiej -mimo licznych publikacji naukowych4 i popularno-naukowych z tego zakresu - nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć w interesującej nas kwestii.
Niniejsze rozważania- nie pretendując bynajmniej do wyczerpującej analizy problematyki gatunkowej -stanowią próbę przybliżenia i usystematyzowania kryteriów, wyróżniających
ten rodzaj utworów, oraz ukazania ich zasadności na przykładzie
twórczości Bułata Okudżawy, uznawanego za współtwórcę i klasyka gatunku.
Termin "piosenka autorska" utrwalił się w prasie radzieckiej
w latach 1965-19665, mimo to jednak w ZSRR długo jeszcze na3 E. CepreeB, MHo2o6opetf, «BonpOChi miTeparyphm 1987, .N2 4, s. 129
(za: 11.A. CoKonoBa, A6mopcKaR neam: onpeoeJleHUR u mepMUHbl, [w:] Mup
BbzCOLfK02o: lfccJleOoeaHUJl u MamepuQJlbl, Bhm. IV, cocT. A.E. KphmOB H
B .<P. W:ep6aKoBa, Moskwa 2000, s. 429).
4
Należy tu wymienić przede wszystkim rozprawy doktorskie: M.B. KaMaHKHHa, CaMoOeRmeJZbHaR a6mopcKaR necHR 1950-70-x 20006 (K npo6Jle.Me
munollozuu u 360ll10lJUU JICaHpa, Moskwa 1989; K. EepH,li.T, Co6emcKGJl a6mopcKaR neCHJl 60-70-x 20006 KQK llUpU'IeCKUU JICGHp (B. C. BblCOL(KUU u op.),
Greifswald 1990; ,U.H. KypHnOB, AemopcKaR neom KaK JICaHp pycCKou no33UU
co6emcKou :Jnoxu (60-70-e 22.), Moskwa 1999 i in .
5
Bn. HoBHKOB, A6mopcKGJl necHR KaK JlumepamypHblU ifJaKm, [w:] AemopcKGJl necHR, Moskwa 2000, s. 6. Przy czym należy zauważyć, iż istnieją także inne poglądy w kwestii pojawienia się tenninu "piosenka autorska".
L.P. Bieleńlei twierdzi, że "klasyczna" definicja piosenki autorskiej została
wprowadzona do terminologii gatunkowej dopiero w połowie lat 70. przez
Wysockiego (Bo3bMe.MCR Ja pyKu, opy3bR! PaccKa3bl o6 a6mopcKozł necHe,
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zywano ją piosenką

młodzieżową, studencką, turystyczną,

geonieoficjalną, pieśnią bardów, współczesną piosenką ludową czy wreszcie
poezją śpiewaną. Wszystkie przytoczone tu określenia, w pewnej
mierze uzasadnione, pozostająjednak mało precyzyjne.
Jak wspomina przewodniczący Klubu Przyjaciół Okudżawy,
autor wielu publikacji poświęconych poecie Lew Szyłow, repertuar pieśniowy końca lat pięćdziesiątych w radzieckim radiu nie
był zbytnio szeroki. Często wykonywane były pieśni wojenne
i pierwszych lat powojennych, np. Ha coJZHelJHOu noJZ5lHO'-łKe...
(Na słonecznej polance ... ), /(o ceuom-tu5l zopooa u xambz ... (Do
widzenia miasta i wioski ... ), B JZecy npucjJpoHmoeoM (W przyfrontowym lesie), Jl no ceemy HeMQJlO xaJJCueaJZ .. . (Niemało świata
schodziłem ... ). Zagranicznych piosenek rozrywkowych w radiu
było wtedy niewiele. Ten sam repertuar, uzupełniony o Katiuszę,
Bpazu coJJC2flU poOHylo xamy (Wróg spalił dom rodzinny) itd.,
czy też o pieśni ludowe śpiewano w domach i na spotkaniach studenckich, przy tym do spisu "pieśni studenckich" dodać należy
jeszcze Brygantynę, ToJZbKO nblflb, nblflb, nblllb (Tylko kurz, kurz,
kurz), MaoazacKap (Madagaskar) i tym podobne- jak określa je Szyłow-romantyczno-geograficzne piosenki 6 • Michael
Ben-Cadok w tamizdatowym artykule z 1971 r. uzupełnia repertuar oficjalnych radzieckich piosenek radiowych o "szlagiery",
typu "Jlło60Bh - KOJihi.J;O, a Y KOJihQa Haąana HeT H HeT KOHU:a",
oraz pseudoromantyczne pieśni o budowie socjalizmu, trącające
niekiedy wręcz drwiną (np. "Ey,neT JIIO,U51M cąacThe, l CąacThe Ha
BeKa./ Y CoBeTcKoli BnacTH l C11na BeJIHKa"f. Nie był to z pewlogiczną, alpinistyczną, podróżną, miejską, poetycką,

asT.-cocT. JI.IT. EeJieHhKHH, Moskwa 1990, s. 334). Również Okudżawa niejednokrotnie wskazuje na Wysockiego jako twórcę terminu "piosenka autorska",
przychylając się do wskazanych przez niego granic gatunku.
6
Zob.: JI.A. illHJIOB, c!>eHoMeH Ey;wma OKyO:JICaebl, Moskwa 1998, s. 3.
7
Zob.: M . EeH-Ua,n:oK, Tpy6aoypbl npomue o6cKypaHmoe. 3a.MemKu o coepeMemwu coeemcKoil neceHHou no:nuu, [w:] Mup BblCOZ-fKOzo: HccReooeaHWl
u MamepuaJlbl, Bbm. III, t. l, cocT. A.E. KphiJIOB H B.<l>. W:ep6aKosa, Moskwa
1999, s. 313.
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nością repertuar służący budowaniu więzi, naturalnych i szczerych stosunków, odpowiedni dla spotkań w gronie rodziny czy
przyjaciół, jednak innych piosenek wówczas nie było i nawet nie
zastanawiano się nad tym, czy można śpiewać inaczej&. Dopiero
wydarzenia związane ze śmiercią Stalina, XX zjazdem KPZR i
"odwilżą" , dokonując przewrotu w całej świadomości obywateli radzieckich, znalazły odzwierciedlenie również w kulturze
muzycznej tego okresu, przyczyniając się do powstania gatunku
nazwanego później piosenką autorską.
Początki piosenki autorskiej wiąże się zazwyczaj ze wzrostem aktywności młodzieży miejskiej w latach tzw. odwilży,
kiedy to, po pierwsze, młodzież zaczęła aktywnie zajmować się
sportem, podróżować, jeździć na obozy, co określiło tematykę
pierwszych pieśni oraz środowisko ich funkcjonowania i rozpowszechniania się, oraz, po drugie, nieprofesjonalni autorzy
usiłowali znaleźć alten1atywę dla radzieckiej pieśni masowej ,
zapełnić "muzyczną próżnię", wyrazić nastroje panujące wśród
młodego pokolenia, czemu sprostać nie potrafili oficjalni kompozytorzy profesjonalni. Według Swietłany Rasputiny to właśnie
młodzież -

[.. .] staje się tą siłą społeczną, która utrwala i realizuje nowe wyobraże
nia o miejscu i roli człowieka w społecze11stwie . Liberalna świadomość
radzieckiej młodzieży lat sześćdziesiątych charakteryzuje się poszukiwaniem nowych ideałów, odwróceniem hierarchii wartości , wiarą w
ideę "socjalizmu z ludzką twarzą", a także elementami wolnomyśli
cielstwa, poczucia wolności i nadziel, oczekiwania pozytywnych przemian , optymizmemi - pędem twórczym. Wszystko to doprowadziło
w rezultacie do pojawienia się nowych modeli zachowania 9 .
8

Stan

ś wiadomo ś ci społecznej

tego okresu w tej kwestii doskonale iluJ. Kamburowej: "Wszelka informacja muzyczna, jaką wchłania
łam od dzieci1'1stwa [...] lekko układała się w mojej świadomo ś ci . Zarażałam
się wieloma melodiami , nie zastanawiając się nad ich treścią. Nie znałam INNYCH pieśni. Dorastałam na TYCH i sądziłam naiwnie, że innych być nie
może" (E. KaM6yposa, Ax, zo e Haumu CJI 06a ! .. . , [w:] H ecKOJl bKO CJI 06 mo6eu
EyRamy 0Ky o:>!Caee, «AsTopcKa.H necH.H» 1994, N~ 2 <cneu:BhmycK>, s. 3).
9
c.n. Pacnynma, CatfUGJl bHa MOnJU6at{Ufl coeem c K020 6ap006CK020
oeu:>ICeHLm. <Pu!l o cop cKo- coww!l oZu'lecKuu a cn eKm , [w:] Mup BblCOLfKOZO.. . ,
Bhm . III , t. 2, Moskwa 1999, s. 378.
s trują słowa
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Piosenki tworzone przez studentów lub niedawnych studentów powstawały w akademikach, na obozach i w czasie ekspedycji, przy ogniskach 10 • Dlatego też pojawiły się pojęcia: piosenka
turystyczna, studencka, młodzieżowa, objęte w czasie później
szym -wraz z innymi określeniami -wspólnym terminem
"piosenka amatorska".
Jak pisze Anna Żebrowska:
Do połowy lat sześćdziesiątych piosenka autorska [ ... ] spotykała
nie tylko z gorącym przyjęciem słuchaczy, zmęczonych retoryczną, patistwowotwórczą pieśnią masową, ale i z sympatią krytyków.
Masowy pęd ku występom z własnym repertuarem uznali oni za [ ... ]
rezerwę, z której w razie potrzeby czerpać będzie sztuka profesjonalna. Jednak rosnąca populamość utworów, które- nie poddawane zabiegom cenzorskim - rozchodziły się bardzo szeroko w nagraniach
magnetofonowych 11 , zaniepokoiła czynniki oficjalne. Stało się bowiem
jasne, że bezpretensjonalne śpiewki studenckie i turystyczne [ ... ] utorowały drogę znaczącym- choć ideologicznie niepożądanym faktom
kultury. Jeśli poetyzacja codzienności, cleheroizacja człowieka w balladach Okudżawy "tylko" drażniły, to akcenty rozliczeniowe, obecne
w pieśniach Galicza, nawiązanie do folkloru więziennego przez Wysockiego, krytyka społeczna i kpina z dogmatów wywołały zdecydowaną
reakcję "odgórną''. W rozpętanej z końcem lat sześćdziesiątych nagonce prasowej oskarżono bardów o «szarganie świętości», "chuligatistwo
artystyczne", "oszczerstwo radzieckiej rzeczywistości"... Autorom,
którzy posunęli się najdalej w demaskatorstwie, na długie lata udaremniono funkcjonowanie w legalnym obiegu kulturalnym, część z nich
się

emigrowała 12 •

Główną przyczynę
całego

zastosowanej wobec piosenki autorskiej
ruchu bardowskiego polityki stanowi bezsprzecznie

Zob.: E.A. CasąeHKO, AemopcKaJl necHR, Moskwa 1987, s. 7-8.
W. Nowikow upowszechnienie się nowego nośnika informacji- magnetofonu uznaje za przełomowe dla rozwoju gatunku: "Wejście w życie magnetofonów podważyło monopol władzy na rozpowszechnianie informacji
dźwiękowej, która do tej pory funkcjonowała za pośrednictwem radia, telewizji
i płyt pod surową kontrolą cenzuralno-ideologiczną. Jako jedna z odmian »samizdatu« ukształtował się tzw. mnagnitizdat«. Śpiewających poetów zaczęły
słuchać (i śpiewać) tysiące nie znanych im ludzi w całym kraju" (Bn. HoBHKOB,
AemopcKaR necHR ... , s. 5).
12
Zob.:A. Żebrowska, Portrety z Arbatu, Rzeszów 1991, s. 82-83.
10

11
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ich kontrkulturowaść przejawiająca się - według Rasputiny
-przede wszystkim następująco: l. protestem przeciwko oficjalnie ustanowionym nonnom i wartościom kulturowym; 2.
wysunięciem na plan pierwszy skonkretyzowanej codzienności
zamiast ukierunkowania na globalny projekt rozwoju społeczne
go; 3. propagandąpriorytetu antropocentryzmu; 4. oddzieleniem
sfery życia prywatnego od życia społecznego; 5. praktyczną alternatywą wobec zasad upolitycznionej kultury masowej; 6. tworzeniem nieoficjalnej przestrzeni socjokulturowej 13 •
Sam Okudżawa politykę kulturalną okresu, na który przypadły początki piosenki autorskiej, opisuje w sposób następują
cy:
nie tylko dlatego, że
lub obcy pod względem formy. Był on podejrzany przede wszystkim z punktu widzenia różnorakich racji politycznych i społecznych lub, jak wówczas uważano - ze względów bezpieczeństwa
Ruch ten

był prześladowany; prześladowany

był niezwykły

społecznego 14 •

Spośród

przytoczonych określeń najdłużej i niemalże równoprawnie z pojęciem piosenki autorskiej funkcjonował tennin
"piosenka amatorska". Inna Sokołowa zauważa, iż tendencja do
13
Zob.: C.IT. Pacnynma, CotfUaJlbHa MomuBatfUR ... , s. 377. Warto jednak zaznaczyć, przychylając się do tezy Sokołowej, iż "»kontrkulturowym«
zjawisko to stało się stopniowo, w miarę tego, jak zaczęła przenikać doń
o s o b o w ość dążąca do samowyrażenia . Demokratyczna, przystępna forma
pieśni stworzyła maksymalne możliwości dla samorealizacji osobowości [... ].
Etyczna zasada »wyjątkowości osobowości ludzkiej«[ ...], każdej bez wyjątku ,
wytworzyła ideową podstawę fenomenu piosenki autorskiej" (H.A. CoKorrosa,
A6mopcKaR necHR ... , s. 437).
14
E. 0Ky,D,:>Kasa, l1Hlnep6bl0 c nucameJteM, «CoseTCKa.H KYJihTypa» 1987,
28 anp., s. 4 (za: H. OrapKosa, ABmopcKaR necHR: ucmopuR, coBpe.iwel-mocmb,
6yÓytqee, [w:] Topu3oHmbz KYllbmypbl . C6opHuK JwyttHblX mpyoo6, Bhm. l,
Sankt Petersburg 1992, s. 53). Dymitr Suchariow w swojej antologii pierwszą
znaczącą falę represji wiąże z występem Aleksandra Galicza na festiwalu w
Nowosybirsku, który zbiegł się z wydarzeniami w Czechosłowacji w 1968 r.
Kolejny atak na piosenkę nieprofesjonalną nastąpił w latach osiemdziesiątych.
Jego rzeczywistym powodem było zapewne poparcie rosyjskich bardów dla
polskich przemian, lecz jako pretekst posłużyła informacja w "Prawdzie", iż
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rozgraniczania tych dwóch pojęć zaczyna zaznaczać się dopiero
z końcem lat 80., kiedy to "termine1n »piosenka autorska« zaczę
to określać zjawisko o wyższym (w porównaniu z piosenką amatorską) poziomie ideowo-artystycznym" 15 • Granica tego podziału nadal jednak pozostawała płynna, można wręcz zaryzykować
twierdzenie, iż ulegała dalszemu zacieraniu, co potwierdza wypowiedź J. Niekrasowa z tego okresu: "W gatunku tym tworzą
jego profesjonaliści i jego amatorzy. Mamy tu do czynienia[ ... ] z
różnicąjakości ową, a nie gatunkową. Gatunek jest jeden" 16 •
Kwestię tę wydaje się rozstrzygać pierwszy i zarazem najistotniejszy z wyznaczników gatunku, za jaki uznać należy
"swoisty współczesny synkretyzm" 17 , czyli jedność na płasz
czyźnie utworu elementów różnych dziedzin sztuki. W twórczości Okudżawy, jak i innych poetów pieśniarzy, przejawia się
on głównie w unifikacji roli poety, kompozytora i wykonawcy
akompaniatora. Według wielu badaczy właśnie "ta nierozerwalność, trójjedność słowa, melodii i wykonania, przynależna
jednelnu człowiekowi, stanowi główny wyznacznik piosenki
autorskiej" 18, który zarazem zasadniczo odróżnia ją od piosenki
atnatorskiej. Wagę tego właśnie kryterium podkreśla także jedna
z centralnych postaci związanych z tym gatunkiem- Nowella Matwiej ewa: "Główną cechą piosenki autorskiej jest jedność.
Piosenka autorska to nie tylko muzyka i nie tylko słowa, lecz
jedność [... ], gdzie prawdziwy kunszt rodzi się jedynie z połąpod

Moskwą odbył się

festiwal piosenki amatorskiej, w którym uczestniczyli
z innych miast rosyjskich. A ponieważ impreza nie figurowała w oficjalnym planie kulturalnym zatwierdzonym przez KC KPZR, w odpowiedzi zabroniono organizowania podobnych zlotów i festiwali w ogóle (A. Żebrowska,
Portrety ... , s. 83; AemopcKafl necHfl. AHmO!l02Ufl .. . , s. 287- 288).
15
H.A. CoKOJIOBa, AemopcKa5l necHfl ... , s. 445.
16
Cyt. za: ibidem, s. 446.
17
Zob.: H.M. )l.y6poBHHa, Be'łHbte me.Mbl ucryccmea e !lupuKe XX eeKa
u no:J3Ufl Ey!lama 0KyoxaBbl, [w:] «Ceou no:Jmu'łecKuu MamepuK... ». Hay'ł
goście

Hbte 'łmeHufl, nocBRUJeHHble 75-!lemwo co Oflfl poxoeHUfl Ey!lama 0KyoxaBbl,

Moskwa 1999, s. 9.
18
E.A. CaslJeHKO, AemopcKafl necHfl ... , s. 4.
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·

czenia tych dwóch składowych. Jako trzecie- towarzyszy im
wykonanie" 19 • Podobne stanowisko reprezentuje sam Okudża
wa: "Dzięki trójjedności pieśń staje się głosem osobowości. W
tym właśnie tkwi jej siła" 20 .
Jak słusznie zauważa Nikita Wajnonen, biorąc pod uwagę
omawiane kryterium, większość piosenek amatorskich należałoby nazywać "współautorskimi", tj. powstałymi w wyniku współpracy np. profesjonalnego poety z nieprofesjonalnym
kompozytorem 21 • I mimo iż wraz z ewolucją gatunku termin
, "piosenka autorska" próbowano na tej płaszczyźnie rozszerzyć
na pieśniarzy wykonujących także cudze utwory poetyckie
i kompozycje 22 , wydaje się, iż dla tego typu sztuki najtrafniejsze pozostaje określenie "poezja śpiewana", uznające kryterium
poetyckości, kwestię autorstwa zaś traktujące jako sprawę dnigoplanową Proces ten skomentował również Okudżawa w wywiadzie z 1992 r.:
Wymyślił to kiedyś Wałodia Wysocki: nazwał, wyznaczył gatunek
-"piosenka autorska". Był poetą, tworzył muzykę i wykonywał swoje
wiersze przy akompaniamencie gitary. W ten sposób przywykłem to
pojmować. Ale teraz znaczenie to się rozszerzyło: teraz każdy śpiewa
jący i grający na gitarze cudze wiersze, cudzą muzykę , ale związany z
tym gatunkiem, z tym ruchem, uważa się za przedstawiciela piosenki

19
EeceObl c HoeeJZnoz~ Mameeeeml. l1HTepBbfO sen M. AcKHH , [w:] Mup
BblCOLJKozo ... , Bbrn. IV, Moskwa 2000, s. 428 .
2
Cyt. za: AemopcKafl necHfl. AHmonozufl .. . , s. 27.
21
Zob.: H. Baihwueu, 11 Ataccoeocmb, u Jvtacmepcmeo, [w:] JO.A. AH.n:pees, H.B. BaH:HoHeH, Hauw cruwoeflmf!.!?bllaflnecwi, Moskwa 1983, s. 7.

°

Do zwolenników tej tendencji należy m.in. cytowany Suchariow, który
neguje kryterium trójjedności jako obce rzeczywistej praktyce gatunku i dawno już przez nią zweryfikowane. Przedkłada on definicję piosenki autorskiej,
według której do gatunku tego "należą utwory, które l. przyjęte zostały jako
»swoje« przez Państwo KPA (focy.n:apcTBo KCO), czyli Klubu Piosenki Amatorskiej (Kny6 caMo.LJ:e5ITeJTbl-IOH neCłm), 2. są stworzone i/lub wykonywane
przez bardów". Przy tym przez pojęcie "Państwo KPA" rozumie on "główne
środowisko funkcjonowania piosenki autorskiej" (AemopcKaR necllfl. Allmo;Jo22

zwt. .. , s.

27-28).
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autorskiej. [.. .] I szczęść Boże wszystkim, którzy
tamtej piosenki autorskiej dziś już nie ma23 •

się

tym

zajmują,

ale

Zaznaczyć

jednak należy, że dla samego Okudżawy przyterminu "piosenka autorska", utożsamienie się z nim nie
było sprawą zupełnie oczywistą; miało raczej charakter ugody,
kompromisu, pozwalającego ustanowić jakąś granicę między
twórczością estradową, z jednej strony, i asocjacjami wywoły
wanymi określeniem "amatorski" - z drugiej, co potwierdzają
liczne wypowiedzi poety na ten temat. Warto tu zacytować chociażby fragment Przedmowy Okudżawy, otwierającej antologię
piosenki autorskiej z 1989 r.:

jęcie

Mówiąc

o piosence autorskiej, ludzie mają często na myśli ruch
poetów, kompozytorów, wykonawców i miłośników tego
gatunku. Jednak dla mnie to pojęcie ma konkretne, wąskie znaczenie:
poeci śpiewający swoje wiersze. Zrodziły nas czasy- czasy wszystkich
pamiętnych wydarzeń związanych z demaskowaniem kultu jednostki,
ogromnymi nadziejami na odrodzenie społeczeństwa, na pierestrojkę .
[... ] Poezja przy akompaniamencie stanowiła przeciwwagę dla rozrywkowej piosenki estradowej, dla pozbawionej ducha sztuki, imitacji
uczuć. Pisali ją ludzie myślący dla ludzi myślących. [... ] Żeby oprzeć
się kulturze masowej , potrzeba czegoś poważnego, osobistego 24 •

jednoczący

Jak już zasygnalizowano, za kolejny wyróżnik piosenki
autorskiej należy uznać jej poetyckość, priorytet tekstu nad melodią. W tej kwestii zarówno twórcy, jak i krytycy pozostają
zgodni. Władimir Nowikow stwierdza, iż "dominantę piosenki
autorskiej stanowi tekst poetycki, któremu podporządkowanajest
tak strona muzyczna, jak i styl wykonania. [... ] Również ocena
piosenki autorskiej uwatunkowana jest w pierwszej kolejności
jakością tekstu poetyckiego" 25 . Z tego właśnie względu "twór23

E. 0Ky.rr>Kasa,

" f! HUKOMY HU'Iezo He HaemblBaJl ... " ,

Moskwa 1997,

s. 229.
24
Idem, M y3 blKa iJymu (flpeiJucll.}, [w:] «HanollHUM MY3blKOii cepOlfa>>:
A HmOll02Wl a emopcKou n ecHu, Moskwa 1989, s. 3-4 (za: AemopcKaJl nec11Jl.
AHmOll02UJl ... , s. 27).
25
Brr. HosHKOB, AemopcKaJl necHJl ... , s. 8-9.
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cami piosenki autorskiej są zazwyczaj nie muzycy, lecz poeci" 26 .
Według badacza doskonale ilustruje to twórczość liryczna Okudżawy, który [... ] nie dzieli swoich utworów poetyckich na "pieśni" i "wiersze", ści
ma on w swoim dorobku "po prostu wiersze" i "wiersze-pieśni", przy czym i jedne, i drugie w równej mierze należą do
profesjonalnej poezji. [... ] Zdarzały się wypadki, kiedy na wieczorach
literackich Okudżawa nie śpiewał, lecz deklamował swoje wiersze, bę
dące zarazem pieśniami i posiadające me1odię 27 .
ślej mówiąc,

Ten punkt widzenia podziela Sokołowa, opierając swoje
tezy na wypowiedziach najbardziej uznanych twórców z kręgu
piosenki autorskiej. Badaczka twierdzi, iż "we współzależności
części składowych piosenki autorskiej tekst-muzyka-wykonanie
górę bierze podstawa tekstowa. Autorzy pieśni odrzucają poję
cie tekst, nalegając na używanie terminów wiersze,poezja" 28 . Na
poparcie tego stanowiska Sokołowa przytacza fragmenty dyskusji na łamach czasopisma «He)J,emm, której uczestnikami byli
m.in. Aleksandr Galicz, Michaił Anczarow i Julij Kim 29 .
Sam Okudżawa zajął takie stanowisko już na początku
drogi twórczej, ustanawiając tym samym hierarchię wartości
całego nowo formującego się gatunku. W wywiadzie z 1962 r.
poeta powiedział: "Nie jestem ani kompozytorem, ani śpiewa
kiem, ani gitarzystą [... ], piszę wiersze [... ]. To jest dla mnie
najważniejsze" 30 . W innych wypowiedziach na ten temat tak
I>ynyąescKHH, B. <l>oMHH, KpamKuii MY3btKaJZbHbLii c/loeapb ÓITfl
Leningrad 1988 (za: Bn. HoBHKOB, op . cit., s. 8).
27
811. HoBHKOB, Ey.7am 0KyÓ.Jicaea, [w:] AemopcKwt necmł, Moskwa
2000, s. 39.
8
" 11.A. CoKonosa, AemopcKafl neCHfl ... , s. 430.
29
A. Galicz: "Myślę, że tworzenie pieśni takiego typu należy rozpatrywać
jako zjawisko literackie. [ .. .] Najlepsze z naszych pieśni są interesujące przede wszystkim jako wiersze [... ]. Jest zupełnie oczywiste, jak ogromny ładunek
niesie w podobnych pieśniach słowo, jak ważny jest w nich jednolity styl poetycki"; M. Anczarow: "To po prostu pewna fonna ustnej poezji" (za: 11.A. CoKonosa, AemopcKafl necHfl .. . , s. 430).
30
E. OKyJ:J)Kasa, «J! HuKaMy. .. »,s. 29.
26

lO.
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opisywał początki swojej twórczości: "Nigdy nie pisałem pieśni:
zawsze pisałem wiersze i czasami te wiersze leżały i 5, i l O lat,
a potem nagle przypadkowo zachciało mi się do niektórych z
nich wymyślić melodię [... ] i wtedy powstawała pieśń"; "była
[... ] potrzeba niektóre swoje wiersze nie po prostu czytać, lecz
troszeczkę deklamować, a jeszcze lepiej -do muzyki" 31 •
Jednakże nowy sposób wykonywania własnych utworów
poetyckich przez Okudżawę (nazwany przez Bieniedikta Sarnowa "nową formą egzystowania poezji rosyjskiej" 32 ) wywołał
lawinę krytyki przede wszystkim ówczesnych przedstawicieli
świata muzyki, jego niecodzienność zaś została przyjęta przez
decydentów od kultury jako coś niezrozumiałego, a więc -niebezpiecznego. Poeta wspominał:

Kompozytorzy mnie nienawidzili, gitarzyści mną pogardzali, woczas z jakichś powodów byli na mnie obrażeni[ ...], rady artystyczne bały się tych pieśni i odrzucały je[ ... ], nowy gatunek był dla
wielu niezrozumiały, obcy[ ... ]. Teraz pojmuję, że te pieśni były bardzo
niezwyczajne, po tym co śpiewaliśmy zwykle[ ... ], zaraz po Rozkwitały
jabłonie i grusze nagle wyszedłem i zaśpiewałem swoje smutne, przygnębiające pieśni[ .. .]. Komuś wydało się to niebezpieczne33 .
kaliści cały

Negatywną kampanię,

skierowaną przeciw Okudżawie,
dopiero zapewnienie Pawła Antokolskiego w jednej z
wypowiedzi prasowych: "Uspokójcie się! To nie pieśni- to po
prostu sposób wykonania własnych wierszy" 34 . Słowa sędziwego
już wówczas uznanego poety klasyka posłużyły za swoistą gwarancję i - jak potwierdza Okudżawa- sytuacja się uspokoiła.
Przyjmując zatem, iż działalność Okudżawy, jak również pozostałych poetów-pieśniarzy, zmierzała (w wyniku zmiany przyjętego sposobu traktowania odbiorcy) do poszukiwania nowych
przerwało

31

Ibidem, s. 68, 36.

E. CapHOB, 3By'łaUJee CJIOBO, [w:] idem, «Ecflu 6bl JlyutKUH JICUJI
», Moskwa 1998, s. 407.
33
E. 0Ky,n:>Kasa, «51 HUKOMy. .. »,s. 37-43.
34
Ibidem, s. 182.

32

BpHMfl ...
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B Haute

dróg prezentacji lirycznej, warto zacytować wypowiedź innego
słynnego twórcy z kręgu piosenki autorskiej- Julij a Kima, który istotę zjawiska komentował następująco:
pieśni to te, w których można odnaleźć osobWydrukowane w formie wierszy nasze pieśni
wiele tracą, one koniecznie powinny brzmieć. Tym niemniej mamy do
czynienia z poezją, ponieważ i wątek, i rym, i rytm, i melodia służą
przede wszystkim wyjawieniu sensu. Jest to jednak szczególna, pie ś 
niowa poezja, której obraz jest równocześnie muzycznym i słownym .
Oto dlaczego mówię o niepodzielnej całości. Właśnie ona jest naszym
środkiem wyrazu 35 .

Najlepsze z naszych

liwą niepodzielną całość .

W podobny sposób tłumaczyli genezę takiej właśnie formy
prezentacji swojej twórczościGalicz ("Jestem poetą. Piszę swoje
wiersze, które tylko udają pieśni , a ja tylko udaję , że je śpie
wam") i Wysocki ("To nie są pieśni - to wiersze przy akompaniamencie gitary. Czynimy to, aby lepiej odbierany był tekst") 36 .
Sokołowa akcentuje, iż właśnie w celu podkreślenia specyfiki gatunkowej piosenki autorskiej, a zarazem uwzględnienia
znaczenia tekstu w tym gatunku, zostały wprowadzone poję
cia: "poezja pieśniowa" , "poezja śpiewana" i bodaj najbardziej
adekwatne 37 - "piosenka poetycka" 38 . Ten aspekt trafnie podsumowuje w jednej z prac Leonid Bielieńki:
W piosence autorskiej taka organiczność nosi także miano naturali szczerości brzmienia SŁOWA . Tak, jednak SŁOWA. Taka jest specyfika tego kierunku w sztuce. A zatem słowo "autorska" oznacza w tym
kontekście OSOBI STA, a słowo "pieśń" BRZMIĄCA PO EZJA lub szerzej
ności

- SŁOWO ŚPI EWAN E 39 •

35

Cyt. za: BoJb.Me.MCJl Ja PYKU, opyJbJl! ... , s. 12.
Cyt. za: E eceobl c Hoeemwu Mameeeeou ... , s. 428 .
37
Ostatnie z przytoczonych określeń Sokołowa przypisuje Weronice Dolinie, która podkreśla, że w odróżnieniu od pozostałych terminów (zniżających
poezję do poziomu pieśni) pojęcie "piosenka poetycka" podnosi pieśń do statusu poezji (l,1.A. CoKoJiosa, AemopcKaJl necHR ... , s. 433).
38
Zob.: 11.A. CoKoJiosa, op. cit., s. 432- 433.
39
BoJbMe.NtCJl Ja PYKU, opyJ bJl! ...' s. 341.
36

37

Sokołowa - w świetle przytoczonych wypowiedzi nie bez
racji- konstatuje, iż można "dopuszczać istnienie piosenki autorskiej w ramach poezji. Poetycka dominanta sytuuje piosenkę
autorską w systemie gatunków poetyckich"40 •
W piosence autorskiej obok niepodważalnego prymatu
słowa wystepuje jednak organiczne zespolenie tekstu, melodii
i wykonania, co ma służyć głównie ustanowieniu naturalnego
kontaktu z odbiorcą. Znaczenie tego właśnie aspektu podkreśla
m.in. Jurij Malcew, wskazując najego szczególnąrolę w sytuacji
społeczno-politycznej w Związku Radzieckim tego okresu:

Kontrola nad wszelkim twórczym samowyrażeniem i naciski wła
dzy na osobowość twórczą, pozbawiające ją możliwości korzystania ze
współczesnych środków kultury masowej, zwracają sztukę ku homerowskim, prehistorycznym formom, ku twórczości ustnej. Twórczość
taka ma zresztą swoje zalety. Rodzi ona prawdziwie bliskie stosunki,
sprzyja jednoczeniu ludzi oraz odnawianiu naruszonych naturalnych
związków międzyludzkich i jest właściwie wywołana potrzebą takiego
właśnie kontaktu. W panujących w społeczeństwie dwulicowości i fał
szu, w wypaczonym podwójnym życiu, kiedy kłamstwo staje się społecznie pożądaną formą postępowania, ludzie odczuwają silną potrzebę
odejścia od oficjalnej, fałszywej "pokazówki" w niedostępny dla wła
dzy swój podziemny, zaciszny światek, gdzie można pozostać sobą41 •
Wychodząc z tego założenia, nietrudno ustalić kolejne wyznaczniki gatunku: znaczenie intonacji autorskiej, osobisty charakter twórczości oraz "kryterium szczerości, otwartości".
Zagadnieniom intonacji autorskiej poświęcali wiele uwagi zarówno sami twórcy, jak i badacze gatunku, jednomyślnie
uznając to kryterium za jeden z głównych obok wymienionych - wyznaczników piosenki autorskiej. Ni kita Wajnonen
stwierdza: "śpiew [... ] to nie jedynie brzmienie głosu, lecz jak

40

H.A. CoKonosa, op. cit., s. 434.
lO. ManbQeB, MeHecmpeJiu, [w:] Mup BblCOZfKOzo: HccfleiJoeaHufl
u MamepuaJlbl, Bbiii. III, t. l, cocT. A.E. Kphmos H B.<I>. lll,ep6aKosa, Moskwa
1999, s. 296.
41
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gdyby »brzmienie« w pełni całego człowieka", a dla piosenki
autorskiej "efekt ten jest o tyle istotny, iż zasadniczo można ją
oceniać tylko na podstawie żywego wykonania, bardzo trudno
zaś - według nagrania" 42 • Pogląd ten podziela Boris Sawczenko, który uważa piosenkę autorską za "mniej niż inne nadającą
się do nagrań i odtwarzania, gdyżjej paleta muzyczna nie jest tak
wyrazista, jak w piosence estradowej,jej główne zaś osobliwości
to odczuwalna obecność autora i efemeryczność, niepowtarzalność wykonania" 43 . Istotne przy tym, iż w większości wypadków
piosenka ta traci swe walory nie tylko w procesie obróbki mechanicznej, ale także podczas wykonania w innej niż autorska
interpretacji. Uwidoczniło się to w dużej mierze właśnie na przykładzie pieśni Okudżawy, o czym sam poeta wypowiadał się w
sposób następujący:
Do moich wierszy próbowali pisać muzykę profesjonalni kompozytorzy i każdy komponował wspaniałą muzykę. Ale niestety, nie zawsze ta muzyka współgrała z wierszami, dlatego wszystko to kończyło
się fiaskiem 44 .

Do takich wypadków należą m.in. aranżacja utworów Okuprzez kompozytora i przyjaciela poety- Matwieja Błante
ra, czy też przyjęta przez słuchaczy bez entuzjazmu płyta z repertuarem Okudżawy w opracowaniu zawodowych kompozytorów
i artystów z 1966 r. 45
Zdając sobie sprawę z całej niedoskonałości swego przygotowania muzyczno-wokalnego, Okudżawa miał jednak peł
ną świadomość roli, jaką odgrywa w kontakcie wykonawcasłuchacz autorska interpretacja utworów, o czym świadcząjego
wypowiedzi podczas wieczorów autorskich:
dżawy

42

H. BaH:HoHeH, H Macco6ocm& ... , s. 20.
E. Cas'-IeHKO, A6mopcKaJl necHJl ... , s. 5.
44
E. 0Ky.Z:J,)Kasa, «Jl HUKOMy... », s. 69.
45
Zob.: JI.A. llhmos, H3 ucmopuu 36YK03anuceu Ey!lama 0KyO:JłCa6&l,
43

[w:] «C6ou

no3mu'łeCKutl MamepuK ... »,

s. 14-25.
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Rzecz w tym, że wykonuję swoje wiersze. I być może pod wzglę
dem wokalnym ustępuję wielu wykonawcom, ale wiem, że wykonuję
je lepiej niż ci wykonawcy[ .. .]. Wnoszę w to swoją intonację, odpowiadającą temu, co piszę. [... ] Mającym wspaniałe możliwości wokalne,
przepięknie sobie akompaniującym lub do pięknego akompaniamentu
śpiewającym profesjonalistom brakuje jednego drobiazgu- mojej autorskiej intonacji. To nie jest zwykła piosenka- to wiersze46 •
Otóż

nie kunszt wykonania jest sprawą pierwszoplanową,
lecz- jak już powiedziano- przesłanie, treść. Dlatego słusz
nie zauważa Sawczenko: "[ ... ] przy ocenie głosu wykonawcy
niemal zawsze za najważniejszą uważa się jego barwę, tembr.
Nie siła i skala głosu, lecz jego oryginalność, piękno, niepodobieństwo do innych są miarą sukcesu (oprócz samej pieśni,
oczywiście)" 4 7 • W związku z tym krytyk znajduje dla tego zjawiska określenie "śpiew tembralny", do najbardziej zaś typowych
jego przedstawicieli zalicza właśnie Okudżawę, a ponadto Matwiejewą i Wysockiego 48 •
Z kryterium intonacji autorskiej korelują dwa kolejne, wymienione już wyznaczniki gatunku - "kryterium szczerości"
i osobisty charakter twórczości, które to cechy również zasadniczo odróżniają piosenkę autorską od estradowej. Jak zapewnia
nas Sawczenko, "autentyczna szczerość, pełen zaufania stosunek
do słuchacza" wynikają z tego, iż piosenka autorska "ukierunkowana jest nie na przypadkowy krąg ludzi, lecz na konkretnego
człowieka, osoby o tych samych poglądach", przy tym "obowiązkowa obecność autorskiego »ja«, jasno wyrażona osobista postawa - to rękojmia najkrótszej drogi do serca każdego
słuchacza" 49 . Umiejętność odnalezienia tej drogi jest dla tego
gatunku o tyle istotna, iż jego twórcy- zdaniem Bieleńkiego
- "oprócz typowo estetycznej pełnili w epoce zastoju funkcję
46

6. OKy.LvKaBa, op. cit. , s. 64, 232.
6. CaBąeHKO, op. cit., s. 6.
48
lbidem.
49
Ibidem, s. 5.
47
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bardziej istotną - ochrony życia duchowego" 50 . Dlatego też
w piosence autorskiej "jak nigdzie indziej wymagana była wierność cech osobistych człowieka tym przekonaniom i ideom, które niósł on widzom i słuchaczom w swoich pieśniach. [... ]W piosence autorskiej człowiek z gitarą nie ma prawa stwarzać jakiejkolwiek pozy. Może być tylko tym, kimjest w rzeczywistości" 51 •
A powinien być -według Sawczenki - "przede wszystkim [... ]
indywidualnością, tj. nie tylko wykonawcą, lecz człowiekiem o
głębokim i określonym światopoglądzie, bogatym wewnętrznie,
interesującym dla innych ludzi" 52 •
Do tego grona ludzi i twórców niewątpliwie należał Okudża
wa, zaś o autentyczności jego sztuki świadczą słowa, powtarzane
niejednokrotnie podczas wywiadów i spotkań autorskich:
Zadanie artysty polega na tym, aby dostępnymi środkami opowieo sobie, wyrazić siebie, podzielić się swoimi wrażeniami o otaczającym świecie. Żadnych innych zadań stawiać on sobie nie może. [... ]
Piszę dla siebie. Ale wtedy, gdy sprawy, które mnie zajmują, moje osobiste, wzbudzają zainteresowanie określonego kręgu słuchaczy, wtedy
uważam, że osiągnąłem jakiś sukces. [... ] Oczywiście w którejś chwili
trzeba umieć się zatrzymać. Kiedy poczułem, że zaczynam tworzyć pod
publiczkę, przestałem się tym zajmować. Przestałem, ponieważ zaczyna się rzemiosło, zaczyna się zwyczajna estrada, która sprzeczna jest z
tym gatunkiem5 3•
dzieć

Na omawiane aspekty piosenki autorskiej jako te wyróżniki
stylu autora Modlitwy, które zapewniły mu populamość w drugiej połowie lat 50., zwraca uwagę równieżGalina Bieła:
Szczególnie ważny z punktu widzenia etyki i poetyki Okudżawy
jest jego stosunek do odbiorcy. Od początku w sposób intuicyjny pragnął identyfikować się ze swoim audytorium. [ ... ] Kiedy się pojawił,

50

Bo3bMe.MCJl 3a pyKu, iJpy3bJl! ... , s. 11.

51

Ibidem, s. 9.

52

E. CasąeHKO, op. cit., s. 4.

53

E. OKy_n)l(aBa, «Jl HuKaMy. .. », s. 61, 60.
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Okudżawa zaskoczył

wszystkich intymnością kontaktu ze słuchaczem.
bohatera lirycznego i autora, bohatera i słuchacza.
Zaimek "nas" ("nasze", "nam"), pomnożony przez liryczną intonację,
stwarzał wrażenie włączenia słuchacza w opowieść 54 •
Podkreślał jedność

Jako ostatnie z podstawowych kryteriów piosenki autorskiej
na uwagę zasługuje współistnienie w ramach gatunku silnych
tradycji ludowych i aktualności dziejowej, dzięki czemu piosenkę tę przyjęto nazywać niekiedy współczesną formą twórczości
ludowej 55 .
Określenia piosenki autorskiej jako odmiany współczes
nego folkloru nie przyjmuje cytowany już wielokrotnie Sawczenko, twierdząc, iż taki punkt widzenia pojawił się w wyniku
pomieszania pojęć, skutkiem czego - o czym już nad1nieniono
- terminy "piosenka amatorska" i "autorska" były traktowane
synonimicznie. O ile określenie to można zastosować do charakterystyki twórczości amatorskiej, o tyle - zdaniem Sawczenki- główne wyróżniki twórczości ludowej, jak anonimowość,
przekaz ustny i wielowariantowość, przeczą istocie piosenki
autorskiej 56 • Zgadzając się z twierdzeniem, iż rzeczywiście trudno nazwać folklorem sensu stricte twórczość autorów formatu
Okudżawy, nie można jednakże negować obecności w jego poezji widocznych analogii z folklorem. Nie jest słuszna m.in. teza,
że wielowariantowość utworów jest wyłącznie domeną folkloru.
Pogląd ten ilustrują przedstawione poniżej wybrane przykłady
modyfikacji utworów Okudżawy, zaobserwowane na podstawie
porównania tekstów poetyckich i ich wykonania wokalnego 57 :
r.A. :OenaH, Teop'łeCmBO Ey!lama OKyO:JłCaBbl B KOHmeKcme uoeu
MM. EaxmuHa, [w:] Ey!lam OKyiJ:JłCaBa: ezo Kpyz, ezo BeK. MamepuQ!lbl Brnopau Me:JłCOyHapoorwu Hay'łHOu KOHpepeHlJUU 30 HOR6pR- 2 oeKa6pR 2001 z.
llepeoe.nKuHo, Moskwa 2004, s. 62, 64, 65.
55
A. Żebrowska, Portrety ... , s. 82.
56
Zob.: E. CastJeHKO, op. cit., s. 4-5.
54

Nagrania piosenek oznaczone symbolem ~ cytowane są wg: Bułat
(CD), Polskie Radio SA, Warszawa 2000; interpunkcja i zapis graficzny nagrań własny.
57

Okudżawa. Poezja śpiewana
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***n

***
bbJCTpO MOJIO)I,OCTb npOXO)I,HT,
)I,HH

C'łaCTJII1BhiC

Kpa,li,CT.

4TO Ha3Ha'łCHO CY,ll,b60JO

bb!CTpO MOJJO,li,OCTb npOXO,li,HT,
)I,HH

C'łaCTJJHBbie

Kpa,ll,eT.

4TO Ha3Ha'łeHO CY,ll,b60IO -

-

o6.sl3aTCJibHO CJIY'łHTC.ll :

o6513aTCJibHO CJJY'łHTC.II:

TO

n11

TO JJH caMoe npeKpacHoe

caMoe npeKpacHoe
TIOCTY'łHTC.ll,

B OKOlliKO
TO

n11

caMoe HanpacHoe

HY CGJ\'/Oe npeKpaCHOe B OKOlliKO
nocry'łHTC.ll ,

TO JJH caMoe uanpacłloe

B 06b.IITI151 yna)I,CT.

HY cat~we HanpacHoe B o6b51TH51 yna)l,eT.

TaK He )l,enaihe )!{ 3anacoB

Hem , He )l,enaiiTe

113 JIJ06BH H )I,06pOTbl

H3 JIJ06BH H )I,06pOThl

3anacoB

H npo ąepHbiH ,li,CHb

li łta ąepHh!H ,li,CHh rp.ll,li,Yil.IHH

rp.ll,li,YUVłH He Komne

He KOTIHTC MHJJOCep,ll,he:

MHJIOCCp,ll,bC:

npona,ll,eT HH 3a TIOHIOlliKY

npona)I,CT HH 3a TIOHIOlliKY

HY coece.M HU 3a noHIOUlKY Baure

Ballic ropbKoe ycep,ll,he,

rophKoe ycep,ll,he,
HOl~ble

n.llryT paHHHe MOPil.IHHhi

JJHYT

OT HanpaCHOH cyeTbl.

J/.R2ym C6e.JJCUe .HOpU/UHbl OT

MOpll.IHHbl

HanpaCHOH cyeThl.

)l(anb, 'łTO MOJIO)I,OCTb

)l(anb, 'łTO

MCJibKHyJia,

)!(aJJb,

)!(aJib,

'łTO

CTapOCTb KOpOTKa.

'łTO

IOHOC111b npOJJemeJJa,
CTapOCTh KOpOTKa .

Bce Tenepb KaK Ha na,li,OHH:

Bce Tenepb KaK Ha Jia)l,oHn:

no6 B nory, ,ll,yura

no6 B nory, ,ll,yllia B

Ho 3aTo y)!{e He 6y,ll,eT

YlliH6ax ...

6yoem HH 3ara)l,oK, HH oum6oK -

Ho 3aTo y)!{e He 6y,ll,eT

TOJlbKO pOBHa.ll ,li,Opora

HH 3ara)I,OK, HH OlliH60K -

00p02a )1,0 TIOCJie)I,Hero 3BOHKa.

B YlliH6ax .. .

uuKozoa y:JJCe ue
n10JibKO p06HWI

TOJibKO pOBHa.ll )],Opora
)1,0 nocne,li,Hero 3BOHKa.

EyMaJICilblU conoamuK

EyMaJICHblU CO/lOamuK

n

0)1,HH COJI)I,aT Ha CBeTe )!(HJJ,

(Do utworu została włączona

KpaCHBb!H H OTBa)!{HhiH,

jako przedostatnia strofa)

HO OH HrpylliKOH ,ll,eTCKOH 6hiJJ :

A

Be,ll,h 6biJJ COJJ)I,aT 6yMa)!{Hb!H.

ne THxoii )!(Jł3HH )!{a)!{)l,an,

OH cy,ll,h6y CBOIO KJI51H51,

H BCe npOCHJJ: OrH.ll! OrH.ll!
OH nepe,ll,ęJJaTh MHp xoTeJJ,

3a6bJB, 'łTO OH 6yMa)!{HbiH.

'łT06 6hiJJ C'łaCTJJHBhiH Ka)!{)l,b!H,
a CaM Ha

HHTO'łKe

BHCeJJ:

Be,ll,b 6h!JI COJI)I,aT 6yMa)!{HhiH.
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OH 6hiJI 6bi pat~: -B oroHb 11 B JJ:hiM,
3a nac nom6HyTh JJ:Ba)!(Jihi,
HO OOTeruaJIHCb Bbl Ha):( HHM:
Be):(b 6hiJI COJI):(aT 6yMa)!(HbiH.

He JJ:OBepSinH Bbi eMy
CBOHX CeKpeTOB Ba)!(HbJX,
a no'łeMy?

A

noToMy,

'łTO 6bJJI COJI):(aT 6yMa)!(HbiH.

B oroHb? Hy '!TO)!(, 11):(11!

l1t~:erub?

l1 OH mamyn OJJ:Ha)!(JJ:hi,
11 TaM cropeJI OH Hl1 3a rporn :
Be):(b 6bin COJI):(aT 6yMa)!(HbiH.

Należy żauważyć, iż

kategoria przekazu ustnego nie zanika tu zupełnie; jej wpływ ulega jedynie zawężeniu. W dobie
powszechnego zapisu informacji, zarówno w formie druku, jak
i dźwięku, prawdopodobieństwo zniekształceń pierwotnego wariantu tekstu słabnie, jednak ze względu na rozpowszechnianie
-jak w przytoczonych przykładach- wersji utworów zmienionych przez samego autora (celowo bądź nieświadomi e, wielokrotnie i różnorodnie 58 ) czynnik ten w dużej mierze pozostaje
zasadnym kryterium gatunku piosenki autorskiej.
Co się zaś tyczy kryterium anonimowości, Sawczenko sam
przyznaje, iż "na początkowym etapie problem autorstwa nie
bardzo zajmował twórców" 59 , komentując mylne przypisanie autorstwa cudzych piosenek najbardziej znanym przedstawicielom
gatunku. Oczywiście takie wypadki stanowiły rzadkość, jednakże nie 01ninęły i twórcy formatu Okudżawy: "[ ... ] otrzymałem
list z miasta Kirowa, w którym pewien robotnik napisał mi, że
Sam Okudżawa w jednym z wywiadów tłumaczy to w sposób następu
"Melodia [zmienia się- przyp. A.U.-P.] ponieważ nie zapisuję nut, nie
znam nut i w zależności od nastroju w jakimś stopniu zmieniam melodię [...].
Co zaś tyczy się słów - istnieje kilka wariantów, wypróbowuję je: czasami
mam ochotę śpiewać ten wariant, czasami inny" (.6. 0Ky,n;)l(asa, «fl HUKOMy. .. »,
s. 73).
59
.6. Cas'leHKO, op. cit., s. 5.
58

jący:
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słyszał na taśmie moje pieśni, że bardzo mu się one spodobały,
szczególnie spodobało mu się l O piosenek - przytacza listę i żadnej mojej pieśni. Tak, wtedy przypisywało mi się wszystko
[... ].Na dodatek wielu w Rosji przez długi czas myślało, że Okudżawa to kobieta" 60 wspominał poeta.
Ze względu na sferę bytowania (ośrodki miejskie) piosenkę autorską określa się niekiedy także mianem "folkloru inteligencji miejskiej". W tym wypadku również Nowikow wskazuje
na pewne nadużycie , dotyczące słowa "folklor", uzasadniając ,
iż przez pojęcie folkloru rozumiana jest twórczość kolektywna,
której jawne przeciwstawienie stanowi indywidualny charakter
piosenki autorskiej 61• W drodze kompromisu można tu jednak
przychylić się do wniosku Okudżawy, iż folklor inteligencji
miejskiej to "określenie umowne [... ] i jest jakaś racja w tym
[... ], że może istnieć taki właśnie folklor" 62 • Warto dodać, iż interesującą i nie pozbawioną racji argumentację kolektywności jako
zasadnego kryterium piosenki autorskiej sformułował cytowany
już Malcew, twierdząc, iż śpiewający poeci wyrażają uczucia
i kierunki zainteresowań społeczeństwa, znajdując dla nich najtrafniejszą formę wyrazu. Z tego właśnie względu, jak również
poprzez ukierunkowanie na współudział odbiorców, indywidualna twórczość poetów-pieśniarzy nosi w pewnym sensie charakter kolektywny63 • Należy przyznać, iż recepcja twórczości poety
w Związku Radzieckim Qak i poza jego granicami) jest niepodważalnym dowodem tezy Maicewa z pieśniami Okudżawy
identyfikowały się trzy pokolenia ludzi, były one śpiewane w całym kraju, nie tracąc absolutnie nic ze swej indywidualności.
Sam poeta niejednokrotnie wskazywał właśnie twórczość
ludową jako ·swego głównego nauczyciela gatunku. Nie dziwi
więc fakt, iż na płaszczyźnie poetyki pieśni Okudżawy analogie
60

D. 0KyJ::t;:>KaBa, «fi HUKO.My .. . », op. cit., S. 37.
Bn. HoBHKOB, AemopcKaJl necHR ... , s. 9.
62
b . 0KyJl;:>KaBa, «fi HUKO.My... »,S. 210.
63
Zob.: 10. MaJihUeB, MeHecmpe.Jlu ... , s. 298.
61
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z folklorem uwidaczniają się w sposób częsty i niekamuflowany, przejawiając się głównie w nawiązaniach do jego gatunków
i stylistyki. Znaczenie kwestii zapożyczeń gatunkowych trafnie
podsumowuje jeden z badaczy: "Piosenka autorska skłania do
refleksji nad tradycjami romansu miejskiego, nad czastuszką,
kozackimi pieśniami kawaleryjskimi [... ], nad byliną, pieśniami
okresu rewolucji i wojny domowej, pieśniami lat trzydziestych"64 .
Podobnie rzecz 1na się w odniesieniu do stylistyki tych pieśni Okudżawa stosuje w swej twórczości lirycznej cały arsenał środ
ków i figur typowych dla poetyki ludowej - od stałych epitetów,
poprzez porównania, hiperbole, litoty, paralelizmy rytmiczne i
składniowe? alegorie, tautologie, powtórzenia i refreny po ludową frazeologię i przysłowia65 •
Warto w tym 1niejscu zatrzymać się jeszcze nad pewny1n
istotnym powiązaniem jego piosenki autorskiej z twórczością
ludową. Wajnonen łączy istotę piosenki autorskiej z jedny1n z
gatunków folkloru - dumą:
Folklor- to mądrość narodu, skarbnicajego doświadczeń. Jest w
folklorze gatunek "duma". Jednak słowo to nie oznaczajedynie gatunku. Zawiera się w nim całe sedno ludowej pieśni i poezji. I współczesne
piosenki autorskie to w przeważającej mierze dumy. Pisząje ludzie myślący, którzy śmiało zagłębiają się w problemy swoich czasów66 .
Tezę tę

potwierdza

wypowiedź

samego

Okudżawy,

również określa piosenkę autorskąjako "pisaną

ślących

dla ludzi

który
przez ludzi my-

myślących" 67 •

64

H. BaifHOHeH, l1 Maccoeocmb ... , s. 18.
Zagadnieniom tym poświęca wiele uwagi l. Sokołowa (zob. np.
Yl. A. CoKonosa, <1>oflbK!lopHaR mpaÓW-JUR e !lupuKe E. OKyO:JłCaBbl, [w:] «Ceou
no3mu'łecKuu MamepuK ... », s. 33 -41), dlatego też nie będziemy szerzej zajmo65

wać się tą kwestią.

H. BaH:HoHeH, l1 Maccoeocmb ... , s. 28. Autor używa tu co prawda okre«CaMo)l,e5lTeJihHhie necmm, jednak przypuszczając, iż jest to jeden z
przykładów synonimicznego ujęcia terminów «CaMo)l,e5lTeJihHa5l rrecH5l» i «aBTopcKa5l necH.SI», na potrzeby tłumaczenia przyjmujemy określenie "piosenki
autorskie".
67
A. Żebrowska, op. cit., s. 105.
66

ślenia
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W kontekście dumy została poruszona także kwestia aktualdziejowej piosenki autorskiej. Bieleńki stwierdza:

ności

Jako jedna-z nieodłącznych cech gatunku jawi się jego dokumenZnaczna część piosenek autorskich przedstawia jak gdyby migawkowe zdjęcia czasu, na których utrwalone są konkretne realia: warunki, sytuacja, konflikty i - oczywiście- stany duchowe człowieka:
radość i spokój, ból i trwoga. Będąc osobistymi, pieśni te [... ] tworzą
wiemy obraz określonego okresu życia społecznego, wyraźnie odnotowując jego słabe strony68 •
talność.

Mówił

o tym i Okudżawa: "Spotykamy s1ę z niedoskonałościami życia, ono nas rani, my krzyczymy. Oto, czym jest
twórczość" 69 • Stąd też tak częste u poety reminiscencje związane
z bliskimi mu miejscami pobytu, wśród których szczególne miejsce zajmuje jego "mała ojczyzna"- Arbat, stąd obrazy wojennej
niedoli, własne tragiczne doświadczenia - zarówno frontowe,
rodzinne, jak i późniejsze, spowodowane losem niepokornego artysty, stąd wreszcie pragnienie swobody, walka o ludzką
godność i szacunek dla indywidualności, marzenia o renesansie
prawdziwie ludzkich wartości i uczuć: szczerości, przyjaźni, miłości, stąd wreszcie deheroizacja, a zarazem apoteoza Człowie
ka, pisanego przez dużeC-z jego małym-wielkim światem
codziennych spraw. Wymienione motywy nie wyczerpują oczywiście bogatej i różnorodnej tematykijego poezji- zagadnienia
te będą przedmiotem szczegółowej analizy w kolejnych rozdziałach niniejszej rozprawy, tu natomiast na potwierdzenie związ
ków folkloru i dokumentalizmu w poezji Okudżawy zacytujmy
w całości jeden z utworów, ukazujących, jak doskonale potrafił
on łączyć współczesną problematykę z ludową poetyką:
lllrra BOHHa K TOMY Eepmmy,
llieJI COJI,IJ;aT Ha TOT .6eprrHH.
MaryrnKa, He nrra'łh no ChiHy:
y Te6jl cąacTJIHBhiH ChiH.
68

B03bMe.MCJl 3a PYKU, opy3bJl! ... ,

69

.6. OKy,IJ;)I(aBa, «Jl HUKaMy... », s. 55.

s. 194.
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Wen He Me.uneHHO, He 6hiCTpo,
He )l(aJieJI COJI,UaTCKlłX HOr.
MaryuiKa, y.uapwn BhiCTpen,
noKatmync.H TBOH ChiHOK.
OnpoKimync.H Ha cnwHy
Ił 3aCThiJI Cpe.Ulł OClłH ...
MarywKa, nonnaqh no Chmy:
y Te6.H cąacTnlłBhlH ChiH.
(qHA, 108)

Na zakończenie tych rozważań warto chyba przytoczyć
jeszcze klasyfikację piosenki autorskiej, uwzględniającą wszechstronność tego zjawiska (w aspekcie kulturologicznym, społecz
nym itd.), zaproponowaną przez Sokołową. Według badaczki
piosenka autorska stanowi:
na poziomie kulturologicznym - "zjawisko trzeciej kultury" (w odróżnieniu od kultury tworzonej przez profesjonalistów i od folkloru);
na poziomie bytowo-ideowym - "drugą sztukę śpiewaną''
(w odróżnieniu od oficjalnej pieśni);
na poziomie społecznym - piosenkę "niepodlegającą kontroli i cenzurze", "niezależną", "zabronioną przez cenzurę",
"samorodną'', "samodzielną''; "radziecki >>Underground«",
"podziemny, nieoficjalny folklor pieśniowy";
na poziomie emocjonalnym- piosenkę osobistą, między
ludzki dialog, obnażenie duszy;
na poziomie muzykologicznym -jedną z odmian "muzyki
miejskiej";
z punktu widzenia historii sztuki- "teatr jednego aktora";
z punktu widzenia estetyki - piosenkę kameralną;
z technicznego punktu widzenia (poprzez analogię do pojęcia "samizdatu") - "magnitizdat" ("kulturę magnetofonową", "twórczość magnetofonową'') 70 •

Zob. : M.A. CoKonosa, A6mopcKClJl necml ... , s. 435-439. Sokołowa
definicji rosyjskiej "klasycznej piosenki
autorskiej": "Typ pieśni, który ukształtował się w środowisku inteligencji w la70

przedłożyła także własną propozycję
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Uzasadnione zatem będzie twierdzenie, iż piosenka autorska
w pełni wpisuje się w powyższą klasyfikację, co pozwala uznać ją za wzorzec omawianego gatunku.
Okudżawy

tach tzw. odwilży i w wyraźny sposób przeciwstawił się pieśniom innego typu.
W tym rodzaju twórczościjeden człowiek łączy w sobie (z reguły) kompozytora, autora wierszy, wykonawcę i akompaniatora. Przy czym dominantę stanowi
tekst poetycki, jemu podporządkowane są zarówno strona muzyczna, jak i styl
wykonania". Przy tym przez pojęcie "klasyczna część gatunku" autorka rozumie utwory w pełni autorskie (wiersz, muzyka, wykonanie i akompaniament),
na którą w latach 50.-60. złożyła się twórczość poetów-bardów, takich jak:
B. Okudżawa, A. Galicz, W. Wysocki, kiedy to ustaliła się "ta podstawa gatunku, która w czasie późniejszym jedynie przeobrażała się, rozszerzała, ale nie
ewoluowała" (ibidem, s. 449).
49

Rozdział

Główne

l.

II

motywy poezji

Motywy autobiograficzne

1.1. Uwagi wstępne

W

łoski

andragog Duccio Dernetrio w swojej rozprawie poautobiografii zauważa, iż"[ ... ] chęć opowiadania o sobie towarzyszy nam od setek lat, prawdopodobnie począwszy od chwili, w której pisanie jako akt twórczy przybrało
formę historii o życiu, opowiadanej w pierwszej osobie, z zamiarem ocalenia od zapomnienia określonych przeżyć i doznań" 1 •
Taką właśnie potrzebę samowyrażenia określa on jako myśl
autobiograficzną, definiując ją jako mnogość nagromadzonych
doświadczeń życiowych, osobliwy i rzadki stan ducha (uważa
ny za rodzaj łaski) oraz swoistą formę sojuszu w konfrontacji
z przeszłością2 • Nie można przy tym nie zgodzić się z twierdzeniem: "[ ... ] człowiek zgłębia własną przeszłość, by odkryć swą
prawdziwą tożsamość, swe pochodzenie, by dowiedzieć się,
kto wywarł wpływ na kształtowanie jego osobowości, równocześnie też dzięki dziełu wskrzeszania minionego czasu otwieramy się bardziej na otaczający świat, na inne, zupełnie nowe
święconej

możliwości" 3 •
1

przeł .
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D. Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie,
A. Skolimowska, Kraków 2000, s. 9.
2
Zob.: ibidem, s. 10.
3
Ibidem, s. 17-18.

Ze stanowiskiem andragoga korelują pozycje teoretycznoliterackie. Mieczysław Dąbrowski wywodzi autobiografizm
z trzech podstawowych przesłanek, do których zalicza: l. doświadczenie Historii, dyskurs wymiaru prywatnego i wymiaru
powszechnego; 2. zaufanie do indywidualizmu, do jednostki; 3.
próbę uchwycenia ,jedności pewnej egzystencji na przestrzeni
czasu". Przy czym podkreśla, iż w ramach zgoła odmiennych
poetyk cel autobiograficzny pozostaje tożsamy: "[ ... ] ocalić od
zapomnienia świat, który minął, bo oznacza to zarazem ocalenie
c własnej identyczności, pokazać jego zmienność, uchwycić sens i
rytm przemian cywilizacyjnych"4 •
Zarówno na poziomie andragogiki, jak i na poziomie literatury rozpatrywane są funkcje autobiografizmu. Również w tej
kwestii obie dziedziny reprezentują zbieżne stanowisko, wysuwając na plan pierwszy funkcję poznawczą (autopoznawczą)
oraz funkcję terapeutyczną (autoterapeutyczną), przy czym jak podkreśla Demetrio: "Autobiografia nie ma nic wspólnego z
próbami samorozgrzeszania", jest to raczej metoda, dzięki której
przeszłość staje się "przedmiotem ponownego poznania, analiz i
refleksji" 5 •
Przed przystąpieniem do części zasadniczej naszych rozważań o motywach autobiograficznych w twórczości poetyckiej
Okudżawy, warto przypomnieć podstawowe wyznaczniki autobiografizmu jako swoistej odmiany pisarstwa\ szczególny nacisk kładąc na poezję autobiograficzną.
4
M. Dąbrowski, (Auto)-biografia, czyli próba tożsamości, [w:] Autobiografizm. Przemiany-formy-znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa
2001, s. 49-54.
5
Zob.: D. Demetrio, op. cit., s. 30; T. Wójcik, Esencja biografii a liryka
esencji (świadectwa autobiograficzne w poezji późnej), [w:] Autobiografizm... ,
s. 184-186.
6
Przychylamy się tu do konkluzji Czermińskiej: "Wciąż jednak trzeba
mówić o autobiografizmie, żywiole autobiograficznym czy postawie autobiograficznej, a nie po prostu autobiografii jako pewnym gatunku" (M. Czermiń
ska, Postawa autobiograficzna, [w:] Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław 1982, s. 223).
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W procesie tworzenia autobiografii można wyodrębnić trzy
podstawowe fazy: retrospekcję, interpretację oraz wymyślanie 7 •
Na uwagę zasługuje w szczególności ostatnia z wymienionych
faz, ponieważ ona właśnie- kreacja, w zasadniczy sposób wpły
wa- cytując za Andrzejem Lamem- na relację między rzeczywistością tzw. autentyczną a rzeczywistością stematyzowaną w
utworze 8 • Autobiografizm może być uprawiany w obrębie dwóch
zasadniczych nurtów ewolucyjnych: postawy ekstrawertywnej
oraz postawy introwertywnej, należącej do tzw. intymistyki 9•
Wspólna dla większości wierszy autobiograficznych 10 - w
szczególności dla poezji późnej- jest poetyka konfesyjna ("wyznanie", "konwencja zwierzenia"), zaś do upodobanych przez
poetów metaforycznych figur autobiografizmu należą: figura
enumeracji (wyliczenie przedmiotów, osób, toponimów itd.),
figura koła ("koło istnienia" łączące początek i koniec własnej
biografii) oraz figura twarzy, odbicia, lustra (twarz jako zwierciadło biografii, jako wyraz poszukiwania tożsamości) 1 1•
Wychodząc z założenia o autobiograficzności wszystkich
utworów poetyckich, należy zaznaczyć, iż w naszych rozważaniach uwagę skupimy głównie na tych wierszach, w których
przejawia się autobiograficzna rola pisarza, rozumiana jako"[ ... ]
jawne odniesienia do faktów, które mają coś wspólnego z jego
7

Zob.: D. Demetrio, op. cit., s. 16.
Zob.: A. Lam, Autobiograficzne role podmiotu w poezji Zbigniewa Herberta, [w:] Autobiografizm... , s. 164-165.
9
Zob.: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1987,
s. 47.
10
Określenie to może wydawać się poniekąd tautologiczne, jeśli przyjąć
tezę A. Lama, iż"[ ... ] każdy tekst poetycki jest autobiograficzny- nie tylko
dlatego, że odnosi się do jakiegoś wewnętrznego stanu autora[ ... ], ale dlatego
również, że go kształtuje [ ... ] (A. Lam, op. cit., s. 164). Przychylając się do
twierdzenia badacza, przyjmujemy określenie "wiersz autobiograficzny" jako
termin umowny, wskazujący na szczególną aktywność ,ja" autobiograficznego
w utworze.
11
Zob.: T. Wójcik, op. cit., s. 186-201. Figurom tym zostanąpoświęcone
rozważania rozdziału III. 3 niniejszej rozprawy.
8
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życiem albosąjako

takie przedstawiane" 12 • Tego typu uwagajest
tym bardziej istotna, iż- jak pisze Regina Jaśkowska-Rybicka
- "Okudżawa zawsze podkreślał, że pisze o sobie, nawet jeśli
używa do tego celu kostiumu historycznego" 13 •
Przestrzeń autobiograficzna Okudżawy jest umiejscowiona
w szerokich ramach geograficznych (Tbilisi, Moskwa, Leningrad, Berlin, Warszawa, Kraków, Paryż, Londyn i Kalifornia)
oraz chronologicznych (począwszy od dzieciństwa po ostatnie
lata życia spędzone w Pieriediełkinie ). Można w niej wyodrębnić
c_
choć w sposób dalece umownyl 4 kilka zasadniczych grup
tematycznych: l. motywy związane z dzieciństwem oraz bliskimi twórcy osobami, ze szczególnym uwzględnieniem motywu
utraty rodziców; 2. tematykę gruzińska; 3. motywy wojenne; 4.
motywy związane z miejscami pobytu (przy czym uwagę skupimy na jednym z takich obrazów, najczęściej przywoływanym
przez poetę- moskiewskim Arbacie); 5. motywy związane z
twórczością własną (autotematyzm).
1.2. «Co6pa11C.H K MaMe - yMeplla, K OTQY XOTell
-a OH paccTpell.HH ... » -obraz rodziców

Przed rodzimym audytorium na temat swoich rodziców Okudżawa wypowiadał się dość rzadko i stosunkowo lakonicznie 15 •
Daje się to wytłumaczyć faktem, iż jego stosunek do nich został
uwarunkowany przerażającymi wydarzeniami historycznymi,
12

A. Lam, op. cit., s. 164-165.
R. Jaśkowska-Rybicka, "Anegdoty autobiograficzne" Bulata Okudża
wy, "Slavia Orientalis" 2001, t. L, nr4, s. 559. Co prawda, autorka przytacza
słowa pisarza w kontekście jego prozy, jednak uważamy, iż kryterium to nie
bezzasadnie można przenieść na grunt jego twórczości poetyckiej.
14
Mamy tu na myśli fakt, iż motywy autobiograficzne w poezji Okudża
wy niejednokrotnie łączą się lub przeplatają między sobą, swobodnie przekraczając "granice" przypisanych im grup, trudno bowiem oddzielić w radykalny
sposób np. motyw dzieciństwa od wątku kaukaskiego, motyw utraty bliskich
od wątku wojennego itp.
15
Zob. np. E. OKy.Z::r>KaBa, «fl HUKOMY HUtJezo He Ha6fł3bl6aJl ... », Moskwa
1997, s. 6.
13
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przypadającymi

na lata dzieciństwa przyszłego poety, które to
wydarzenia na długi czas wypaczyły w jego świadomości obraz
bliskich mu osób. Przypomnijmy pokrótce fakty historyczne i
sięgnijlny do biografii najbliższych krewnych poety.
Jak podają najnowsze źródła oficjalne, w latach trzydziestych ubiegłego stulecia w Związku Radzieckim 2,6 mln obywateli sądzono i represjonowano z przyczyn politycznych, z czego
w latach 1937-1938, stanowiących kulminację zbrodni stalinowskich, liczba ofiar wyniosła l ,6 mln, przy czym wyrok śmierci
wykonano na prawie 682 tys. osób 16 • W okresie Wielkiego Terroru jeżowszczyzny (1937-1939) czystce poddano elitę kulturalną kraju_, korpus oficerski, partię, kadry kierownicze, a nawet
samą służbę bezpieczeństwa. Czystka partyjna objęła nie tylko
dawnych opozycjonistów. W drodze odnowy kadr została usunięta niemalże cała "gwardia leninowska", w tym również "dobrzy stalinowcy", oddani towarzysze "wodza", budujący z nim
socjalizm i gotowi wiernie mu służyć. Wskutek represji, które
objęły wszystkie szczeble partyjne - od Komitetu Centralnego
po terenowe i obwodowe sekretariaty partyjne (łącznie z ich personelem, a nawet rodzinami), w samym tylko roku 193 7 z wykazów partyjnych zniknęło ok. 500 tys. członków. Ofiary zostały
rozstrzelane lub zesłane do Gułagu 17 •
Los ofiar jeżowszczyzny - obok siedmiu innych członków
rodziny Okudżawy- podzielili także oskarżeni zgodnie z paragrafem 58. Kodeksu Kamego (działalność antyradziecka) Szalwa Stiepanowicz Okudżawa i Aszchen Stiepanowna Nałban
dian - rodzice nastoletniego wówczas Bułata. Ojciec, pełniący
funkcję sekretarza komitetu miejskiego w Niżnim Tagile, został
oskarżony o trockizm, aresztowany 3 lutego 1937 r., a w kilka
16
M.I1. lllyMHJIOB, M.M. lllyMHJIOB, HcmopuR Poccuu 1917-2000, Pietrozawodsk 2000, s. 312-327.
17
Zob.: M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, przeł. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998,
s. 263-305.
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miesięcy później

rozstrzelanyl 8 • Po powrocie do Moskwy prawdopodobnie po próbie wstawiennictwa u Ławrentija Berii 19
w sprawie aresztowanego męża- matkę Okudżawy (byłą sekretarz kmnitetu rejonowego) usunięto z partii i uwięziono. Sądzona
dwukrotnie odbyła w sumie kilkanaście lat łagru i zesłania20 .
Wskutek tych wydarzeń nastoletni Bułat został napiętno
wany mianem "syna wrogów ludu", lecz- co najbardziej dramatyczne - wychowany w kulcie rewolucji i Stalina chłopiec
przez długie lata szczerze wierzył w winę rodziców. W wywiadzie udzielonym Annie Żebrowskiej poeta wyznał:
Byłem wychowany w kulcie Stalina i uznałem, że skoro rodzice
zostali aresztowani, musieli być winni. [ ... ] Byłem [ ... ] wychowankiem
swego czasu i ślepo wierzyłem w genialność, nieomylność przywódcy.
[ ... ] Długo i mozolnie wyzwalałem się spod wpływu wpojonych mi
dogmatów, spod wpływu Stalina. Właściwie przełom mojej świadomo
ści dokonał się dopiero w 1952 roku, gdy w gazetach rozpętano jawnie
antysemicką nagonkę przeciwko lekarzom-zabójcom, lekarzom-trucicielom. Było to robione tak prymitywnymi, tanimi środkami, że skłoni
ło mnie do myślenia 21 .

18
Szerzej na temat okoliczności oskarżeń Stalina wygłoszonych na lutowo-marcowym plenum KC w 1937 r. przeciwko zmarłemu już Ordżonikidze
i jego współpracownikom na Uralu, w tym- S.S. Okudżawie, zob.: C. floMHHa.n.3e, «.. .11 u3 co6cmeeHHou cyob6bz Jl BbzOepzueaJl no HumKe» - zpy3uHCKQJl
HUmb, [w:] Teopl.łecmeo EyRama 0KyO:JłCaBbl e KOHmeKcme K}'flbmypbzXX eeKa.

MamepuaJlbZ llepeou Me:>ICOyHapooHou Hay'łHou KoHrjJepeHtfUU, noceJlufeHHou
75-Jlemwo co OHJlpO:JłCOeHuJlEyRama 0KyO:JłCaBbl . 19-21 HOR6pR1999 2. flepeOe.JZKUHO, Moskwa 2001, s. 132.
19

Marat Gizatulin tak opisuje to wydarzenie: "Po aresztowaniu ojca rodo Moskwy. Matka chodziła po różnych instancjach, szukając
sprawiedliwości. Była też u Berii. Powiedziała mu: »Przecież dobrze znasz
Szałwę, wiesz, że nie jest wrogiem, wstaw się za nim«. Następnie, w lutym
1939 roku, została aresztowana także mama Bułata" (M. fH3aryJIHH, Ezo yHueepcumembz, Moskwa 2003, s. 5).
20
Zob. m.in.: Wyrzekam się spadkobierców. Z Bułatem Okudżawą rozmawiała Anna Żebrowska, "Literatura" 1988, nr 5, s. 22-24; www.memorial.
krsk.ru; www. ural.ru/encyclopaedia.
21
Wyrzekam się spadkobierców ... , s. 23.
dzina

wróciła
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Owoc tych przemyśleń stanowi m.in. kilkanaście powstałych w różnym okresie wierszy, bądź to w całości poświęconych
rodzicom poety, bądź też przywołujących ich obrazy w szerszym
kontekście poetyckich rozważań o radzieckiej tragedii doby stalinizmu. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej przynajmniej niektórym
z tych utworów, zachowując- w miarę możliwości- chronologiczny porządek.
U progu twórczości poetyckiej Okudżawy, w roku 1957,
zapewne na fali "odwilżowych" nadziei, którym uległ poeta
podobnie jak ogromna większość społeczeństwa radzieckiego, powstał utwór zatytułowany Hoeoe ympo (Nowy poranek,
przeł. J._Litwiniuk). Utrzymany w poetyce folkloru wiersz stanowi w całości apostrofę do represjonowanej- jak się okazało,
bezpodstawnie 22 - matki poety. Nadziei na rychłe zmiany, wyrażonej najpełniej w dwóch pierwszych strofach tego wiersza,
towarzyszy prośba kierowana do niedawno oficjalnie rehabilitowanej Aszchen Stiepanowny o wybaczenie krzywd przeszłości
w imię dokonujących się przemian, w imię "nowego jutra":
He KJIOHHCh-Ka Thi, ronosywKa,
OT HeB3fO.ll: 11 OT 0611,n:.
MaMa, 6ena~ rony6ywKa,
yTpo Hosoe ropHT.
Bce OHO CMhiBaeT Ha'IHCTO,
sce pa3ma:>~msaeT BHOBh ...
0TCTYnaeT O.D:HHO'IeCTBO,
so3spalll,aeTc~ mo6osh.
(C, 3)
Dzięki

zastosowaniu poetyki folkloru, w szczególności
charakterystycznych dla niej deminutywów: "ronoBylllKa" oraz
- tworzącego stały epitet - "MaTh-6ena51 rony6yll1Ka", utworowi temu już od pierwszych wersów towarzyszy duży ładunek
emocjonalny. Zasygnalizowane we wstępie wiersza uczucie sy22

zostało
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Dziewięcioro

represjonowanych
zrehabilitowanych.

członków

rodziny

Bułata Okudżawy

nowskiej miłości znajduje pełny wyraz w trzeciej - ostatniej
strofie, stanowiącej reminiscencję z beztroskich lat dzieciństwa
poety, spędzonych w otoczeniu kochających bliskich osób:
H

cna.[{KH, KaK B rron.[{eHh naceKH,

KaK H3 ,[{eTCTBa ronoca,
TBOH pyKH, TBOH rreceHKH,
TBOH

BeąHLie

mroa.

(C, 3)

sam Okudżawa, ludzie często wypominali
z miłością o swoich rodzicach-komunistach. Odpowiadał po prostu: "Jakże mógłbym nie kochać swojego ojca
i matki?!" 23 Wyrazem tych uczuć jest także inny wiersz z lat pięć
dziesiątych ***HacmOflUJUX JliOOeu maK HeMI-1020! ... (***Prawdziwych ludzi jest tak niewielu ... ):
Jak

mu,

wspominał

że pisał

HacTOj~Il{HX JIID.[{eH TaK HeMHero!
Bce Bhl BpeTe, ąTo BeK HX HacTan.

IlocąHTaHTe H ąeCTHO H CTpOrO,
CKOJlhKO 6y.[{eT Ha Ka)l(,[{hiH KBapTaJI.
HacTOSIIl{HX JIID.[{eH oąeHh Mano:
Ha IlJiaHery - COBCeM epyH.[{a,
Ha PoccHID - O.[{Ha MOSI MaMa,
TOJlhKO ąTQ OHa MO)I(eT O.[{Ha?

(4HA, 37)

Wymowa tego utworu jest w znacznej mierze aluzyjna, mimowolnie kieruje uwagę czytelnika ku pytaniom, które nurtowały piewcę "komisarzy w zakurzonych hełmach": czy i jak należy
oceniać pokolenie rodziców poety -bolszewików doby leninowskiej, oddanych słusznej w ich pojęciu idei rewolucji, którzy
bezwiednie stali się współuczestnikami zła, jakie dokonywało się
w państwie, by w rezultacie paść jego ofiarami. Poniekąd wiersz
ten podaje w wątpliwość także nadzieje związane z "odwilżą"
Chruszczowa w sferze duchowej życia kraju. Taka interpretacja
23
Zob. np. A. fna.[{HJIHH, Oryo:JłCa6a 6 flapu:>łCe. XpoHuKa nocJleOHux
OHei'i, <dlHTeparypHaSI ra3eTa» 1997, .N~ 25-26, s. 12.
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tłumaczyłaby

fakt, iż - już w czasie późniejszym- Okudżawa
zmuszony do złożenia stosownych wyjaśnień dotyczących
wymowy ideologicznej tego utworu 24 •
W roku 1957 powstał także inny wiersz-apostrofa zatytuło
wany ***O IJe;;w mbz ycne.n nepeiJyMamb... (***O czym zdążyłeś
pomyśleć ... ), zbliżony w swej istocie do cytowanego wcześniej
Nowego poranka, choć zdecydowanie bardziej od niego wymowny, którego adresatem jest tym razem ojciec poety:
został

ąeM Tbi ycnen nepeJJ.yMaTb, oTeu, paccTpemmHhiH MOH,
KOrJJ.a ~ rnamyn c nnapoi1, pacTep~HHhiH , HO )ł(HBoi1?
KaK 6yJJ.TO rnamyn ~ CO CU,eHbl B nonH0'4HbiH MOCKOBCKHH YIOT,
r)J.e eTapbiM ap6aTCKHM pe6HTaM 6ecnnaTHO cyJJ.h6y pa3JJ.aiOT.

O

ńo-MOeMy, BCe pacnpeKpaCHO, H HeT )J.ll~ Tie'!anH npli'IHH,
H rpycTHbie Te KOMHecaphi HJJ.YT no MocKse KaK OJJ.HH,
H HeTy, H Hery TIOfH6lliHX cpeJJ.b CTapbiX ap6aTCKHX pe651T,
nHrnb Te, KOMY HY)ł(HO , ycHynH, HO Te, KOMY HY)ł(HO , He CTI51T.

ITycTb naM~Tb - HenerKa~ cny)ł(6a, HO sce noBHJJ.ana MocKsa,
H eTapbiM ap6aTCKHM pe6HTaM CMelliHbi yTellieHHH CllOBa.

(4nA, 57)

Kluczowy frag1nent utworu stanowi autocytat, nawiązujący
do obrazu "komisarzy" z Marszu sentymentalnego, którzy- podobnie jak bezimienni chłopcy z Arbatu-żyją w jasnej pamię
ci bliskich, bez względu na to, jak okrutnie obeszła się z nimi
Historia i jak osądzili ich potomni. Z kolei wersy zamykające
utwór można odczytać jako wyraz niedosytu i żalu z powodu
spóźnionego zadośćuczynienia, jakim była rehabilitacja 1956 r.
Dla wielu z oskarżonych- podobnie jak dla Szalwy Okudżawy
- było to niestety zadośćuczynienie post óbitum.
Utwór ten znajduje kontynuację w późniejszych wierszach.
Na uwagę zasługująprzede wszystkim dwa bliskie ideowo utwory z lat sześćdziesiątych, poświęcone pamięci ojca: ***He cJZuut-

24

Zob. : E. CapHOB, 3eylfaUfee c!loeo, [w:] idem, «Ec!lu 6bl flyutKUH JICU!l
e Haute ep e.MR... », Moskwa 1998, s. 416-417.
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KOM-mo U3bZCKaH eud 3a OKHaMU ... (***Niezbyt wyszukany widok
za oknem ... , 1966) oraz ***Y6uJiu Moezo omlJa... (***Zabili mojego ojca ... , 1966)25 . Oba wiersze przesycone są nutą goryczy,
lecz silniej niż gorycz utraty ojca pobrzmiewa w nich smutna
konieczność pogodzenia się z faktem, iż dawnych oprawców nie
tylko nie spotkała kara, lecz przeciwnie - wielu z nich dożywa
cichej starości w spokoju sumienia, otoczonych szacunkiem. Zacytujmy fragmenty obu wierszy:
He CliHillKOM-To H3hiCKaH BH.U 3a OKHaMH,
nponHTaH rapbiO H rHHliOH BO.ZJ;OH.
BoT ropo.n, r.ne on~a Moero KOKHYliH.
CTpelioK Tor.na 6hili CliHillKOM MOlio,noH:.
OH 6hm o6y'łeH H co6oił ,noBolieH.
Ha.n )l(epTBOJO B COMHeHhHX He KPY)I(Hli .
H ecliH He y6HT 6biJI aliKorolieM,
TO, CTaliO 6hiTh, .ZJ;O CTapOCTH .ZJ;O)ł(Hli.

[ ... ]
To B napKe, TO Ha pbiHKe, TO B TpaMBae
KaK paBHOnpaBHhiH .ZJ;hiiliHT 3a COHHOH.
H 3lia eMy HHKTO He noMHHaeT,
H ,na)l(e He 06XO.ZJ;.HT CTOpOHOH.

***

Y6HliH Moero on~a
HH 3a nOHIOiliKY Ta6aKa.
Bcero liHillh KanelibKa CBHHUa JaTO KaK paHa my6oKa!
OH He ycneli, He 3aKpH'Iali,
liHillb BbiCTpeli TpeCHYli B THiliHHe.
,[(aBHO TOT BhiCTpeli OT3BY'łaJI,
HO paHa Ta eme BO MHe.

[ ...]
A TOT, KTO BhiCTPeliHli B Hero,
rOTOBhiH 3aHOBO llaJihHYTh,
OH H3 no.nsalia cBoero
.ZJ;OMOH noexali OT.ZJ;OXHYTb.
25
W zbiorze l..Jaenumue IW Ap6ame oba te utwory są przyporządkowane
latom siedemdziesiątym. Właściwą datę podajemy wg: E. OKy,n)l(aBa, floceJlU/aemcJl eaM. Cmuxu, Moskwa 1988, s. 27, 35.
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11 OH BOllleJl

K ce6e )J.OMOH

llHTb BO.D.KY H nacKaTb .neTeH,
OH -

COOTeąeCTBeHHHK MOH

H 6paT no nneMeHH mo.neil.

J1

y)ł{ KOTOpbiH fO)J. no.npR)J.,

npe3peBllJH 60J1b 6blJihiX yTpaT,
.npyr .npyra 6paTbRMH 30BeM
H C HHM B 06HHMKY Mhl )ł{HBeM.

(qHA, 274-275)

Mamy tu do czynienia z tą paradoksalną prawidłowością,
na którą zwrócił uwagę w jednym ze swych wystąpień poświę
conych Okudżawie moskiewski literaturoznawca, publicysta i filozof Jurij Kariakin. Polega ona mianowicie na tym, iż stosunek
dzieci ·ofiar systemu w latach trzydziestych do rodziców cechowała pewna polaryzacja ocen, wynikająca z toku rozumowania:
nie będąc katami, pomagali im, by stać się wkrótce ich ofiarami.
Stąd obok braku akceptacji bolszewickiej przeszłości rodziców
odczuwamy jednak w tej ocenie gorycz i smutek, delikatną ironię i współczucie, podczas gdy ich stanowisko wobec oprawców
pozostaje niezmiennie nieprzejednane. W opozycji do dzieci
ofiar plasują się potomkowie oprawców, którzy nie tylko nie odczuwają zawstydzenia za zbrodnie swych ojców, ale przeciwnie
- potrafią być z nich dumni ... 26
W ostatnim z cytowanych utworów należy zwrócić uwagę
na początkowe strofy: pierwszą - pozwalającą domniemywać
niewinności skazańca, oraz drugą- niosącą w sobie aluzję do
samego przebiegu procesów i wykonywania wyroków po roku
1936, już nie pokazowych, nie widowiskowych, lecz szybkich,
niewidocznych morderstw przeprowadzanych na gigantyczną
skalę.

W latach
szczególności

siedemdziesiątych

jeden utwór,

na

wzmiankę zasługuje

zatytułowany IlucbMO K MaMe

w
(List

26
Zob.: lO. KapRKHH, ]a KHuzou 0Ky O:JICaBbl .. . , [w:] TBopl.łecmBo Ey!lama
0KyO./ICaBbl B KoHm eKcme KY!lbmypbl XX BeKa... , s. 102.
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do mamy, przeł. J. Czech, 1975)27 . Pełne dramatyztnu opisy aresztu, przesłuchań i będącego ich konsekwencją zesłania,
zaprezentowane w trzech kolejnych strofach wiersza, wieńczy
portret owładniętego obsesyjnymi lękami, a przez to okrutnego i bezlitosnego "wodza". Tragedia wielu takich jak Aszchen
Stiepanowna - doświadczonych niesprawiedliwym wyrokiem
"wrogów ludu", wydaje się znajdować swoje "uzasadnienie"
w nacechowany1n ironicznie refrenie wiersza. Pozoma prośba o
przebaczenie jest w rzeczywistości aktem oskarżycielskim skierowanym przeciwko Stalinowi, jego zbrodniom dokonanym rzekomo dla dobra narodu:
Tbi CH.AHIIIh Ha Hapax rrocpe.AH MocKBhi.
rorroBa KPY)I(HTC51 OT crrerroH: TOCKH.
Ha OKHe - HaMop,AHHK,
BOJI51 - 3a CTeHOH,
HHTOIIKa IIOpBaJiaCh Me)l( T060H H MHOH.
3a )l(eJie3HOH ,ABephiO TOIIlfeTC51 COJI,AaT...
TipOCTH ero, MaMa: OH He BHHOBaT,
OH ce6e Ha .AYIIIY rpexa He 6epeT OH He 3a ce651 Be,Ah - OH 3a Bech Hapo,A.
Crre,AoBaTerrh IOHhiH MaiiieT KyrraKOM.
EMy TaK rrpHBhiiiHO 3BaTh Te651 BparoM.
3a CBOlO pa6ory pa.A OH IIOIIOTeTb ...
lfrrH eMy TO)!(e B KaMepe CH,AeTb?
B ronose y6oroH: - Tpex:na)I(HhiH MaT...
TipOCTH ero, MaMa: OH He BHHOBaT,
OH ce6e Ha .AYIIIY rpexa He 6epeT oH He 3a ce651 Be,Ah - OH 3a BeCh Hapo,A.
4yTh 3a KpacH051pCKOM- TBOH rrecorroBarr.
KOHBOHp Ha <i>pOHTe cpo.Ay He 6hiBaJI.
OH Te651 rrpHKJia,AOM, OH Te651 IIHHKOM,
lfT06 Te6e He .AYMaTh 60Jihiiie HM O KOM.
Tyrryrr Ha HeM )KapoK, ,Aa xorro,AeH B3rJI51,A ...
TipOCTH ero, MaMa: OH He BHHOBaT,
OH ce6e Ha .AYIIIY rpexa He 6epeT OH He 3a ce651 Be.Ah - OH 3a sech Hapo,A.

27
Z kolei ten utwór w zbiorze l.faenumue Ha Ap6ame datowany jest na
lata osiemdziesiąte. Właściwą datę podajmy wg: E. OKy,A)I(aBa, floc6RUfaemcR
6QM ... ,

s. 29.
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BO)I(.llh yKpbmc~ B 6aume y MocKBhi-peKM.
Y Hero OT CTpaxa napa;mą pyKM.
OH He ,llOBep~eT 60J1bllle HHKOMy,
CJlOBHO CaM llOCTpOHJl ,llJl~ ce6~ TIOpbMy.
Be e eMy no.uBnacTHO, .ua omiTh He pa.u ...
DpocTH ero, MaMa: OH He BHHOBaT,
OH ce6e Ha .llYlllY rpexa He 6epeT OH HC 3a ce6~ Be,llb - OH 3a BCCb HapO,ll.

(lJHA, 408-409)

W wierszu tym warto zwrócić uwagę na motyw przerwanej
nici, symbolizującej tragedię wielu rozbitych rosyjskich rodzin,
ale przede wszystkim duchowy dramat samego poety, który utracił matkę długo przed chwiląjej fizycznej śmierci. W rozmowie z
japońską śpiewaczką i teatrologiem Sigemi Jamanouti, opowiadając o powrocie Aszchen Stiepanowny z zesłania, Okudżawa
wyznał: "Nie byłem już tamtym chłopcem, inaczej patrzyłem
na wiele spraw, lecz po długiej rozłące nie umieliśmy znaleźć
wspólnego języka ... " 28
Kolejne istotne utwory poetyckie poświęcone pamięci
najbliższych odnajdujemy w latach osiemdziesiątych. Można
przypuszczać, iż jednym z bodźców do ich napisania była śmierć
matki poety- Aszchen Stiepanowny, w 1983 r. Była to nie tylko
tragedia rodzinna, ale także wydarzenie, które ponownie pobudziło do refleksji nad zagadnieniami winy i kary, ofiar i katów.
Jak wspomina Władimir Motyl, tuż po pogrzebie matki Okudża
wa mówił o tym, co według niego przyspieszyło jej odejście:
rewolucjonistka-bolszewiczka, przesiedziała prawie
lat w Gułagu po rozstrzelaniu męża- ojca Bułata. Lecz
kiedy wyszła na wolność, nie przestawała wierzyć w socjalizm, przeklinając jedynie zbrodniarza Stalina. Niejednokrotnie polemizowała z
synami i ich przyjaciółmi, broniąc wiary w ideały Października. Ale z
roku na rok jej argumenty słabły. Pewnego razu Aszchen Stiepanowna
w milczeniu przesiedziała cały wieczór, podczas którego Bułat z przyW

młodości

dwadzieścia

28
Cyt. za: C. 5lMaHOYTH, Jl neJla «Tpy3uHcKyiO necHIO», [w:] Teopllecmeo
Eyllama 0Kyo:>~Ca6bl e KOHmeKcme KYllbmypbl XX" eeKa... , s. 30.
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jaciółmi

dyskutowali o faktach z książek rewolucjonistów-emigrantów
[ ... ], w których pisali nie tylko o zbrodniach Stalina, ale także Lenina
i jego gwardii. Wyraz jej twarzy zmusił wszystkich obecnych do za-

milknięcia.

- Mój Boże, co my uczyniliśmy... Stiepanowna i objęła głowę rękami.
Wkrótce odeszła. Zniknęła wiara, która
skończyło się i samo życie 29 •

rzekła głucho
była

Aszchen

sensem jej

życia,

Oba zasygnalizowane wątki łączy w sobie wiersz ***He
Ha JICU3Hb o6uoembcJl ... (***Jak tu krzywić się na życie ... ,
przeł. J. Litwiniuk). Obraz matki wędrującej na zesłanie oraz jej
bezpowrotna utrata stanowią pretekst do przywołania przez poetę obrazu dzieciństwa, ale przede wszystkim postawienia pytań
o sens tak okrutnie zniweczonych istnień- zarówno matki, jak
i poniekąd jego własnego:

ycneJł

He ycnen Ha )I{H3Hh o6H.n:eThC.SI BC.SI H KOHlfHJiaCb nOlfTH.
CTano pe)l{e .n:eTCTBO BH.LJ:eThC.SI,
TaK - KaKHe-TO KJIOlfKH.

H

y)l{e He cnpocHIIIh -

BH.LJ:HO, Ka)l{.l(OMY -

He c Koro.

CBOe.

nhiJIH necHH nHoHepcKHe,
6biJIO BC.SIKOC BpaHhe.
no Il(YlfhCMY BeJieHHłO,
no necaM H no MOp.SIM

11

IIIIIO Hapo.n:oHaceneHHe
K Mara.n:aHCKHM narep.SIM.

H

c <PaHepHhiM lfeMo.n:aHlfHKOM

MaMa exana MO.SI
y.n:HBJieHHhiM Hey.n:alfHHKOM
B Te 6oraThie Kpa.SI.

[ ... ]
I1aM.SITh nhiJihłO n03aCbiTiaJIO?
ITocTapen JIH? He noł~My:
BnpaB.LJ:Y Jlh HaM TaKOe BhiTiaJIO?

29

Cyt. za:

B.

MoTLinh, «flaKa 3e.MJlR eu1e eepmumcR ... », «CTapoe IIHTe-

parypHoe o603peHHe»

200 l, N!! l, s. 111.
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,D;mr '!ero? I1 no':leMy?
ilO':IeMy HaM )I(H3Hh HaMepHJia
BMeCTO XJie6a OTpy6eif? ...
(1.J:HA, 342)

W latach osiemdziesiątych powstała również poetycka dedykacja Szałwie Okudżawie pt. Mou ome21 (Mój ojciec, 1987).
W wierszu tym, powracając do odległych lat trzydziestych, do
dnia egzekucji ojca, poeta antycypuje równocześnie przemiany,
jakie mają wkrótce dokonać się w kraju. Dwa wersy tego utworu:
B y'Ie6HHKax IUKOJihHhlX noKy)l.a 6e3MOJIBHhl H nym1., H nrrawr, H nrreTh,
HO ':lbe-TO nepo y)l(e nHIUeT H nHIUeT OTOM,lJTO nOKa 6e3b!WIHHO.

(LIHA, 432)
stanowią odpowiedź na gorbaczowowską glasnos t' (1985)
oraz niosą zapowiedź oficjalnego zniesienia cenzury (1990) 30 •
Bodaj najbardziej dramatycznym wierszem z lat osiemdziesiątych jest utwór ***Co6paJlcfl K MaMe- yMeplla ... (***U);brałem się do mamy ... , 1983). Niesie on tragiczny bilans okresu
stalinizmu, ukazany zarówno z punktu widzenia obywatela radzieckiego, jak i z pozycji człowieka osieroconego przez najbliż
szych. Jednak i ta próba zrozumienia "krwawego koła historii"
nie przynosi ostatecznego rozstrzygnięcia dylematów poety podnoszonych - kolejny już raz - w jakże nośnych finałowych
wersach utworu:

Co6parrc.sr K MaMe - yMeprra,
KOTUY XOTeJI - a OH paCCTpeJI.SIH,
H TeHhiO ':lepHoro oprra
ropHHCKOfO BeCh MHp 3aCTeJieH.
30

Według

zbioru lfaenumue Ha Ap6ame wiersz ten datowany jest na lata
jednak rosyjska badaczka Jelena Skarłygina, cytując utwór pt.
Mou omelf według tego samego wydania, wnioskuje, iż został on napisany w
latach dziewięćdziesiątych - już po upadku cenzury (E. CKaprrhirHHa, «Ha
YllUIJe Moeu 6eobz ... »: Eyllam 0KyiJ:J~Ca6a u JOpuu TpucjJoHo6, [w:] T6op~Jecm6o
Eyllama 0KyiJ:JICa6bl 6 KoumeKcme KYJlbmypbl XX 6eKa ... , s. 48). Jednak zgodnie
z zaproponowaną interpretacją cytowanego fragmentu skłaniamy się ku umiejscowieniu tego utworu w latach osiemdziesiątych. Datę 1987 wskazuje również
zbiór wierszy B. Okudżawy Iloc6R.UJaemcR 6aM.
osiemdziesiąte,
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H, H3Mapasumch s

TOM TeHH,

Ha)l(paBlllHCh BhiKpHKOB no6e.LJ:HbiX,
BOT ąTo xoąy cnpocHTh y 6e.LJ:HhiX,
noKa eme 6e.LJ:Hhi OHH:

co6pancS~ K MaMe -

yMepna,

K OTI.(y ITO.LJ:aJICSI- 3aCTpeJIHJIH .. .
TaK ąTo )l( cnpocHTh-TO n03a6biJIH,
seplila seJIHKHe .n:ena:
OTel.( H MaTb HY)l(Hbl MHe 6hiJIH?
... B ąeM cpHJIOCOcpHSI 6hiJia?

(qHA, 394)

Do obrazu obojga rodziców i ich tragicznego losu powróci
poeta raz jeszcze w latach dziewięćdziesiątych w wierszu llepeiJ eumpwwu (Przed wystawą), dokonując tym razem podsumowania własnego życia, czyniąc osobisty rachunek sumienia
i przygotowując się do ponownego spotkania z najbliższymi w
konkretnie nieokreślonym miejscu, gdzie kończy się droga, enigmatycznym "tam", którego można się jedynie domyślać:
Moił OTel.( nom6 s nophMe. MaMa .n:onro npocH.n:ena.

5I

cpa)l(aJICSI Ha BOHHe, ITOTOMY ąTO sepHJI B CHhl.

)I(H3Hh MeHSI He 6epema H llliThiHSIJia TO H .n:eno.
Mo)l(eT, S~ 6hi eTan noJTOM, ecJIH 6 He 6hiJIO BOHHhi.

Y

MeHSI Me.LJ:aJib B CTOJie.

5I noąTH ąTO

6hiJI repOeM.

MaHeKeHhi 6e3 Me.n:aneił, a o.n:eThi XOTh Ky.n:a.

5I

COJI.LJ:aTOM CITHHY rHyJI, a OHH He XOMT CTpOeM,

ynhi6aiOTCSI BaJihS~)l(HO, KaK 6onhll1He rocno.n:a.
Ilpas.n:a, S~ eme Mory HHąeMy He y.n:HBJIS~ThCSI,
BhlllHTh Kpy)l(eąKy, .n:pyryiO, llOCKOJib3HYThCSI Ha 6ery.
MaHeKeHhi )l(e .LJ:OJI)l(Hhi .n:HeM H HOąhiO ynhi6aThCS~
H He MoryT y.n:ep)l(aThCSI. HHKor.n:a.

A

S~ Mory.

TaK ąero )l(e SI CTOIO nepe.n: 3TOIO BHTpHHOH
H, OTKpbiBlllH pOT, CMOTpiO Ha .n:ypal.(KHH CHJIY3T?

BnpoąeM, MHe .n:ep)l(aTb OTBeT H Ty .n: a H.LJ:TH C ITOBHHHOH,
r.n:e KOHąaeTCS~ .n:opora ...

A

c ąero H cnpocy HeT.

(qHA, 524-525)

Skoro zaś mowa o życiowych podsumowaniach, na zakoń
czenie warto zacytować konkluzję Łazara Łazariewa, który w
taki oto sposób reasumuje koleje losu Okudżawy - poety, ale
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przede wszystkim

człowieka doświadczonego

przez bieg wyda-

rzeń:

radzieckiej historii przetoczyło się i przez jego los:
kiedy zostali rozstrzelanijego ojciec i wuj, a matkę zesłano do obozu. Żył z piętnem syna "wrogów ludu", co oznaczało
odmowę przyjęcia na niektóre uczelnie, zameldowania w określonych
miastach, trudności z otrzymaniem posady. Wszystko, co wychodziło spod jego pióra, spotykało się z wrogim nastawieniem półoficjalnej
krytyki. Nie dopuszczano do wydawania jego płyt, zabraniano organizowania wieczorów autorskich. Za swe niezależne poglądy został
wydalony z partii 31 . Najego dolę przypadł niemalże pełny zbiór radzieckich środków kamo-wychowawczych 32 •
Krwawe

koło

byłjeszcze chłopcem,

31
Jak podaje prasa i zasoby internetowe, w 1972 r. Okudżawa został wydalony z partii za odmowę publicznego potępienia publikacji na Zachodzie,
w emigracyjnym wydawnictwie "Posiew", zbioru swoich utworów. Wskutek
tej decyzji jego utwory przez rok nie były publikowane w Związku Radzieckim. Za namową Władimira Maksimowa pisarz złożył samokrytykę, po której
przywrócono mu partyjne członkostwo, a w następstwie - na powrót pozwolono drukować. Zob.: www.litrossia.ru, www.rusmysl.ru ( «PyccKaSI MhiCJih»
Dap11)l(, 8 11IOHSI 1972 r.), www.mn.ru («MocKOBCKHe HOBOCTH» 2002, N!! 20).
Natomiast w Domu-Muzeum Bułata Okudżawy w Pieriediełkinie, dzięki
uprzejmości Jekatieriny Siemionowej, uzyskaliśmy informację następującą: w
1971 r. za granicą ukazał się zbiór utworów Okudżawy, o którym sam autor nie
wiedział, a którego przedmowa zawierała treści antyradzieckie. Koło partyjne,
do którego należał pisarz, zwróciło się do niego z żądaniem, aby wypowiedział
się w prasie na temat tej publikacji. Okudżawa odmówił, motywując to tym, iż
w taki sposób przyznałby, że wiedział o istnieniu zbiorku. Zarząd koła wykluczył go z KPZR, jednak ta decyzja nie miała mocy prawnej do momentu zatwierdzenia jej przez komitet rejonowy partii. Jewgienij Jewtuszenko skierował
pismo do pierwszego sekretarza Moskiewskiego Komitetu Miejskiego Partii
Wiktora Griszyna, w którym pisał, iż zachodnie rozgłośnie radiowe donoszą
o wydaleniu z partii Bułata Okudżawy. "Czyżbyśmy mieli dać się im prowadzić
na smyczy?" - pisał Jewtuszenko. Następnie poeta gościł u Griszyna, który (według słów Jewtuszenki) podziękował mu, że zapobiegł błędnej decyzji.
W jego obecności Griszyn zadzwonił do komitetu rejonowego partii, mówiąc:
"Wystarczy nagana". W ten sposób Bułat Okudżawa pozostał członkiem partii
aż do czasów pierestrojki, kiedy odszedł, podobnie jak wielu innych w tym
czasie.
32
Zob.: Jl. Jla3apeB, «Ax, 11mo-mo MHe He 6epumcfł, 11m o fł He naJl 6 6010 .. . »
(EyRam 0KyO;)ICa6a u 6oi:ma), [w:] T6op11ecm6o Ey!lama 0KyO;)ICQ6bl 6 KOHmeKcme KY!lbmypbl .XX BeKa... , s. 116.
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1.3.

Gruzińskie

dziedzictwo

Urodzony w Moskwie, na poły Gruzin- po ojcu, na poły Ormianin- po matce, Okudżawa mówił o sobie: "rpy3MH MOCKOBcKoro pa3IIMBa". W latach dzieciństwa i młodości, kiedy często
przebywał w Tyfiisie (od 1936 - Tbilisi), dość dobrze poznał
gruziński i ormiański 33 , jednak za język ojczysty uznawał rosyjski. Co więcej, wychowany w kulcie rosyjskiej kultury uważał
się- jak twierdził, na przekór wielu- za pisarza rosyjskiego,
przedstawiciela rosyjskiej inteligencji 34 • Takie stanowisko nie
przeszkodziło mu wracać myślami do ziemi przodków, czego
poetycki wyraz stanowi wiele wierszy z różnych okresów twórczości, w których bądź to na płaszczyźnie tematyki, bądź też
w planie obrazowania silnie zaznacza się pierwiastek gruziński.
Jak konstatuje Władisław Zajcew: "Wiersze Okudżawy
o Gruzji są nie tylko plastyczne i obrazowe, ale także głęboko
filozoficzne, co łączy je z tradycjami liryki filozoficznej Łomo
nosowa, Dierżawina, Puszkina, Baratynskiego, Tiutczewa, F eta,
Zabołockiego" 35 • Jednak pochodzenie oraz fakty biografii poety,

O tym, iż Okudżawa znał zarówno język, jak i literaturę gruzińską,
m.in. jego przekłady poezji gruzi11skiej, zamieszczone w tomie flo
oopoze K TuHamuH (Tbilisi 1964). Sam tytuł zbioru stanowi natomiast nawią
zanie do imienia bohaterki XIII-wiecznego poematu gruzińskiego autorstwa
Szoty Rustawelego (zob. przyp. 69). Dlatego nie można zgodzić się z wieloma
opiniami, głoszącymi jakoby Okudżawa praktycznie nie znał tego języka. Por.
np. A. A6yalllBHJIH, ,ll,ea ucmoKa (3aMemKu o ;zupuKe u np03e Ey;wma OKyoJłCQBbl), «Bonpocbi JIHTeparyphm 1999, N!! l, s. 62. Faktem natomiast jest, iż
w późnych wywiadach poeta przyznawał, że prawie zapomniał język gruzi11ski
(E. 0Ky,n;)l(aBa, «51 HUKOMY Hu~ezo He HaBfl3blBaJl ... », Moskwa 1997, s. 8).
34
Zob. np. E. Oey,n;)l(aBa, l1cmo~HUK oo6pa, a He HeHaeucmu, «MOCKOBCKHe HOBOCTH» OT 8 OKD16p.Sl 1989 f., S. 3; idem, «51 HUKOMY HU~e20 ... », S. 6.
35
B.A. 3aH:ues, Ey!lam 0Kyo:>~Caea u no3mbz- coepeMeHHUKU, [w:] Teop33

świadczą

~ecmeo Ey!lama 0Kyo:>~Caebz e KOHmeKcme KY!lbmypbz XX eeKa. MamepuaJlbl
flepeou Hay~Hou KOHcjJepeHlfUU, noceRUfeHHou 75-!lemwo co OHR po:>łCOeHUR
Ey!lama OKyoJ~Caebz. 19-21 HoR6pR 1999 2. flepeoe;zKuHo, Moskwa 2001,

s. 67.
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o których była już mowa, sprawiły, iż wiersze o tematyce gruziń
skiej, noszące piętno tragicznych osobistych doświadczeń , mają
zazwyczaj właściwy tylko jemu, indywidualny charakter, wyróżniający go z kręgu rosyjskiej tradycji literackiej podejmującej
problematykę Kaukazu 36 .
Nie pretendując do znajomości kultury Gruzji, w niniejszym
rozdziale postaramy się zasygnalizować główne obszary zainteresowań Okudżawy tą tematyką w całej jego twórczości poetyckiej.
Jednym z najwcześniejszych wierszy o tematyce gruzińskiej
jest datowany na lata pięćdziesiąte utwór o incipicie ***HenoKoprta!l 20JZy6aR 60JZHa .... (***Niepokorna blękitnafala ... ). Jego
powstanie było związane zapewne z wyjazdem do Moskwy
(1956), stąd dominujący w wierszu nastrój pożegnania i nostalgii.
Gruzję i jej mieszkańców ukazuje poeta symbolicznie jako niezłomne fale Morza Czarnego. Ten obraz z kolei zostaje poddany
podwójnej metaforycznej transformacji, obejmującej nieodłącz
ne atrybuty gruzińskiego kolorytu- puchar wina i rybacką łódź,
ze swoistym refrenem w zamknięciu poszczególnych strof:
[ ...]

Mope qepHoe, cnosHo qawa s1ma,
Ha Jia)J.OHH MOeH Kal.faeTC.H.
[ ...]

Mope 4epHoe, cnosHo qawy c BHHOM,
IlbłO BO HM51 TBOe, 3aiipOKHHYBllll1.
[ ...]

Mope 4epHoe Ha na.noHH Moei1
KaK 6apKac yxo.nHmHi1 Kal.faeTcH.
(qHA, 42)

W rozdziale tym pomijamy motyw rodziców, zagadnieniu temu została
pracy. Nie zostały uwzględnione również wiersze
poświęcone osobie Stalina, gdyż zasługują one na szczegółowe omówienie,
wykraczające poza wątek gruziński.
36

poświęcona odrębna część
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Inny z wierszy o Gruzji z lat pięćdziesiątych nosi tytuł
IlpaliKa (Praczka 37 , 1958). Tu z kolei metaforyzacji zostaje poddane codzienne zajęcie tytułowej praczki, podniesione do rangi
poszukiwania skarbu:
Ha .nHe my6oKoro KOpbiTa
TaK MHoro neT rro.npH.n
He rrorpe6eHHhiH, He 3apbiThiH
HCKana rrpaąKa Kna.n.
[ ... ]

KopbiTa cTeHKH KaK OTKOCbi,
OMhiThie BOJIHOif.
EH: CHHJICH CbiH 6enosonocbiH
Ha)J, ::noił my6HHOH.
(C, 44)

Jaki skarb ma na myśli podmiot liryczny i w czym tkwi
tego wiersza? Wskazówkę dla rozszyfrowania
obrazu praczki odnajdujemy w nacechowanej autobiograficznie
balladzie zatytułowanej Lfembzpe CbZHa (Czterej synowie):
"gruzińskość"

EcTh B rrepeynKe .noMHK cTapbiH.
TaM rrpaąKa cTapaH
)KHBeT.
[ ... ]

fpy3HHKa CTHXHMH fJia3aMH,
COrHyBillaHCH OT 3a60T...
[ ... ]

TaM 3a OKHOM ąeTbipe CbiHa,
11 caMhiH Mna.numił MOH OTeU.
(D.nKT, 40-43) 38
37
38

W innych wydaniach: 11cKaJla npal[Ka KJWO (Szukała praczka skarbu).
Ojciec Okudżawy miał siedmioro rodzeństwa. Z sześciu braci trzech

-prócz Szałwy Okudżawy -było represjonowanych, stąd zapewne w wierszu pojawia się obraz czterech synów. Informacja ta została zaczerpnięta z
dokumentalnego opowiadania Nugzara Cchowrebowa, opartego na materiałach
(listach, pamiętnikach i in.) zgromadzonych w archiwum Galaktiona Tabidze
(H. U,xospe6os, CuHue KOHU. J(oKyMeHmaJlbHaR noeecmb, http://www.darialonline.ru/2002_l /chovreb.shtml).
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- klucz zaś do odpowiedzi na postawione wyżej pytania przynosi, po upływie niemalże trzech dekad od powstania Praczki,
wiersz zatytułowany llGMflmu 6pama Moezo Tueu (Pamięci
mego brata Giwi, 1984, przeł. J. Czech; A. Osiecka):
Ha OTKOCe, Ha o6phiBe
y.n:anoH:
Thi He y.n:ep)ł(anc5!", fMBM,
CTpOHHbiH, .n:o6phiH, MOJIO,[{OH.
Halllełi: )ł(M3HM

KTO CTOnKHYJI Te65!" C OTKOCa,
He cKaJas Te6e «npomałi:»,
6y.n:To piOMOl.JKY - c no.n:Hoca,
6y.n:To snpas.n:y HeB3Hal.Jałi:?

[ ... ]
Cn11, MOH 6paT 6enoBOJIOChiH,
CTpOHHhiH, .n:o6phiH, MOnO,[{OH.
(4HA, 405)

Pierwszym elementem łączącym oba utwory jest motyw
stromego zbocza. W Praczce podmiot liryczny porównuje do niego krawędzie balii, w drugim z wierszy spadziste zbocze tworzy
metaforę obrazującą śmierć adresata utworu. Kolejnym wspólnym ogniwem wierszy jest przymiotnik "białowłosy". Okazuje
się, że praczką była babcia Okudżawy 39 , zaś Giwi ("6paT 6enosonochii1") to jego cioteczny brat, który zginął w okresie stalinowskim. Bohaterka wiersza z lat pięćdziesiątych rozpamiętuje
zatem utratę wnuka ("chm 6enosonocbii1:").
Zdaniem Sergo Lorninadze w słowach "jakby z tacy spadł
kieliszek"40 , a więc w sferze obrazowania tego wiersza, także odczuwalny jest pierwiastek gruziński 41 •

Fakt ten potwierdza pisarz w powieści Ynpa30HeHHbzu meamp.
Przekł. Agnieszki Osieckiej (za: Czas nadziei. Z Bułatem Okudżawą
rozmawia Jacek Poprzeczko, "Polityka" 1986, nr 52, s. 8).
41
Zob. : C. JloMMHame, «... 11 U3 co6cmeeHHOU cyOb6bz fl BblOepzuea;z no
39

40

HUmKe»- zpy3uHcKafl HUmb,
cme .. . , s. 134.
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[w:]

Teop'łecmeo EyJZama 0KyO:JK:aBbl e KOHmeK-

Wiele wierszy o tematyce gruzińskiej przynosi poezja Okudżawy lat sześćdziesiątych 42 . Warto przez chwilę zrezygnować
z prezentacji chronologicznej, by przywołać jako pierwszą Piosenkę o malarzu Pirosmani (IleceHKa o xyooJICHUKe IlupocMaHu,

1964, przeł. W. Dąbrowski). Utwór przepełnia smutna refleksja
nad losem jednego z najoryginalniejszych w skali światowej
przedstawicieli sztuki naiwnej - gruzińskiego samouka Nikołoza Pirosmaniszwilego ( 1862-1918) początkowo twórcy
szyldów dla duchanówa, a następnie obrazów malowanych na
tkaninie ceratowej (KJieeHKa) sporządzonymi własnoręcznie farbami. Malarz ten pracował początkowo za jedzenie, wino czy
nocleg i nawet późniejsze "odkrycie" jego sztuki przez awangardzistów rosyjskich braci Zdaniewiczów (1912) oraz towarzyszący mu odtąd rozgłos nie przyniosły oczekiwanego sukcesu
materialnego 43 • Owe tragiczne koleje życia artysty są tematem
utworu Okudżawy:
qTO npOHCXO,li;IłT C HaMH,
KOr,n;a Mhl CMOTPHM CHhi?
Xy,n;mKHHK llHpocMaHH
BhiXO,IJ;HT If3 CTeHhl,
If3 paMOK npHMHTHBHhiX,
If3 BC~KOH cyeThl
H npo,n;aeT KapTHHhl
3a nopu.mo e,n;hi.
[ .. .]

OH >KH3Hh mo6m1 He cKyno,
KaK Blf)J;HO no BCeMy...
Ho He xsaTHJIO cyna
Ha sceH: 3eMne
eMy.
(qHA, 186-187)
42

Wydany został wówczas m.in. zbiór oryginalnych utworów oraz przepoezji gruzińskiej Bułata Okudżawy, w którego strukturze wiersze
o Gruzji zostały wyodrębnione w oddzielnej części tomu, przy tym był to jedyny tego typu wypadek w całym dorobku poety (E . OKy.n;>KaBa, flo oopoze K

kładów

TuHamw-t).
a

Knajpka, szynk na Kaukazie.
Zob. : http://georgiacu1t.from.ru.com/man01.htm.

43
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Jak dowodzi Aida Abuaszwili, istnieją świadectwa na to, iż
w 1917 r., krótko przed śmiercią, chory już Pirosmani głodował:
nie miał pieniędzy na talerz zupy. Stąd właśnie - zdaniem gruzińskiej badaczki- pojawia się "zupa" w wierszu Okudżawy •
Jednakże zainteresowanie poety osobą Pirosmaniego nie
ograniczało się jedynie do faktów biograficznych. W licznych
utworach - zresztą nie tylko "gruzińskich" - odnaleźć można
motywy charakterystyczne dla malarstwa genialnego prymitywisty: portrety zwykłych mieszkańców starego Tyflisu - dozorców, rybaków, kataryniarzy, zbiorowe sceny ucztujących biesiadników, wizerunki zwierząt -jeleni, niedźwiedzi, lwów45 ,
a nawet szyldy, które legły u podstaw twórczej aktywności Pirosmaniego. W płaszczyźnie obrazowania natomiast zbliża poetę
i malarza paleta barw, zdominowana odcieniami bieli, złota,
ochry, czerwieni, brązu, granatu i czemi46 , a także zespolenie
elementów realnych z tworami artystycznej wyobraźni.
Wpływy te są łatwo dostrzegalne też w utworach "niegruzińskich", takich jak )/{ueonuctfbl (Malarze, przeł. A. Drawicz)
czy KaK 1-taytiUflC5l pucoeamb (Jak się nauczyć malować, przeł.
I. Szenfeld), spośród zaś tekstów poświęconych tematycznie
ojczyźnie ojca poety należy zwrócić uwagę za Zajcewem
- przede wszystkim na wiersz zatytułowany OceHb e Kaxemuu
(Jesień w Kachetii, 1960, przeł. I. Szenfeld), odznaczający się
"zadziwiającą plastycznością opisu, malowniczością, melodyjnością, dynamiką oraz uduchowieniem przyrody"47 :
44

44

45

Zob.: A. A6yarnBHJIH, op. cit., s. 57.
Por. tytuły obrazów Pirosmaniego: /(60pHUK, Pbl6aK cpeou CKQ!l, ro-

pOJICQHUH Ha ocfle, AKmpuca Mapzapuma, C6aOb6a 6 Kaxemuu, KymeJIC mpex
KHR3eii, KymeJIC '-łembzpex zopoJICaH, llup 60 epeMR c6opKu ypoJICafł, Ka6aH,
3aRtJ, JluculJa, OlleHb, Meo6eOulJa, Jle6eob 6 llYHHYIO HO'-łb i in.
46

Kolory te - charakterystyczne dla sztuki Gruzji w ogóle - odpowiabarwnikom występującym na terytorium tego państwa, co wyjaśnia ich dominującą rolę w malarstwie Pirosmaniego (zob. http://infospace.
narod.ru/ensik/indeks _ ensik.htm).
47
B.A. 3aH:~es, op. cit., s. 67.
dają naturalnym
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B.D.pyr B03HlfK OCCHHHH BeTep, lf Ha 3CMJIIO OH yna.rr.
KpaCHblH HCTpe6 B JilfCThHX KpaCHhlX CJIOBHO B KpacKe yTonaJI .
ohiJIH JIHCThH CTpaHHO cKpoeHhi, noxm1me Ha nm~a,
CYMacrne)J.rnHe 3aKpOHillHKH KpOHJIH 3TH JIHCThH,
030pHbiC, 3aBO)J.HhiC nOCllllfBaJIH lfX lllBClf . ..
JlHCThH na)J.am:l Ha naJICBhiC naJibqHKH CBOH.

[ ... ]
H

y caMoro nopora, r)J.e KOHqaeTcH .D.opora,

BeceJIHJICH, H KPY)I(HJICH, H nnHcan xMeJihHOH HeMHoro,
JIHCT oceHHHH, JIHCT 6arpHHhiH, JIHCT C HeJienoiO pe3h60H ...

(l.JHA, 92)

Do tego obrazu powróci poeta w ***H BaM onucbl6QJO
JICU3Hb ceo10, u 6oJLbute HUKGKYJO ... (***Opsuję wam życie swoje ... ) z lat osiemdziesiątych .. Wrześniowy pejzaż zarysowany

w ostatniej strofie jest niemalże wiemym odbiciem kachetyń
skiej jesieni sprzed dwudziestu lat z jej purpurowymi, zaskakującytui ornamentyką, opadającymi liśćmi:
KaK 6y.D.TO :no )J.JIH MeHH: 6epe3hi 6eno.H JIHCT 6arpHHhiH,
pH6HHhi KpacHo.ii JIHCT y3opHhiH H .D.y6a qepHaH Kopa,
H no KanpH3Y MOeMy KJiy6HTCH yTpeHHHK ryMaHHhiH,
no npHXOTH MOeH cqacTJilfBOH CTOHT CCHTH6phCKaH nopa.

(l.JHA, 455)
Powróćmy

przez chwilę do owych słynnych szyldów, którymi rozpoczął swoją karierę Pirosmani. Posłużyły one jako tytuł
wiersza, w którym- zacytujmy Ilję Nicziporowa- "wzruszający obraz Tbilisi i ożywionych miejskich szyldów [ ... ] pokazany jest oczyma anonimowego żołnierza, który być może na
zawsze opuszcza rodzinne 1niasto swojej pierwszej miłości" 4 8 :
Yxo)J.HT H3 HaBTnyra 6aTapeH.
T6HJIHCH,
Blf)J. TBOH TporaTeJieH H HeJien:
no-npe)I(HeMy Ha CifHeM- «6aKaJieH»
H no KOpHqHeBOMY- «XJIC6».

---------------------48 H.E. HHqHnopoB, llo3mu'łecKue nopmpembz zopoooe e !lupuKe Eyllama
0KyOJICG8bl, [w:) 0KyOJICa8a. flpo6JU!Mbl n031nUKU U meKCmOll02UU, flpHJIO)I(CVI BhmycKy aJihMaHaxa Mup BblCOLfKOzo: Hcc!leooeaHUR u lvtamepuCUlbl,

HHC K
cocT.

A.E.

KphiJIOB, pe.D..

H.A.

CoKoJioBa, Moskwa

2002,

s.

78.
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BoT «nap11KMaxepcKajl», «racTpOHOM»,
«lli1BHajl».
B.n.pyr O)I(I1BaiOT BhiBeCKI1 . )1(11ByT.
EeryT 3a HaMI1, PYKI1 B03.ll,eBajl.
C Mallli1Hhl CTaCKI1BaiOT HaC.
3oByT.
(il.n.KT,

12)

Innym przykładem liryki opiewającej miejski pejzaż gruziń
skiej stolicy jest wiersz zatytułowany T6u!lucu Moezo óemcmea
(Tbilisi mojego dzieciństwa, przeł. I. Szenfeld):
ilo yTpaM .
3a Konxo3HOIO nnoma.n.hiO.

B TeCHhiX
BO }l,BOpax,
f.ll,e BOCKpeCHhiH uap11T TapapaM,
B.ll,pyr CTaHOBI1TCH TI1XO .
Po)l(.n.aeTcH necHH,
11 }l,O cyMepeK 6pO.ll,I1T OHa 00 .ll,BOpaM.
O.n.HoHome TYJIOBI1I.l.la
lllapMaHOK
llOBI1CaiOT C yTpa Ha X03HHCK11X OJieY:aX,
11 wapMaHI.l.li1K11
.ll,OCTaiOT 113 KapMaHOB
o6e3bHHOK
C TOCKOIO 11 JieHblO B OY:aX,
}l,OCTaiOT nonyraes CTOJieTHI1X 11 )1(11JihiX,
11 KOp11Y:HeBbiX CBI1HOK OHI1 .ll,OCTaiOT.
(il.n.KT,

7)

Eduard Jeligułaszwili wspominał, iż tuż po ślubie Bułat
Okudżawa i Olga Arcymowicz przyjechali do Tbilisi. Znajomi
-wśród nich gruzińscy poeci, bracia Cziładze i Dżansug Czarkwiani- postanowili uczcić to wydarzenie tradycyjną kolacją
w prawdziwym tbiliskim duchanie z widokiem na góry i rzekę
Kurę. Pośród gruzińskich pieśni i toastów nagle otworzyły się
drzwi, wszedł miejscowy rybak ze świeżo złowioną rybą, którą
położył przed biesiadnikami, życząc smacznego. Żona poety nie
mogła uwierzyć, że nie zostało to zaaranżowane przez kogoś z
przyjaciół, że za rybę zapłacono oraz że należało to do tradycyjnej pracy rybaka. Ze zdarzeniem tym autor wspomnień wiązał
powstanie Pieśni gruzińskiej, jednak bardziej prawdopodobne
74

wydaje się, iż epizod ten stał się bodźcem do napisania takich
wierszy, jak IlocJleÓHuu MaH2aJI (Ostatni mangal, 1963) czy
XpaMyflu (Chramu/e, 1963).
Pierwszy z nich, dedykowany właśnie Tamazowi Cziładze
mu i Dżansugowi Czarkwianiemu, rozpoczyna opis przyjacielskiego spotkania przebiegającego w atmosferze gruzińskiej biesiady - "zastolja". Na jego tle rozlega się przejmujący krzyk,
symbolizujący -jak pokaże dalsza część wiersza- schyłek
gruzińskiej obyczajowości:
Kor.na no.n xoxoT Kypbi H cnrreTHH,
B XOJIO)J.HOH BbmaąKaHHOH30Jie,
B.D.pyr 3aKpHąarr MaRran nocrre)J.HHii,
ąTo OH nocrre.nHHii Ha Bceii 3eMrre,
BCe Mbl TOf)J.a Ha)J. Kypoii CH)J.eJIH
H MHCO C)J.a6pHBaJIH BHHOM,
H )J.Ba D03Ta B 06HHMKY nemi
o TPY.D.HOM cąacTbe, o )l(eCTHHOM.

(4HA, 164)

Kolejne strofy przynoszą refleksję o odchodzącej w zapomnienie tradycji, której symbolemjawi się tytułowy ostatni mangalh- dziś zastąpiony już elektrycznym grillem- wychodzący
z ukrycia na zapach pieczystego i niczym bezpański pies łaszący
się do rąk biesiadników. Zastosowany zabieg animizacji, któremu towarzyszy plastyczny, niemalże baśniowy opis mangala,
zbliża wiersz ku gruzińskiej poetyce ludowej, której "charakterystyczną cechąjest fantastyka przemieszana z realiami życia
codziennego"49 • W kręgu poetyki folkloru pozostaje również fraza rozpoczynająca trzecią strofę wiersza:
A TOT MaHrarr, crroBHO nec -

Ha 3anax
opexoB, 3erreHH, 6aczypMbi,
KaąaHCb, rnerr Ha )l(eJie3HbiX rranax
K CTOJiy, 3a KOTOpbiM CH)J.eJIH Mbl.

b

Naczynie z żarem .
L. Lewin, Wstęp, [w:] Dawnapoezja gruzińska, Warszawa 1974, s. 6.

49
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ąTo 5I YBH.uen,
KaK OH B ycep,llbe CBOeM rrpOCTOM,
KaK rrec, KOToporo MHp o611.uen,
rrpHCeJI 11 BHJibHYJI )l(eCT51HbiM XBOCTOM.

l1 5I KJI51HYCb BaM,

(liHA, 164)

Bohaterem lirycznym wierszaXpaMyJZu jest niewielka ryba5°,
która- jak dowodzi Lorninadze-jest tak dawnym i niepowtarzalnym elementem tbiliskiego kolorytu, iż wydawało by się, że
wiersz o niej mógł napisać tylko stary mieszkaniec tego miasta:
XpaMynH - cepa51 pbr6Ka c 6enbiM 6piOIIIKOM.
A XBOCT y Hee KaK y KHJibKH, a HOC - mipO)I(KOM.
l1 ąy,llHTC51 MHe, 6y.UTO 6pOBI1 ee B3MeTeHbi
H K cep.UU.Y ee BCe Ha CBeTe KpiOąKH CBe,lleHbl.
(liHA, 142)

Badacz zwraca uwagę na dwie,
towanej pierwszej strofie, odmienne

objawiające się już

w cytego wiersza:
żartobliwie-realistyczną, opisującą wygląd ryby oraz smutnoliryczną- wprowadzającą motyw miłości. Dzięki kunsztowi
poetyckiemu Okudżawie udało się połączyć je w jedną przepojoną liryzmem całość, obrazującą jego uczucia i wyobrażenia
związane ze światem gruzińskiej tradycji, której nieodłączną
część stanowi rytualne "zastoje"51 :
płaszczyzny

Ho ecn11 B3rJI51.UeTbC51 B H3BHJIHHbi )l(eCTOKoro .UHacąaCTJIHBOH TIO,llKOBKOłO TaM IIIeBeJIHTC51 OHa.
Ho ecnH BCMOTpeTbC51 B .UBH)I(eHHe ąHcToi1 CTPYH oHa KaK o6pbiBOK eme He yMOJIKIIIei1 cTpyHbi.

50
"XpaMyn51", "xpaMynH" (Varicorhinus) - ryba występująca w wodach Zakaukazia" i południowo-zachodniej części Azji Środkowej (EollbUWfl
CoeemcKaR 3HlJUK!loneoufl, T. 46, Moskwa 1957, s. 345). Według Łomina
dzego swoją nazwę zawdzięcza ona niewielkiej rzece, prawemu dopływowi
Kury - Chrami, stanowiącej główny obszar jej bytowania (C. JloMHHa,ll3e,
op. cit., s. 132). Brak polskiej nazwy gatunkowej.
51
C. JloMHHa.u3e, op. cit., s. 132-133. Badacz dostrzega także zbieżność
między wierszem Okudżawy XpGMyllu i obrazem Pirosmaniego zatytułowanym

KymeJIC nflmu KHfl3eił.
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J1

eCJII1 BHI1MaTeJihHO BCJiyi.UaThCH, OTOpOTieB, -

y necHI1 6erymeH: BO.ll.hi :na phi6Ka -

np11nes.

Ha 6JIIO)l.e npocTOM, nepecr,maHa npj{HOH TpasoH:,
Jie)I(I1T 11 KI1BaeT OHa rony6oif fOJIOBOH.

I1 HY)I(HO .D.OCTOHHO 11 TO'łHO

ee oueHI1Th,

KaK 6y.D.TO 6hl nepsoH: nł060BhłO ce6H oceHI1Th.

(l!HA, 142)

na końcową strofę tego wiersza, nawiązującą do gruzińskiego kultu wody/ryby, zgodnie z którym
ryba jest uważana za istotę totemiczną. Jak stwierdza gruziński
uczony Zurab Tandiława:
Warto

zwrócić uwagę

Za przejaw tych wierzeń należy uznać rozpowszechnione wśród
ludu podanie, według którego nie należy jeść łososia, gdyż od niego
pochodzi człowiek, nie należy także odcinać głowy pstrągowi, jako
że jego głowa naznaczona jest krzyżem Chrystusa. Nie należy także przekłuwać ryby, gdyż jest ona naznaczona przez Boga. [ ... ] Wiarą w rybę-totem uzasadnić można także obrzęd "odpuszczania duszy
zmarłego", podczas którego rytualny obiad winien obfitować w dania
rybne52 •

W zakończeniu wiersza XpaMyflu echa tych
raźnie obecne:

wierzeń są

wy-

llpe)l.CTaBbTe, OHa TIOHI1MaeT np113BaHhe CBOe:
11 r-pOMOTIO)l.06Hbie TI11pi.UeCTBa He )l.JIH Hee.
EH: TOCThl CMelliHbl, C TI030JIOTOIO BI1JIKI1 CMelUHhl,
eH: 'łYTK11e naJihl..{hl 11 TeTIJible ry6bi Hy)I(Hbl.
Ee He e.D.HT, a cMaKyiOT s se'łepHeH: Tl1llll1,
KaK 6y.D.TO 6ece.D.yiOT c HeM: o cnaceHbe .D.Yllll1.

(llHA, 142-143)

Obok kultu wody i ryby, związanego z tradycjami rybołów
stwa, ważne miejsce w życiu ludów Kaukazu- także i Gruzinów
-zajmowało polowanie. Jak odnotowuje Jelena Wirsaładze:

52

3.0.

TaH)l.I1Jiasa, Ompa:>łCeHue

K)lllbma eoObl e zpy3uHCKOM fj:JollbKllope,

.IJ:11ccepTai..{I10HHhiH BeCTHI1K Ha COI1CKaHI1e y'łeHOH CTeneHI1 )l.OKTOpa lP11JIO-

JIOfM'łeCKI1X HayK, Tbilisi

1995,

s.

17-18.
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Zarówno polowanie, jak i rybołówstwo uważane były w Gruzji
za zajęcie "święte" , "czyste". Idący na polowanie zobowiązany był do
przestrzegania skomplikowanego systemu tabu, aby nie "sprofanować"
polowania i nie rozgniewać władcy zwierząt. [ ... ] Szereg ograniczeń
obowiązywał również podczas samego polowania. [ ... ] Jeszcze niedawno w górskich rejonach Gruzji wyobrażenia te określały sposób
zachowania myśliwego, przetrwały także w pewnych formach na obszarach centralnych 53 .

W poezji Okudżawy wyobrażenia te znalazły odzwierciedlenie m.in. w pierwszej części tryptyku C/JpecKu (Freski, 1963),
zatytułowanej OxomHuK (Myśliwy), skomponowanej z połącze
nia szeregu apostrofutrzymanych w tonacji modlitewnej.
Adresatem pierwszej z nich jest atrybut myśliwego- strzała:

CrracH6o Te6e, cTperra,
crracH6o, cecTpa,
1HO TaK Thl Kpyrrra
11 OCTpa,
'-ITO orremo B ropH'-IHM 6oK
BXO)J;łllllh, KaK nor!
Cnac116o Te6e 3a TBOe yMeHhe,
3a '-IYTKHM COH B MOeM KOJI'-łaHe,

[ ... ]
,ll,ałf Te6e l>or BOpOTI1ThC51 KO MHe!

(qHA, 144)
Apostrofę tę można odczytać

jako nawiązanie do gruziń
skiego zwyczaju łowieckiego, który przewidywał tzw. dawanie
odpoczynku broni używanej do polowań oraz dokonywanie
nad nią obrzędów oczyszczających (co związane było ze ści
słą reglamentacją liczby zwierząt zabijanych podczas jednego
polowania) 54 • Kolejne wersy niosą prośbę o udane polowanie
oraz obietnicę złożenia należytego podziękowania po jego za53
E.I>. BHpcarra)J;3e, 06pa3bl xoJRee Jleca u eodbl e KaeKaJCKOM cjJollbKJlOpe, [w:] MamepuaJlbl IX Me:>K:dyHapoÓHozo KOHZpecca aHmponoRozu'-łecKux u
:JmHozpacjJul.fecKux HayK (T.fuKazo, ceHmR6pb l 973), ,l(oKJlaÓbl coeemcKou Óe.Jlezat(uu, Moskwa 1973, s. 4.
54

78

ibidem.

kończeniu. Tu również pojawia
U Wirsaladze czytamy:

się

pewien element tradycji.

Myśliwy nie powinien zabierać na polowanie nic tłustego, jedynie przaśny chleb upieczony przez matkę. Towarzyszyły temu słowa:
"llpeCHOe Mhl B03hMeM - )l(.Hp ,naCT RaM X035I.HH 3Bepeif"55 •

Stąd

podmiot liryczny prosi: ,~To6 M.SJ:cy 6hiTh )1(11pHhiM Ha
QenyiO TpeTh ... " Ostatnia część wiersza skierowanajest do obiektu polowania- jelenia, i stanowi wyraz dziękczynienia za otrzymane pożywienie oraz czci oddawanej zabitemu zwierzęciu 56 :
CrracM6o Te6e, OneHh,
TBOMM BeTBMCTbiM poraM,
MHCY cna,n:KOMY TBOeMy,
rro6ypeBrneMy B orHe M B .IJ:hiMy...

(qHA, 144-145)

W gruzińskim folklorze- zdaniem Wirsaladze-istnieje
wiele legend, według których człowiek, okazując pomoc zoomorficznemu duchowi zwierząt, mógł otrzymać od niego w podzięce dar, jakim była umiejętność rozumieniajęzyka przyrody 57 •
W ostatnich wersach Myśliwego mamy do czynienia niejako z
odwróceniem tej sytuacji (podmiot liryczny zwraca się do jelenia), co również można uznać za pośrednie nawiązanie do mitologii gruzińskiej:
CrracM6o, 'łTO Thi He 3Haernh Moero H3hiKa
M TBOMX rrpOKJIHTMH H He paCCJlbilliy!

(qHA, 145)
Należy odnotować także jeden z późniejszych utworów, w
którym Okudżawa sięga po motyw polowania. W cyklu JKu3Hb
oxomHuKa (Siedem dni tygodnia, 1973, przeł. A. Mandalian)
dzięki chwytowi kompozycyjnemu udało się poecie zespolić

55

ibidem.

W Gruzji zabite zwierzę stanowiło obiekt szczególnych zabiegów i troski jako przedmiot czci (ibidem).
57
Zob.: ibidem, s. 7.
56
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wierzenia zakorzenione w tradycji pogańskiej ze starotestamentową legendą o stworzeniu świata58 .
W latach sześćdziesiątych powstał także jeden z najpięk
niejszych i zarazem najpopularniejszych utworów Okudżawy
- Tpy3uHCKa5l necrm (Pieśń gruzińska, 1967, przeł. T. Lubelski),
w której, jak konstatuje Zajcew:
[... ] znalazła artystyczne odzwierciedlenie filozoficzna oraz ludowo-poetycka symbolika, mieszcząca w sobie wyobrażenia o źródłach
i podstawach bytu i twórczości: życiodajnej ziemi, żywiołach wody i
powietrza, skonkretyzowanych w widzialnych, plastycznych, żywych
obrazach-symbolach59 :
BI1HOrpa,ll,HYIO KOCTO'łKY B TennyiO 3eMJIIO 3apoiO,
M JI03Y nou:enyiO, 11 cneJihie rpo3,ll,hH copBy,
11 ,ll,py3ei1 co3oBy, Ha JII060Bh CBoe cep,ll,U:e HacTpoiO ...
A 11HaLie 3aLieM Ha 3eMJie :noi1 BeLIHOH :>I<HBy?
(l!HA, 230)

Sadzenie winorośli, ich szczególna pielęgnacja i wreszcie
zbieranie plonów jawią się symbolicznym obrazem pieczołowi
cie kultywowanych uczuć człowieka wobec innych ludzi. Podejmując gości darem gruzińskiej ziemi- owocami winogron,
podmiot liryczny czyni w ich stronę gest braterstwa, zasiadając
przy wspólnym stole, zaprasza równocześnie do otwarcia serca
na drugiego człowieka, gdyż przyjaźń i miłość to nie tylko radość
wspólnego biesiadowania, ale przede wszystkim szczery dialog
oraz umiejętność przebaczania win:
Co611pai1TeCh-Ka, rocTI1 MOI1, Ha Moe yromeHhe,
fOBOp11Te MHe npHMO B JI11U:O, KeM npe,ll, BaMI1 CJihiBy,
u:aph He6ecHhiH nonmeT MHe npomeHI1e 3a nperperneHhH ...
A 11Ha'łe 3aLieM Ha 3eMJie :noił Be'łHOH :>I<HBy?
(l!HA, 230)

Utwór podzielony jest na siedem ponumerowanych części, z których
odnosi się do kolejnego dnia (zob.: llHA, 260-264).
59
B.A. 3ai1u:eB, op. cit., s. 67.

58

każda
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Sytuując bliźniego

niemal na równi z Królem Niebios oraz
go boskimi atrybutami- prawem sądzenia i przebaczania, podmiot liryczny deifikuje człowieka, sakralizując tym
samym przyjaźń i miłość. Uczucia te są bowiem dla niego niezbywalnymi wartościami, które stanowią jedyny trwały fundament ludzkiego istnienia. Stąd jak refren powraca pytanie: "A
MHaąe 3aąeM Ha 3eMJie :noH: seąHoii )I(MBy?"
Jak zauważył sam autor: "Ogólnie rzecz ujmując, w rzeczywistości to niezupełnie gruzińska pieśń, ale ponieważ w płasz
czyźnie symboliki znajduje ona odniesienie w gruzińskim folklorze, tak ją zatytułowałem" 60 • Obok motywu winorośli i obrazu
gruzińskiego "zastolja" wprowadza więc postać bogini Dali 61 ,
dając w ten sposób kolejne świadectwo, iż bliskie mu były wierzenia i mity gruzińskich przodków:
obdarzając

B TeMHO-KpaCHOM CBOeM 6y,neT neTb ,UJUI MeH~ MO~ ,[(aJIM,
B ąepHo-6enoM caoeM npeKJIOHIO nepe.n HelO masy,
M3acnyrnal0cb H, MYMPY oT n106BM MneY:aJIM ...
A MHaY:e 3aY:eM Ha 3eMne ::noM: aeY:HO )1(1-IBY?

(qHA, 230)

60

Cyt. za: ibidem.
Dali - w mitologii Gruzinów bogini polowania, opiekunka dzikich
zwierząt, wyobrażana jako złotowłosa piękność, mieszkająca wśród niedostępnych skał, skąd zwisają jej włosy. Niekiedy ukazuje się człowiekowi pod
postacią zwierzęcia lub ptaka. Wybrany przez nią myśliwy, który odwzajemni
miłość bogini, otrzymuje od niej podarunek (naszyjnik, pierścień, strzałę i in.),
posiadający magiczną moc przynoszący pomyślność podczas polowania.
Myśliwy zobowiązany jest dochować tajemnicy o związku z Dali i jej podarunku, zaś karą za złamanie tego warunku jest śmierć. Dali jest także matką
tytułowego bohatera gruzińskiego eposu o Amiranim (Eollbwou 3HlJUKllonedu'łecKuu Cll06apb. MurjJoRozuR, m. pe.n. E.M. MeneTMHCKMH, Moskwa 1998,
s. 171, 37). Co prawda, istnieje także anegdota mówiąca o tym, iż w momencie
pracy nad tym utworem Okudżawa znalazł się z grupąpoetów w Leningradzie.
W hotelu zwróciła się do niego młoda dziewczyna, aby ocenił jej wiersze napisane po gruzińsku. Okudżawa odesłał ją do Michaiła Kwliwidze. Gruzinka
miała na imię Dali, co jakoby poeta wykorzystał w Pieśni gruzińskiej (3anucbl61

6a1o aHeKdomu~JecKue ucmopuu. EyRam 0KydJK:a6a - Klly6y dpy3eu Eyllama
OrydJK:a6bl. Eece.ny ae,neT Jlea lliMJIOB, [w:] Tolloc HadeJK:dbl. Ho6oe o Eyllame 0KydJK:a6e, Moskwa 2004, s. 72).
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Zaimek "moja" oraz wprowadzenie czerwieni- barwy mipodmiot liryczny tego wiersza czyni

łości, sugerować może, iż

boginią ukochaną kobietę. Takąinterpretację uzasadniają następ

ne wersy (wprowadzające kontrast bieli i czerni), mówiące o miłości, dla której nie tylko warto żyć, lecz która warta jest również
tego, by za nią umrzeć 62 •
Warto zwrócić uwagę - w ślad za Zajcewem - na gamę
kolorystycznąPieśni gruzińskiej, wykorzystującą barwy charakterystyczne dla sztuki Gruzji (także dla malarstwa Pirosmaniego ). Znajdujemy tu więc czerwień, biel, czerń, ale także granat
i złoto, które połączone razem tworzą na poły realny obraz korespondujący z refleksją o ulotności ludzkiego istnienia:
l1 Kor.ua 3airny611TC5!. 3aKaT, no ymaM 3aJieTa5!.,

nyCTb Oll5!.Tb 11 Oll5!.Tb npe.uo MHOIO llllbiBYT Ha5!.BY
CI1HI1H 6yi1BOJI, 11 6eJibiH open, 11 cpopeJih 30JIOTa5!. ...
A 11Hai.Je 3alJeM Ha 3eMne :no:H selJHOH )I<Hsy?
(llHA, 230)

i "złotego
pstrąga"
są równocześnie symbolicznymi odniesieniami do
trzech żywiołów: ziemi, powietrza i wody, z których znaczenie
najistotniejsze przydaje poeta "ciepłej" i "wiecznej" ziemi, jakiej obraz współbrzmi z motywem przemijającego, aczkolwiek
pięknego życia człowieka, spełnionego za sprawą przyjaźni
i miłości 64 •
W okresie tym powstał również utwór, który- jak czytamy
u Łominadze:
Obrazy "granatowego

bawołu", "białego orła"

63

Zestawienie barwy białej i czarnej często pojawia się u Okudżawy w
z rozważaniami o życiu i śmierci, stanie zawieszenia pomiędzy niebem i ziemią. Por. np. O Boizooe BblCOlfKOM (l{HA, 337).
63
Wybór tego właśnie gatunku ryby przez poetę także zapewne nie był
przypadkowy, ponieważ w Gruzji -jak zasygnalizowano - czczono pstrągi
jako święte, zaś ich zabijanie było uważane za wielki grzech (3.0. TaH).li1Jiasa,
op. cit., s. 17).
64
Zob.: B.A. 3a:H~es, op. cit., s. 67.
62

związku
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[... ]jest jedynym w

twórczości Okudżawy przykładem

dialogu z gru[ ... ] W wierszu tym Okudżawa jawi się jako
autentyczny kontynuator czysto gruzińskiej tradycji dialogu poetów z

zińską klasyką poetycką.

rzeką Kurą65 .

Mowa tu o utworze zatytułowanym Pmzoeop c peKou Kypou
(Rozmowa z rzeką Kurą, przeł. A. Kamieńska), nawiązującym do
Rozmyślań na brzegu Kury Nikołoza Barataszwilego66 •
Nawiązania do twórców literatury gruzińskiej odnajdujemy
również w wierszu * **Eepezume Hac, no:Jmoe. Eepezume Ha c ...
( ***Strzeżcie, strzeżcie nas, poetów, jak źrenicy oka ... , przeł.
S. Pollak), ukazującym odwieczny konflikt poetów z władzą.
W zakończeniu tego utworu apel poety nabiera szczególnie dramatycznego wydźwięku:
Eepenne Hac, no3TOB, OT .ll.ypau;KHX pyK,
OT nocnelliHhiX npHrOBOpOB, OT CJienhiX llO.ll.pyr.
EepemTe Hac, noKy)J.a MO)f(HO y6epeąh,
TOJihKO TaK He 6eperHTe, "łT06 KOCThMH HaM Jie"łh,
TOJihKO TaK He 6eperHTe, KaK 6op3hiX ncapH,
TOJihKO TaK He 6eperHTe, KaK ncapełi u;apH ...
.6y)J.yT BaM CTHXH H neCHH, H eme He pa3.
ToJihKO Bhi Hac 6epemTe, 6epemTe Hac.
(qHA, 159)
Związek

tego utworu z tematyką gruzińską u Okudżawy
alternatywne tytuły, pod jakimi był on drukowany
w innych wydaniach- Pa3MblUlJteHUfl 803Jle OOMa, zoe JICUJl Tu11UaH Ta6uo3e l Pa3MbZUtfleHUR y ooMa, e KornapoM JICU!l Tu11uaH
Ta6uo3e (Rozmyślania przed domem, w którym mieszkał Tycjan
Tabidze, przeł. W. Woroszylski) oraz tragiczna śmierć gruziń
skiego symbolisty67 związana z wydarzeniami 193 7 r.
wyjaśniają

65

C. J1oMHHa)J.3e, op. cit., s. 132.
Por. E. OKy)J.)f(aBa, Pa3zoeop c peKou Kypou, [w:] idem, Lfaenumue Ha
Ap6ame, s. 182; N. Barataszwili, Rozmyślania na brzegu Kury, przeł. L. Lewin, [w:] Dawna poezja gruzińska ... , s. 186-187.
67
Dodajmy, iż Tycjan Tabidze był ciotecznym bratem Galaktiona Tabidze, spokrewnionego z rodziną Okudżawy poprzez małżeństwo z siostrą ojca
66

Bułata- Olgą Okudżawą.
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Lorninadze zwraca uwagę także na wiersz o incipicie ***Mbz
npueoeM myoa, npueoeM ... (***Przyjedziemy tam, przyjedziemy ... , 1963 ), dedykowany reżyserowi gruzińskiego pochodzenia Marlenowi Chucyjewowi. Zdaniem badacza jest to jedyny
utwór Okudżawy, "w którym Gruzja utożsamiana jest z »naszą
ojczyzną«, ziemią obiecaną, gdzie należy zakończyć wędrówkę
życia" 68 :

Mhi np11e.n.eM Ty.n.a, np11e.n.eM,
npoe.n.eM - 30B11 He 30B11 BOT no 3T11M KaMeH11CThiM, no 3T11M
OCbinaiOil(11MCH .LJ.OporaM JII06B11.
[ ... ]

Tiepe.n. '111Hapmo rony6o10
noeT T11HaT11H B OKHe,
11 MOH IOHOCTh C MOeiO JII060Bhl0
nepeMelli11BaiOTCH BO MHe.
[ ...]
I1 no C11H11M ropaM, nyCTh He nJiaBHOe,

6y.n.eT .D.JI11ThCH qepe3 M11p 11 BOHHY
nyTellleCTB11e Harne caMoe maBHOe
BTY Heae.n.oMyiO cTpaHy.
I1 nOTOM 6e3 JI11ll1Hero CJIOBa,
.n.HeH: nocne.n.H11X He Topomi,
Mhl OTKpOeM Hallly pO.D.11HY CHOBa,
HO y)[{e .n.nx caM11X ce6x.
(qHA, 160-161)
Dominujące w tym utworze wątki miłości i wędrówki,
a także obraz Tinatiny prezentują stosunkowo czytelne odwołanie
do klasycznej poezji gruzińskiej - obok przyjaźni, braterstwa
i honoru motywy te stanowiąkanwęjednego z najwybitniejszych
dzieł literatury Gruzji- poematu Rycerz w tygrysiej skórze Szoty Rustawelego 69 •

68

C. JloM11Hame, op. cit., s. 133.
Piękna księżniczka Tinatina, córka króla Arabii Rostewana i następ
czyni tronu, posyła swego ukochanego - dzielnego wojownika Awtandyła na
trzyletnią wędrówkę w poszukiwaniu tajemniczego rycerza w tygrysiej skórze,
69
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Uwagę zwracają środkowe

strofy wiersza, w których za sprawą wyobraźni poetyckiej podmiot liryczny pozostawia gdzieś
poza sobą miejski autobus i moskiewski zgiełk, przenosząc się
na starą arbę, ciągnioną przez woły po górzystej gruzińskiej drodze:
... Xy,n:ocoLJ.Hhre ,n:eTH c Ap6aTa,
BOT Mhi e.n:eM, npe.n:cTaBh ce6e,
a ap6a no.n: HaMH rop6aTa,
H TpaBa y Bona Ha ry6e.
MHMO Hac MeJihKaroT aBTo6ychr,
neperapoM BJIHU.a ,n:hrwa ...
Mhr Hae3,n:HJIHCh, Mhi He ToponHMC5L
Mbr XOTHM XOTh pa3 He .cnewa.
(liHA, 160)

Ta wizja poetycka, zespalająca obrazy dwóch "ojczyzn"
poety- Gruzji i Arbatu, stanowi dostateczne świadectwo, ilustrujące słowa Jewgienija Jewtuszenki, który w pośmiertnym
wspomnieniu o Okudżawie konkluduje:
Zasadził on pestkę winorośli na arbackim podwórku[ ... ]. Wniósł
do Puszkinowskiego wiersza niepowtarzalny posmak dżondżoli. Złą
czył w samym sobie dwie poezje, które niegdyś wzajemnie się lubiły
- rosyjską i gruzińską70 •

spotkanego podczas polowania, w zamian obiecując Awtandyłowi małżeństwo
i tron. Odnalazłszy rycerza o imieniu Taryjel, Awtandył poznaje historię jego
nieszczęśliwej miłości do indyjskiej cesarzówny Nestan-Daredżan. Obu mło
dzieńców łączy przyjaźń, w imię której Awtandył obiecuje Taryjelowi pomoc
w odzyskaniu wybranki. Opowiedziawszy o wszystkim Tinatinie, powraca on
do przyjaciela, aby dotrzymać przyrzeczenia. Wspólnie pokonują wiele niebezpieczeństw, toczą bitwy, aż wreszcie udaje im się osiągnąć cel. Po szczęś
liwym odnalezieniu cesarzówny obie pary pobierają się i zasiadają na tronach
swoich królestw (W. PycTaBemt, HoCflUJuil6apcoey utKypy, nepeB. K.)J.. EarrhMOHTa, http://www.nplg.gov.gelic/library; S. Rustaweli, Rycerz w tygrysiej skórze, przeł. [z gruz.] i posł. opatrzył J. Zagórski przy konsultacji filologicznej
J. Brauna, Kraków 1976).
c Czterokołowy wóz na Ukrainie i Kaukazie, głównie do przewozu zboża.
70
E. EBTyweHKO, «3axoou, y MeHJl ecmb O:JICOHOJICoflu ... », «JlHTepaTypHajJ
froeTa» 1997, N2 24, s. 3. "Dżondżoli"- jak wyjaśnia autor- to gruzińska
roślina, którą Gruzini marynują i podająjako zakąskę do wytrawnego białego
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tematyka gruzińska w poezji
nieobecna, natomiast w utworach kolejnej dekady dominują motywy powrotu do korzeni, do przodków
oraz związane z tym dociekanie prawdy o sobie, poszukiwanie
własnej tożsamości. W wierszach tych poeta po raz pierwszy w
bezpośredni sposób mówi o swoim gruzińsko-ormiańskim pochodzeniu oraz o tym, jak od najmłodszych lat tradycje przodków splatały się w jego duszy z kulturą rosyjską. Rozważania na
ten temat przynosi m.in. wiersz H5lHbKa (Niańka):
W latach

siedemdziesiątych

Okudżawy jest niemalże

Ax, HaBepHo, He 3p.a pacnaJI.aJic.a He6ecHOIO BJiaCTbiO
TBOH poCCHHCKI1H KOCTep Ha,[( MOeiO rpy311HCKOIQ CTpaCTbłO,
y3JIOBaTbie pyKI1 cnJieTaJIHCb TenJieii H.uo6pei1,
KaK MOJII1TBa TBO.H Ha,[( apM.HHCKOIQ CKOp6biQ MOeii.
(l!HA, 497)

powraca poeta również w utworze
Miejski pejzaż starego
Tyftisu oglądany z okien dorożki zarysowuje się w tym wierszu
zaledwie jako przyczynek do szerszej refleksji egzystencjalnej o
ulotności życia, a równocześnie o jego bogactwie, różnorodno
ści, a także o niełatwym powołaniu artysty:
Do okresu

dzieciństwa

zatytułowanym ,l{emcmeo (Dzieciństwo).

IJycT.H'łHOe )1(113HI1 MfHOBeHbe,
e.uBa JII1IIIh 3anoMHI1IIIh ero,
HO BCIO.[(y u;ap11T B.[(OXHOBeHbe,
11 3TO npeBhiiiie Bcero.

B 3aCTOJibe, B JII06BI1 11 KosapCTBe,
oT TOHI1 .no 3Toi1 cTeHhi,
H B B03,nyxe, KaK B rocy.uapCTBe,
BCe CTpaCTI1 B O.llHY CBe,[(eHbl.
(l!HA, 494)

wina. Jewtuszenko wspomina, iż była to w Moskwie rzadkość, a jednym z nielicznych miejsc, gdzie można było jej spróbować, był dom Okudżawy. Słowo
to stało się swoistym "kodem" przyjaźni obu poetów, towarzyszącym zaproszeniom na "te nie dla wszystkich zrozumiałe maleńkie uczty" (ibidem, s. l).
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Rysując retrospektywny obraz Tyfiisu dzieciństwa oraz siebie jako trzyletniego chłopca, podmiot liryczny antycypuje przyszłość:

Y)l(e 3a cmmołi OpTai.J:ana.
Kypa nponerna cTopoHołi.
MHe TOnhKO nHWh TPH oTczyąano,
a I.J:To eme 6y.ueT co MHOJ:i!
(4HA, 494)

Lecz, jak często bywa w wierszach autora Pieśni gruziń
skiej, owa sytuacja niedopowiedzenia w pytaniach o przyszłość
<zwiastuje w podtekście - choć poeta nie nazywa ich wprostwydarzenia złowieszcze i tragiczne. Można więc przewidywać
dramat krewnej7 1, która teraz -jeszcze nieświadoma przyszło
ści- towarzyszy bratankowi w przejażdżce 72 :
.5I e.uy TmpnHCOM B nponeTKe
H BH)I(y, KaK oceHh KPY)I(HT,
H llOKOTh pO.IlHOH MOeH TeTKH
Ha 6enołi no.uywKe ne)I(HT.
(liHA, 495)

W utworach Okudżawy z lat osiemdziesiątych dostrzegalne
są także echa gruzińskiego kultu przodków: "Xoqy socKpecHTh
CBOHX rrpe.IJ;KOB, l XOTb qTO-HH6y.IJ;h cep.IJ;Qe c6epeqb" (lJHA, 439),
oraz refleksje na temat źródeł własnej filozofii życia oraz twórczości: "H qTo-To ecTh, HasepHoe, BO MHe l OT eTaporo rnexod
H OT CoKpaTa" (lJHA, 422).
W ostatnich latach twórczości autora Jesieni w Kachetii zainteresowanie tematyką gruzińską ponownie schodzi na dalszy
plan, jednak i w tym okresie powstaje kilka interesujących utworów, z których należałoby przywołać przynajmniej dwa.
O tragicznym losie Olgi Okudżawy będzie mowa dalej.
Podobny zabieg zastosował poeta m.in. w cytowanej balladzie lfembzpe
CbZHa: "Ho :no Bce noKa B rpH.uymeM, l noKa B rpH.uymeM. l A noKa ... " (D.uKT,
42), czy wierszu Ap6amcKoe edoxHoeeHue, wzu BocnoMuHaHue o demcmee:
,~ITO MHe CKa3aTb? Eme mo6mo CBOH )lBOp, l[ ... ] l H ycaqa KpeMneBCKOro
mo6mo, l H caMoro ce6H mo6mo 3a :no" (lJ:HA, 421).
ct "KpecThHHHH" (zpy3.)- przyp. red. cytowanego zbioru.
71

72
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Fatalistyczne nastroje związane z rozmyślaniami o ży
i śmierci, towarzyszące całej jego późnej poezji, znalazły
odzwierciedlenie w wierszu ***A eom Pe3o - Koponb MapuoHemoK ... (***A oto Rezo - król marionetek ... ), poświęconym
wybitnemu gruzińskiemu artyście, założycielowi Tbiliskiego
Teatru Marionetek - Rewazowi Gabriadze. Prawo człowieka
do decydowania o własnym losie zdaje się jedynie ułudą, iluzją
wolności. W rzeczywistości kieruje nim Opatrzność, pociągając
za niewidzialne sznurki, jak lalkarz kierujący ruchami swych
marionetek:
CIU

J1 HaMH ynpaBJI.HeT flpOBH)J.eHhe,
XOTh HHToąeK H CKpbiTa ąepe)J.a ...
Ho KaK noxo)lm Mhr! BoT cosna.IJ.eHhe!. ..
He o6onhr.u:aihecb soneii, rocno.IJ.a!
(1IHA, 540)
Przywołajmy także

jeden z najbardziej przejtnujących wierszy "gruzińskich" - nie tylko w późnej poezji, ale i w całym
dorobku poetyckim Okudżawy. Opatrzony dedykacją "Parnię
ci Olgi Okudżawy i Galaktiona Tabidze", wiersz zatytułowany
CeaiJe61-tae rjJomo (Fotografia ślubna) ukazuje losy oskarżonej
o trockizm, represjonowanej, a następnie zgładzonej ciotki Bułata Okudżawy oraz jej tragicznie zmarłego męża 73 -jednego z
najwybitniejszych poetów gruzińskich:

73
O okolicznościach śmierci Olgi Okudżawy i Galaktiona Tabidze pisze
Marat Gizatulin: "Po raz pierwszy Olga Okudżawa została zesłana w 1928 roku.
Rozstrzelano ją 11 września 1941 roku na przedmieściach Orła. Razem z nią
zostali zgładzeni m.in. legendarna »eserka« Maria Spirydonowa, siostra Trockiego Olga Kamieniewa, znany bułgarski rewolucjonista Christian Rakowski
czy brat Nikołaja Jeżowa- Siergiej. Galaktion Tabidze do 1942 roku otrzymywał listy od żony. Kiedy przestały przychodzić, codziennie odwiedzał NKWD,
aby uzyskać jakieś informacje o jej losie. Tam śmiano się z niego, gdyż ciągle
był pijany. Według jednej z wersji w marcu 1959 roku, kiedy Tabidze leżał w
szpitalu, odwiedzili go nieproszeni goście, aby podpisał paszkwil na Borysa
Pastemaka jako zdrajcę ojczyzny. Zamiast odpowiedzi poeta rozłożył ręce jak
ptak skrzydła, krzyknął: »Lecę do ciebie, Olu« i rzucił się z okna" (M. fH3aryJIHH, Ezo yHueepcum embz, s. 45- 50).
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Ten1 Orr.s~, Thi - y)l(e MCTOpM.s~:
HeT Te6.H - Thl TOJihKO JIMlllh 6biJia.
BoT TBO.H poMalliKa, Ta, KOTopa.s~
M3 TBOeM MOrMJIKM npopocrra.
BoT no3T, Tor.na Te6.s~ mo6MBlliMM,
My)l( XMeJihHOM - He6eCHOe ..QMT.H,
caM 6hiJIOM, M3 TOM neqarrM 6hiBllleM,
M3 TOrO CBMHUOBOrO )I(MTh.H.

A Ha cpoTo cBa,ne6HOM, Ha TYCKJIOM,
Thi eme He 3Haelllh HMqero:
HM npo nymo Me)l( OprroM M KypcKOM,
HM npo CJie3bl TaMHbie ero.
(liHA, 545)

Gdyby nie dedykacja oraz apostrofa do zmarłej, trudno byten wiersz w kręgu tematyki gruzińskiej. Wątpli
wości te rozwiewa jednak zakończenie utworu- zamykające
wiersz porównanie, gdzie występuje tradycyjny dla folkloru gruzińskiego obraz łani:
łoby sytuować

BoT M Bocce.naelllh p.s~,noM TMxo
y HecTpalliHhiX, y BXO..QHhiX ,nBepeM,
CJIOBHO MaJieHbKa.H OJieHMXa,
He CJihiXaBllla.H npo erepeM.

(liHA, 545)

w wierszach poety "gruzińską
sposób analityczny i stosunkowo subiektywny, jednak całą podobną "faunę" obrazowania (jak
w cytowanej strofie) uznaje on za "gruzińską", "Pirosmaniewską", dowodząc, iż Gruzja, jej realia i przyroda oraz malarstwo
Pirosmaniego wywarły znaczący wpływ na sferę obrazowania
w całym dorobku poetyckim Okudżawy 74 • Dla zilustrowania tej
tezy zacytujmy fragmenty tzw. "niegruzińskich" utworów poety:
Jak stwierdza

Łominadze,

nić" można wyodrębnić jedynie w

HauerreHHhiM rrra3 O..QMHOKoro rroc.s~.
Pora B cepe6pe, M KOnhiTa B poce.
A KpaCHbiM aBTo6yc B..QOJih qepHoro rreca,
KaK 3a.s~u, no 6erroMy rrynMT lllocce.

(liHA, 139)
74

Zob.:

C. lloMHHame, op. cit., s. 135-137.
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*
KpacHhiH neTyx. 0KTH6ph 30JIOToi1. Tononh cepe6pHHhii1 .
Pa3BC CCTb YTO Ha CBCTC HX nepbeB, H JIHCTbCB, H nyxa I.{CJie6Hee?

(liHA, 152)

*
KaKaH uapcKaH HhiH'łe oceHb B UapcKOM Cene!
KaKHe KpacHble JIHCTbH THHYTCH K qepHoi1 3CMJie,
KaKOC CHHCC He6o H 30JIOTa.H TpaBa,
KaKHC BbiCOKOnapHbiC XO~ICTCH KpHKHYTb CJIOBa.

(liHA, 199)

*
no CTBOJiaM npo6eraeT ropeHbe,
H CTBOJibl npona,llaJOT BO pBy.
KmK.UbiH CTBOJI - :no Teno oneHbe ...
BoT 3CMJIH, Ha KOTOpoi1 :>I<HBy.

(qHA, 217)

Zaprezentowane w niniejszym podrozdziale utwory nie wyczerpują omawianej problematyki, jednak pozwalają wykazać, iż
pierwiastek gruziński stanowi istotną i spójną część poetyckiego
systemu Okudżawy. Dostrzegamy go -by posłużyć się konkluzją Sigurda Schmidta - w "mistrzostwie tamadyc, sztuce przemawiania przy gościnnym gruzińskim stole, w mądrości oraz
życzliwości wobec rozmówcy" 75 • Na gruncie gruzińskich tradycji ukształtowała się również niezachwiana hierarchia wartości
poety, z których na planie pierwszym sytuują się przyjaźń, honor,
szczerość, braterstwo i miłość. Z tą ostatnią związany jest bezpośrednio wizerunek kobiety, jaki odnajdujemy w jego wierszach:
Bułat Okudżawa

wiąże się

nie przestaje zachwycać się kobietą. Jej obraz
z takimi drogimi dla pisarza pojęciami, jak "miłość", "za-

" Gospodarz uczty, przyjęcia.
75
C.O. illMH.llT, «He noKynmomcR, He noKynmomcR iJo6poe UMR, maJim-tm
u Jllo6oeb!». K 70-JZemwo EyJZama 0KyiJ:JK:aebl, [w:] idem, Ilymb ucmopuKa.
H 36paHHbze mpyÓbl no ucmoKoeeiJeHwo u ucmopuozpapuu, Moskwa 1997,

s. 573.
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"ciepło", "związek", "piękno" . Taki stosunek do kobiety daje
się wyjaśnić także gruzińskimi tradycjami narodowymi: miłością i sza-

chwyt",

cunkiem do kobiety jako

strażniczki

domowego

ciepła

i zgody 76 •

1.4. Miejsce Arbatu w poetyckiej przestrzeni
Zarówno w biografii Okudżawy, jak i w przestrzeni poetyckiej
jego utworów szczególne miejsce zajmuje Moskwa, a przede
wszystkim- rejon Arbatu z jego uliczkami, podwórkami i zauł
k~mi. Wiersze poświęcone Arbatowi są najsilniej nacechowane
emocjonalnie spośród wszystkich "topograficznych" utworów,
a obrazy tej właśnie dzielnicy towarzyszą twórczości poety stale
- począwszy od lat pięćdziesiątych po lata dziewięćdziesiąte
ubiegłego stulecia.
Przed przystąpieniem do zasadniczej części rozważań należy zaznaczyć, iż przymiotnik "topograficzny" został pomyślany
jako hasło wywoławcze, sygnalizujące większą grupę utworów
związanych tematycznie z miejscami pobytu poety. W odniesieniu jednak do wierszy o Arbacie określenie to niewątpliwie
wymaga znacznego rozszerzenia, ponieważ ten właśnie rejon
Moskwy był dla Okudżawy czymś ważniejszym aniżeli siatką
ulic i przecznic- był przede wszystkim symbolem rosyjskiej
historii i kultury, symbolem rosyjskiej inteligencji. Atmosfera
tego miejsca, gdzie mieszkały i bywały takie znakomitości, jak
Puszkin, Gogol, Hercen, Czechow, Tołstoj, Błok i inni wybitni
pisarze i artyści, znamionuje Okudżawowskie ujęcie obrazu Arbatu. Przy ty1n- co istotne- poeta nie tylko sam przesiąkł "arbackim mitem" 77 , ale przede wszystkim wzbogacił go własnymi
kategoriami przyjaźni, braterstwa, patriotyzmu, odpowiedzialności za kraj i pamięci o tych, którzy odeszli.
76

A. I>a)l(eHoaa, «Huttezo 63aMeH mo6eu... ». lllmpuxu K nopmpemy Eyna«0Knl6ph» 1984, N2 9, s. 202.

ma 0KyOJICaebz,

77
Szerzej na ten temat zob. np. r.C. KHa6e, KoHelf MucjJa, «CTapoe mneparypHoe o603peHMe» 200 l, N2 l, s. 114-117.
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NaArbacie, w domu numer 43, spędził większą część swego
od roku 1924 do 1941 (z wyjątkiem początku lat
trzydziestych, kiedy rodzina mieszkała w Tbilisi oraz lat 1934193 7, kiedy wraz z rodzicami przeprowadził się na Ural - do
Niżniego Tagiłu). Po rozstrzelaniu ojca i zesłaniu matki wraz z
bratem wrócił do Moskwy, gdzie - aż do roku 1941 - wychowywała ich babcia. Wtedy to Okudżawa wyjechał do Tbilisi, a
stamtąd zaciągnął się jako ochotnik do wojska. Jego powrót do
stolicy na stałe możliwy był dopiero w roku 1956 (po rehabilitacji rodziców). Jednak powrót na Arbatokazał się niemożliwy
- jako synowi wrogów narodu odmówiono mu zwrotu mieszkania zajmowanego przed wojną. "Od tamtej pory skończyłem
z Arbatem" - tak w latach osiemdziesiątych komentował to
wydarzenie 78 .
Według słów samego Okudżawy inspiracją do napisania
wierszy-piosenek poświęconych Moskwie były pieśni francuskich bardów o swojej stolicy. W jednym z wywiadów wyznał:
dzieciństwa-

Wpływ wywarł

na mnie między innymi Yves Montand, który śpie
a jego piosenki były bardzo ciepłe, bardzo osobiste. Zapragnąłem napisać coś podobnego o Moskwie ... Pierwsza moskiewska
piosenka Ha TeepcKoM 6yllbBape [Na Twerskim bulwarze] powstała w
1956 roku.[ ... ] Później, w stosunkowo krótkim czasie, powstał cały cykl
piosenek o Moskwie: Kopollb [Król, przeł. A. Mandalian] flollHO'-łHblU
mpolllleii6yc [Pólnocny trolejbus, przeł. L. Lewin; Ostatni trolejbus,
przeł. A. Mandalian], MocKoecKuii Mypaeeii (Moskiewska mrówka),
Lfacoebze Jllo6eu [Wartownicy dwóch serc, przeł. T. Lubelski], Ap6am
6epy c co6oii [Arbat zabieram ze sobą]- wszystkie w 1957 r. 79
wał

o

Paryżu,

78
Zob.: A. KphiJIOB, E2o necmt MeHfł!lu KpacKu JICU3HU, «oH6mwrpaqnum
1997, N2 5, s. 54; E. OKy.Z:J::>KaBa, «fl HUKaMy. .. », s. 215 i in.
79
E.ill. 0Ky,n:)l(aBa, Bce.A-ty epeMe'-łKO ceoe. Eece.n:osan M. Ho,n:enh, «MOH
MocKBa» 1993, N2 1-3, s. 4-6 (za: H.E. HHąHrropos, ll03mu'-łecKue nopmpembl
2opoooe e !lUpuKe Ey!lama 0KyÓJICa6bl, [w:] OKyOJICaea. flpo6!leMbl no3muKu
u meKCmO!l02UU. npHJIO)I(eHHe KVI BhiilYCKY aJihMaHaxa Mup BblCOlfK020." 11cClleooeaHUfł u Mamepua.nbl, cocT. A.E. KphiJIOB, pe.n:. ll.A. CoKonosa, Moskwa
2002, s. 68).
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Z kolei wybitny znawca twórczości poetyckiej Okudżawy
Lew Szyłow jako drugi z czynników genezy cyklu moskiewskiego wymienia próbę polemiki z utworami o podobnej tematyce,
lecz utrzymanytui w tonie hymnicznym, jak J(opozafl MOR cmollUlja (Moja droga stolica) i in. 80 Tezę tę podnosi również inny
badacz- Ilja Nicziporow, twierdząc, iż wiersze poety o Arbacie
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia znamionowały nowe ujęcie obrazu Moskwy, gdzie na plan pierwszy
wysuwał się nie portret paradnej, oficjalnej stolicy, lecz duchowy
świat jej mieszkańców 81 •
Jeśli chodzi o utwory poświęcone konkretnie Arbatowi,
znamienne jest to, iż mimo że powstawały one nieprzerwanie
od 1957 r., o świadomej próbie stworzenia "cyklu arbackiego"
można mówić dopiero po upływie dwóch dekad - w roku 197 6,
w chwili opublikowania zbioru poezji zatytułowanego Ap6am,
JHOU Ap6am 82 • Co ciekawe, mimo że zdecydowana większość zawartych w tym zbiorze utworów w sposób bardziej lub mniej jawny dotyka tematyki Arbatu, to jedynie pięć spośród napisanych
wcześniej wierszy połączył poeta w cykl pod wspólnym tytułem
My3bZKa ap6amcKozo óeopa (Melodie arbackiego podwórka,
przeł. A. Drawicz). Była to zresztąjedyna tego typu próba, gdyż
zarówno we wcześniejszych, jak i późniejszych wydaniach jego
poezji wiersze tego cyklu występują samodzielnie, często pod
pierwotnymi lub też pod zmienionymi tytułami: pierwszy utwór
cyklu pt. Pe'-łumamue (Recitativo, 1970, przeł. A. Drawicz) znany jest także pod incipitem ***Tom CaMblU óeop, zóe fl caJICaJl
6epe3bl ... (***To podwórko, na którym sadziłem brzozy ... ); drugi
- IleceHKa (Piosenka, 1959), występuje w zbiorkach zazwyczaj
jako IleceHKa o6 Ap6ame (Piosenka o Arbacie, przeł. A. Mandalian; L. Lewin); trzeci wiersz cyklu - Ta1-120 (Tango, 1973),
80

Zob.: JI.A. lliHJIOB, ct>eHo.MeH Ey11ama

0KyO:>łCa6bZ,

Moskwa 1998,

s. 9.
81
82

Zob.: H.E. HHąHnopoB, op. cit., s. 69.
E. OKy.ZJ.:>KaBa, Ap6am, .Mou Ap6am. Cmuxu u necHu, Moskwa 1976.
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w wydaniach później szych został przemianowany na IIocfl eeoeHHoe maHzo (Tango powojenne, przeł. J. Waczków); kolejny utwór
- BWlbC (Walc, 1964, przeł. A. Drawicz), znany jest- podobnie
jak Pe'-lumamue- przede wszystkim z incipitu ***Ha ap6amCKOM oeope ... (***Na arbackim podwórku ... , 1964); ostatni zaś
wiersz cyklu- PoMm-tc (Romans, 1969), w innych wydaniach
figuruje pod tytułem Ap6amcKuu poMaHc (Arbacki romans).
Można przypuszczać, iż tom poetycki Ap6am, Mou Ap6am
był w istocie pomyślany jako stosunkowo spójna i - co istotne, zamknięta całość. Przemawia za tym fakt, iż jako utwór koń
czący tom został zamieszczony wiersz ***,JJonembz ece necHu ...
(***Zaśpiewano już wszystkie piosenki ... , 1963), z zakończe
niem wyraźnie sygnalizującym zamiar Okudżawy odstąpienia
nie tylko od tematyki Arbatu, ale i od twórczości poetyckiej w
ogóle:
[ ... ]
C

Te6.si HHąero y)l( He cnpoc.siT:

KaK

xoąeTC.si

-

TaK H llJiblBH,

no.uo6Ha MfHOBeHHOMY CHHMKy,
r.ue

nonHoąh

H .UBOp B cepe6pe,
H

MaJibąHK

C rHTapOH B 06HHMKY
Ha 3TOM ap6aTCKOM
.UBope.

(AMA, 123)

Ku ukontentowaniu jednak kolejnych pokoleń wielbicieli talentu twórcy i z pożytkiem dla rosyjskiej poezji XX w. Okudża
wa nie był konsekwentny w swoim postanowieniu, czego wymiernym rezultatem były wszystkie późniejsze zbiory wierszy,
w których aż po lata dziewięćdziesiąte odnajdujemy- pośród
innych motywów - także nuty nostalgii za tą częścią Moskwy,
o której poeta mawiał:
Arbat jest dla mnie nie tylko ulicą, lecz miejscem, które w moim
gdyby uosabia Moskwę i moją ojczyznę. [... ] Historia Moskwy, kierując się jakimś niewyjaśnionym kaprysem, wybrała ten właśpojęciu jak
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nie obszar dla najpełniejszego z możliwych wyrażenia samego siebie.
Arbatnie jest wytyczony przez granice swoich zabudowań, on po prostu istnieje - dzielnica, kraj, żywa, tętniąca historia, nasza kultura ...
Podejrzewam nawet, że Arbat ma duszę, która już od kilku stuleci roztacza niewidzialne fale, dobroczynnie wpływające na nasze samopoczucie moralne 83 •

Spróbujmy prześledzić przynajmniej w zarysie główne etapy funkcjonowania obrazu Arbatu w poetyckiej twórczości Bułata Okudżawy. Zasadniczo, jeśli chodzi o ten właśnie aspekt
poezji, można wyodrębnić dwie fazy: pierwszą- przypadającą
na bez mała trzy pierwsze dekady tej twórczości, i drugą- której początek datować należałoby na rok 1982, kiedy Okudżawa
przeprowadził się na ulicę Biezbożnyj Pierieułok, a który to rok
okazał się przełomowy dla jego ujęcia tematyki Arba tu. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej transformacji poglądów poety w interesującej nas kwestii.
Biorąc pod uwagę fakt, iż po roku 1941 Okudżawa nie zamieszkał już nigdy w tej części Moskwy, należy przyjąć za
Gieorgijem Knabe - iż "[ ... ] Arbat Okudżawy to nie Arbat
z czasów powstania poświęconych mu pieśni, lecz retrospektywny obraz z lat trzydziestych" 84 • Przy tym dużym prawdopodobieństwie, które udało się poecie osiągnąć dzięki wprowadzeniu
ogromnej liczby moskiewskich realiów (przede wszystkim topograficznych), w utworach tych obraz tego rejonu ulega znacznej
mitologizacji85 • I rzeczywiście- wśród wierszy Okudżawy od83
Cyt. za: B.A. 3aH:ues, «My3blKa ap6amcKo2o OBopa». Jlo3mu'łeCKuu
Mup Eynama 0KyOJICaBbl, «PyccKa.si cnosecHOCTh» 1999, N!! l, s. 7.
84
KHa6e, Eynam OryOJICaBa u mpu 3noxu K)l!lbmypbl XX BeKa: npo6ne.A-ta «Mbl», [w:] TBopl.lecmBo Eynama 0KyOJICaBbl B KOHmeKcme KY!lbmypbz
XX BeKa. MamepuaJlbl JlepBou Me:JłCOyHapoiJHou Hayl.IHou KOHcjJepeHtfUU, noCBRUf.eHHou 75-nemwo co OHR po:>ICOeHUR Eynama OryiJJICaBbl, Moskwa 200 l,

r.

s. 13.
85 Okudżawa poniekąd sam potwierdził ten fakt, aczkolwiek dopiero
w latach osiemdziesiątych: "Arbat to moja rodzima ulica[ ... ], ale teraz daleki
jestem od idealizacji przeszłości. Sami wiecie, była to trasa rządowa: po tej trasie jeździł Stalin, dlatego wszystkie bramy i podjazdy pełne były tajniaków. Ale
wówczas nie rozumiałem tego, było to nawet w pewien sposób interesujące.
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najdujemy wiele utworów odnoszących się do tych lat, do okresu
szczęśliwego dzieciństwa i młodości poety.
W pierwszej fazie twórczości w ujęciu przedwojennego Arbatu dominują obrazy jasnych i beztroskich dni, roześmianych
twarzy dzieci z sąsiedztwa, wspólnych zabaw i tańców na podwórkach, jak w wierszu z roku 1964 ***Ha ap6amcKoM oeope ... :
Ha ap6aTCKOM ~sope - 11 secenhe 11 CMex.
BoT y:>Ke MOCTOBhie CTaHOB~TC~ MOKphiMI1.
Ilna'lhTe, ~eT11!
YM11paeT MapTOBCKI1H CHer.
Mhi yCTp011M eMy seceJihie noxopOHhi.
(Y:HA, 54)

Również

w utworach utrzymanych w tonie nostalgii za minionym czasem towarzyszą wspomnieniom autora pozytywne
emocje związane z Arbatem jako miejscem, które ukształtowało
go jako człowieka. Jednym z takich wierszy jest Pel{umamue,
w którym punktem wyjścia szerszej refleksji stał się autentyczny
- choć z pozoru nieznaczący - fakt z młodzieńczej biografii
poety- wspólne z przyjaciółmi sadzenie drzew na podwórku86 :
ToT caMhiH ~sop, r~e ~ ca:>KaJI 6epe3hi,
6hiJI C03~aH IIO 3aKOHaM Be1-IHOH I1p03hl
11 o6pa3U.OM ~BOpOB ap6aTCKI1X CJihiJI;
TaM, npas~a, He Bhipam11san11ch po3hi,
~a 11 foMep Ty~ a He 3axo~I1JI ...
3aTO I103T fJia3KOB HarrpOTI1B :>KI1JI.

[ ... ]
11Jihi1HKY c oo:>Ke~OMKOIO, KOHeąHo,
He B Haumx Hpasax rrpe~aBaTh rrocrrewHo,
11 YcaąesKy, 11 OxoTHhiH p~~- ..
Mbi c HI1M11 CJII1Thi ąHCTO 11 6e3rpewHo,
KaK C Halli11M ~eTCTBOM - COpOK JieT IIO~p~~;
Mhi c ~eTCTBa HX rrpopoKH ... Ho Ap6aT!
A teraz nieprzyjemnie jest nawet to wspominać. Mieszkaliśmy w ciasnocie, zdecydowana większość- w mieszkaniach komunalnych.[ ... ] I cóż, to wszystko,
co mogę powiedzieć o Arbacie" (E. 0Ky~:>Kasa, «Jl HuKaMy. .. », s. 215).
86
Zob.: JI.A. lliHJIOB, op. cit., s. l O.
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[ ... ]
J1 CCJIH BaM, ąHTaTCJih TOpOllJIHBhiM,
OH HC 3HaKOM, TOT rop,n;hiM, CHpOTJIHBhiM,
H3BHJIHCThiM, KOpOTKHM KOpH,n;Op
oT pecTOpaHa «llparm> .n;o CMon~m
H pai1, 3aMaCKHposaHHhiM no.n; .n;sop,
r,n;e BCC paBHhi: H .IJ;CTH H 6po~m,
cnenmTe )KC ... Bce ocTaJihHOe B3,n;op.
(qHA, 252-253)

W pierwszej fazie poetyckiej twórczości Okudżawy jedynym cieniem, który zakłóca harmonijny obraz życia na Arbacie,
jest II wojna światowa. W chwili jej wybuchu braterska sztama
chłopców z Arbatu nabiera nowego, szerszego wymiaru, przeradzając się w solidarne poczucie długu wobec ojczyzny87 , odpowiedzialności za kraj. O romantycznie nacechowanym porywie
uczniów arbackich szkół, którzy, z jednej strony, pełni nadziei
na zwycięstwo, z drugiej -wiary w słuszność swych decyzji,
Prof. Tadeusz Klimowicz, recenzując niniejszą rozprawę, zakwewobec ojczyzny" w odniesieniu do Okudżawy,
w szczególności- do jego decyzji o dobrowolnym wstąpieniu do wojska. Jako
odpowiedź na ten zarzut proponujemy wypowiedź moskiewskiego krytyka
i publicysty- rówieśnika poety, podobnie jak on syna "wrogów ludu", ponadto
osądzonego i skazanego w 1949 r. na 25 lat i rehabilitowanego sześć lat później
(1955), który obok patriotyzmu wskazuje także inny ważny czynnik decyzji
Okudżawy (i jemu podobnych), pozwalający w znacznej mierze rozpatrywać
ją właśnie w kategorii "długu": "Po szkole nasza zgrana[ ... ], odważna paczka
z podwórka szybko podzieliła się na dwie części: na jeszcze dumnie-radziecką,
nieskalaną, i na tę, naznaczonąjuż piętnem »wrogów ludu«. [ ... ]Zostaliśmy
postawieni przed wyborem: uwierzyć, że twój bohaterski, kryształowo czysty
ojciec to w rzeczywistości podstępny i nikczemny wróg ukochanej ojczyzny
i narodu lub też dopuścić myśl, że władza radziecka pozbywa się swojego oparcia, swoich żołnierzy i dowódców. Obie wersje przekraczały ludzkie pojęcie.
Zapewne każdy, kto pisał o kształtowaniu się Okudżawy, z radością podkreślał: mimo łez krewnych i przekonywań komendanta, aby odczekać jeszcze
rok, uczeń dziewiątej klasy Bułat [ . . . ] na ochotnika nakłada żołnierski mundur.
Patriotyczny poryw? Nikt nie zaprzecza. Ale ja znowu wspominam chłopców,
obarczonych poczuciem winy za skazanych ojców. Rwących się, aby zmyć ich
hańbę własną krwią. Udowodnić umiłowanej władzy swoje oddanie. Odsłużyć
dla narodowego dobra. Dla wzniosłej idei ... [ ... ]Nie sprawiłoby trudności odnaleźć w wywiadach i publicystyce Bułata słów na potwierdzenie tego, że jego
zgłoszenie się na ochotnika do wojska było podyktowane także myślą o odku87

stionował pojęcie "długu
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jako ochotnicy

zgłosili się

na front, traktuje napisana w latach
sześćdziesiątych lleceHKa o JlllOCKOBCKux ono!lll.eH4ax (Piosenka
o moskiewskich ochotnikach):
[ ... ]
fmDKY Ha ,Ll.BOp ap6aTCKHH, Ha)J.e)f(,Ll.bi He Ta51,
BC51 )f(H3Hb M051 BCTaeT nepe,Ll. ma3aMH.
I1pour.ai1, MocKBa, .LJ.yllla TB051
scer)J.a, scer,Ll.a npe6y.LJ.eT c HaMH!
PacnHCKH 3a BHHTOBKH C HaC B351Jll1 nHcap51,
HO ,Ll.OJIIO ce6e Bbi6paJIH Mbi CaMH ...
I1pow.ai1, MocKsa, .LJ.yllla TB051
scer,Ll.a, scer.LJ.a npe6y.LJ.eT c HaMH!

(4HA, 98)

Ta atmosfera przyjaźni, braterstwa i jedności przesyca wiele
utworów o tematyce wojennej trzech pierwszych dekad twórczości Okudżawy, wśród nich takie, jak OoHa MopKOBb c 3a6poweHHozo ozopooa (Jedna marchew z opuszczonego ogrodu, 1964)
czy ***A MbZ c mo6ou, 6pam, U3 nexombz (***Zimą czy latem
-twardej doli ... , przeł. W. Dąbrowski).
Doświadczenia wojenne, pełne okrucieństwa i śmierci, prowadząjednak z czasem do pewnego przewartościowania postawy podmiotu autorskiego. W wielu utworach łączących wizerunek przed- i powojenny obok scen radosnych, szczęśliwych
pojawiają się zatem obrazy wojennej tragedii, która rozdzieliła
losy bractwa z Arbatu. Spośród wielu wierszy łączących te dwa
motywy bodaj najpiękniejszy jest utwór zatytułowany Król, stanowiący swoiste epitafium poświęcone przyjaciołom, którzy zginęli na froncie. Uosobieniem bohatera zbiorowego jest w tym
wierszu tytułowy Król - Lońka Korolow, którego prototypem
był chłopak z przedwojennego otoczenia Okudżawy:
pieniu win. Pokutą za swoich bliskich- rycerzy rewolucji" (M.M. Kopannos,
0KyO:JłCa6a: e20 Kpy2, e20 6eK. MamepUQJlbl Brnopau Me:JłCOyHapoOHOU 1WY'-1HOU KOHpepeHt{UU 30 HOR6pR- 2 OeKa6pR 2001 2.
llepeOellKUHo, Moskwa 2004, s. 50).

rYflATu Ey;wm, [w:] Ey;wm
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Bo .n;sope, r.n;e Ka)I(.LJ:biH seqep sce 11rparra pa.n;11orra,
r.n;e napbi ram.J;esarr11, TihiJIH,
pe6HTa ysa)l(aJII1 oąeHh JleHhKY Koporresa
11 np11CBOI1JII1 eMy 3BaHbe KOpOJI.Sl.
ObiJI KOpOJib, KaK KOpOJib, BCeMoryii.J;, 11 ecm1 .n;pyry
eraHeT xy.n;o 11 soo6me He nose3eT,
OH npOTHHeT eMy CBOIO QapCTBeHHYJO pyKy,
cso10 sepHyJO pyKy, - 11 cnacer.
Ho o.n;Ha)I(.LJ:hi, Kor.n;a «MecceplliMI1Thm, KaK sopoHhi,
pa3opsarr11 Ha paccsere Tl1llii1HY,
Halli KOpom,, KaK KOpOJib, OH KenoqKy, KaK KOpOHY Ha6eKpeHb, 11 nOllleJI Ha BOHHy.
BHOBb 11rpaeT pa.n;I10Jia, CHOBa COJIHUe B 3eH11Te,
.n;a HeKoMy onrraKarb ero )1(113Hh,
nOTOMY ąTO TOT KOpOJih 6hiJI O.D:11H (y)l( 113BI1HHTe),
Koporresoił He ycnerr o63asecT11Ch.
Ho Ky.n;a 6hi H HH rnerr, nycrh KaKaH Hl1 3a6ora
(no .n;erraM 11rr11 raK, noryrrHTh),
sce MHe ąy.n;I1TCH, ąro BOT 3a 6JII1)1(aHlli11M nosoporoM
KopOJIH nOBCTpeqaJO OnHTb.
IloroMy qro Ha soiłHe, XOTh 11 npas.n;a crperrHJOT,
He .D:JIH JleHhKI1 CbipaH 3eMJIH.
IloroMy ąro (B11Hosar), HO H MocKBhi He
npe.n;CTaBJIHIO 6e3 TaKOfO, KaK OH, KOpOJIH.
(lłHA,

27-28)

Warto zwrócić uwagę - w ślad za Zinowijem Papiemym
- na strukturę tego utworu. Wiersz został zbudowany na zasadzie dwoistości, na którą składa się, po pierwsze, użycie sło
wa ".IJ.Bop" w dosłownym znaczeniu arbackiego podwórka i w
znaczeniu przenośnym, aluzyjnym - dworu królewskiego, co
sygnalizuje tytuł utworu, a zostało podkreślone poprzez nacechowanie podwórkowego przywódcy Lońki Korolawa atrybutami władzy królewskiej8 8 • Owa dwoistość przejawia się również
w wyraźnym podziale na dwie części, z których pierwsza, o charakterze narracyjnym, opowiada o "władaniu" króla Lońki i jego
Podobny chwyt zastosuje poeta także w jednym z późniejszych wierszy
pt. Haonucb Ha KGMHe, który zostanie przywołany w dalszej części naszych
88

rozważań.
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śmierci,

z kolei druga część- to odautorska próba zaprzeczenia
tejże śmierci, utrwalenia na zawsze obrazu arbackiego bohatera,
bez którego i obraz samego Arbatu staje się niepełny. W ten sposób wiersz ten- podobnie jak wiele innych wojennych wierszy
- staje się nośnikiem idei odwiecznego swoistego pojedynku
poety ze śmiercią89 •
Na ile utwór ten związany jest z biografią Okudżawy dowodzą słowa samego poety:
Mieszkał

u nas na Arbacie Lońka Gawriłow, taki rudy, bardzo
nie przywódca, nie "król" -nie odznaczał się
mówi ta piosenka. Jednak nie wiedzieć czemu,
było mi strasznie żal, kiedy zginął. Jego śmierć wydała mi się szczególnie bezsensowna i przykra. Z tego właśnie powodu nazwałem jego
imieniem bohatera mojej piosenki 90 •

miły chłopak. Zupełnie
żadną z cech, o których

W tonacji podobnej do wiersza Król pozostają inne utwory,
poświęcone bądź to kolegom poległym w boju, bądź też dziewczętom, którym wojna odebrała mężów, narzeczonych, braci.
Należą do nich m.in. utwory: J(o cBuÓaHU5l, MaJibltUKu (Do widzenia, chłopcy, 1958, przeł. W. Dąbrowski), wyrażający nadzieję na szczęśliwy powrót z frontu, JlocfleBoemwe maHzo, przepeł
niony smutnąrefleksją o śmierci i prośbą o pamięć, czy ***A MbZ
c mo6oił, 6pam, u3 nexombz - dramatyczna próba zatrzymania
wśród żywych obrazu poległego przyjaciela. Bez tych bohaterów
Okudżawa nie wyobraża sobie już Moskwy, podobnie jak Lońka
Korolow- żyją więc nadal na "niebiańskim Arbacie", utrwalonym we wczesnych wierszach o tematyce moskiewskiej.
89
Zob. : 3. narrepHhiH, «3a cmo!loM ce.Mu Mopeu» (Ey!lam 0KyOJICa6a),
[w:] idem, EouHoe Cll06o, Moskwa 1983, s. 236-237. Jadwiga Szymak-Reiferowa nadaje pierwszemu z cytowanych znaczeń szerszy sens: "W twórczości
Okudżawy, podobnie jak wielu innych pisarzy jego pokolenia, .n;Bop [podkr.
moje- A.U.-P.] to metafora nieodzownej dla nastolatków wspólnoty, która
określa własne, grupowe wzory zachowań" (51. lllHMaK-PeH:cpep, «Mbl C6fl3aHbl, no!lflKu, oa6HO ooHou cyob601o ... », [w:] Ey!lam 0KyOJICa6a: ezo Kpyz, ezo
BeK ... , s. 42).
90
Cyt. za: JI.A. lllHJIOB, op. cit., s. 10.
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Należy dodać , iż właśnie

we wczesnym okresie twórczości
(w roku 1959) powstał również bodaj najbardziej znany utwór o
tej tematyce, który dziś na stałe już wszedł do "obowiązkowego
kanonu" jego wierszy-piosenek- mianowicie Piosenka o Arbacie, w której atmosfera tego szczególnego dla poety miejsca oraz
jego uczucia z nim związane zostały wyrażone poprzez zespolenie w obrazie Arbatu pojęć: przeznaczenia, religii i ojczyzny:
Thi Teąernh, KaK peKa. CTpaHHoe Ha3samle!
M rrpo3paąeH acą>anhT, KaK s peKe so.na.
Ax, Ap6aT, MOH Ap6aT, Thi - Moe rrpH3BaHHe .
Thl - H pa,nOCTb MO.sł, H MO.sł 6e,na.
TierneXO,Ahl TBOH- JIIO,AH He BeJIHKHe,
Ka6nyąKaMH czyąaT - no .nenaM crrernaT.
Ax, Ap6aT, MOH Ap6aT, Thi - MO.sł penHrH.s~,
MOCTOBhie TBOH ITO,AO MHOH Jie)l(aT.
OT mo6osH Tsoeif sosce He H3neąHrnhc.s~,
COpOK TbiC.sJ:q ,npymx MOCTOBhiX JII06.sł .
Ax, Ap6aT, MOH Ap6aT, Tbl - Moe oTeąecTBO,
HHKOr,na ,no KOHU:a He rrpOHTH Te6.s~!
(liHA, 80)

Wiersz ten jest równocześnie najbardziej reprezentatywnym
przykładem nawiązania do nieobcych literaturze rosyjskiej motywów "małej ojczyzny" i "małego człowieka". Wątek ojczyzny,
która niewątpliwie stanowi jedno z kluczowych pojęć poezji
Okudżawy (choć często pojawia się nie wprost, lecz w sposób
dalece zawoalowany), realizuje się w tym wierszu, podobnie jak
w innych utworach o tematyce Arbatu, w obrazie "małej ojczyzny" utożsamianej z "krajem dzieciństwa", którym dla poety na
zawsze pozostało historyczne centrum rosyjskiej stolicy- Arbat i jego okolice. Co zaś się tyczy obrazu "małego człowieka",
warto zwrócić uwagę na odmienne - w kontekście tego nurtu
w literaturze rosyjskiej - ujęcie tematu przez autora Piosenki
o Arbacie. "Mali ludzie" Okudżawy -przechodnie ogarnięci
swymi codziennymi sprawami, spieszący przez Arbat, w odróż
nieniu od rozpowszechnionych jeszcze w wieku XIX bohate-
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rów literackich- nie są nieszczęśnikami, ludźmi bojaźliwymi,
czy niewolniczo podporządkowanymi władzy. Nie
są również naznaczeni strachem przed życiem, otaczającą rzeczywistością czy przed przytłaczającym miastem-gigantem91 •
I - co naj istotniejsze, w jego ujęciu obrazu "małego człowieka"
nie dostrzegamy charakterystycznej dla wcześniejszej literatury
rosyjskiej wyniosłej litości, współczucia zabarwionego pogardą.
Okudżawa -przeciwnie - "[ ... ] broni godności swoich bohaterów- »ludzi niepokaźnych«, ale wspaniałych, jak Lońka Korolow czy bezimienni chłopcy z Arbatu" 92 •
Oba zasygnalizowane aspekty trafnie podsumowała Jadwiga Szymak-Reiferowa w Posłowiu do jednego z polskich wydań
poezji Okudżawy:

uniżonymi

Skoro już o ojczyźnie mowa, warto zauważyć, że w poezji Okuto jest właściwie nieobecne jako abstrakt lub pojęcie przestrzenne [.. .]. Obraz miasta jest dla niego modelem świata. [... ] Najważniejszym, świętym miejscem jest podwórko na Arbacie, tuż po nim
-ulica, dwa podstawowe toposy tej poezji. Miasto jest dla poety przyjaznym żywiołem, rzeką o znanych brzegach. Szary przechodzień, pasażer staroświeckiego tramwaju i nowoczesnego metra - oto bohater
liryczny wierszy o starym Arbacie. Nie zna on lęków cywilizacyjnych,
a jeżeli nawet miasto wyda mu się mrowiskiem, to własnym, swojskim,
akceptowanym. Dla miasta nie ma w tej poezji żadnego przeciwstawienia [... ]93 .
dżawy słowo

W innym miejscu dodaje:
W wierszach Okudżawy ojczyzna-Arbat to [... ] miejsce duchowego rozwoju, wychowania, szczególnie ważne w osobistej biografii
poety, metafora przestrzeni duchowej, słowo-obraz bliskie znaczenia91
Szerzej na ten temat zob. np. 11oeu e Poccuu. Idee w Rosji. Jdeas in
Russia. Leksykon polsko-rosyjsko-angielski, red. A. de Lazari, t. 5, Łódź 2003,

s. 152-155.
92
B. Kymn, roo 6e3 0KyO:JICa6bl, «JliiTepaTypHoe o603peHHe» 1998,
N2 3, s. 5. Autor publikacji użył trudnej do wyrażenia w przekładzie gry słów :
"HeBeJIHKHe"- "BeJIH'leCTBeHHhie".
93
J. Szymak-Reiferowa, Poslowie, [w:] B. Okudżawa, Zamek nadziei.
Wiersze i pieśni, Kraków-Wrocław 1984, s. 278.
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wo Puszkinowskiemu Carskiemu

Siołu

lub temu, co Polacy

nazywają

"małą ojczyzną" 94 •

Warto też zwrócić uwagę na jeden z chwytów stylistycznych, jaki zastosował Okudżawa w Piosence o Arbacie, który
został określony przez Ilję Nicziporowa jako "poetyka odbicia".
Zestawienie Arbatu z obrazem rzeki pozwala mówić o próbie
wyniesienia w tym wierszu szarej codzienności do rangi przeżyć mistycznych, tajemniczych, pełnych poetyckiej wzniosłości.
Jednak utwór ten nie jest pozbawiony pewnej przewrotności:
<w asfalcie przeźroczystym jak lustro rzeki odbija się cały świat
przeżyć wewnętrznych bohatera lirycznego dusza arbackiego przechodnia. Rzeki jednak- choć jest przeźroczysta- nigdy nie udaje się zgłębić w pełni, zaś jej nurt, nieustanny ruch
znamionuje nieuchronność przemian, których człowiek nie jest
w stanie antycypować. Owa ograniczoność poznawczego potencjału człowieka znajduje swoją puentę w końcowym wersie
utworu, który mimo to można równocześnie odczytać jako zapowiedź nieustannego poszukiwania prawdy o sobie 95 •
Powracając do kwestii nawiązań literackich, można dostrzec
w latach sześćdziesiątych początek ewolucji wątku arbackiego.
Kilka utworów z tego okresu (***Ebzlloe HeJZb3R eopomumb, u
nelłaJlUmbCR He o IleM ... , znany także pt. AlleKcaHop Cepzee6Ulł IlyutKUH - Aleksander Siergiejewicz Puszkin, 1964, przeł.
W. Dąbrowski; CllaCmJlU6lłUK - Szczęściarz, przeł. J. Czech;
***Ha YZ11Y y zacmpoHoMa ... -Na rogu obok delikatesów ... ),
jawnie odwołujących się do Złotego Wieku literatury rosyjskiej,
a konkretnie do osoby Puszkina, dowodzi, iż w świadomości
poety dokonuje się zwrot ku szerszemu ujęciu tego motywu
- jako symbolu historyczno-kulturowej ciągłości dziejowej,
.51. lliHMaK-Peił<l>ep, «Mbl C6R3QHbl, nollRKU... », S. 42.
Zob.: H.E. HHąmmpos, op. cit., s. 69; C.O. lliMH.lJ.T, EyRam 0Ky(bcaea
u «ap6amcmeo», [w:] TeoptJecmeo EyRama 0KyO:JłCa6bl e KOHmeKcme K)lllbmypbl ... , s. 20.
94
95
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której wyrażeniem jest Arbat, zaś uosobieniem - zamieszkugo ludzie. Warto zwrócić uwagę w szczególności na ostatni
z wymienionych utworów ***Ha y2lly y zacmpmwMa ... , który stanowi równocześnie nawiązanie do motywu pojedynku Puszkina
z D' Anthesem jako metafory losu poety 96 • Zacytujmy fragmenty
tego wiersza:
[ ...]

jący

LITo )l{ Bhi )J.peMneTe, pe6HTa?!
Co6Hpaihe-Ka oTpH)J.:
He)J,aneąe oT Ap6aTa
CHOBa B TiyrnKHHa TiaJI~IT!

[ ...]
Tioxy)J,eBillHH H He6pHThiH,
npHJIO)KaCb ll.J,eKOH K 3eMJie,
OH OTIHTb Jie)KHT y6MTblH
C rpycTHOH )J.YMOH Ha qene.

[ ... ]
TiyWKHH, TiyrnKHH, cqeT 06H)J,aMoqeHb rpyCTHaH CTaTb51.
Ho Hey)I{TO 6h1Th y6HThiMnpHBHJierH51 TB051?

[ ... ]
l1 OTIHTb Ha)], TIOCTaMeHTOM
TOpOTIJIHBbiM HHCTpyMeHTOM
BO)J.py)l{aiOT MOHyMeHT,
KaK 3TIOXH )J,OKyMeHT.
(LJ:HA, 243-244)

Natomiast po roku 1982, a więc po przeprowadzce na ulicę Biezbożnyj Pierieułok (oraz po okresie zastoju w twórczości poetyckiej spowodowanej zwrotem Okudżawy ku prozie
historycznej), obraz Arbatu w jego wierszach nabrał dimnetralnie innego wydźwięku. Wpływ na to miała przede wszystkim
96
Na zastosowanie tej metafory przez Okudżawę wskazuje J. SzymakReiferowa, jednak jako ilustrację tej tezy badaczka przywołuje inny z wymienionych utworów - mianowicie wiersz Szczęściarz (J. Szymak-Reiferowa,

Fosłowie ... ,
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s. 277).

ewolucja poglądów poety, weryfikacja jego dziecięcych fantazji
i młodzieńczych zapatrywań.
O ile w pierwszej fazie twórczości Okudżawa skłaniał się
nawet ku idealizacji życia na Arbacie, pomijając milczeniem
wątpliwe uroki przeludnionych komunalnych mieszkań ("zagęszczonych" po rewolucji), o tyle faza druga przynosi próbę
odbrązowienia dziecięcych ideałów. Czyniąc swoisty rachunek
sumienia, którego ofiarą padają dawne mrzonki (m.in. bezgraniczna wiara w słuszność systemu w latach trzydziestych, mimo
iż system ten tak drastycznie pozbawił go najbliższych), obecnie
podważa on tak starannie budowany wówczas mit. W wierszu z
lat osiemdziesiątych Ap6amcKoe eiJoxHoeeHue, w1u BocnoMuHaHue o iJemcmee (Reminiscencje arbackie, czyli Rozpamiętywa
nie dzieciństwa, 1980, przeł. A. Mandalian) poeta rysuje siebie
z tamtych lat - chłopca wychowanego na Arbacie, bez reszty
oddanego ojczyźnie i Stalinowi:
Ynp.srMo .sr TBep)l(y c .n;aBHMIIIHHX nop:
MeH.sr BOCnHThiBaJI ap6aTCKHH )J;BOp,
Bce B HeM, OT no.n;rroro .n;o 3orroToro.
A ecrrH HHor.n;a .sr Kpy)l(eBa
HaKpylłHBaiO Ha CBOM CJIOBa,
TaK 3TO OT JII06BH. qTO B TOM ,n;ypHOrO?

[ ...]
q TO MHe CKa3aTb? .5I TOJibKO JIMillh npopoc.
Eme .n;arreąe .n;o BoeHHhiX rpo3.
Eme 3ara.n;Koii MaHHT no.n;BopoTH.sr.
Eme .sr )I(M3Hh cBep.sno no .n;Bopy
M He nO)J;03peBaiO, liTO yMpy,
KaK B TOM He COMHeBaiOCh .sl cerO)J;H.sl.
q To MHe cKa3aTh? Eme rr106rr10 CBOH ,n;Bop,
ero y6orocTh H ero npocTop,
H apoMaT rpoiiioBoro o6e.n;a.
MJihHY .n;yiiioii K 3aBeTHOMY KpeMJIIO,
H ycaqa KpeMJieBCKOrO JII06JIIO,
H caMoro ce6.s~ rr106rr10 3a 3TO.
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[ ... ]
OH nemn, o6cT051TeJieH H THX,
MeH51, Ha.[{e)KL{hl, CBepCTHHKOB MOHX,

OTe'łeCTBO ...

J1

Mhl Ha BCe fOTOBhl.

liTo MHe cKa3aTh? Ha sce roTo s H 6hJJI .

Mołi CTpawHhiH seK MeHR rro'łTH .no6HJI . ..

(lJHA, 420-421)

Wiersz jest zatem poetyckim obrachunkiem z własnymi
młodzieńczymi mrzonkami, znamionującym ostateczne odejście
od iluzji przeszłości. Na temat tego niełatwego rozstania Okudżawa wypowiedział się w jednym z późnych wywiadów:
To dalece niebezpieczne widzieć dziś tymi samymi dziecięcy
mi, naiwnymi, pełnymi zachwytu oczami Moskwę, Arbat, naszą powszechną wówczas gotowość na wszystko. Taka gotowość bez
względu na cel nakłada na sumienie każdego człowieka ogromną
odpowiedzialność. Wolność jest zdecydowanie droższa i piękniejsza
od wszelkich iluzji. Z iluzjami należy się rozstawać. Nawet z tymi
najsłodszymi 97 .

Dominantą

wielu utworów o tematyce Arbatu z lat osiemutraty czegoś bliskiego, osobistego. Poeta nie kryje, iż odebrano mu to, co było dla niego najdroższe.
Uczucia te znalazły najpełniejszy wyraz w pierwszej części cyklu
zatytułowanego Ap6amcKue Haneebz (Arbackie melodie, 1982),
w której odnajdujemy pozbawione wszelkiej nadziei wyznanie:
dziesiątych jest uczucie

Bce KOH'IaeTc.H HeyMOJIHMO.

[ ...]
5I: TOCKyiO, H IIJiaqy, l1 rpe)Ky

IIO CB.HThiM IIO ap6aTCKl1M MeCTaM.

[ ... ]
3TH CaMhie He)KHOCTh l1 po60CTh,
3TH caMhie

rope'łh

H cseT,

97
I>. 0Ky.n)Kasa, C Uflfli03UflMU Haoo paccmaeambcR,
1997' .N!! 28 (za: r. c. KHa6e, op. cit., s. 117).
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«06ma.H ra3eTa»

113 KOTOphi X M hl Bhlllllll:l, B03Hl:lKlll:l .. .

Co'łi1HHnl1ch ...

H

Bhixo.ua HeT.
(l.JHA,

360-361)

Z kolei druga część tego cyklu to bezpośrednie nawiązanie
do faktu zamieszkania w Biezbożnym Pierieułku . Zastosowana
w tym utworze kompozycja pierścieniowa służy uwydatnieniu
zgubnego wpływu tej zmiany na twórczą aktywność poety. Zacytujmy początkową i końcową strofę wiersza:
5I

BhiCeneH c Ap6aTa, ap6aTCKHH 3MHrpaHT.

B .6e360)ł(HOM nepeynKe xHpeeT MOH TanaHT.
BoKpyr ąy)ł(I1C llHUa, Bpa)ł(,llC6HbiC MCCTa.
XoTh cayHa HanpoTI1B, .ua <PayHa He Ta.

[ ...]
Xo351HCKa51 noxo.uKa, Ha.llMCHHhiC ycTa . ..
Ax , <Pnopa TaM BCC Ta )KC, .[la <PayHa HC Ta ...

5I

3MHrpa HT c Ap6aTa . )l( H By, CBOH KpecT HCC51 ...

3ane.uenena p03a 11 o6neTena BC.H.
(l.JHA,

361-362)

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ostatni wers tego
utworu jest wyraźną aluzją do nacechowanego autotematycznie
wiersza z roku 1975 f! nuULy ucmopullecKuu poJvtal-t (Piszę powieść hist01yczną, przeł. W. Dąbrowski i W. Woroszylski). Dzisiejsza zwiędła róża była wówczas dla poety symbolem twórczej
nadziei:
B CKll.HHKC TCMHOrO CTCKna
113-TIO,llMMTIOpTHOrO TIMBa
p03a KpacHa51 usena
rOp.llO 11 HCTOpOTilli1BO.

[ ...]
,[(aHTC ,llOTIHCaTh poMaH
.uo nocne.uHero nHCTO'IKa.

H

noKa erue )ł(HBa

p03a KpaCHa51 B 6yThinKC,
.[laHTC BblKp11KHYTh CllOBa,
'łTO

,llaBHO

llC)ł(aT

B KOTil:lllKC ...
(l.JHA,

283-284)
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Uczucie straty związanej z upadkiem starego Arbatu zostaje
w innych utworach z lat osiemdziesiątych, z których
najbardziej tragiczne w swej treści są wiersz BocnoJvtuHaHue
o J(He Ilo6eObl (Wspomnienie o Dniu Zwycięstwa), przesycony
gorzką refleksją, która posłużyła jako refren tego utworu: " ... B Te
.UHH, Kor.ua B MocKBe eiiJ.e Ap6aT cyiiJ.eCTBOBaJI ... ", oraz czterowiersz ***Ap6ama 6o!lbUle Hem ... ( ***Arbatu już nie ma ... ), na
tyle wymowny, iż nie wymagający dodatkowych komentarzy:
pogłębione

Ap6aTa 6onhrne HeT: pacTa~JI CJIOBHO cse'-leHhKa,
sech BhiTeK, 6y.uTo pe'-IeHhKa; ocTanach TOJihKO CpeTeHKa.
CpeTeHKa, CpeTeHKa, Thi xoTb He cnern11:
Ha,UO )J{e, 4T06 '-ITO-HH6y.Uh OCTaJIOCh ,llJI~ .UYlllH.
(LJHA, 469)

Co interesujące, poeta w wystąpieniach publicznych, jak
i w poezji nie pozostawał obojętny wobec destruktywnej polityki
władz moskiewskich- zarówno w kwestii migracyjnej (usuwanie przedwoje1mych mieszkańców Arbatu i zasiedlanie go nowymi lokatorami), jak również w płaszczyźnie architektonicznej.
W wypowiedziach z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
zmiany te komentował w sposób bezkompromisowy:
Co się tyczy nowego Arbatu, myślę, że będzie wspaniała nowa
ulica z pięknymi domami poezji, księgarniami, restauracjami "Mistrz
i Małgorzata" dla obcokrajowców, lecz ... Arbatu nie będzie. Nie będzie
Arbatu, gdyż wysiedlani są jego mieszkańcy, a oni właśnie tworzą klimat rejonu. [... ] Osiedlają się tam ludzie niewiadomego pochodzenia,
dla których Arbat jest jedynie nazwą i niczym poza tym. [... ] Tysiąc
razy powtarzałem, rozmawiając z architektami: "Czy konieczne było
zniszczenie Arbatu?" [ ... ] A cała sprawa polega na tym, że ktoś tam
siedzi w Mossowiecie, ma przyjaciela architekta, który musi się jakoś
wykazać, i dogadują się. Jeden postawił latarnie, inny położył płyty
[.. .]. Teraz to już nie jest Arbat. Przypomina on wiele zachodnich ulic,
niby taki zachodni standard ... A ja myślę, że to po prostu nasz brak
gustu [... ]9 8 .

98
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E. 0Ky.u)J{asa, «J!HuKoMy. ..», s. 215-217.

Odczucia te

znalazły bezpośredni

wyraz w wierszu z lat

osiemdziesiątych ***/{a~ta HOJ/CeK He 3aMOl.[Um ... (***Dama nóżek

nie zamoczy ... ):
,lJ,aMa HO)I(eK He 3aM01HfT,
.Ilpyr MapaTbCH He 3axoąeT,
H Ha CBaJIKY CllHIIIYT CTapblH .IlBOp.
3amHTHTe ero, CTPYHhi,
OT H3MeHąHBOH cpopryHhl.
Harna )I(H3Hh- KOpOTKHH pa3rosop.
qTO )l( Bhl .IlpeMJieTe, pe6HTa:
Be}lb OCKOJIKH- OT Ap6aTa!
A KaKaH ynHua 6bma!
Pa3pyrnHTeJIH ryph60io
}leJIHT JiaBpbl Me)l( C060IO.
BoT KaKHe s ropo}le }leJia.
HH 30JIOTa H HH XJie6a
HH y ąepTa, HH y He6a,
'HO nporny H 6e3 06HHHKOB:
Tbl yKpOH MeHH, ri1Tapa,
OT CMepTeJibHOro y.Ilapa,
OT MOCKOBCKHX HaliiHX .IlypaKOB.
(qHA, 456)

Do jakiego stopnia autentyczne są wyznania podmiotu lirycznego wszystkich tych wierszy, świadczy późniejsze wyznanie samego poety:
Wiele razy mówiłem o tym, że Arbatujuż nie ma. Żałowałem tego.
jego byt fizyczny uległ tak radykalnej zmianie, że nie da
się tego wyrazić inaczej. I nie jest to, niestety, tylko moje zdanie. Myśli
tak wielu ludzi Arbatu. Ale na szczęście Arba t został symbolem jeszcze
na długo przed swoją zagładą fizyczną. I pozostaje nim po dziś dzień.
Nie można unicestwić historii, ducha. One trwają nieprzerwanie, zagrzewając nas i dając natchnienie do działania. I to, że się staramy, zakasujemy rękawy, próbując ocalić swoją przeszłość , czyli nas samych
- czyż nie jest to oznaką tego, że prawdziwy Arbat mamy na trwałe
we krwi? 99 •
Rzeczywiście,

99

Cyt. za: C.O. illMH.IlT, «He noKyna1omcR ... », s. 572. Należy zaznaczyć,

iż w cytowanej wypowiedzi poeta do określenia ludzi pochodzących z Arbatu

i reprezentujących bliskie do jego zasad poglądy używa nieprzetłumaczalnego
słowa "ap6aTUhi".
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niemal dosłownie, choć w poetyckiej forpoeta w wierszu HaiJnucb Ha KaMHe (Napis na
kamieniu, 1982), dedykowanytn uczniom jednej z moskiewskich
szkół, którzy mieli być autorami neologizmu "arbactwo" ("ap6aTCTBO" 100):
Sens tych

mie,

słów

powtórzył

OycKaH M051 JII060Bh, KaK MHp CTapa,JIHWh eH O,L(HOH CJIY)I(HJI 5I H ,L(OBep51JIC51, 51, ,L(B0p51HHH C ap6aTCKOfO .l(BOpa,
CBOHM ,L(BOpOM BBe,L(eHHhiH BO .l(B0p51HCTBO.
3a rrpaBe,L(HOCTb H rrpe.naHHOCTb ,L(BOpy
no)l(aJIOBaH 5I KpOBhiO rony6o10.
Kor.na ero ue eTaHeT - 5I yMpy,
IlOKa OH eCTb- 5I BJiaCTeH Ha,L( CY.l(b60IO.

[o oo]
He rrna':lh, MapH51, pa.nyi1c51, )I(HBH,
rro-rrpe)I(HeMy BCTpe':laH rocTeH y BXO.l(a ...
Ap6aTCTBo, pacTBopeHnoe B KpoBH,
HeHCTpe6HMO, KaK CaMa rrpHpO,L(a.
(linA, 359)

W kontekście tego utworu zarysowuje się wyraźnie trafność
konkluzji Sigurda Schmidta: "Ecn11 OKy.n)KaBa Ap6aTOM «BBe,neH BO ,UBOp51HCTBO», TO Ap6aT BBe,neH 0Ky_n)KaBOM B 11CTOp1110
MHposoH: nHTeparypbi" 101 • Dzięki wierszom Okudżawy w świa
domości czytelniczych mas został utrwalony mit o Arbacie jako
tej sile, która nacechowała jego rdzennych mieszkańców jakimś
szczególnym pierwiastkiem, dającym prawo szczycić się mtanem prawdziwej inteligencji rosyjskiej.

100
Warto w tym miejscu- w ślad za W. Kleszczikową- zwrócić uwagę
na fakt, iż w poezji Bułata Okudżawy nie spotykamy niemalże neologizmów.
Jednym z wyjątków jest właśnie słowo "ap6aTCTBo", któremu towarzyszą okazjonalne połączenia wyrazowe z przymiotnikiem "ap6aTCKHi1": "ap6aTCKHH
poManc", "ap6aTCKHe narreBbi", "ap6aTCKHH 3MHrpanT" - tj. były mieszkaniec Arbatu - itp. (B. H. KnemHKOBa, «YMepemb - mo:J~Ce uaóo yMemb .. .».
Illmpuxu K JlUHzeucmullecKo.My nopmpemy Ey!lama OryiJJ~Caebz, «PyccKa51
pe':lh» 1999, NQ 2, s. 22).
101
C. lliMH.l(T, EyRam OKyÓJ~Caea.. . , s. 22.

110

Na koniec warto zacytować słowa
w twórczości poetyckiej Okudżawy:

Władisława

Zajcewa,

iż

Arbat oraz wiele innych nazw starych moskiewskich ulic i placów
Pietrowka, Wołchonka, Nieglinnaja, Malaja Bronnaja,
Twierskaja, Iljinka, Bożedomka, Ochotnyj riad, Usaczewka, Ordynka)
nie tylko rekonstruują ukształtowane przez wieki terytorium, przestrzeń
geograficzną starej stolicy, ale także oddają jej duchową atmosferę,
wewnętrzny świat jej mieszkml.ca, postrzegającego siebie jako nieodłączną część oraz żywą, aktywną siłę wielowiekowej historii państwa
i narodu 102 •
(Smoleńskaja,

1.5. Motywy wojenne
Motywy wojenne stanowią bodaj najobszerniejszą część motywów autobiograficznych i są licznie reprezentowane w poezji
Okudżawy na przestrzeni wszystkich pięciu dekad twórczości.
Co istotne, sposób ujęcia tematyki wojennej pozwala w znacznej
mierze prześledzić etapy kształtowania się przekonań, wyznacza główne czynniki formujące światopogląd, stanowi niejako
klucz do całościowego pojmowania rzeczywistości w perspektywie poety, której nieobce były zresztą pewne przewartościowa
nia. Zagadnienie to zasługuje na głębszą analizę również z tego
względu, iż ujęcie tematyki wojennej u Okudżawy przyniosło
zgoła odmienny rezultat niż u innych pisarzy-kombatantów 103 •
Na wstępie przytoczmy konkluzję Swietłany Uwarowej,
która zakłada, iż Wojna w percepcji człowieka występuje pod dwoma głównymi
postaciami: l. jako arena ducha, pole heroicznych czynów, przełama
nie przez człowieka naturalnego strachu śmierci w imię dobra drugiego
człowieka lub w imię idei (ratowania ojczyzny, walki o wolność, misji
boskiej itp.); 2. jako nieszczęście niosące śmierć i rozłąkę, kaleczące
B.A. 3ai1ues, «MyJblKa ap6amcKozo ... », s. 7.
Na fakt ten zwraca uwagę m.in. J. Szymak-Reiferowa, Bułat Okudża
wa wczoraj i dziś, [w:] Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, red. P. Fast,
L. Rożek, Katowice 1994, s. 95-96.
102
103
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duszę przez przemoc lub
niszczy podstawy bytu 104 •

udział

w przemocy;

siła,

która

bezlitośnie

Spostrzeżenie

warte było przytoczenia, bowiem w poezji
Okudżawy na różnych etapach drogi twórczej można zaobserwować oba z wymienionych ujęć. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej ewolucji wojennych wierszy.
Szkolny przyjaciel poety Zurab Kazbiek-Kazijew wspomina:
W 1941 r. Bułat dosłownie rwał się na wojnę. [.. .] Wierzył wtedy
szczerze w zwycięstwo ustroju komunistycznego. Był patriotą[ ... ]. Był
także romantykiem i to właśnie skłaniało go, aby pójść na wojnę . Nie
uświadamiał sobie jej okropności 105 •

Kiedy Okudżawa - uczeń liceum - zaciągnął się jako
ochotnik, miał l 7 lat, jednak fakt ten znalazł poetycki wyraz
dopiero w wierszu IlpoUfaHue c Iloflbtueu (Pożegnanie Polski,
przeł. W. Dąbrowski; Pożegnanie z Polską, przeł. T. Lubelski),
datowanym na lata sześćdziesiąte:
[ .. .] 11 nnaąyT Haum cecTphi, KaK 5lpocnaBHhi, scne,LJ.,
KOr,LJ.a llO,LI. KpHK rapMOHHK YXO,LI.HM Mhl npHBhiąHO
cpa)ł(aThC~ 3a cso6o,LJ.y B CBOH ceMHa,LJ.u;aTh neT.

(qHA, 202)

Stosunkowo świeże wspomnienia wojenne w sposób najbardziej jaskrawy odcisnęły piętno na utworach poety z lat pięćdzie
siątych. Jednakże tylko jeden z wierszy tego okresu, CeHmuMeHmaJlbHblU Mapzu (Marsz sentymentalny, 1957, przeł. Z. Braude),
wydaje się korespondować z romantycznymi wyobrażeniami
poety o wojnie:
104
C.B. Ysaposa, CpaeHume.nbl-taJl xapaKmepucmuKa eoeHHotł meMbl e
no:nuu BblCOlfK020 u 0KyiJ:JK:a6bl, [w:] Mup BblCOlfKozo : 11cc!leOoeaHuJl u MamepuaJlbl, Bhm. 3, t. l, coCT. A.E. KphiJIOB H B.<l>. ~ep6aKosa, Moskwa 1999,

s. 279- 280.
105
3.A. Ka36eK-Ka3HeB, BocnoMuHaHue, «CTapoe JIHTepaTypHoe o6o3peHHe» 2001, N~ l , s. 97.
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Ha)l.e)K)l,a, 5I BepHych TOr.D.a, KOr)l,a Tpy6a'! OT60M chlrpaeT,
KOf)l.a T}Jy6y K ry6aM np116ITI1311T 11 OCTpblM ITOKOTb OTBe)l.eT.
Ha,ll,e)K)l,a, 5I ocTaHych u:en: He )l,IT5I MeH5I 3eMn5I Chipa5I,
a )l,IT5I MeH5I TBOH TpeBOfH H )l.06pb!M MHp TBOHX 3a60T.

[ ... ]
Ho eCITH B,ll,pyr K0f)l,a-HH6y)l.h MHe y6epe%C5I He y)l.aCTC5I,
KaKOe 6 HOBOe cpa)KeHhe HH TIOKa'!HYITO map 3eMHOM,
5I Bce paBHO na.D.y Ha TOM, Ha TOM e)l.HHCTBeHHOM, rpa)K)l.aHCKOM,

11 KOMHCCapbi B TibinhHbiX WITeMaX CKITOH5ITC5I MOIT'!a Ha)l.O MHOM.

(qHA, 8)

Wiersz, utrzymany w formule apostrofy do upersonifikowanej nadziei, wypełnia wiani w pomyślny obrót wydarzeń. Podmiot autorski początkowo w ogóle nie dopuszcza myśli o śmier
ci. Kiedy jednak taka ewentualność zaczyna docierać do jego
świadomości, wciąż jest to śmierć romantycznie upoetyzowana
(i nie do końca realna, co zostaje podkreślone przez formę trybu
przypuszczającego), jej zaś ofiara nie będzie daremna, gdyż zostanie złożona w imię dobra najwyższego - ojczyzny.
Na uwagę zasługują w szczególności ostatnie wersy cytowanego utworu, które- jak zauważa Galina Bieła- w czasie
pierestrojki służyły jako pretekst do zarzucania poecie przynależności do kultury rewolucyjnejl 06 • Jednak zważywszy na dzieciństwo Okudżawy, spędzone w atmosferze oddania sprawie
rewolucji październikowej, najbardziej prawdopodobna wydaje
się teza, iż to oni właśnie starzy rewolucjoniści doby leninowskiej- w czasie, gdy powstawał Marsz sentymentalny, byli
dla poety uosobieniem tych wszystkich cech, które nadadzą ton
całej jego późniejszej twórczości - szczerości, szlachetności i
ludzkiej godności. Jak wnioskuje w swym szkicu Bieła: "Rewolucja, wojna domowa[ ... ], wszystko owiane jeszcze wpajaną od
106
Szerzej na ten temat zob.: r. Eena5I, MmJapm B HeBOJle, [w:] TBop'łe
cmBO EyJlama OryiJJICaBbl B KOHmeKcme KYJlbmypbl XX BeKa. MamepuaJlbl flepeou .Me:JICOyHapoOHOU HQY'łHOU KOHljlepeHlJUU, noCBRUfeHHOU 75-Jlemwo co OHR
po:JICOeHUR Eyllama 0KyOJICa6bl. 19-21 HOR6pR 1999 z. flepeOenKwto, Moskwa

2001, s. 34-38.
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dzieciństwa mitologią, były

w tym momencie alternatywą wobec
sowietyzmu" 107 . W zbliżonym tonie wiersz ten interpretuje Marlen Korałłow: "Moim zdaniem wersy Marszu sentymentalnego
wyrażają wiemość rozstrzelanym. Wiemość ojcom. Ideałom, na
przestrzeni wieków tonącym we krwi i nigdy niespełnionym" 108 •
W podobnej romantycznie upoetyzowanej tonacji pozostaje
inny wiersz tego okresu o incipicie He ee.nu cmapULuHa, lJmo6
6bzJZa muULuHa... (***Nie rozkazuj, sierżancie, żeby zapadła cisza ... , 1958), w którym podmiot śmierć na polu walki rozpatruje
jeszcze w kategorii długu wobec ojczyzny:
t.ITo6 BH,llenH spar11 MOH 11 3HanH 6bi snpe.uh,
KaK CY:aCTITHB R 3a 3eMITIO MOlO yMepeTb!
(qHA, 55)

W jego zakończeniu pojawia się już inny wątek, który będzie
wyznaczać wymowę ideową niemalże wszystkich wojennych
wierszy Okudżawy, sprowadzając pojęcie bohaterskiej ofiary za
ojczyznę z pozimnu ogólnonarodowej idei walki z najeźdźcą do
pozycji jednostki jako jednej z wielu, których śmiercią okupione
zostało zwycięstwo:

(... ] XOTh CITaBHaR CMepTb,
XOTh repOHCKaR CMepTb YMHpaTb BCe paBHO, 6paT, He XOY:eTCR
(qHA, 56)

Taki zwrot w świadomości podmiotu autorskiego nie oznacza bynajmniej kryzysu patriotycznych uczuć poety. Nie jest to
również- jak przyjęto określać stanowisko Okudżawy w kwe107

Ibidem, s. 38.

108

M.M. Kopanno s, TYJJAT u Ey!lam, [w:] Ey!lam 0Kyihcaea: ezo Kpyz,
ezo eeK. MamepuQJlbl Brnopau Me:JłCOyHapooHou Hay•mou KOHcjJepeHLfUU 30
HOR6pR- 2 oeKa6p.R 2001 z. llepeoeJZKUHO, Moskwa 2004, s. 52. Nieco inny
pogląd wyraża Stanisław

Rassadin, twierdząc, iż Okudżawa w tym utworze
z własnymi (i wielu innych) szlachetnymi
omyłkami" (autor używa tu trudnej do przetłumaczenia gry słów: "He CTOnhKO socnen, CKOIThKO oTnen"), C. Pacca,UHH, Bpe.Mfl OKyo:JłCaebz?, (w:] Eyllam
0KyO:JłCaea: ezo Kpyz... , s. 186.

"nie tyle
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wysławiał,

co

żegnał się

stii wojennej - pacyfizm w pełnym rozumieniu tego pojęcia.
Ambiwalentny stosunek autora Marszu sentymentalnego do wojny potwierdzają w pełni jego osobiste decyzje i wybory, jak w
Piosence o moskiewskich ochotnikach (IIeceHKa o MOCKoecux
ononl.Jel-llJax):
PacnHCKH 3a BHHTOBKH c Hac B35IJIH nHcap5I,
HO )J,OJlłO ce6e Bbi6paJIH Mhl CaMii...

(qHA, 98)

Osobiste wartościowanie wojny jako globalnego zła, ogólnoludzkiego dramatu nie zwalnia podmiotu lirycznego z moralnego
obowiązku służenia ojczyźnie w sytuacji zagrożenia suwerenności. Jego przekonania muszą tu ustąpić wobec dobra ogólnonarodowego, dlatego też walczy i jeśli trzeba zginie, bez względu na
to, jak bardzo wolałby żyć, mimo iż odgłosy świszczących kul,
jak zauważa Władisław Zajcew: "[ ... ] co jest rzeczą naturalną,
wywołują w duszy rekruta, wczorajszego »żaka« strach bezsensownej śmierci i zdziesięciokrotnione pragnienie życia" 109 :
)KHTh XO'IeTC5I!
}l{HTh XO'IeTC5I!
Kor.na

)l(

3TO KOH'IHTC5I?

M He HeMHOro neT.. .
rH6HyTh TOJIKY HeT. . .
5I HO'IHhlX )J,030pOB He BhiCT05IJI ...
5I eme HM pa3y He BhiCTpeJIHJI ...

I1 B conpeBlllYIO JIHCTBY 3apbiBaiOCh
11 npoci>maiOCh ...

(qHA, 32)

Owo przebudzenie, powrót do realności- kontynuuje badacz - wywołuje w sercu młodzieńca teraz już w pełni rzeczywisty strach i wstyd przed swoimi towarzyszami za to mimowo l109

B.I1. 3aił~eB,

Syflama 0KyO:JK:aBbl,

flec1-tu zpycmHozo co!lOama. O eoeHHou meMe e no33UU
[w:] Oryo:JK:aea. flpo6!leMbl no3mUKU u meKcmo!lozuu,

flpHJIO)I(eHHe K VI BhinYCKY aJihMaHaxa Mup BbZCOlJKozo: Hcc!leOoeaHufl u MamepuaJlbl, cocT. A.E. KpbiJIOB, pe.n. H.A. CoKOJIOBa, Moskwa 2002, s. 33.
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ne tchórzostwo, w istocie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością odczucie, które owładnęło nim we śnie 110 :
51, K CTBOny OCHHhi npHCROHHBlllHCh,

CH)ł(y,

H B rna3a TOBapHI!laM rJIH)l(Y-rJIH)l(y:
a 4TO, ecnH KTO-HH6y)J.h B TOM CHe no6&rsan?
A 4TO, ecn11 BH)J.enH, KaK .H BOeBan?

(4HA, 32)

W tym świetle nader trafna wydaje się konkluzja SzymakReiferowej: "Autor wcale nie starał się nas przekonać, jak trudno być żołnierzem. W jego przeświadczeniu dramat polega na
tym, że trzeba zostać żołnierzem" 111 • Według danych statystycznyc~ powinność tę przyjęło na siebie ponad milion obywateli
radzieckich - tylu bowiem liczyło pospolite ruszenie, którego
pierwsze oddziały zaczęto organizować po pamiętnym wystąpie
niu Stalina 3 lipca 1941 r. 112 O tej właśnie historycznej chwili,
aczkolwiek już odbrązowionej, ukazującej tragedię źle uzbrojonych i niewyszkolonych ochotników, pisze Okudżawa w utworze
jJJłca3ucmbz (Jazzmani, 1959, przeł. J. Litwiniuk), który to wiersz
-podobnie jak utrzymane w zbliżonej tonacji utwory Kopollb
(Lońka Król, 1957, przeł. A. Mandalian), ,!Jo ceuoaHUR, MaJlbttuKU (Do widzenia, chłopcy, 1958, przeł. W. Dąbrowski) i in. Szymak-Reiferowa określiła mianem "swoistego epitafium dla
chłopców, którzy »szli na front w cywilnych marynarkach«" 113 :
,D,)ł(a3HCThi

yxo)J.HJIH B onon4eH&e,
U:HBHn&Horo He CKHHYB o6na4eH&.H.
TpoM60HOB 11 ąeąeTOK KoponH
B COJI)J.aTbi Heo6yąeHHbie lllRH.

110

Zob.: ibidem, s. 34.
J. Szymak-Reiferowa, Bułat Okudżawa wczoraj. .. , s. 96.
11 2
Zob.: HcmopuR Poccuu . .XX eeK, OTBeT. pe)J.. B.IT. ,[J,MHTpeHKO, Moskwa 1999, s. 431.
113
J. Szymak-Reiferowa, Bułat Okudżawa wczoraj... , s. 96.
111
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[ ... ]
ELJ.Ba 3aTHXJIH nepBbie cpa)l(eHMI,
OHH pHLJ.KOM Jie)l(aJIH. I>e3 LJ.BH)I(eHML
B KOCTJOMax npeLJ.BOeHHoro IIIHThH,
KaK 6yLJ.TO npHTBOpHHCh H IIIYTH.

(4HA, 72)
JakzauważaBażenowa: "Okudżawa, którywidział na wojnie

znajduje swoje ideały w miłości i braterstwie" 114 •
Najpiękniejszy bodaj hołd, złożony przez poetę miłości i braterstwu właśnie, stanowi wiersz OóHa MOpK08b c 3a6poweHHozo
ozopoóa (Jedna marchew z opuszczonego ogrodu, 1964):
wiele

śmierci,

... KpoBh rycTa5! KanaeT H3 cBeKJihi,
JiyK CpbiBaeT 6peHHhiH CBOH HapHLJ.,
)J.eC5!Th naJihl.{eB, CJIOBHO )J.eC5!Tb CBeKpOB,
Ha)). O)J.HOH MOpKOBHHKOH CT051.T...

BnpoąeM, HHąero Mhi He BapHJIH,
CBeKna He anena, nyK He nax.
Mbi MOpKOBh no-6paTCKH pa3LJ.eJIHJIH,
H OHa xpycTena Ha 3y6ax.

(4HA, 45-46)

i braterstwa moralny horyzont Okudżawy
niezbywalne wartości: sumienie, honor, godność
i pamięć o poległych, które- choć w różnej mierze znajdują
odzwierciedlenie w większości wojennych wierszy- bodaj najpełniejszy wyraz znalazły w utworze o epigramatycznym charakterze lleceHKa (Piosenka, 1974, przeł. J. Litwiniuk):
Obok

miłości

wyznaczały

CoBeCTh, 6naropoLJ.CTBO H LJ.OCTOHHCTBO BOT OHO, CB5!TOe Haiiie BOHHCTBO.
TipOT51.HH eMy CBOIO Jia)J.OHh,
3a Hero He cTpaumo H B orOHh.
JlHK ero BhiCOK H YLJ.HBHTeJieH.
TioCB51.TH eMy CBOH KpaTKHH BeK.
Mo)l(eT, H He cTaHeiiih no6eLJ.HTeneM,
HO 33TO yMpeiiih KaK qeJIOBeK.

(4HA, 446)
114

A. I>a)l(eHoBa, «Hu'le2o 63aMeH RJ06eu .. .». lllmpuxu K nopmpemy EyRama 0KyO:>K:a6bZ, «0KTH6ph» 1984, N!:! 9, s. 199.
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Zarówno w pierwszej dekadzie (1956-1965), jak i później,
ujęcie wojny przez Okudżawę sytuuje ją w kategorii pojęć uniwersalnych. Efekt ten osiąga poeta na drodze uogólniania osobistych doświadczeń frontowych, przenoszenia zasobów włas
nej biografii na grunt przeżyć całego pokolenia. Z tego właśnie
względu rezygnuje z przywoływania nazw frontów, pól bitewnych, miast, nazwisk dowódców i współtowarzyszy czy dat, jak
w cytowanych fragmentach:
A nym1? ITym1 6h1Jm. Dhinl1 ąacTo.
Jl:a ąTO O HI1X paCCKa3hiBaTh - BOHHa.
(qHA, 59)

*
Kor)l.a Ha 3eMne 6ywesana soH:Ha
11 6hin11 y611HCTBa B L{ eHe ...
(liHA, 215)

*
[ ... ] Ha)l. 6e3YMHOIO p eKOłO
nyneMeTHhiH n11seHh ceK,
11 XOnO)l.HOIO ll{eKOIO
cMepTh Kacanacb Hanmx ll{eK ...
(qHA, 287)

Odstępstwa od tego chwytu- choć się zdarzają- są nader
rzadkie, zazwyczaj w obrębie metonimicznych odniesień, wskazujących na okres drugiej wojny światowej (lat 1941-1945),
np.:
Ho O.D.Ha)l()l.hi, KOr.D.a «MecceprnMI1TbD>, KaK sopoHhi,
pa3opsam1 Ha paccseTe TI1IIII1Hy...
(liHA, 27)

*
EcTh MHoro cnos,
HO }l xpaHIO O)l.HO
ąeTbipe ro.D.a, ąeTbipe ro)l.a.
(qHA, 95)
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Do absolutnych
i dat:

wyjątków należy przywołanie

toponimów

ro.n: copoK nepBbiH. 3~6KHH T)'Maii.
Yxo,n:~T nocne,n:HHe con,n:aThi B TaMaHb .

(l.JHA, 60)

*
Wna soiłHa K TOMY EepnHHy,
rnen con,n:aT Ha TOT EepnHH.

(l.JHA, 108)

*
OT KypcKa 11 Opna
soiłHa Hac ,n:osena
,n:o caMhiX spa)l(eCKHX sopoT...

(qHA, 236)

Tego rodzaju wskazówkę zawiera również wiersz ***Cm o
pa3 3aKam KpacueJl, pacceem cuHen ... (***Sto razy zachód się
czerwienił, błękitniał wschód ... , 1958), w bezpośredni sposób
odwołujący się do najbardziej bodaj dramatycznego faktu wojennej biografii Okudżawy, kiedy walcząc na froncie południowym,
został rannyl 15 (a w następstwie- zdemobilizowany) w rejonie
miasta Mozdok w Północnej Osetii:
CTo pa3 3aKaT KpacHen, paceseT CHHen,
CTO pa3 ~ KJIHJI Te6H, neCOK M03)J;OKCKHH,
nOKa Thl )l(ef HaCKB03h MOlO lllHHeJih
H 6JIHH)J;a)l(a )l(eBaJI cyx11e )J;OCKH.

(l.JHA, 59)
Dążenie

do syntezy doświadczeń pokolenia wojennego realizuje się na płaszczyźnie poetyki także poprzez zastąpienie autorskiego "ja" liryką podmiotu zbiorowego:
A rae )l(e Harne My)l(eCTBO, conaaT,
KOr,n:a Mhl B03BpamaeMCH Ha3a,n:?

(l.JHA, 25)
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Marat Gizatulin podaje datę 16 grudnia 1942 r. (M. fH3arynHH, Ezo

yHueepcumembz, Moskwa 2003, s. 9).
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*
ITo6e.na Hac He o6onma,
.na KpenKo o6o)l(ma.

(Y:HA, 29)

*

Mhi CI1JJ.HM, nexoTHhie pe65~Ta.
pa3pyrneHHa5~

ITo3M11 -

xaTa.

(lłHA ,

45)

*

Ha.n Harneii pOJJ.I1HOIO JJ.hiM,
11, 3Ha'-111T, HaM HY)I(Ha o.nHa no6e.na,
O}J.Ha Ha BCeX, Mhl 3a Q eH OH He llOCTOI1M ...
(lłHA,

235)

*
Hac ocTanoch Mano: Mhi 11 Harna 6onh.
Hac HeMHOro, 11 sparos HeMHoro.
)l(I1Bbl Mbl noKy.na, lPPOHTOBa51 fOllh,
a nom6HeM - paiicKaH .nopora.
(lłHA,

259)

oraz w konstrukcjach o charakterze inwokacyjnym:
He sep b soiiHe, MaJih'-IHWKa ...
(lłHA,

14)

*

)].o CBI1}J.aHI151, MaJib'-111KI1!
MaJib'-111KI1,
nocTapaiiTecL sepHyThC51 Ha3a.n .. .
(lłHA,

52)

*
rocno.na IOHKepa,
KeM Bbl 6hiJII1 B'-lepa?
A cero.IJ.H51 Bhi sce - o<P11ueph1. ..
(lłHA,

188)

Szczególnym przykładem syntetyzującego ujęcia tematyki
wojennej, mogącym służyć jako swego rodzaju podsumowanie tej części rozważań, okazuje się Cmapw-maR colldamcKaR
necHR (Dawna śpiewka żołnierska, 1973, przeł. A. Mandalian).
W utworze tym obraz wojny jako zjawiska ponadczasowego
i ponadnarodowego, a przy tym znamiennego ludzkiej naturze,
120

realizuje się nie tylko w płaszczyźnie poetyki, ale przede wszystkim wynika bezpośrednio z jego myśli przewodniej. O zawartości ideowej stanowią zasadniczo dwie końcowe strofy, będące
apostrofą do poległych towarzyszy broni:
Cmne ce6e, 6paTIJ.hi, -

sce npH.n;eT omiTb:

HOBhie pO.L{SITC}! KOM3H.L{Hpbl,
HOBbie COJI.L{aTbl 6y.n;yT noJiy'łaTh
Be'!Hble K33eHHbie KB3pTHpbi.
CnHTe ce6e, 6paTUhi, -

sce Ha'!HeTC}! BHOBh,

BCe .L{OJI)KHO B np11p0.n;e llOBTOpHTbC}!;
H CJIOBa, H nyJIH, H JII060Bb, H KpOBb ...
BpeMeHH He 6y.n;eT noMHpHTbC}!.

(lłHA,

259)

Jednak, co wymaga szczególnego podkreślenia, jeśli w konfrontacji z przeszłością Okudżawa nie wychodzi poza rekonstrukcję własnych przeżyć frontowych, to jej realizacja poprzez
autorskie "my" sięga już daleko poza sferę doświadczeń osobistych. Przy tym- jak trafnie konkluduje Leonid Bachnow:
[... ] "my" Okudżawy w sposób stanowczy przeciwstawione jest temu
"my", które na przestrzeni dziesięcioleci wpajane było przez oficjalną
propagandę ("my- naród radziecki") ... Ogromna zasługa Okudżawy
polega właśnie na tym, że przyzwyczajał on ludzi, aby widzieli w sobie
nie "człowieka radzieckiego", lecz po prostu- człowieka, aby nie bali
się swojego myślącego i czującego "ja" 116 •
Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż ujęcie tematyki
wojennej nie ogranicza sięjedynie do retrospekcji odległych przeżyć frontowych. Obrazy wojny nierzadko towarzyszą refleksjom
na tematy współczesne, przez jej pryzmat postrzega podmiot autorski całą otaczającą go rzeczywistość. Działa tu paradoksalna
współzależność, o której pisze Szymak-Reiferowa w cytowanej
już publikacji, iż żołnierz Okudżawy zawsze pozostaje cywilem,
cywil zaś - żołnierzem, nie mogącym wyzwolić się od bagażu

116

Jl.

BaxHOB,

B KOHmeKcme

C06emcKOU oeiicm6UlneJlbHOCmu,

tJeCm60 EyRama 0KyO:JICG6bl 6 KOHmeKcme ... ,

[w:]

T6op-

s. 32.
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doświadcze1i

wojennych 117 • Słuszności tej tezy dowodzą wypowiedzi samego poety, który począwszy od lat sześćdziesiątych
po lata dziewięćdziesiąte włącznie powtarzał: "Moje wspomnienia deptały mi po piętach i ciągle mi towarzyszą. [... ]Wojna dotknęła mnie, kiedy miałem 17 lat, i głęboko we mnie utkwiła.
[... ] Pozostaję pod jej wrażeniem do tej pory, choć minęło już pół
wieku" 118 • Słowa te niemal dosłownie powtórzył w zakończeniu
Piosenki o żołnierskich butach (IIecHR o coflOamcKux canozax,
1957, przeł. W. Dąbrowski i A. Mandalian):
A Mbi pyKoH: Ha npornrroe: BpaHhe!
A Mhl C Ha,[(e)ł(.[(OH B 6y.n:ymee: CBeT!
A no norrHM )ł(HpeeT BopoHhe,
a no nHTaM BOHHa rpoxoY:eT Bcrre.n:.
(4HA, 25)

W podobnej tonacji pozostaje wiersz IlymeUtecmeue e naM.Rmu (Wędrówki pamięci, 1967, przeł. A. Mandalian), w którym
podmiot autorski również nie uwalnia się od wciąż obecnego
piętna, jakim na zawsze naznaczyła go wojna:
Teneph )ł(HBY nocepe,n:HHe Me)ł(.n:y BOHHOH: H THlllHHoH:,
rpexH npHnHChrBaiO Eory, a .n:o6rrecTH - JIHlllh EH: o.n:HoH:.
(4HA, 229)

Mimo jednak deklaracji o zapomnieniu i przebaczeniu
krzywd, zawartej w pierwszej strofie tego wiersza:
He nOMHIO 3Jia, o6H.n: He noMHIO,
HH rpOMKHX CJIOB, HH MaJihlX ,n:eJI
H HH TOrO, Y:TO H YBH.[(eJI, H HH TOfO, 'HO nporrrH,[(eJI .
.5J BCe 3a6hiJI, KaK .[(HHIIJ.e BhllllH6 113 60Y:KH BeKa CBOero.

5I Bhl)ł(HJI.
5I H3 neKrra Bhrrnerr.
TaM He ocTaBHrr HHY:ero.
(4HA, 229)

-jego zakończenie niesie ciągle towarzyszące poecie poczucie
winy wobec tych, którzy polegli na polu bitwy:
117
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Zob.: J. Szymak-Reiferowa, Bułat Okudżawa wczoraj. .. , s. 97.
E. OKy,n:)ł(aBa, «.f! HUKaMy .. », s. 9, 14.

Ho B 03apeHbe 3TOM CTpaHHOM, B CIUIHbe BeUJ,eM CBeTmiKa

C'łaCTJIHBbie 6biJibie JIIO)I;H MHe ąy,LVITC.SI H3~aJieKa :
BbiCOKHH xop noeT c YJibi6Koił,
3eMJIH OT BhiCTpeJIOB

~pmKHT,

cep)l{aHT l1eTpOB, nO~)I{aB KOJieHKH,
KaK HOBOpO)I{~eHHbiH Jie)l(HT.

(LinA, 229)

W wierszu ***Ha MHe KocmJOM'-IUK cepbzu-cepbzu .. . (***Nogarnitur ciemnoszary ... ) pretekstem do przywołania wojennej przeszłości stał się szary garnitur poety. Wiersz zbudowany
na kontrastowym ujęciu życia w czasie wojny i podczas pokoju wydaje się próbą wyjaśnienia genezy twórczości poety (w
szczególności obecności w niej tematyki wojennej), a także
ukazaniem jego roli jako żołnierza i jako twórcy. Efekt ten zostaje osiągnięty poprzez kontrastowe zestawienia: "KOCTIOMlJHK"
- "IIIHHenb" i "rHTapa"- "aBTOMaT":
szę

Ha MHe KOCTIOM'łHK cepbiH-cepbiH,
COBCeM KaK cepaH IllHHeJib.

I1

BbiXO)I{y H Ha 3CTpa~y

H THXHM fOJIOCOM n010.

[ ...]
)l(aneiłTe , MHJibie, )l(aJieiłTe,
noKa )l(aJieeTCH ell(e ,
noKa B pyKe Moeił mTapa,
a He TH)l(eJiblH aBTOMaT.

(lłHA,

frontowymi wywołać
może także zwykła filiżanka herbaty pitej wraz z przyjacielem
w przytulnym pokoju, jak w wierszu fJaenumue Ha Ap6ame
(Herbatka na Arbacie, 1975). W utworze tym następuje absolutne odwrócenie porządku rzeczy. Wobec minionych wydarzeń
wojennych nocny spokój, domowe zacisze, leniwie toczącą się
rozmowę trudno wpisać w ramy realnego życia, w naturalny bieg
Refleksje

związane

61)

z

przeżyciami

wydarzeń:
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5I Kmmych

saM, ,npyr MOH ,naBHHH,

He CJiy'łaHHbl C ,naBHHX JieT
3TH

'łalllKH,

3TH CTaBHH,

nonyMpaK H eTapbiM nne,n,
H C'łaCTJIHBblH 'łaC nOKOH,
H 3aBapKH KOJI,nOBCTBO,
H 3aBH,nHoe TaKoe
MHpHOH HO'łH TOp)l(eCTBO:
pa3rosop, TeKylUHH cKyno,
H KaK 6y,nTO _na)l(e CKyKa,
HO ... He CKyKa - ecTeCTBO.

(qHA, 289)

Nie tnniej przewrotnie zarysowuje się obraz celebracji parzenia i picia herbaty, podniesionej w tym utworze niemal do
rangi symbolu. Z jednej strony, kipiący samowar i porcelanowa
filiżanka stanowią ucieleśnienie spokoju i stabilizacji, z drugiej
-nieubłaganie przywołują wspomnienia bitew, kul, ran, śmier
ci, chłodnych frontowych wieczorów i parzonej przy ognisku
herbaty, która - niczym remedium na ból i strach, pozwalała
przetrwać.

Wskutek konfrontacji teraźniejszości z przeszłościąpowstał
autokrytyczny w swej wymowie - utwór J(yuteeHbllJ pa3zoeop c CbZHOM (Serdeczna rozmowa z synem, 1974). Zasygnalizowany w tytule dialog z synemjest w rzeczywistości monologiem
podmiotu autorskiego, przy tym ciekawym zabiegiem jest zrezygnowanie z pierwszej osoby na rzecz relacji trzecioosobowej.
Taki zabieg miał służyć zapewne próbie wypracowania dystansu
wobec własnej przeszłości, z jednej strony, z drugiej zaś- był
jawnym wyrazem poszukiwania form usprawiedliwienia przed
samym sobą, przed otoczeniem, przed poległymi wreszcie. Cały
utwór - silnie nasycony autobiografizmem - odczytać można
jako próbę osiągnięcia akceptacji wewnętrznej przez Okudżawę,
do czego jako swego rodzaju pośrednikiem posłużył się osobą
syna, czyniąc go swym powiernikiem. Należałoby- w ślad za
Zajcewem- zwrócić uwagę na "intymną, szczerą, poufną in-
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tonację tego wiersza, przenikniętego już od pierwszych wersów
uczuciem smutnej ironii i autoironii" 119 :
Moli ChiH, TBOH oTeu - Jie)l(e6oKa H rmyT
H3 CaMbiX Ha 3TOM BeKy.
EMy He 3HaKOMhi HH MOJIOT, HH nnyr,
}l B 3TOM nOKJI}J:TbC}I MOry.
Kor.n;a Ha 3eMJie 6yrneBana BOHHa
H 6biJIH y6HHCTBa B UeHe,
OH paHOH O,ll;HOH OTKynHJICH CnOJIHa
OT CMepTH Ha 3TOH BOHHe.

[o oo]
I1 Bce )l(e, H Bce )l(e He 6y.n;h c HHM cypoB
(He 3HaiO H caM noLJeMy),
n03,n;paBb ero C TeM, LJTO OH )I(J1B H 3,ll;OpOB,
XOTb HeT onpaB,n;aHbH eMy.
(l!HA, 215)

W rozważaniach o wojennych wierszach nie sposób pomisymboliki stosowanej przez poetę w tych właśnie utworach.
Najbardziej rozpowszechnionym w nich symbolem jest obraz
kruka/wrony, zarówno w mitologiach Wschodu, jak i Zachodu
kojarzony przede wszystkim z wojną, śmiercią, okrucieństwem,
rozkładem trupim, niepokojem, chorobą, złymi przeczuciatui
i złą wróżbą 120 :
nąć

A no nOJI}J:M )I(HpeeT sopoHbe,
a no n}J:TaM BOifHa rpoxoLJeT Bcne.n;.
(l!HA, 25)

*
l!epHbiH BOpOH CKB03b 6enoe 06JiaKO rJIHHeT 3HaLJHT, cKopo Kposasa}l MY3hiKa rp}J:HeT
[ 000]

Te, KTO B none BnosanKy (npowy H3BHHHTh),
C TOrO BOpOHa B30pOB He CBO,ll;HT
H Koro xopoHHTh, H KOMY xopoHHTh HenOH}ITHO ... A ro.n;hi yxo,n;HT.
119

B.A. 3aifues, JlecHu zpycmHozo coJioama ... , s. 45.
Zob. np. W. Kopaliński , Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 172-174;
,U. TpecH.n.n;ep, CJiofJapb cuMeoJioe, Moskwa 2001, s. 49- 50 i in.
120
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[ ...]
A Ha,[{ HHMH c npase.[{HhiX caMhiX speMeH YCpHhiH BOpOH, BO BCCM BHHOBaThiH.
(4HA, 354)

Szczególny przykład obrazu kruka jako zwiastuna (a nawet
niejako przyczyny) wojny napotykamy w wierszu JlpuMema
(Wróżba, 1984, przeł. J. Czech). Wiemość symboliki Okudżawy
tradycji ludowej zostaje zasygnalizowana już w tytule, sam zaś
obraz złowieszczego ptaka stanowi motyw przewodni całego
utworu, który Zajcew interpretuje jako przejaw ciągle towarzyszących poecie obaw związanych z możliwością wybuchu kolejnej wojnyl 21 :
Ecm1 sopoH s Bhillli1He,
.[{eno, crano 6hiTh, K soiiHe.
4ro6hi He 6hinO BOHHhi,
Ha,[{o sopoHa y611Th.
4ro6hi sopoHa y6HTh,
Ha.[{o py)l(hH 3apH.ll.I1Th.
A KaK eraHeM 3apH)I(aTh,
BCCM 3aXOLJCTCH CTpenHTh.
Hy, a KaK crpenh6a noii.[{eT,
nynH ,[{hlpOYKY HaH,[{CT.
(4HA, 382)

Dla wierszy o tematyce wojennej charakterystyczne są
również motywy muzyczne. W tej grupie obrazem najchętniej
stosowanym jest trąbka (trębacz). Wybór ten jest z pewnością
nieprzypadkowy,jako że tradycyjne symboliczne znaczenie trąb
ki związane jest z ważnymi wydarzeniami, w szczególności 
z wojną (dowodzi tego zresztą i wojenna praktyka). W sztuce zaś
była ona atrybutem jednej z postaci alegorycznych- Sławy 122 •
12 1

Zob.: B .A . 3aiiues, flecHu 2pycmHo2o co!loama .. . , s. 48. Obraz kruka został poddany szerszej analizie w artykule Jeleny Kupczik (E.B. KynLJHK,
06pm eopoHa (3 no33UU E. 0KyO:JłCQ(3bl, B. BblCOl/K020 u A. ra!lUI.Ja, [s:] Mup
BblCOtfK02o : Hcc!leooeaHufl u Mamepua!lbl, Bhm. V, cocT. A.E. KphinOB 11
B.<l> . lUep6aKosa, Moskwa 2001 , s. 545-549.
122
Zob .:)],. TpeCHMep, op. cit., s. 380.

126

I tu, podobnie jak w przywołaniu obrazu kruka, autor Wróżby
pozostaje bliski wyobrażeniom zwyczajowym. Sygnał trąbki jest
dla niego wezwaniem do boju, ale równocześnie zwiastuje nadzieję:
HaJJ.e)I()J,a, X BepHyCh TOr)J,a, KOr,lJ,a Tpy6aq OT60H CbirpaeT,
KOr)J,a Tpy6y K ry6aM npH6JIH3MT H OCTpbiH JIOKOTh OTBe)J,eT.

[ ... ]
Ho ecnH u.eJihiH BeK npołiJJ.eT, M Thi HaJJ.eXThcx ycTaHemh,
HaJJ.e)I(JJ.a, ecJIM HaJJ.o MHOJO CMepTh pacnaxHeT CBOM KphiJia,
Thl npMKa)I(H, nycKaH TOr,lJ,a Tpy6aą H3paHeHHhiH npHBCTaHeT,
~IT06bi llOCJie)J,HXX rpaHaTa MeHX npHKOHąHTh He CMOrJia.

(Y'HA,

7)

Ostatnim z wojennych symboli, na który warto skierować
jest motyw
dymu. U poety obraz ten również w bezpośredni sposób odsyła
skojarzenia czytelnika do symboliki tradycyjnej - krótkotrwałości życia, ciemności, zniszczenia, ognia i wojnyl 23 :
uwagę, zważywszy częstotliwość występowania,

Ax, BOHHa, ąTo

)l(

Thi, no,lJ,Jiax, CJJ.eJiana:

BMeCTO CBa)J,e6 - pa3JIYKM M )J,hlM ...
(llHA,

52)

*
HaJJ. Harnełi poJJ.HHOJO JJ.hiM,
M, 3HaąHT, HaM HY)I(Ha OJJ.Ha no6eJJ.a,
O,lJ,Ha Ha BCeX, Mhl 3a U.eHOH He llOCTOHM.
(llHA,

235)

*
PacKanxioTcx MeJJ.Hhie TPY6hi npeBpamaJOTCX B nnaMx M JJ.hiM.

I1 B ynoi6Ke pacTXHYThi

ry6oi,

ąT06 3anOMHHJICX X MOJIO}J,hlM.

(Y'HA,

332)

Odwołajmy się

który 123

na koniec do konkluzji Łazara Łazariewa,
nie bez racji - twierdzi, iż na wojnie ukształtowały

Zob.:

W.

Kopaliński,

op. cit.,

s.

78.
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się wyobrażenia Okudżawy

o honorze i hańbie.
Stamtąd wyniósł on niesłabnącą nienawiść do rozlewu krwi, okrucieństwa, militarystycznej romantyki, demagogii i fałszu polityki. Tam, pod kulami, przyszły poeta nauczył się prawdziwie
cenić życie, a ponadto owładnął nim szacunek do tej prawdy,
o której nie bez przyczyny mówią, że jest gorzka 124 •
1.6.

o dobru i

złu,

« Ka:>K,LJ.hiM TIMIIIeT, KaK OH CAbiiiiMT ... »

- o autotematyzmie poezji
W poezji Okudżawy stosunkowo liczną grupę utworów tworzą teksty autotematyczne, czy ściślej o charakterze
autotematycznym 125 , bowiem autotematyzm rzadko stanowi
główną ideę wierszy, w zdecydowanej zaś większości pojawia
się tylko w ich fragmentach.
Problematyka autotematyczna w poezji autora Modlitwy koncentruje się zasadniczo wokół dwóch zespołów tematycznych,
z których pierwszy obejmuje szeroki krąg zagadnień związanych
z osobą twórcy, drugi natomiast- to sądy o twórczości artystycznej. Celowo nie używamy tu pojęć "poeta/poezja", ponieważ uję
cie tej problematyki wykracza daleko poza zakres twórczości poetyckiej i "mistrzów pióra". Wypowiadając się bowiem o twórcy
i jego dziele, Okudżawa swobodnie oscyluje pomiędzy literaturą, malarstwem i muzyką, na wielu płaszczyznach podporząd
kowując wszystkie dziedziny sztuki wspólnemu mianownikowi.
Punktem odniesienia są dla poety w głównej mierze kwestie
osobowości artysty, powołania i twórczej niezależności, procesu
twórczego, funkcji i celów sztuki, kulturotwórczej roli artysty,
jak również jego statusu społecznego. Mniej uwagi- co w takim ujęciu jest zrozumiałe- poświęca zagadnieniom warszta-
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Jl. Jla3apes, «Ax, limo-mo MHe He eepumcR... », s. 116.
Zob. np . M. Głowiński , Autotematyczna literatura, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński , Wrocław 1989, s. 48-49.
125
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towym, aczkolwiek i na tej niwie zdaje się on dostrzegać pewne
istotne analogie. Posłużmy się konstatacją W. Kleszczikowej:
Motyw nierozerwalnej jedności malarstwa, poezji i muzyki towarzyszy całej twórczości Okudżawy, który słowem "artysta" ("xy.n.o)ł(
HHK") posługuje się nie tylko do określenia mistrzów "pędzla i palety",
ale także wirtuozów "pióra i smyczka": "OTąero Thi neąaJieH, xy.n.o)ł(
HHK- l )ł(HBOnHceu:, no3T, MY3hiKaHT?" 126 •

pokrótce przeanalizować te teksty, w których nawiązuje on do własnych doświadczeń twórczych, przywołując przy tym również pozaliterackie wypowiedzi pisarza na
temat interesującej nas kwestii.
Za najbardziej reprezentatywny w tej grupie utworów niewątpliwie uznać należy wiersz o autotematycznej dominancie
H nuwy ucmoputtecKuii poMGl-ł (Piszę powieść historyczną, 1975,
przeł. W. Dąbrowski i W. Woroszylski). Co prawda, w utworze
tym mowa jest o prozie, jednak wyłożone w nim literackie credo
pisarza śmiało rozszerzyć można i na jego twórczość poetycką:
Spróbujmy

więc

Ka)l()l,biH mnueT, KaK OH CJibiillHT.
Ka)l()l,biH CJibiillHT, KaK OH )l,biillHT.
KaK OH )l,biillHT, TaK H nHrneT,
He eTapaSICh yro)l,HTb .. .
TaK npHpo)l,a 3axoTena.

(lJHA, 284)

W wierszu tym znalazły więc wyraz dwie naczelne zasady,
jakimi pisarz starał się kierować w całej swej twórczości. Pierwsza z nich mówi o wiemości artysty swemu twórczemu powoła
niu, druga z kolei postuluje sztukę wolną od wszelkiego rodzaju
nacisków i wpływów - mody, gustów, polityki, władzy itd. Co
więcej, jak konkluduje Bieniedikt Samow:
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B. H. KnemHKosa, «YMepemb - mo:J/Ce Hado yMemb .. . ». IJJmpuxu K
llUH2eucmuLteCKOMY nopmpemy Eyllama OKyOJ/Caebl, «PyccKaSI pe%» 1999,

N2 2, s. 24.
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Artysta nie wybiera sobie nie tylko ojczyzny, ale także epoki, w
której przyszło mu się urodzić, żyć i tworzyć. Nie wybiera także swojego audytorium, lecz musi zadowolić się tym, które istnieje. Wszystko
to jednak dla artysty nie ma znaczenia. Bez względu na to, jaki los
przypadnie mu w udziale, powinien robić swoje 127 .

W podobnym tonie wypowiada się Okudżawa w wierszu
***B HaUteu :JtCU3HU npeKpacHou u cmpmmou ... (***W naszym
życiu pięknym

i dziwnym ... ):
OycTh TBep)l5IT, lJTO .uena TBOH rrnoxu,
HO nopa HayiJHTbC51, rropa,
He BbJMaJJHBaTb )l(aJIKHe KpOXH
MHnocep)lH51, npaB)lhi, .uo6pa.
Ho rrpe.u JJHKOM cyposoił Jnoxu,
lJTO rro-csoeMy TO)I(e rrpasa,
He Bbi)I(YJIHBaTb )l(aJJKHe KpOXH,
a TBOpHTb, 3aCyYHB pyKaBa.
(Os, 139)

Uosobieniem wizerunku artysty, symbolem jego nieskrępo
wanego ducha staje się dla rosyjskiego pieśniarza osiemnastowieczny geniusz muzyczny Wolfgang Amadeusz Mozart, któremu poświęcił swoją Piosenkę o Mozarcie (lleceHKa o Mo4apme,
1969, przeł. W. Woroszylski):
Mou:apT Ha CTapeHbKOH CKpHnKe HrpaeT.
MouapT urpaeT, a cKpHnKa rroeT.
MouapT oTeYeCTBa He Bhi6upaeT npOCTO HrpaeT BCIO )I(H3Hb HanpoJieT.
Ax, HHYero, lJTO scer.ua, KaK H3BeCTHO,
Harna cy.uh6a - TO ryJib6a, TO nanh6a ...
He ocTaBJI5IHTe cTapaHHH, Ma3cTpo,
He y6upai1Te Jia)lOHH co n6a.
(qHA, 248)

Dzięki

takiej właśnie kreacji bohatera lirycznego poeta podnosi znany motyw dwóch antagonistycznych żywiołów twór127
E. CapHoB, 3BytiQUjee c!loBo, [w:] idem, «Ec!lu 6bz IlymKUH :JICU!l B
Hame BpeMfl ... », Moskwa 1998, s. 415.
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czych, utożsamianych z postaciami kompozytorów - Mozarta
i Salieriego. W epoce swoistego salieryzmu staje się Okudżawa
jednym z pierwszych piewców mozartowskiej wolności twórczej, podejmując dialog z najlepszymi tradycjami sztuki wolnej
od racjonalizmu, politycznego utylitaryzmu, będącej wartością
samą w sobie 128 •
Mimo iż Okudżawa mi temat własnej twórczości wypowiadał się poza nią samą nader niechętnie i daleki był od prób jej
oceniania czy analizowania, w jego wystąpieniach publicznych
dostrzec można potwierdzenie owych poetyckich deklaracji:
Zadanie artysty, czy to muzyka, czy to poety, prozaika, malarza,
na przestrzeni wieków pozostaje jednakie - wszelkimi dostępnymi
środkami wyrazu opowiedzieć o sobie, wyrazić siebie. To właśnie w miarę swych możliwości i sił - staram się czynić. [ ... ] Samowyrażanie jest moją naturalną potrzebą, więc opowiadam o tym, co się we
mnie nagromadziło. [ ... ] Kiedy zaczynam czuć, że pisząc, mam przed
oczyma słuchaczy, przestaję odczuwać chęć tworzenia. Nie mogę tworzyć dla kogoś, muszę tworzyć dla siebie 129 •

Refleksje te znajdują poetycki wyraz wielokrotnie, w utworach podejmujących motyw poety, sensu jego istnienia i tworzenia, jak w wierszu o incipicie ***Y no3ma conepHUKOB Hemy. ..
(***Poeta nie podlega konkurencji ... ):
Y no:na conepHHKOB Hery
HH Ha YJIHUe H HH B CY,LJ,b6e.
11. KOr,LJ,a OH KpH'-IHT BCeMy CBeTy,
:no OH He o sac - o ce6e.

128
Szerzej na ten temat zob.: r . .6eJia51, MolJapm 6 He60fle, [w:] Teoplłe
cmeo Syflama 0KyO:>ICa6bl6 KOHmeKcme KYflbmypbl XX eeKa. Mamepua!lbl flepeou Me:>ICOyHapoOHoil Hayl/HOU KOHcjJepeHlJUU, noCBRUfeHT-IOU 75-flemwo co OHJl
po:>ICOeHuR Syflama OKyO:>ICaBbl. 19-21 HoR6pR 1999 2. llepe,LJ,eJIKHHo, Moskwa

2001's. 35.
129
.6. OKy,LJ,)I(aBa, Bawe 6flazopooue, zocno:>ICa yoal/a. Aflb60M Oflfl opy3eU,
Moskwa 2002, s. 71; .6. OKy,LJ,)I(aBa, «Jl nuKaMy... », s. 62, 80.
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Innym utworem sięgającym po motyw poety i wynoszącym
na plan pierwszy problem światopoglądowej autoprezentacji
podmiotu autorskiego jest wiersz ***Jl ea;w onucbzemo :J/CU3J-tb
ceo1o ... (***Opisuję wam życie swoje ... ), którego autotematyczna problematyka została podkreślona dodatkowo poprzez zastosowanie w apostrofie do czytelnika pierwszej osoby:
5J BaM
5J BaM

OnHChiBaiO )I{H3Hh CBOIO, H 60JihWe HHKaKyiO.
OnHChiBaiO )I{H3Hh CBOIO, H TOJihKO JIHWh CBOIO.

KaKHM ~ BH)I{Y JTOT cBeT, KaK ~

nw6nw 11 npoTeCTyw,

BCIO nO,UHOfOTHYIO )I{HBYIO y 3TOH )I{H3HH Ha KpaiO.

(LIHA, 455)

_Podobny chwyt zastosował w wierszu KpamKG5l aemo6uozparjJufl (Krótka autobiografia):
He yKpr:.ITh, He yTaHTh, a, HanpoTHB, nycTr:. HecMeno,
TaHHY cep,n:u;a, TaHHY )I{H3HH BaM ,UOBepHTh ~ XOTeJI,
OTKpOBeHHhiH CBOH paCCKa3 npepr:.IBa~ TO H ,UeJIO,
HOt.Ih noKa He OTropena, .[{0)1{,[{h noKa He OTWyMeJI.

(LIHA, 445)

Co istotne, w wierszu tym obok problemu samowyrażenia
refleksje o istocie sztuki poetyckiej, której nieodłącznymi atrybutami czyni Okudżawa, z jednej strony, intymność, z drugiej - szczerość i autentyzm poetyckiego wyznania.
Ów problem twórczego poszukiwania prawdy o samym sobie
i o otaczającym świecie powraca zresztą w wielu utworach autora Krótkiej autobiografii. Warto zacytować chociażby wiesz
o incipicie KapaHÓaw J/CeJZaem ucmuHy 31-lamb ... (***Ołówek
pragnie prawdę znać ... ), w którym sensy autotematyczne realizują się poprzez metonimiczne przeniesienie cech poety na jeden
z charakterystycznych dla niego rekwizytów:
pojawiają się

KapaH,n:aw )l{enaeT HCTHHY
3HaTb. 11.60JibWe HHt.Iero.
TOJibKO Bet.IHYIO H t.IHCTYIO
KaK npH3BaHHe ero.

(LIHA, 220)
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Pojawia się w tym wierszu motyw wieczności, łączący się w
poezji Okudżawy z pojęciami boskiej doskonałości, piękna absolutnego. Stąd też twórcze dążenie do ideału ukazane jest jako
wieczne, jako nieustanne próby sprostania własnemu przeznaczemu.
Podobnie jak w cytowanym fragmencie Okudżawa zastosował metonimię i w innych tekstach o charakterze autotematycznym. Motywem bodaj najczęstszym jest obraz rymów,
utożsamianych bądź to z poezją, bądź też z osobą poety. Jako
exemplum warto przywołać wiersz dedykowany Belli Achmadulinie ***PupMbl, MUflble Mou ... (***Rymy, miłe moje ... , 1959), w
którym -według interpretacji Władisława Zajcewa i Swietłany
Bojko:
Okudżawa poddaje metomm1cznemu przemianowaniu poetę
adresata w rymy, którym następnie na zasadzie personifikacji przydane
zostają właściwości ludzkie. Kolejny zaś etap budowania obrazu stanowią porównania rymów do słowika, muzyki i kuli ziemskiej, przy czym
każdy przedmiot porównania podlega kolejnym upodobnieniom 130 :

P11cpMhi, MI1Jihie MOI1,
6arrOBHI1 MOI1, ropLVPłKI1!
Bhi - KaK 6y.n;To corroBhl1
113 6eccoHH11U 11 rop.H'IKI1,
Bhi - KaK MY3hiKa 3a MHOH,
yMonoMpa'łeHh.H spo.n;e,
Bhl - KaK 6y.n;TO rnap 3eMHOH,
BCKp11KHYBllli1H Ha llOBOpOTe.

(qHA, 91)
Jednakże końcowe

pytania retoryczne, kierowane do Boga
i rymów, pozwalają mówić o kolejnym przesunięciu realizowanym w obrębie metonimii, kiedy to adresat-poeta (zgodnie z analizą Bojko i Zajcewa) przekształca się de facto w samą poezję:

°

13
C.C . Eoi1Ko, B.A. 3ai1ues, «flaKa e Poccuu flyUlKUH dnumcR ... »: Eynam 0Kyd:J~Caea u no:Jmbz-coepe.MeHHUKU, «BecTHI1K MocKoseKoro YHI1Bepc11TeTa» 1999, cep. 9, «<1>11rrorrori1.H», ,NQ 6, s. 16.
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fOCOO,UH, nerKO nH MHe?
BaM-TO xopolllonh co MHOIO?
(qHA,

91)

Obraz rymów jako ucieleśnionej ars poeticae pojawia się i
w innych utworach Okudżawy, np. " ... TaK co3,naH 11 TaK )1(11By, l B
np11CTpaCTI111 KCTpoąKe 11 pl1(pMe ... " (JlodMOCKOBHGJl pmtma3U5l
- Podmoskiewska Fantazja, 1990-1991,); "Y ospara KY3Heąi1K cropaeT, l p11<PMhi weną eT, aM6po311łO nheT... [... ] l Ax, KY3Heąi1K, 6e3yMHhiH 11 C11phiH, l ąTo eMy TBOI1 p11<PMhi 11 n11phi. .. "
(JloJZdeHb e depeeHe- Południe na wsi, 1982).
W ostatnim z cytowanych fragmentów pojawia się charakterystyczny dla poezji autora Podmoskiewskiej fantazji symbol
poety-pasikonika. Podobnie jak w innych utworach o tej tematyce, w poemacie Południe na wsi mamy do czynienia z zespoleniem motywów przyrody i twórczości. Dzięki przywołaniu obrazu pasikonika przyroda ukazana jest tu jako główna siła sprawcza poezji. Pieśń pasikonika, nieodłącznej części Natury, inicjuje
twórcze przebudzenie przypadkowego słuchacza, który podczas
przerwy w podróży wysiadł z karety "pooddychać ciszą":
B.upyr oH B3,upomyn. Ha,uMeHHhie 6pos11
B03HeCnHCh HeH3BeCTHO C "!ero,
H ry,ueHHe C06CTBeHHOH KpOBH
,uoKanmoch .uo yxa ero.

[ ... ]
qTO-TO K ropny ero OO,UCTynHnO:
TO nH cne3hi, a TO nH cnosa ...

[ ...]

11

lllamyn OH, cphiBa~ .UhiXaHhe,

[ ... ]
pH<PMhi npo6y~, nHpy noMa~
H 3a 6nmKHero He6o Mon~.
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Jak konstatuje Bojko:
Pasikonik, jako pierwotny Poeta, pomaga człowiekowi usłyszeć
Przyrody w sobie samym, wskutek czego "znany utracjusz" przeistacza się w poetę. [ ... ] Twórczą inspiracją stają się dla niego: zwyczajny pejzaż zamiejski, szlachetny przykład dany mu przez żywą
istotę - pasikonika, oraz refleksja o istocie natury ludzkiej, "rytmie
własnej krwi" 131 •
głos

Obraz pasikonika w poezji Okudżawy . może także służyć
jako pretekst do rozważań o rzemiośle poetyckim, które w utwo-rach o tej tematyce jawi się jako jedna z naturalnych potrzeb ży
ciowych, nieodłącznych jak tlen czy pożywienie. Żyć, oznacza
tyle, co tworzyć, poeci-pasikoniki wypełniają więc swą 1nisję
bez względu na sprzyjający czy niepomyślny bieg wydarzeń, jak
w wierszu O KY3HelluKax (O pasikonikach, 1960, przeł. J. Litwiniuk):
CHer HX 6heT, )Kapa HX MY':IHT, MeJIKHH .IJ:O)K.IJ:H':IeK KponHT,
wap 3eMHOH Ha llOBOpOTe OTBpaTHTeJihHO CKpHnHT...
Ho Me)!{ neTOM H 3HMOIO, Me)K,n:y CLJ:aCTheM H 6e,n:oi1:
npopacTaeT HeH3MeHHO semHif CMhiCJI pa6oThi Toif,
H CKB03h BC.HKHe 06H,n:LI npo6HBaiOTC.H B BeKa
xne6 (no3Ma), )KH3Hb (no3Ma), seTKa TOnOJI.H (cTpoKa) ...

(llHA, 132)

Próba "przebicia się w wieki" aluzyjnie odsyła do Horacjań
skiego non omnis moriar. Owa odwieczna nadzieja poetów powraca także w wierszu o incipicie ***Hy lleM me6e nomparjJumb,

Moii KY3HelluK? (***Jak przypaść ci go gustu, mój pasikoniku?),
utrzymanym w formie apostrofy do poety-pasikonika 132 :
Thl TO)Ke H3 KOrOpThl CTHXOTBOpHOH,
H3 Harnero 6eccMepTHoro nonKa.
KpH':IH H nna':lh. Asoch Tsoif Tpy.n: ynopHhiH
llOTOMKH He OUeH.HT CBhiCOKa.

131

C. EoifKo, Ja Kan!lflA;tU )JamcKozo Kopo!IR. flymu ucKaHuu EyRama

1998, .N!! 5, S. 12-13.
Owym poetąjest w cytowanym wierszu Julij Kim.

0K)lOJICa6bl, «BonpOChl JIHTepaTyphi»
132
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Takie ujęcie problemu poety i poezji przez Okudżawę pozwala mówić o nieśmiałej, aczkolwiek świadomej próbie "piewcy
pasikoników" wpisania siebie jako twórcy w krąg spadkobierców
i kontynuatorów najlepszych tradycji pisarstwa europejskiego 133 •
Dążenie to przejawia się również w licznych utworach nawiązujących do wybitnych twórców rosyjskich, przede wszystkim- do sztandarowej postaci literatury rosyjskiej i równocześnie pisarza cenionego przez Okudżawę najwyżej -Aleksandra Puszkina. Wyrazem hołdu złożonego rosyjskiemu wieszczowi jest wiersz AJZeKcaHop Cepzeutt (Aleksander Siergieicz),
w którym punktem wyjścia szerszej refleksji historyczno-kulturall)ej stały się zimowe rozmyślania przed pomnikiem Puszkina
w Moskwie:
He npe,ncTaBmno ITyrnKHHa 6e3 na,naiOI.LJ:ero CHera,
6poH30Boro ITyrnKHHa, ąTo B nnai.LJ: yKpbiT.
Kor,na cHe)I(HHKH 6eJihie nocbmiiiOTCSI c He6a,
Ka)l(eTCSI, ąTO 6pOH3a THXO 3BeHHT.
He npe,ncTaBJISIIO po,nHHbi 6e3 :noro 3BOHa.
B cep.nue ee oH ycnen BpacTH,
KaK ero noHorneHHbiH CIOPTYK 3eJieHbiH,
)l(eJie3HaSI TpOCTb 11 nepO- B ropCTH:
(qHA, 111)

Co interesujące, mimo iż w wielu utworach poświęconych
osobie Puszkina odczuwalny jest dość poufały stosunek współ
czesnego poety do wieszcza - jego twórczości i nieobcych
mu ludzkich słabości (np. "Y Hero peMecno nepBbiM copT l H

133
Potwierdza to także wprowadzenie samego motywu pasikonika, którego rodowodu szukać należy jeszcze w twórczości półlegendarnego bajkopisarza greckiego Ezopa, choć w pierwowzorze jego utwór traktuje o mrówce
i żuku - dopiero późniejsze redakcje "wprowadzają zamiast żuka świerszcza,
aby przeciwstawić pracowitemu sknerze lekkomyślnego artystę" (Bajki Ezopowe, przeł. i oprac. M. Go lias, Wrocław-Kraków 1961, s. XVI). W takim rozumieniu motyw ten został zapożyczony i rozpowszechniony przez La Fontaine'a
w słynnej bajce Konik polny i mrówka. Szerzej na ten temat w kontekście literatury rosyjskiej zob.: C. EoH:Ko, O KJl3He'-łuKax, «Bonpocbl IIHTeparypbm 1998,
.N~ 2, s. 343-348.

136

nepo OCTpo"; "OH yMen 6YMary MapaTb l IIO):( TpeCK CBeąKH" Cl.Jacmfluel.JUK JlyUlKUH; "IlpHHOCHT IIHChMa IIHChMOHoceiJ, l o
TOM, qTO IlylllKHH - pOrOHOCeiJ," - ***JlpW-lOCUm nUCbMa
nucbMOHoCelJ ... i in.), w ostatecznym rozrachunku wszelkie rozważania dążą ku kwestii najistotniejszej -ukazaniu autentycznej duchowości poety:
M npe:>K,n:e ąeM

pernaTh BonpoCbi

npo CnJieTHH, K03HH H .l(OHOCbl
H paCKOBblpHBaTb npHąHHbl TaflHOH MeCTH,
,n:aBaifTe-Ka OTJIO:>KHM 3TO
H ymy6HMC~ B ,n:yx n03Ta,
nopa3MbliliJI~eM

O .l(OCTOHHCTBe H

ąeCTH.

(qHA, 351)

Istotne miejsce pośród utworów Okudżawy, związanych
z treściami autotematycznymi, zajmują też teksty podnoszące
problemy warsztatu i procesu twórczego. W tej grupie warto
zwrócić uwagę na wiersze odwołujące się do sztuk plastycznych,
w szczególności na jeden z nich- KaK Hayl.JuflCfl pucoeamb (Jak
się nauczyć malować, 1964, przeł. L Szenfeld). W koncepcji
Okudżawy zadaniem artysty, równocześnie bohatera i adresata
utworu- jest jak najpełniejsze ukazanie całej palety barw, symbolicznie odsyłających do uczuć oraz etapów ludzkiego życia.
Autentyczna twórczość artystyczna to jednak nie tylko umiejętność doboru barw i odcieni, sztuka obrazowania, ale przede
wszystkim uczucie empatii, dar współodczuwania z otaczający
mi twórcę ludźmi i Przyrodą. Stąd pojawia się pierwsze z dwóch
zawartych w tym utworze swoistych przykazań twórczych:
IJepeMernaif 3TH KpaCKH, KaK CTpaCTH,
B cep,n:u;e CBOeM, a nOTOM
nepeMernaif 3TH KpacKH H cep.n:u:e
c He6oM, 3eMrreif, a noTOM .. .
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W przekonaniu poety- cytując za Iriną Dubrowiną:
Przeznaczeniem człowieka jest określenie swojego miejsca nie
tylko na płaszczyźnie powszednich przeżyć, ale we wszechświecie.
Przeznaczenie artysty z kolei polega na wyrażeniu owej jedności ze
światem. [ ... ] Tworząc tak piękną mieszaninę barw, artysta poszukuje
własnego, szczególnego "narzędzia" dla swojej twórczości. Zespolenie
twórczego ducha-serca z ziemią i niebem ukazuje życie w sposób cało
ściowy, w całej jego złożoności, nieustannym wzajemnym oddziaływa
niu i przenikaniu jego poszczególnych sfer 134 •
Drugą istotną kwestią

w tym utworze jest problem twórczego "spalania się" artysty. Owo zatracenie w sztuce jawi się jako
nieodłączna cecha osobowości twórcy czy też niezbędny element
prócesu twórczego, gwarantujący uzyskanie produktu najwyż
szej jakości - Sztuki przez duże "S". Ona właśnie stanowi cel
artysty, do którego powinien dążyć na przekór przeciwnościom
i nieprzychylnej krytyce:
fnaBHOe - 3TO cropaTb H, cropa~,
He COKpyiiiaTbC~ O TOM.
Mo)l(eT 6biTh, KTO H ocy.UHT cHaąana,
HO He 3a6y.ueT IIOTOM.

(qHA, 185)

Motyw ten znajdzie kontynuację w jednym z późnych wierszy Okudżawy ***MHe He HpaeumcR MOU cufly3m ... (***Nie podoba mi się moja sylwetka ... ). Zbudowany niemalże w całości
z autocytatów, a tym samym niosący już pewne podsumowania,
utwór ten zamyka pesymistyczna refleksja poety na temat włas
nej twórczości:
He cropen - TOJlhKO sce .uoropa10
H MonąaHhji 6oiOCh csoero.

(qHA, 478)

H.M. )J.y6pOBHHa, «l1Hai.JUHaemcR HQUłUX oym npo6epKa... ». OouH
lfUKJl u 6etJHble meMbl ucKyccm6a 6 no:nuu Eyllama 0KyO:JICa6bl, «PyccKaj{ crrosecHOCTh» 2000, .NQ 2, S. 20.
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Gdy mowa o autotematyzmie tej poezji, nie sposób pominąć
utworów poświęconych stale obecnemu w niej pierwiastkowi
muzycznemu, jednak w ujęciu zgoła innym, niż np. w Piosence o
Mozarcie. Mamy tu na myśli ten aspekt, który pozwala sytuować
j ą w kręgu tzw. piosenki autorskiej.
Jak pamiętamy, sam Okudżawa w pewien sposób dystansował się od miana barda oraz określanego tak w swojej wczesnej fazie nurtu piosenki amatorskiej, podkreślając, iż jest przede
wszystkim poetą. Dziś przynależność tego śpiewającego poety
do nurtu piosenki autorskiej nie podlega już żadnym wątpli
wościom, można więc zaryzykować twierdzenie, iż sam artysta
musiał mieć świadomość swojego wkładu w rozwój całego tego
gatunku, który w połowie wieku XX zwrócił się ku pierwotn_ej
muzyczno-pieśniowej naturze poezji. Jako pierwszy w tej grupie
warto wymienić utwór z lat pięćdziesiątych, a więc pierwszej dekady twórczości Okudżawy, w którym deklaruje on ten właśnie
rodzaj prezentacji poetyckiej:
Ha MHe

KOCTIOM'-!HK cephiH-CephiH,

COBCeM KaK cepaH lllJIHeJib.

J1 BhiXO)I(Y H Ha 3CTpa.ny
11 THXHM rOJIOCOM nOIO.

Kolejne strofy tego wiersza przynoszą nawiązanie do właś
ciwych piosence autorskiej szczerości, otwartości i ukierunkowania na konkretnego odbiorcę - człowieka o podobnym świa
topoglądzie, doświadczonego tym samym losem, z którym łączy
wykonawcę pewna szczególna więź, dostępna tylko temu gatunkowi:
A

JIIO.li:H B 3arre nrra'-:lyT-nrra'-lyT -

He nOTOMY 1 ITO H BeJIHK,
H He MeHH OHJI )l(aJieiOT,
a HM ce6H, Hasepno, )l(aJih.
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)l{anełiTe,

MI1Jibie, )l(aJiełiTe,
noKa )l(aJieeTcx eme,
noKa B pyKe Moełi mTapa,
a He TX)I(eJibiH aBTOMaT.

(liHA, 61)

Refleksje o pieśniowym charakterze poezji oraz o autenjako jednym z głównych gatunkowych wyznaczników
piosenki autorskiej wypełniają również powstałą w latach sześć
dziesiątych ***Piosenkę krótką jak samo życie ... (***IleceHKa
KOpOmKaR KaK JICU3Hb Ca.Ma ... ):
tyczności

fleceHKa KOpOTKaX KaK )1(113Hb CaMa,
r,n:e-To B ,n:opore ycJibiiiiaHHax,
y Hee npoH311TeJibHbie cnoBa,
a MeJIO.LJ:I1X n04TI1 'łTO B03BbiiiieHHaX.
0Ha B03HI1KaeT c paccBeTOM, B,n:pyr,
Me.LJ:JII1Th 11 BpaTh He o6y'łeHHax,
OHa KaK Ha,n:e)l(,n:a 113 nepBbiX pyK
B ,n:ap OT np11po,n:hi nony'łeHHax.

(liHA, 245)

Ów dar otrzymany od Natury, pozwalający poecie usłyszeć i
duszy, towarzyszy mu podczas
całej drogi twórczej. Stąd też nieustające oczekiwanie natchnienia- jak słusznie zauważa Zinowij Papiemy- jest jak oczekiwanie melodii. Nie stricte muzycznego motywu jednak, lecz
pewnego pierwiastka, który nawet nie musi być wyrażony za pomocą nut. Jest to melodia- konkluduje badacz- która powinna zainteresować nie tylko muzykologa, ale i literaturoznawcę 135 .
O tej szczególnej melodii, obecnej w równej mierze w utworach
Okudżawy wykonywanych jako pieśni oraz tych, które wierszami pozostały, traktuje T!laBHaJł neceHKa (Najważniejsza piosenka, 1962, przeł. I. Piotrowska):

przekazać światu melodię własnej

135

Zob.: 3. flanepHbiH, «3a cmoROM ce.Mu Mopei:w (EyRam 0KyoJK:aea),

[w:] idem, EotiHoe c!loeo, Moskwa 1983, s. 232.
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HasepHoe, caMyiO nyy:ruyiO
Ha :noii 3eMHOH CTOpOHe
XO)ł(Y

» M neceHKY

cnymałO

-

OHa meseJibHYJiaCb BO MHe.
0Ha em:e oY:eHb HecneTa».
0Ha 3eJieHa, KaK Tpasa.
Ho Y:Y.[{MTC» MY3hiKa cseTJia»,
H CTpOrO

JIO)ł(aTCH

CJIOBa.

(qHA, 122)

W śród utworów o charakterze autotematycznym można odnaleźć również teksty traktujące o konkretnych chwytach literackich, jakie stosował Okudżawa w swojej poezji. W tej grupie
warto wspomnieć wiersz, którego autotematyczna zawartość została ujawniona już w incipicie ***f! ebzoy.MGJZ MY3Y Hpouuu ...
(***Wymyśliłem muzę Ironii ... ), czy też utwór ***Pu.McKa5l
UMnepu5l epeMeuu ynaoKa... (Imperium rzymskie, 1979, przeł.
A. Mandalian), poświęcony zagadnieniu kostiumu historycznego. Zacytujmy fragment tego wiersza, spełniający w nim funkcję
swoistego refrenu (ponieważ w kolejnych strofach podlega on
pewnym modyfikacjom):
A

KpMTMKM CKa)ł(yT, Y:TO cnoso «copaTHMK» -

He pHMCKa» .[{eTaJih,

Y:TO :na OlllM6Ka BCIO neceHKY CMbiCJia JIMmaeT...

Mo)ł(eT 6b1Th, MO)ł(eT 6biTh, MO)ł(eT H He pMMCKa» -

He )ł(aJib.

MHe 3TO COBCeM He MernaeT, M )J,a)ł(e MeHH B03BbilllaeT.

(qHA, 278)
Wracając

do kwestii ironii, warto przywołać konkluzję Lwa
który znaczenie tego chwytu dla poezji Okudżawy podsumował w sposób następujący: "Ironia, czy to w sposób otwarty,
czy też uchodząc w podtekst, w intonację [ ... ] , jest niezbędnym,
niemalże stałym elementem pieśni naszego poety" 136 • Słowa te
znajdują swoje potwierdzenie i w wypowiedziach artysty:
Szyłowa,

"[Ironia jest- A.U .-P.] potrzebna, najpierw wobec samego siebie.
To trudne, ale trzeba tę cechę wypracować. Koniecznie. Tak jak trzeba
136

Jl.A.

lllMJIOB,

C!JeHoMeH EyRama 0Kyihca6bl,

Moskwa

1998,

s.

18.
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sobie wypracować charakter. Okoliczności pomagają. Jeśli są niedobre, zmuszają do obrony. Człowiek robi się bogatszy, silniejszy, pewny
swoich poczynań, sięga po sceptycyzm i ironię 137 •

Owa autoironia pojawia się więc - obok innych wierszy
w tekstach o charakterze autotematycznym. Jednym
z takich utworów jest ,l{yULeBHbnt pa3zoeop c CblHOM (Serdeczna
rozmowa z synem, 1974). Czwarta strofa tego wiersza niesie ironiczną refleksję na temat poezji jako zwykłego fachu, rzemiosła,
które niestety - ze względu na "wątpliwe" korzyści dla kraju
-czasami (o, ironio!) z trudem pozwalało utrzymać rodzinę:

-również

He cnosoM TpH6yHa, He nDKKOH KHpKOH
Ha 6naro pO,llHMOH CTpaHhl OH BCe HOpOBHT 3apa6oTaTb CTpOKOH
Te6e H ce6e Ha nnaHhi.

Okudżawa

jest w swoich wierszach autoironiczny, a nawet
- jawnie autokrytyczny. Uczucie ciągłego dążenia do
twórczej doskonałości, towarzyszące poecie na przestrzeni lat,
znajduje zwieńczenie w jednym z wierszy ostatniej dekady cytowanej już Podmoskiewskiej fantazji. Nastroje tanatologiczne, sprowokowane obrazem złowieszczego proroka - kruka,
związane z przebytą chorobą, starością, bliskością schyłku ży
cia, skłaniają podmiot autorski ku życiowym podsumowaniom
i przewartościowaniom. W wątpliwość podana zostaje m.in.
kwestia dla poety najistotniejsza-jego twórczy dar, talent:

więcej

Kor)la 6hi K 6hln no:noM -

K 6bi Haiiien cnosa

TO'-IHhie H e)lHHCTBeHHbie, He MyY:aKCb, He

MOpo~IaCh,

[ ... ]
Ho 5I Be ero CTHXOTBOpeu: ...

(l.JHA, 512)

137

T.

Warszawa
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Krzemień, Zatrzymać się w porę,

1977, s. 159.

[w:] idem, Znajomi nieznajomi,

Jednak dalszy ciąg tych rozważań w znacznym stopniu rozwiewa wątpliwości poety, niosąc ostateczną deklarację pogodzenia się z losem oraz umiłowania "wersu i rymu".
Wiersz ten tym bardziej można uznać za przejaw chwilowego kryzysu Okudżawy, gdyż wcześniej , u schyłku lat osiemdziesiątych, powstał utwór, którego końcowa strofa niesie jakże autentyczne w swej prostocie wyznanie uczucia spełnienia
i szczęścia płynącego z twórczości:
ITycTb MeJIOLJ.H.H rrpocTaH,
Ho, 113 cepLJ.u.a BbipacTaH,
yKpawaeT Hawe peMecno.
Tbi rrpocTH MeHx, rHTapa,
MO)l(eT, H Te6e He rrapa,
IIpOCTO MHe C T060IO IIOBe3JIO.

(liHA, 456-457)
Dzieło

sztuki, jako wynik nieustannego twórczego poszukiwania sensu istnienia, dążenie do zobrazowania własnej percepcji otaczającego artystę świata, do samowyrażenia, z czasem
nieuchronnie staje się także udziałem odbiorców i dziedzictwem
pokoleń. Świadomość tego faktu nieobca była i Okudżawie, o
czym można wnioskować na podstawie końcowych wersów cytowanego już utworu ***Y no3ma conepHuKoe Hemy. ... Dedykacja zamykająca wiersz, która notabene posłużyła jako tytuł
tomu poetyckiego z 1988 r. 138 , z pewnością ustępuje patosem
horacjańskiemu Exegi monumentum ... , jednak sens poetyckiego
przesłania- od starożytności po czasy współczesne- pozostaje zbliżony:
To JIH MeLJ., TO JIH ropbKax ąarna,
TO JIH aLJ.CKHH OrOHb, TO JIH xpaM ...
Bce, 'lfTO 6biJIO ero, - HhiH'lfe same.
Bce LI.JlH sac. ITocsHmaeTCH saM.

(qHA, 345)

138

E. OKyLJ.)l(aBa, lloc6RUfaemcR 6aM. Cmuxu, Moskwa 1998.
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2.

Sacrum

Termin sacrum wprowadził do obiegu teolog i filozof religii Rudolf Otto (1869-1937). Twierdził, iż świętość jest zjawiskiem
tajemniczym, przyprawiającym człowieka o dreszcz, a równocześnie zachwycającym, psychicznym odczuciem, niemożliwym
do poznania rozumowego, nieuchwytnym pojęciowo. Tak rozumiane sacrum rozpowszechnił historyk religii pochodzenia rumuńskiego Mircea Eliade (1907-1986), poszerzając je o nowe
treści oraz wprowadzając na teren europejskiej sztuki i kultury.
Sacrum pozbawione historyzmu i uwarunkowań społeczno-eko
nomicznych, a więc pojmowane jako rzeczywistość wspólna dla
wszystkich religii, sprowadza się - także zdaniem Eliadego do przeżycia nieokreślonej Tajemnicy i w tym znaczeniu- co
podkreśla Stefan Sawicki - może być przydatne przy interpretacji zjawisk literatury współczesnej 139 •
W rozważaniach o sacrum w poezji Okudżawy definicję
tego pojęcia przyjmiemy za Sawickim, według którego jest to
hasło wywoławcze różnorodnych elementów, bliżej związanych
z postawą religijną, z tym, co nadnaturalne. Co więcej, badacz
ten wyróżnia pojęcie sacrum "literackiego", w odróżnieniu
od biblijnego budowanego przez samą literaturę (aczkolwiek
w związku z Biblią) i tworzonego środkami, jakimi dysponuje
ta sztuka, bliskie temu, o którym mówi religiologia, stanowiące
znak czegoś "ponad", czegoś tajemniczego, niedocieczonego,
od czego człowiekjest zależny, co go pociąga, fascynuje, wobec
czego żywi cześć i obawę 140 •
Miejsce i rolę sacrum w literaturze rosyjskiej okresu radzieckiego trafnie określił w jednym ze swych szkiców Andrzej Drawtcz:
Zob. : Leksykon religioznawczy, red . M. Nowaczyk i Z. Stachowski,
Religioznawczy" 1998, nr 3-4, s. 177; S. Sawicki, Sacrum w literaturze, [w:] idem,Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981, s. 172-173 .
140
Zob.: S. Sawicki, op. cit. , s. 173-175.
139

"Przegląd
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Siedemdziesiąt

lat temu religia wydawała się skazana, wszystko
przeciw niej. [ ... ]Wiara twórców uszła w podteksty, w oficjalnej
literaturze lat dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych praktycznie jej nie ma. [... ]Okres poststalinowski przyniósł krach mitu wodza,
który pretendował do roli nowego boga. [ ... ]Władza dokładała starań,
by zahamować ferment myślowy. Ale stopniowo coraz wyraźniejszy
stawał się kryzys idei i propagowanych przez nią wartości, będących
w istocie antywartościami: nieludzkości nazywanej "socjalistycznym
humanizmem", kłamstwa mianowanego "naszą prawdą" , zniewolenia
określanego jako "prawdziwa wolność" . Pustka domagała się wypeł
nienia. [... ] Przekreślona religia okazała się niezniszczalna. Co prawda
efekty tego stanu rzeczy są bardzo różne. Wspólne jest tylko przeświad
czenie o tym, że istnieje coś, co jest wyższe od powszedniego doświad
czenia, a więc sfera transcendencji, obszar sakralny 141 •
było

Na okres tego właśnie przewrotu ideowego i światopoglądo
wego przypadły pierwsze lata twórczości poetyckiej Okudżawy.
Tetnatyka religijna w jego poezji stanowi jeden z istotniejszych, stanowczo niejednoznacznych, a przezto - najbardziej
interesujących aspektów. Ujęcie tematyki religijnej wywodzi się
z dwóch zasadniczo przeciwstawnych przesłanek: l. wpajanego
przyszłemu poecie od dzieciństwa ateizmu, zgodnego z polityką
państwa radzieckiego; 2. światopoglądu człowieka ukształto
wanego w bliskości z tradycjami śródziemnomorskiego (a więc
w znacznej mierze również religijnego) kręgu kulturowego.
W rezultacie tych zgoła odmiennych wpływów Okudżawa zdeklarowany ateista 142 , jawi się w istocie piewcą etyki chrześ
cijańskiej i jej fundamentalnych wartości, z których na planie
pierwszym sytuują się trzy cnoty główne: Wiara, Nadzieja
i Miłość. Należy przy tym dodać, iż nader rzadko zachodzi materializacja istoty boskiej (w pojęciu stricte religijnym). Bóg wyA. Drawicz, "Panie, uwierz w nas- jesteśmy sami ". Literatura rosyjska ostatnich lat wobec sacrum, [w:] Sacrum w literaturach słowiańskich ,
. Lublin 1997, s. 290-291.
142
W wywiadach z lat osiemdziesiątych w kwestii wiary Okudżawa
odpowiadał na stawiane mu pytania w sposób następujący: "Czy wierzy Pan
w Boga? Nie, jestem ateistą. Uważam, że na tym polega moja wiara i chciałbym,
żeby mnie za to szanowano tak samo, jak ja szanuję każdego człowieka wierzą141
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stępuje tu pod personifikacjami cnót, ale także- Opatrzności,
Losu, Przeznaczenia, Fortuny itp. Gdyby zaś nie bezpośrednie
nawiązania do Biblii, nie wiedzielibyśmy nawet, o jakim bogu
(Bogu?) mowa w wierszach Okudżawy.
Spróbujmy wykazać zasadność tych spostrzeżeń w wybranych utworach poetyckich.
W dwóch pierwszych dekadach (lata pięćdziesiąte-sześć
dziesiąte) można zaobserwować stosunkowo najniższą w jego
poezji (w porównaniu z okresem późniejszym) intensyfikację
pojęć związanych z Bogiem, religią czy kultem religijnym, co
mogłoby sugerować najmniejsze w tym czasie zainteresowanie
tą tematyką (zresztąmożna by to uzasadnić silnymijeszcze wpły
wami oficjalnej ideologii). Jednakże- jakkolwiek paradoksalnie
by to brzmiało- to właśnie w tym okresie powstają dwa bodaj
najpiękniejsze, a zarazem nośne w swej wymowie utwory "nurtu religijnego" w twórczości poety: Tpu cecmpbl (Trzy siostry,
1959; w innych wariantach ***Onycmume, no:JJCafly~lcma, cuHue
ULmopbz... - ***Zaciągnijcie na oknie niebieską zasłonę, przeł.
J. Czech) oraz Mo!lumea (Modlitwa, 1963, przeł. A. Mandalian;
w innych wariantach: C/Jpaucya BuuoH - Fram;ois Villon, przeł.
I. Szenfeld; Mo!lumea C/JpaHcya BuuoHa - Modlitwa Fram;:oisa
Villona).
Pierwszy z nich, ciążący ku problematyce aretologicznej
wiersz Trzy siostry, jest utrzymany w tonie przedśmiertnej spowiedzi, przy czym jej adresatem nie jest ani Bóg, ani jego po-

cego; Jakijest Pana stosunek do Boga? Często pojawia się On w Pańskich pieś
niach. Dzieje się tak zupełnie nie dlatego, że wierzę w Boga, Bóg jest czymś,
co wywołuje w nas pragnienie, aby żyć, pracować, kochać .. ." (za: E. 0Ky.LJ.)Kasa, «fi HUKOMY łlU'-lezo He HaeR3blBaJl ... », Moskwa 1997, s. 277). Biorąc pod
uwagę te i inne pozaliterackie wypowiedzi, w wyniku analizy biografii twórcy
i jego utworów, wielu zapewne skłonnych byłoby uznać go za osobę niewierzą
cąlub agnostyka. Dziś kwestia ta jestjuż niemal niemożliwa do rozstrzygnięcia .
Głębokie zainteresowanie poety religią pozwala jednak wbrew wszelkim
oficjalnym danym- sformułować przypuszczenie, ku któremu się skłaniamy,
iż mógł być (przynajmniej od jakiegoś momentu swojego życia) człowiekiem
wierzącym.
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średnik na ziemi Nadziei i Miłości:

kapłan,

lecz uosobione postaci cnót: Wiary,

OnycTHTe, no)l(arryifcTa, CHHHe niTopbi.
Me.IJ.cecTpa, BCHKHX cHa.IJ.o6Hif MHe He roTOBh.
BoT CTO.SJT y nocTerrH Moeif Kpe.IJ.HTOpbi
Bepa, Ha.IJ.e)I()J.a, Jho60Bh.

MorrąarrHBhie :

(lłHA ,

67)

Zabieg personifikacji przeprowadzono tu w sposób czworaki: l. poprzez przypisanie cnotom fizycznych i psychicznych
cech ludzkich, 2. dialog tychże cnót z podmiotem lirycznym,
3. poprzez zastosowanie wielkich liter, 4. zastosowanie do rzeczownika "Jno6osb" odmiany właściwej dla imion, a nie rzeczowników pospolitych ("mo6sM"- "J1106osM"). Wszystko to.
odzwierciedla zarówno cytowana pierwsza strofa, jak i kolejne:
PacKoUieJIHThC.SJ 6 ChiHY He)J.orrroro BeKa,
)J.a nycTbi KOUieJihKH yna)J.aiOT c pyKH ...
- He rpycTH, He neąarryifcH, o MOH Bepa, ocTaiOTCH eme y Te6.SJ .IJ.OJI)I(HHKH!

11 eme .SI CKa)l(y 6eCCHJihHO H He)I(HO,
.IJ.Be pyKH BHHOBaTO ry6aMH JIOB.SJ:
- He rpycTH, He neąarryifcH, MaTepb Ha.IJ.e)I()J.a, ecTh eme Ha 3eMrre y Te6H ChiHOBhH!
DpoTHHY .SI Jlio6oBH rra)J.OHH nycThie,
noKaHHHhiH ycrrhiUIY .SI rorroc ee:
- He rpycTH, He neąarryifc.SJ, naM51Th He CTbiHeT,
5I ce651 pa3)J.apHrra BO HM.SI TBOe.
(lłHA,

Dzięki

zwrotowi ku

67)

najwyższym chrześcijańskim wartoś

sfery życia człowieka wiei obdarzonym przy tym ludzkimi właściwościami, można
przypuszczać, iż podmiot liryczny rozmawia de facto z Bogiem.
Czyni on swój rachunek sumienia, oczekując na rozgrzeszenie i
-co więcej- łaski tej dostępuje:
ciom,

znamionującym najważniejsze

rzącego

[ .. .] B TpOeKpaTHOM pa3Mepe 60JITJIHBOCTb JIIO)J.CKa.SI
3a Te6H pacnrraTHrrach ... Tbi ąHCT npe)J.o MHoif!
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"lJHCThiH-lJHCThiH Jie)ł(y 5I B HallJihiBaX paCCBeTHhiX,
6eJihiM cpJiaroM CTPYHTC51 Ha noJI npocTbiH51 ...
TpH cecTpbi, TPH )ł(eHhi, TPH cy~hH MHJiocep~HhiX
OTKphiBaiOT 6eccp0'1HhiH Kpe~HT ~JI51 MeH51.

(LJHA, 67-68)

Drugi z wymienionych, wiersz zatytułowany Modlitwa, to
z kolei jeden z najznamienitszych w literaturze współczesnej
utworów utrzymanych w konwencji gatunku o tej samej nazwie.
W tym miejscu należałoby przypomnieć słownikową definicję
terminu. Według tradycji chrześcijańskiej - "modlitwa" to: l.
zwrócenie myśli ku Bogu, a także słowa lub ustalony tekst wyrażające przeżycie uwielbienia, chwały, dziękczynienia, prośby;
modlitwy dzielą się na błagalne i dziękczynne 14 \ 2. w tradycji
judeochrześcijańskiej- forma odnoszenia się człowieka w sposób indywidualny (modlitwa prywatna) bądź zbiorowy (modlitwa liturgiczna) do osobowego Boga, traktowana jako najgłęb
szy wyraz aktu religijnego, którego celem jest otworzenie się
na działanie nadprzyrodzonej, boskiej rzeczywistości i łaski 144 .
Modlitwa uprawiana bywa również jako odrębny gatunek poezji
religijnej, którego głównymi elementami są: część chwalebna,
czyli inwokacja do Boga, oraz część błagalna, czyli prośba 145 .
Pod względem konstrukcji utwór, stanowiący w całości apostrofę do Boga, wpisuje się choć z pewnym zastrzeżeniem
- w ramy gatunku modlitwy. Zastrzeżenie to dotyczy umiejscowienia części chwalebnej, która znalazła wyraz dopiero
w trzeciej (a nie w początkowych , zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi) strofie. Można przypuszczać, iż taki zabieg kompozycyjny miał na celu przeniesienie właściwości boskich na
inny obiekt - ziemski. Wskazówkę do jego ustalenia stanowi
143
A. Markunas, T. Uczitiel, Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski
i polsko-rosyjski. JleKCUKOH xpucmuaHcmea pyccKo-nollbCKut"i u no!lbCKo-pyccKuu, Poznań 1999, s. 316.
144
M. Bernacki, M. Pawlus, Słownik gatunków literackich, Bielsko--Biała
1999, s. 121.
145
Zob.: ibidem.
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przymiotnik "zielonooki", który sugeruje żonę poety jako adresata ostatniej strofyl 46 • Zresztą chyba nie tylko ostatniej -takie
właśnie przesunięcie kompozycyjne zaciera granicę pomiędzy
adresatami wszystkich trzech strof błagalnych, co dodatkowo
podkreśla łączący je refren:
IToKa 3eMmi eme Bepnnc~, noKa eme ~poK cBeT,
focno,ru1, )J,aH )l{e Thi Ka)I{)J,OMy, LJ:ero y Hero HeT:
My)J,poMy )J,aH ronoBy, TpycnHBOMY )J,ałi KOH~,
)J,aH cLJ:aCTJIHBOMY )J,euer... I1 He 3a6y)J,h npo MeH~.
IToKa 3eMJI~ eme BepTHTC~ - focno)J,H, TBO~ BnacTb! )J,aH pByiUeMyC~ K BJiaCTJł HaBJiaCTBOBaTbC~ BCJiaCTb,
)J,aH nepe)J,bllllKY IUe)J,pOMy, XOTb )J,O JłCXO)J,a )J,H~.
KaHHY )J,aH pacKa~HHe ... I1 He 3a6y)J,h npo MeH~.
~ BepyiO B My)J,pOCTb TBOIO,
KaK BepHT COJI)J,aT y6HTbiH, LJ:TO OH npO)I{JłBaeT B pałO,
KaK BepHT Ka)I{)J,Oe yxo TJłXJłM peY:aM TBOHM,
KaK BepyeM Jł Mbl caMJł, He Be)J,a~, LJ:TO TBOpHM!

5I 3HaiO: Thl BCe yMeelllb,

focno)J,H MOH 6o)l{e, 3eneHorna3hiH MoH:!
IToKa 3eMn~ eme Bepnnc~, H :no ełi cTpaHHO caMołi,
noKa eH: eme xBaTaeT BpeMeHH H orH~,
)J,ałi )l{e Thi Ka)I{)J,OMY noHeMHory... I1 He 3a6y)J,h n po Me H~ .

(LJHA, 178)

W ten sposób wiersz Modlitwa jest w istocie nie tylko hoł
dem złożonym Bogu-Stwórcy i władcy dusz, ale przede wszystkim wspaniałym wyrazem miłości człowieka do ukochanej osoby.
W tym miejscu warto wspomnieć perypetie związane z publikacją Modlitwy. Zacytujmy samego Okudżawę:
Kiedyś napisałem wiersz, w którym wielokrotnie pojawia się sło
wo "Bóg" i zaniosłem do redakcji pewnego czasopisma, gdzie- z tego
właśnie powodu- nie przyjęto go do druku. Po miesiącu zatytułowa
łem ten sam wiersz inaczej i został on dopuszczony do druku. [... ] Ta
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O tym, iż wiersz ten został napisany dla ciężko chorej żony, niejednokrotnie wypowiadał się również sam autor (A. Żebrowska, Portrety z Arbatu,
Rzeszów 1991, s. l 04; I1. MHJihlllTeHH, «H c zpycmblO o3upa10 3eMll10 :Jmy. ..»,
«OroHeK» 1997, N2 25, s. 37 i in.).
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piosenka nie ma żadnego związku z Frans:ois Villonem - napisałem
wiersz o sobie, o swoim życiu. Jednak ponieważ w redakcji nie chcieli
go opublikować, nazwałem go Modlitwą Fram;oisa Villona' 47 •
Być może właśnie

w poezji

to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego
po lata osiemdziesiąte Bóg pojawia się
to jednak zwykle w sposób mniej lub bardziej za-

Okudżawy aż

choć często,

woalowany.
Rodzaje kamuflażu literackiego w wierszach o tematyce religijnej bądź do takiej nawiązujących można podzielić na kilka
zasadniczych grup:
l. ujęcie Boga pod upersonifikowanymi postaciami Cnót,
.Opatrzności, Fortuny, Losu itd. 148 ;
2. stosowanie biblizmów 149 i ich parafraz, a także aluzji i reminiscencji biblijnych;
3. zwrot ku mitologii 150 .

E. 0Ky,rpKaBa, «fi HUKOA'fy. .. », s. 277-278.
W rozdziale tym uwagę skupimy głównie na aspekcie cnót, pozostałe
zaś pojęcia zostaną poddane szerszej analizie w rozdziale III, poświęconym
zagadnieniu personifikacji abstractum w poezji Bułata Okudżawy.
149
Termin "biblizm" został przyjęty za W. Chlebdą w znaczeniu: ,Jednostka języka o dającym się ustalić pochodzeniu od tekstów biblijnych, niezależnie od swej postaci formalnej (wyraz- grupa wyrazowa- zdanie) i statusu semantycznego, kodowana w pamięci języka danego narodu i odtwarzana
w produkcji tekstów danego języka" (W. Chlebda, Bib/izmy języka rosyjskiego.
Koncepcje opisu leksykograficznego, [w:] Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodnioslowiańskich, red. R. Łużny, D. Piwowarska, Kraków 1998,
s. 17).
150
Negując element wiary, należałoby zrezygnować z pojęcia "kamuflażu
literackiego", przypisując genezę sacrum Okudżawy wpływom kultury śród
ziemnomorskiej w jej szerokim kontekście. Dominanta biblijna w prezentowanych utworach ponownie skłania jednak do sytuowania inspiracji twórczych
poety przede wszystkim W kręgu sacrum chrześcijańskiego.
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Pierwszy z wymienionych rodzajów kamuflażu literackiego
znalazł bodaj najpełniejsze odzwierciedlenie w cytowanym już
wierszu Trzy siostry, w którym cnoty boskie, występując jako
triada, wyraźnie ukierunkowują wymowę całego utworu w stronę
sacrum chrześcijańskiego. W innych utworach poetyckich często
są one· traktowane rozłącznie, przy czym- co istotne- wartościowanie poety nieco odbiega od nauki teologicznej. W niej
to pierwszą i podstawową cnotąjest wiara, w poezji Okudżawy
natomiast na pierwszym planie sytuuje się nadzieja.
Motyw nadziei obecny jest w poezji autora Trzech sióstr
w ciagu wszystkich pięciu dekad jego twórczości. Nadzieja je_st
swoistym kompasem, pozwalającym wytyczyć drogę, którą
podąża podmiot liryczny w świecie pełnym niebezpieczeństw
i przeciwności. Nadzieja pozwala przetrwać dziś i patrzyć z
wiarą w jutro. Jest ona poecie tak bliska, że staje się niemal namacalna, czemu służy w szczególności często stosowany zabieg
personifikacji.
Jednym z pierwszych wierszy Okudżawy traktujących o nadziei jest - wymieniany już kilkakrotnie - utwór CeHmuMeHmaJlbHbtii MapUL (Marsz sentymentalny, 1957, przeł. Z. Braude).
Pretekst do przywołania tego obrazu stanowią przeżycia wojenne. Nadzieja obdarzona jest tu silną mocą sprawczą, dzięki której
może kierować wydarzeniami i ludźmi, stąd podmiot liryczny
zwraca się do uosobionej cnoty w obliczu realnego zagrożenia
życia:
Ha.ne)l(.na, H sepHych Tor.na, Kor.na Tpy6aą oT6oif CbirpaeT,
KOr,na Tpy6y K ry6aM npH6JIH3HT H OCTpbiH JIOKOTb OTBe,neT.
Ha,ne)l(,na, H ocTaHych u.err: He ,nrrH MeHH 3eMrrH CbipaH,
a AJIH MeHH TBOH TpeBOrH H ,no6pblH MHp TBOHX 3a60T.
Ho ecrrH u.errhiH BeK npoii,neT, H Thi Ha,n:eHThCH yCTaHelllh,
Ha,n:e)I(,IJ:a, ecrrH Ha,no MHOI-o cMepTb pacnaxHeT csoH Kpbma,
Tbl npHKa)I(H, nycKaH TOr,n:a Tpy6aq H3paHeHHbiH npHBCTaHeT,
ąT06bi TIOCJie,IJ:HHH rpaRaTa MeHH npHKQHąHTb He CMOrrra.

(qHA, 7)

151

Warto zwrócić uwagę, iż personifikacja nadziei następuje nie
tylko za sprawą apostrofy obejmującej cały utwór oraz poprzez
zastosowanie wielkiej litery w słowie "Nadzieja" (co widoczne
jest w drugiej strofie utworu). Nadzieja jako adresat próśb podmiotu lirycznego jest dodatkowo wyposażona we właściwości
ludzkie- niepokój, troskę ("TBOH TpeBOnf H ,no6pbiH MHp TBOHX 3a6oT"), a także w cechę, która w sytuacjach kryzysowych
przemawia w człowieku najsilniej-zwątpienie związane z poczuciem beznadziejności ("11 Thi Ha,ne51ThC51 ycTaHelllb").
Ciekawy zabieg zastosował poeta w innym wierszu z tego
okresu o incipicie ***Pf3 OKOI-ł KopoiJKou Hecem nooJICapucmou ...
(***Z okien czuć rumianą skórkę ... , 1958). Ten wydawałoby
się powszedni obraz miasta, oglądanego z okien autobusu kierowanego przez dziewczynę o imieniu Nadia, na pozór nie ma nic
wspólnego ze sferą szeroko pojmowanego sacrum. Jednak wnikliwa lektura utworu pozwala przypuszczać, iż pisząc o Nadi,
autor ma na myśli Nadzieję- jedną z cnót, mimo iż nazywa ją
zdrobniałym imieniem i wyposaża w cechy zwykłego pracownika transportu. Za taką interpretacją przemawia przede wszystkim
obraz koni z falującymi grzywami - nieprzystający do reszty
utworu, wnoszący do niego pierwiastek z innego świata i budujący nastrój tajemniczości. W tym kontekście samąjazdę autobusem można odczytać jako metaforę ludzkiego życia, gdzie obraz
Nadi-kierowcy zyskuje nowy, symboliczny sens- nadziei jako
duchowego przewodnika człowieka. Potrzeba obecności takiego
oparcia w życiu podmiotu lirycznego zostaje wyrażona przede
wszystkim w wersach o charakterze inwokacyjnym, kończących
kolejne - prócz pierwszej - strofy wiersza:
113 OKOH KOp04KOH HeCeT IIO.LJ,)KapH:CTOH.
3a 3aHaBeCKaMlf -

MeJibKaHbe pyK.

3.LJ,eCh OCTaHOBKlf HeT, a MHe rno<t>ep B aBTo6yce -

IlO)KaJiyHCTa:

MOH rry'łrnHH .npyr.

A KOHH B cyMepKaX KOJihllllYT rpH:BaMH.
AsTo6yc HOBeHbKHH, crrernH, crrernH!
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Ax, Ha,n:H, Ha,n:eHhKa, MHe 6 3a ,n:ByrpHBeHHhiM
B mo6y10 CTOpOHY TBOeM ,n:yum .

.5J: 3Hał0, BeqepOM Thl B TIJiaThe llieJIKOBOM
noM,n:ewh no ynm.J.aM rynHTh c .n:pymM ...
Ax, Ha,n:H, 6poch KOHeM KHYTOM HamenKHBaTh,
nonpH,n:ep)KH-Ka HX, noroBopHM!
0Ha B CTieUOBO'-IKe, B TaKOM npoMaCJieHHOM,
6epeT HeMhiCJIMMhiM TaKOM Ha HeM ...
Ax, Ha,n:H, Ha.n:eHhKa, Mhi 6hiJIH 6hl cąacTJIHBhi...
Ky,n:a )Ke rOHHWh Tbl CBOHX KOHeM!
Ho KOHH B CyMepKaX KOJihiWYT rpHBaMH.
ABT06yc HOBeHhKHM cnewHT-cnewHT.
Ax, Ha,n:H, Ha,n:eHhKa, MHe 6 3a ,n:ByrpHBeHHhiM
B JII06yiO CTOpOHY TBOeM .LJ:YWH!

Pragnienie nadziei w wierszach Okudżawy staje się fym
bardziej wyraziste, im dotkliwiej odczuwalny jest jej brak. Motywy utraconej nadziei, prób jej poszukiwania i wskrzeszania są
obecne w poezji autora Marszu sentymentalnego począwszy od
lat sześćdziesiątych po lata osiemdziesiąte włącznie. Oryginalne ujęcie nadziei przynosi m.in. wiersz z lat siedetndziesiątych
o incipicie ***Jl eHoeb noecmpettaJZCfl c HaoeJłcoou - npuRmHaJlecmpetta ... (***Znów spotkałem Nadzieję - przyjemne spotkanie ... ):
.5I BHOBh TIOBCTpeqaJICH C Ha,n:e)K.LJ:OM -

npHHTHaH BCTpeYa.
0Ha npO)KHBaeT BCe TaM )Ke - TO H 6biJI ,n:aJie'-le.
Bce TO )Ke Ha HeM H3 nonJIHHa cąacTJIHBoe nnaTbe,
BCe TaK )Ke rop Hill ee B30p, ycTpeMJieHHbiM B BeKa...
Thi Harna cecTpa, Mhi TBOH HeTIYTCBhie 6paThH,
H TPY.LJ:HO noBepHTh, '-ITO )Kl13Hh KopoTKa.
(l!HA, 302)

Zarysowana w pierwszych wersach realna scena spotkania
po latach z kobietą o imieniu Nadzieja, ubraną w starą popelinową sukienkę, pozornie daleka jest od sfery sacrum. Jednak
w dalszej części utworu dokonuje się niespodziewana transpozycja tego obrazu w stronę rozważań o krótkotrwałości życia,
wieczności i nieskończoności. Zmianie ulega także status pod-

153

miotu lirycznego -

"ja"

zastąpione

zostaje lirycznym "my",
Kolejne strofy rozwijają motyw płonnych młodzieńczych nadziei, poszukiwania sensu
egzystencji, iluzji szczęścia i wreszcie rozczarowań wieku póź
nego. Wtedy to następuje zwrot ku wartościom uosabianym przez
cnoty - nadziei i 1niłości. W kręgu sacrum chrześcijańskiego
sytuuje utwór ponadto nawiązanie do biblijnego wyrażenia "bracia i siostry". Podmiot liryczny nazywa nadzieję zapomnianą
siostrą, siebie zaś wraz z całą ludzkością- jej niewdzięcznymi
braćmi, których rozwidlone drogi schodzą się dopiero u kresu
doczesnej wędrówki:
przemawiającym głosem całej ludzkości.

Tbi Hawa cecTpa. qTO )l( TaK .l(OJlfO Mbl 6biJIH B pa3JiyKe?
Hac IOHOCTb CBO.l(HJia, ,[(a CTapOCTb CBeJia.
(qHA, 302)

W ostatnim okresie twórczości ujęcie nadziei podyktowane
jest głównie pesymistycznymi nastrojami związanymi z poczuciem nieuchronnie zbliżającego się końca, jak w wierszu ***BbzMupaem Moe noKOJtefłUe (***WJ;miera moje pokolenie ... ), w którym -jak konstatuje Swietłana Bojko - "Utrata Nadziei jest
dla jej piewcy najbardziej widocznym świadectwem gaśnięcia
życia" 1 5 1 :
BbiMHpaeT Moe noKoneHHe,
co6panocb y .l(BepH npoxo.l(HOH.
To JIH HeTy y)l(e B.l(OXHOBeHH51,
TO JIH HeTy Ha,L(e)I(,L(. HH O.l(HOH.
(qHA, 548)

W innym utworze z tego okresu, IleceHKa Jlbea Pa320Ha
(Piosenka Lwa Razgona), wcielając się w postać obozowego zesłańca, poeta przekazuje swoje przesłanie ludzkości, pełne wiary,
że nawet gdy życie dobiega kresu, gdy nie ma już nic, nadzieja
pozostaje:
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KanJIJł.lt4U )JamcKozo Kopollfl. llymu ucKaHuu EyJiama
«BonpOCbl JIHTeparyphi» 1998, .N2 5, S. 22.

C.C. EoH:Ko, Ja

0KyOJICG8bl,

rio BOJie cy)l.h6hi liJili cnyąaj{
H

TO)ł(C

HO na

paCTaiO BO MrJie,
Ha)l.C)ł()l.a

Ha

nyąrnee

nyCTh CBCTHT .ll.pyrliM Ha 3CMJIC.

(4HA, 559)

Podczas gdy nadzieja daje człowiekowi siłę przetrwania, miłość jest tym orężem, które pozwala przeciwstawiać się, walczyć
i pokonywać przeciwności losu. W poezji Okudżawy właśnie te
dwie cnoty są bodaj najbardziej konstruktywnymi czynnikami,
niezbędnymi do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Dlatego też
często występują one łącznie.
Nadzieja i miłość są sposobem na przezwyciężenie osobistych, jednostkowych problemów i tragedii, jak w wierszu zatytułowanym Hect.tacmbe (Nieszczęście):
Kor)l.a 6hi HecąacThe HBliJIOCh KO MHe
B 06JiliqHli pbiU:apH )l.a Ha KOHe,
rp03HJ.I.J.CM CO MHOH He CTCCHHThCH, H MOr 6hi Ha)]. HliM llOCMej{TbCH.

[ ... ]
HaBepHo, B aM6apax .ll.Yllili li B KpOBli
xpaHHTCH 3anacbi Ha)l.e)ł()l. li JII06Bli
(a )l.apOM OHli He )l.aiOTCH).

H

BOT, yTBep)ł()l.aH cBoe TOp)ł(eCTBO ,

6hiBaeT, cphiBaernh noroHhi c Hero ...
OTKy.ll.a H CHJihi 6epyTcH?

(4HA, 352-353)

Ale przede wszystkim mogłyby one stanowić remedium na
troski i cierpienia całej ludzkości. Niestety, wartości te zostały
przez współczesne społeczeństwo zaprzepaszczone. Powrót do
harmonii i równowagi możliwy jest tylko poprzez renesans miłości zespolonej z nadzieją:
Kor)l.a 6hi JII060Bh H Ha)l.e)ł()l.y CBH3aTb BOe)l.HHO,
KaKaH 6hi (Tpy)l.HO llOBepliTb) B03HHKJia KapTHHa!
KaKHe 6hr Hac MliHOBaJIH HanpacHhie MYKH,
H TOJihKO npeKpaCHbie MYKH rJIH)l.eJIH 6 C ąena .. .

(qHA, 302)
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W rozważaniach o miłości i nadziei nie sposób pominąć popularnej Piosenki o nadziei (lleceHKa o Hor.mou MocKee, 1963,
przeł . Z. Fedecki). Refren tego utworu to hołd złożony cnotom
- nadziei i miłości, towarzyszącym człowiekowi we wszystkich
- zarówno radosnych, jak i trudnych momentach jego życia.
Głos "amatorskiego zespołu miłości, co pod batutą serca gra"
to jedyny i najpewniejszy drogowskaz, pozwalający ludziom
przebyć trudy najcięższych zawieruch i potyczek oraz wyjść
z tej walki zwycięsko:
Kor.D,a BHe3armo B03HHKaeT
eme HeHCHhiH ronoc Tpy6,
CJIOBa, KaK 51CTpe6hi HOąHhie,
cphiBaiOTC51 c rop51ą11x ry6,
MeJIO)l,H51, KaK )l,O)J()l,h cnyąai1HhiH ,
rpeMHT; 11 6pO.ll,HT Me)J( JIIO)l,hMH
Ha.D,e)J()l,hl MaJieHhKI1H OpKeCTp11K
no.D, ynpaBneHI1eM JII06BI1.

B ro.D,a pa3nyK, B ro.D,a cpa)J(eHI1i1,
KOr.D,a CBHHUOBhie )l,O)J()l,H
nynHJIH TaK no HaWHM CnHHaM,
ąTO CHHCX0)J()l,eHH51 He )1()],11,
11 KOMaH.D,Hphi Bce oxpHnJII1 .. .
TOr.D,a KOMaH)l,OBaJI JIIO)l,hMI1,
Ha.D,e)J()l,hi MaJieHhKHH OpKeCTp11K
no.D, ynpaBJieHHeM JII06BI1.
KnapHeT npo6HT, Tpy6a noMHTa,
cparoT, KaK CTaphiH nocox, CTepT,
Ha 6apa6aHe WBhi pa3Jie3JIHCh ...
Ho KnapHeTI1CT Kpaci1B KaK ąepT!
<DneHTI1CT, KaK IOHhiH KH513h H351meH ...
11 B BeąHOM croBope c JIIO.ll,hMH
Ha.D,e)J()l,hi MaJieHhKHH OpKeCTpHK
no.D, ynpaBneHI1eM JII06BI1.

(l.J.HA, 173-174)

Ze względu na bogaty materiaJ1 , jaki prezentuje twórpoetycka Okudżawy także w sferze szeroko rozumianego
52

czość
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Należy w tym miejscu uściślić, iż nie każde nawiązanie do wiary, miło

ści lub nadziei w poezji Okudżawy daje się odczytać jako przejaw religijności.
Całokształt twórczości

sacrum
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poety niewątpliwie jednak sytuuje obraz cnót w kręgu

chrześcijańskiego.

sacrum, nie sposób omówić wszystkich wierszy dotykających
aspektu cnót. Należy jednak wymienić jeszcze dwa utwory poświęcone ostatniej z nich - miłości.
Pierwszy z nich, ***Lfyecmeo co6cmeeHT-wzo óocmouHcmea
- eom 3azado'-1Hbl'U UHcmpyMeHm ... (***Uczucie własnej godności- oto tajemne narzędzie ... ), nawiązuje w swej wymowie
do chrześcijańskiego przykazania o miłości. Miłość bliźniego
-którą wyznaje i do której wzywa podmiot liryczny tego utworu- jest drogą do osiągnięcia poczucia własnej godności, która
z kolei jawi się gwarantem dostąpienia zbawienia nie tylko jednostki, lecz całej ludzkości:
qyBCTBO C06CTBCHHOrO ,nOCTOHHCTBa- :no npOCTO nopTpeT JII06BH.

_5I JII06JIIO BaC, MOH TOBapHIUH, -

60Jib H HC)ł(HOCTb B MOCM KpOBH .

qTO 6 TaM TbMa H 3JIO HH npopoqHJIH, KpOMC :noro He npH,nyMano

ąenoBeąecTBO

HHąero

,nm1 cnaceHHH cBoero .

W nieco innej tonacji pozostaje wiersz PoMaHc (Romans,
1969), nawiązujący do znanego również w sferach świeckich
utworu o rodowodzie nowotestamentowym - Hymnu o miło
ści z jego ponadczasowym przesłaniem: "Tak więc trwają wiara,
nadzieja, miłość- te trzy: z nich zaś największajest miłość" 153 •
Podobnie jak w cytowanym hymnie, Okudżawa w swoim utworze opiewa tę najpiękniejszą z cnót, co znajduje wyraz przede
wszystkim w wersach o charakterze refrenu: "51 ,IJ;OJDKeH, ,IJ;OJI)I(eH )I(J.ITh, 3aTeM ąT06 Tbl )I(JfJia, / Be,IJ;h 5I H CaM )l(lfBy, TIOKy,IJ;a Thl
)l(lfBeiiih". Oryginalnym zabiegiem jest swego rodzaju przesunięcie dotyczące adresata tych słów, którym może być zarówno
ukochana osoba, jak i sama miłość. Za ukierunkowaniem tego
utworu ku sferze sacrum przemawiają ponadto podniosły, chwilami aforystyczny styl w konwencji biblijnej oraz wprowadzenie
pojęć związanych z wyobrażeniami religijnymi:
153
l Kor. 13:13, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekła
dzie zjęzyków oryginalnych, Poznań-Warszawa 1991, s. 1302.
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He npe.usKylllaH cąacTJIHBhiX .UHeJi,
npeno.uHeceHHhiX He6ecaMH.
0MbiTbi rOphKHMH CJie3aMH,

OHH B30H.IlYT B .IlYllle TBOeH.

H

speMeY:Ko He TO, 11 cseąKa onJihiJia.

J13 BC5IKHX rpOMKHX CJIOB py6aXH He COlllhelllh .

5I )lOJI)l{eH, )lOJI)l{eH )l{JiTb,

3aTeM 4T06 Tbl )l{HJia,

Be)lh 5I 11 CaM )l{HBy, TIOKy)la Tbl )l{HBelllb.
He )l{)lH 6e3o6naY:HOH mo6s11,
11 rpoMomacHOH 11 6e3rpelllHOH:
oHa se.uh He npocTOp 6e36pe)l{HhiH,
a TaHHbiH crosop Me)l{ JlłO)lbMH.
J1I060Bb TO B03HeCeT, paCKHHYBlllH KpbiJia,
TO cry6HT HH 3a rpOlll, a Y:TO C Hee B03hMelllh?
5l)lOJI)l{eH, )lOJI)l{eH )l{I1Th, 3aTeM 4T06 Tbl )l{HJia,
.ua 5I 11 caM )l{HBy, noKy.ua Thi )l{HBelllh.

(IlT, 26)
Chociaż

wiara w ujęciu stricte religijnym występuje w poezji autora Modlitwy incydentalnie, jest ona mocno odczuwalna
w podtekście tych wierszy, wspólnie z pozostałymi cnotami
konstruując świat podstawowych wartości podmiotu lirycznego
Okudżawy. Przemawia ona na tyle czytelnie między wersami w
utworach poety, iż jego wyznania o braku wiary- jak się zdaje
- mająjedynie ukryć ciągłe jej poszukiwanie, lub są rezultatem
pesymistycznych refleksji związanych z przeczuciem zbliżające
go się końca, jak w epigramatycznym utworze opublikowanym
już po jego śmierci:
Iloro.ua Y:TO-TO TIOpTHTC51,
TycKnee KaK-TO cseT.
Bo Y:TO-TO sep11Th xoY:eTC51,
.ua o6pa3l(OB sce HeT.
(IlT,

Kolejną formę kamuflażu

27)

literackiego stanowią frazeologizmy, mające bezpośrednie źródło w tekście Biblii (częstokroć
twórczo transfonnowane przez poetę), oraz wyrażenia, które
mimo iż bezpośrednio w Biblii nie występują, to jednak na drodze bezpośrednich lub pośrednich asocjacji ukierunkowują ku
niej odbiorcę- aluzje i reminiscencje biblijne.
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Biblizmy w czystej formie spotykamy stosunkowo rzadko
i co istotne - poeta stosuje je w wierszach traktujących o zasadniczo różnych sprawach, niekoniecznie związanych z religią.
Porównajmy kilka utworów z różnych okresów twórczości.
W wierszu Bo6na (Płoć, 1957), nawiązującym do tematyki
wojennej, występuje biblizm "Ziemia Obiecana": "[ ... ] cnyqai1:Ha51 0)1;11HOKa51 so6na l K 3eMne o6eToBaHHoi1: rrnhma" (por. Hcx.
3:8,17. "H.ll.y BhiBeCTI1 ero [Hapo.ll.] 113 3eMJII1 ceH: B 3eMJIIO xopornyro 11 rrpocTpaHHyiO, r)J.e TeqeT MOJIOKO 11 Me)]. ... "; Esp. 11:9
- r "06eTOBaHHa51 (CTapOCJI.) «06ell.J,aHHa51» (.ll.peBHI1M eBpe51M)"154. Przywołane w tym utworze wyobrażenie Ziemi Obiecanej jako miejsca wydającego się rajem, zapewniającego pomyślność i szczęście, do którego według Starego Testamentu
Mojżesz prowadził naród żydowski 155 , służy przede wszystkim
jako impuls innej asocjacji biblijnej. W ciężkich warunkach wojennych dzielenie przez matkę płoci pomiędzy pięcioro głodnych
dzieci przywołuje ewangeliczne skojarzenia z cudownym rozmnożeniem chleba i ryb przez Chrystusa i nakarmieniem nimi
tłumu:

Xorro.u BOHHhi HeMHrrocep.u H TO'-łeH.
Eii pasHO.UYIIIWl He 3aHHMaTh .
...n~lTepo rOJIO.lJ.HhiX ChiHOBeif I1 .llOl.JeK
11 O.UHa OTl.Ja~HHaH MaTh.
l1 Ka)K.lJ.blH 113 HaC rJIH.UeJI B o6a,

KaK no CHHeH KJieeHKe CTOJia
crryąaifHa~ O.UHHOKaH so6rra
K3eMJie o6eTOBaHHOH llJihiJia,
KaK MaMa pyKaMH TellJibiMI1
3a ranosy so6ny 6pana,
154
Jeśli nie zostały wskazane inne źródła, cytaty z Biblii wg: Eu6!lufl. KHuzu CBRUJeHHOZO nucaHufl Bemxozo u HoBozo 3aBema KaHOHUttecKue. B pyccKOM
nepeBoOe c napa!l!leJlbHbZMU MecmaMu, Pocc11iicKoe 6H6rreiicKoe o6IIIeCTBO,

Moskwa 1994; komentarze do cytatów za: JI.f.

Koąe.UhiKOB,

KpamKuu c!loBapb 6u6ReucKux cftpa3eO!lOZU3MOB,

JI.B. )l{fiJihliOBa,
http://www.bible-center.ru.

Cytowany słownik jest internetową, skróconą wersją Słownika frazeologizmów
biblijnych, oprac. w Instytucie Języka Rosyjskiego uniwersytetu w Samarze.
155
A. Markunas, T. Uczitiel, op. cit., s. 364.
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K Teny rop.noMy ee npHKacaJiach,
pa3.neBa.si ee .norona ...

[ ...]
0Ha KJiana Ha nnaxy 6yi1Hyio ronoBy,
H 11eTem1 H3-no.n pyKH
HaBCTpeqy HarneMy rono.ny
qernyH naxyqHe Me,ll.siKH.

(linA, 22)

Takie skojarzenie jest tym bardziej uzasadnione, iż Okudża
wa jako obraz przewodni wybrał właśnie rybę (symbol Chrystusa, a także- obok chleba- symbol cudownego rozmnożenia),
a nie jakikolwiek inny rodzaj pokarmu. Co ciekawe, ciąg skojarzenibwy wywołany przez obraz: Ziemia Obiecana- pomyśl
ność szczęście zostaje w tym wierszu przesunięty z obrazu
tytułowej płoci, dążącej do Ziemi Obiecanej, na dzieci, które krainę tę osiągają, właśnie dzięki ofierze ryby, co znajduje wyraz w
zakończeniu utworu:
[ ... ] nJihiJia no KJieeHKe cqacTJIHBa.si )f(epTBa
HaBCTpeqy cnaceHHIO MOeMy.

W innym wierszu, ***Ilo3moe mpaewzu, ll06UflU ... (***Poetów tępili, łapali ... ), datowanym na lata sześćdziesiąte, w rozważaniach o losach prześladowanych poetów odnajdujemy bezpośrednie ich porównanie do biblijnych kozłów ofiarnych:
I103TOB TpaBHJIH, JIOBHJIH
Ha CJIOBe, HM CeTli nJieJIH;
Kypa)f(aCb, KOpHaJIH HM KpbiJih.si,
6biBaJIO, H K CTeHKe BeJIH.
HaBepHoe, oT coTBopeHHH,
OT caMOH Ce,llOH CTapHHhl
OHH, KaK K03Jihl OTnylll,eHHH,
B CKpH)f(aJI.siX 3eMHhlX yqTeHhl.

(lJHA, 238)
Cała

wymowa wiersza świadczy o roli tego biblizmu w sensie stosunkowo bliskim do pierwotnego, tj. w znaczeniu kogoś/
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czegoś, na kogo zrzuca się niesłusznie całą odpowiedzialność
za coś, co jest negatywnie oceniane 156 (por. JleB. 16:21-22. "11
B03JIO)I(MT AapoH o6e pyKM CBOM Ha ronoBy )I(MBoro K03Jia MMCrroBe,n;aeT Ha.LJ; HMM BCe 6e33aKOHM51 CbiHOBeM 113paMJieBbiX 11 BCe
rrpecTyrrneHMH 11 Bce rpexM MX ... ; MrroHeceT K03eJI Ha ce6e Bce
6e33aKOHM51 MX B 3eMJIIO HerrpOXO.LJ;MMyiO ... ").
W tradycji chrześcijańskiej w Dniu Przebłagania losowano
dwa kozły: jednego zabijano za grzechy ludu w ofierze Bogu,
drugi był poświęcony Azazelowi i za przewinienia ludu wypę
dzany na pustynię (ten nazywany był kozłem ofiamym) 157 • W
odniesieniu do wiersza Okudżawy można zaryzykować twierdzenie, iż pisząc o kozłach ofiarnych - poetach, miał na myśli
oba z tych znaczeń. Pierwsze, zasygnalizowane w cytowany~
fragmencie, ma kontynuację w ostatniej strofie: "ITo:noB TpaBMJIM, JIOBI1JII1 l[ ... ] l 6hiBaJIO 11 K CTeHKe BeJIM. l[ ... ] l 0, KaK MM
CMelliHhl, rrpe,n;cTaBJI5110, l IIOCMepTHbie TOCTbl BMX ąeCTb" (qHA,
238-239). Drugi rodzaj kary- wygnanie, można z kolei odczytać jako przymusową emigrację.
Natomiast w drugiej części dyptyku Arbackie melodie (2.
H 6bZCeJleH c Ap6ama, ap6amcKuii 3MuzpaHm ... - Wysiedlony z
Arbatu, arbacki emigrant ... ) napisanego w roku 1982, podmiot
liryczny wyznaje:

5I 3MHrpaHT c Ap6aTa. )l{Jmy,

csołł

KpecT Hec» ...
(qHA, 362)

Pojawienie się biblizmu "nieść swój krzyż", tzn. wieść życie
i trosk, żyć w trudnych warunkach 158 (por. 11H.
19: l 7. "11, HeCH KpecT CBOM, OH Bhirnen Ha MeCTO, Ha3biBaeMoe
Jlo6Hoe, rro-EBpeiłcKM - fonrocpa") - zostaje w tym wierszu
pełne cierpień

J. Godyń, Od Adama i Ewy zaczynać.
polskiego, Kraków-Warszawa 1995, s. 87.
157
Zob.: ibidem, s. 88.
158
Ibidem, s. 90.
156

Mały słownik

bib/izmów języka
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poprzedzone i niejako uzasadnione opisem rozterek i cierpień
podmiotu lirycznego w związku z koniecznością opuszczenia
swojej "małej ojczyzny"- moskiewskiego Arbatu:
5I BbiceneH c Ap6aTa, ap6aTCKHH 3M11rpaHT.
B EeJ6mKHOM nepeynKe x11peeT MOH TanaHT.
BoKpyr ~y)f(11e JJ11Ua, spa)f(.ne6Hbie MecTa.
XoTb cayHa HanpOTI1B, .na cpayHa He Ta.

5I BbJceneH c Ap6aTa 11 npownoro JJ11WeH,
11 JJI1K Moli ~y)f(eJeMu.aM He cTpaweH, a CMernoH.
3aTep~IH cpe,n11 ~Y)f(HX cy,ne6,
11 ropeK MHe MOH CJJa,UKI1H, MOH 3M11rpaHTCKI1H XJJe6.
Ee3 nacnopTa 11 Bl13hi, JJI1lllh c po3mo B pyKe
CJJOH5!10Cb B.[{OJlb He3p11MOH rpaH11Ubl Ha 3aMKe
11 B Te, KOf.[{a-TO MHOlO 06)f(I1TbJe Kpa5!,
BCe BCMaTp11BaiOCb, BCMaTp11BałOCb, BCMaTp11BaJOCb 51.

5I Bbl.[{BOpeH,

(liHA, 361)

W podobnej tonacji - w wyniku wprowadzenia obrazu Golgoty jako symbolu cierpienia, zwłaszcza moralnego 159
- pozostaje wiersz o incipicie *** KaK xopouw, ttmo 36opbzKUH yexaJl ... (***Jak dobrze, że Zworykin wyjechał ... ). Przedmiotem rozważań podmiotu lirycznego jest - podobnie jak
w wierszu poprzednim- emigracja, tym razem jest to jednak
coś więcej aniżeli poczucie duchowego wyobcowania wskutek
przeprowadzki w inny rejon miasta. Podmiot liryczny rozpatruje
tu losy wybitnych przedstawicieli rosyjskiej nauki (uosobionych
w obrazie Władimira Zworykina) i kultury (w obrazie Władimira
Nabokowa) na obczyźnie, a także koleje losu tych, którym moż
liwość wyjazdu dana nie była. Co interesujące, obraz Golgoty
jest w tym wierszu o tyle przewrotny, iż odnosi się zarówno do
tych, którzy wyjechali, jak również- a raczej przede wszystkim
-do tych, co zostali:
KaK xopowo, ąTo 3BOpbiKI1H yexan
11 TeneBI1)1.eHI1e TaM 11306pen!

159
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Zob.: ibidem, s. 71.

Ec;m 6hi OH H3 CTpaHhi He yexaJI,
OH 6hi, KaK BCe, Ha fOJiro<Py B30llleJI .

[ ... ]
KaK xopolllo, 'ITO yexan Ha6oKoB,
TaHHbl pa3JIYKH HM C KeM He ,n;emi.
KaK no<PapTHJIO!

A

CKOJihKHX npopoKOB

He 3aW:HTHJia po.n;Ha& 3eMJI&!

(l.JHA, 328)

Na uwagę zasługuje również wiersz z lat osiemdziesiątych
o incipicie ***Becb e myMaHax J/Cumyxu 6l{epaumeu ... (***Jak
przez mgłę widzę dawne życie ... ), w którym zwrot ku ternatyce
biblijnej jest rezultatem rozważań podmiotu lirycznego o rzeczach ostatecznych:
Pa6 HH'łTO)ł(HhiH, B3hiCKYIOW:Hił rpa.n;a,
nepe,n; TeM, KaK Jia,D;OlllKH
B,n;pyr noBepiO, 'ITO
H eme

CY)ł(,D;eHO

JIO)ł(h

MHe

CJIO)ł(HTh,

TBO&- npaB.n;a,

llO)ł(HTh.

Bech B ryMaHax )ł(HTYXH B'IepalllHeił
TaK

Ha,D;ełOCh

Ha npaB,n;y TBOIO ...

Jly'łllle a,n; 3TOT, rpelllHhiH H CTpalllHhiH,

'łeM 6e3 Bac OTChmaThC& B pałO.

(l.JHA, 466)

Co ciekawe, mimo iż adresatem przytoczonego fragmentu
jest lekarz, a więc przedstawiciel grupy zawodowej reprezentującej jak najbardziej racjonalne poglądy, to jednak podmiot
liryczny oczekuje cudownej odmiany swego losu. Nazywając
się nędznym sługą bożym ("pa6 HHqTo:>KHhiif'), nie tylko zwraca myśli ku Bogu, ale przede wszystkim poddaje się Jego woli
z nadzieją, iż Ten odmieni to, co lekarz uznał za nieuchronne.
W kontekście zaś refleksji o prawdzie i fałszu, o prawdzie
ziemskiej i wiecznej, podmiot liryczny przywołuje kolejny
zwrot, mający bezpośrednie źródło w Biblii: "B3biCKYIOII(He rpa,Lla"- "poszukujący prawdy" (EBp. 13:14. "II6o He HMeeM 3.LleCb
llOCTO.HHHoro rpa.Lla, HO HII(eM 6y.Llyll(ero" - "B3biCKYIOII(He
(u.-cn.) - HII(YII(He"; "rp.H.LlYII(HH rpa.Ll - ~apCTBO He6ecHoe").
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Mimo kategorycznej deklaracji podmiotu lirycznego ("Jlyqrne a.LI, 3TOT, rpelliHbiH 11 CTpalliHbiH, / qeM 6e3 Bac OTCbiTiaTbCJl
B pa10"), obecność przytoczonej frazeologii biblijnej mówi wyraźnie o jego nadziei na życie wieczne w niebie, co więcej zgodnie z chrześcijańskimi wyobrażeniami o życiu wiecznym.
Za taką interpretacją przemawia dodatkowo - oprócz frazeologizmów biblijnych - cały szereg pojęć związanych z wiarą
chrześcijańską: "na.uornKJil cnmKMTb" (gest modlitewny, a także: złożenie rąk zmarłego na piersi), "a.u" (miejsce pobytu dusz
grzeszników), "pai1" (miejsce pobytu dusz zbawionych), "rpernHbiii" (od "rpex"- "grzech": stan oddzielenia od Boga).
W poezji Okudżawy - obok proporcjonalnie niewielkiej
liczby biblizmów w niezmienionej formie - można odnaleźć
zaskakująco dużą liczbę parafraz tekstów biblijnych. Przyjrzyjmy się najbardziej reprezentatywnym przykładom takich transformacji, zachowując o ile to możliwe chronologiczny porządek
prezentacji utworów poetyckich:
Okudżawa

Biblia 160

KTO yuapUT Te6H B npaByiO ll.(eKy, o6paTU K HeMy (nO,lJ,CTaBh eMy)
u JieByiD (u upyryw ). <l>opMyJia BcenpomeHuH, HenpontBJieHHH 3JIY

ITorueLJMHhi nepena.n.yT B pa10:
«BOT Te6e 3a JII060Bb TBOłO!»
(lJHA, 83)

Mcp. 5:39. A 5I roBopiO BaM: He
npOTI1BbC5I 3JIOMy. Ho KTO y.n.apMT TC65I
B npaByio rueKy TBOIO, o6paTM K HeMy 11
.n.pyry1o.

l>pOCUTh (6pocaTh) KaMeHh B KOrO, BO 'HO. 06BHHHTh, OCYiK.IJ.aTh,
nopO'łUTh KOrO-JI.

ITycTb .n.pyr He.n.onml1 B Hac
KaMeHb KMHeT,
nycKaH 3aBMCTHMK CBOC Kp11':111T.
(1-łHA,

99)

l1H. 8:7 .... OH, BOCKJIOHI1Bll111Cb, CKa3aJI
MM (KHM)KHMKaM 11 cpapMCe5IM): «KTO
H3 sac 6e3 rpexa, nepBbiH 6poch B Hee
KaMeHh».

TaK yMen TaK 11 )KMJI, a
6e3rpeUIHhiX He 3HaeT npupo.n.a.
(l.JHA, 337)
160
Jeśli nie zostały wskazane inne źródła, brzmienie biblizmu i objaśnie
nia cytuję za: JI.r. KoLJe.lJ.hiKOB, JI.B. )ł{uJibUOBa, op. cit.
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B noTe nuua (pa6oTaTL, TPYllHTLCH).

C fiOJJLIIIHM ycep)J.HeM, ynopCTBOM, uanpHraH BCe CIIJILI
Pa6oTa ecTh pa6oTa. Pa6oTa ecTh
Bcer.r~:a .

XBanmo 6 TOJihKO noTa Ha Bce
MOI1 ro.ua. (l.!HA, l 06)

l> hiT. 3: 19. A.uaMy )ł(e CKa3arr: «3a TO, '-ITO
Thi nocrryrnarr rorroca :>KCHhi TBoei1 11 err
OT .uepeBa, o KOTopoM .5I 3anoBe.uan Te6e,
npoKmlTa 3CMJIH 3a TC6H; CO CKOp6hiQ
6y.llCilih nHTaThCH OT Hee, B noTe JIHIJ,a
TBOero 6y.llCilih CCTh XJie6, .llOKOJie He
B03BpaTI1IlihCH B 3eMJIIQ, 113 KOTOpOH Thl
B3SIT».

3aKOH H npopOKH. KHHiKH. HeCOMHeHHaH HCTHHa, yCTaHOBJJeHHLIH
nopH)J.OK oemeił
[ ... ] BOT :no - .UBeph, a TaM
- nopor,
3a HHM - TOJina, Ha.ll Hei1
-npopoK
11 CJIOBO - 3a npopOKOM.
(l{HA, 120)
KHH:łKH.

M <tJ. 5:17. He .uyMai1Te, '-I TO .5I np11rnen
HapyrnaTh 3aKOH 11 npopoKOB : He
HapyrnHTh np11rnerr .51, HO 11CllOJIHI1Th.

(Bce) BJHBIIIHe Meą- MeąoM noru6uyT.
KTO Ja)J.yMLIBaeT He)J.06poe, CaM CTaHOBHTCH :łKepTBOH

ilO.llHHBili11H MC'-1 Ha Halli COIQ3
.D:ocTOHH 6y.ueT xy.urnei1 Kaphi.
(l{HA, 226)

M<lJ.

25:52. Tor.ua roBopHT eMy [ileTpy]
H11cyc: «B03BpaTH Meą cBoH: B ero
MeCTO, 1160 BCe, B3SIBilii1e Me'-1, Me'-IOM
nom6HyT».

Mauua ue6ecuaH. t.ITo-JJ. :łKenauuoe, Kpaiłue ueo6xo)J.HMoe, pellKOe
E.UHHCTBeHHhiH. H 6e3 o6MaHa,
cpe.llh np0'-111X HeHa)lC)ł(HhiX CJIOB,
KaK CJia.llKI1H Sl.ll, KaK C He6a
MaHHa, KaK .uap cy.uh6hi 6e3
JII1IliHI1X CJIOB. (l{HA, 237)

Hcx. 16:14-16, 31.
... H BOT Ha
nOBepXHOCTH nyCThiH11 HC'-ITO MCJIKOe,
KpynoBH.llHOe, KaK 11Hei1 Ha 3eMne. H
yBH.llCJIH ChiHhi H3paHrreBhi 11 rosop11n11
.upyr .upyry: «LITo :no?» H Mo11cei1
CKa3aJI 11M: «3TO xrre6, KOTOphiH
focno.uh .uarr BaM B nmu,y» . H HapeK .llOM
H3paHrreB xne6 TOMY HMSJ:: MaHHa.

Pe6po A.llaMa. IDyTJJ. :łKeumuua 161
iloBephTe, :na .uaMa 113 Moero
pe6pa,
H 6e3 MeHH OHa y)ł(e He MO)ł(CT.
(l.!HA, 246)

161

Zob.:

J.

Godyń,

l>hiT. 2:22. H C03.llaJI focnO.llh Eor 113
pe6pa, B3SJ:Toro y ąerroBeKa, )ł(CHY 11
npHBeJI ee K '-ICJIOBeKy.

op. cit. , s. 38.
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A BOT Pe3o -

Koponb MapMoHeTOK

lfCM TOHOK BKYC H Ka)l{,llbiif naneu
MeTOK:
MapHOHCTKH H3 ero pe6pa.
B HHX rviHoro 11 HacMelllKI111.LJ:06pa.
(lfHA, 540)
BceMy CBOe BpeMH (H BpeMH BCHKOH BelllH OO,IJ. ne6oM)

He MYlfhTecb noHanpacHy: sceMy
cso.s~ nopa.
Tpasy B3paCTI1Te - K oceHH
COMHeTC.lł. (lJHA, 247)
BceMy speMeYKO csoe: JJMTh
JlO)K.lliO, 3eMJJe Bpar.uaTbC.lł ...

EKK. 3: l. BceMy csoe speM.H, 11 speM.H
BC.SIKOH Bei.l{l1 llO.ll He60M: BpeM.lł
pO)I{.llaTbC.H, 11 speM.H yMMpaTb, speM.H
HaCa)l{,llaTb,
11
BpeM.H
BblpbiBaTb
noca)l{eHHOe.

(lfHA, 363)
He COTBOpH ce6e KYMHpa.
KHH:IKH. He llOKJIOIIHHCH KOMy-JI., ~leMy-JI. CJieno, KaK H,IJ.OJIY

r.ue-HH6Y.llb Ha OCTaHOBKe
KOHelfHOH
cKa)l{eM cnac116o 11 :noH: cy.n;b6e,
HO H3 rpeXOB HallleM pO.LJ:I1Hbl
sel!HOH
He COTBOpMTh 6bi KYMHpa ce6e.
(lfHA, 248)

11cx. 20:4. He .n:enaH: ce6e KYMHpa 11
HMKaKOfO M306pa)I{CHH.SI TOro, lfTO Ha
He6e BBepxy, 11 lfTO Ha 3eMJJe BHI13y, H lfTO
B BO.lle HH)I{e 3CMJJI1. (Cnosa MoHCe.H)

fiepeJl lioroM sce paBHbl

( ... ) pai1:, 3aMaCKHpOBaHHbiH llO.lJ:
.llBOp,
r.ue sce paBHhi: H .ueTH H 6po.u.s~m,
cneumTe )l{e ... Bce oCTaJJbHOe
B3.ll0p. (lJHA, 253)

11os. 3: 19. ManbiH H senHKHH TaM paBHhi
[3a noporoM )I{H3HH], 11 pa6 cso6o.ueH OT
rocno.uuHa csoero.

fyWIT He6eca rp030BbiC,
CmiBaiOTC.SI CJJe3bl 11 CMCX.
Bce - MaplllaJJbi, sce p.H.llOBbre,
u o6ma.s~ yqacTb y scex. (lJHA,

452)
KaK arneu (KpoToK, cMupen, 6eJJamuTen). KHH:IKH.

Kor.ua Mhr sopoTHMC.H B nopTner-r.n;,
Mbl 6y.ueM KpOTKH KaK osel.fKH,
.n;a TOJJbKO B ilopTJJeH.ll BOpOTHTbC.lł
HaM He npH.llCTC.SI HHKOr.n;a. (lJHA,

31 0)
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)J,e.HH. 8:32. KaK ameu npe.u cTpHryi.U11M
ero 6eJrnaceH, TaK OH He OTBepJaeT ycT
CBOHX. (06 11Hcyce). (Ameu (U.-CJJ.)
.HrHeHOK KaK 6u6JJeHCKHH CHMBOJJ
6e33ai.l{HTHOCTH H KpOTOCTH).

BhiDHTh (ucnHTh, nHTh) (rophKYIO) 'łamy (.!lo )].Ha).
KHH:tKH. H)J.TH B KaKOM-Jl. )leJie )1.0 KOHQa; DOJIY'IHTh CDOJIHa
To JIH Me,n, TO JIH ropbKa~ qarna,
TO JIH a,nCKHH orOHh, TO JIH xpaM .. .
Bce, '!TO 6hiJIO ero, - HhiH'łe
same.
Bce .nn~ sac. I1ocs~maeTc~ saM.
(qHA, 345)

He. 51: 17.
Bocnp~HH,
socnp~HH,
BOCCTaHh, J1epycaJ1HM, Thl, KOTOpblH
H3 pyK focno.na BhiTIHJI qarny ~pocTH
Ero, BhiTIHJl .no ,nHa qarny onh~HeHH»,
ocyrnHJl.

('łeJIOBeK), 'łTO Thl npax H B npax B03BpaTHlllhCH.
Kuumu. ceHTeHQHH o 6peuuocTu ąeJioBe'łecKoił :tKHJUH
2. llpeopaTHThCH (npeopall.l,aThCH) [o6paTHThCH/o6pall.l,aThCH) B npax.
Kuumu. npeKpaTHTh cymecTBOBauue, yuu'łTO:tKHThCH )lO ocuooauuH;

l. fiOMHH

HC'łeJHYTh

I1o'łeMy Mhi HC'łe3aeM,
npespama~ch

B ,nhiM H nene11,

B rJIHH03eM, B COJIOH'łaKH,
B ,nyx, '!TO TaK HeOC~3aeM,
B npax, '!TO Bhirml,nHT HenenhiM,
HhlTHKH H OCTp~KH? (qHA,

EhiT. 3: 19. B noTe JIHUa Tsoero 6y.nemh
eCTh XJie6, .[(OKOJie He B03BpaTHlllhCX B
3eMJIIO, H3 KOTOpOH Thl B3»T; H60 !lpax
Thl H B npax B03BpaTHlllhC~.

392)

H speMx oTua Moero Mono.noro
neqaJihHhiH pa3sex110 npax ...
(qHA, 431)
A saM KaK 6hi c noneTa nTH'łhero
MepeLQHTCX BCer,na O,[(HO JIHlllh TO, '!TO 6hiJ10 B03BeJIH'łeHO,
JIHlllh TO, '!TO B npax o6pameHo.
(qHA, 436)
KTo ue pa6oTaeT, TOT ue eCT. KTo ue TPY.!lHTCH, )la ue ernh
BH,nHo, npo3peHHe - no3)l,HHH
y.nen:
He 3apa6oTaBlllHM He .[(OCTaeTCX.
(qHA, 449)

2 <l> ec. 3: l O. l16o Kor.na Mhi 6hmH y sac,
TO 3aBeLQeBaJIH BaM CHe: «ECJIH KTO He
xo'łeT TPYLI.HThC», TOT H He ernb».

.LJ,ap 6omuił. TaJiaHT, HpKaH npupo:tK)leuuaH cnoco6uocTh K ąeMy-JI.
B 3TOM MHpe, H3My'łeHHOM HaMH
H eTapoM,
'!TO Mhl BH,[(HM, CTia)l,ax C JIHUa?
KaK ypo.neu,, corpeThiH
6o)l(eCTBeHHhiM .napOM,
corpesaeT H sarnH cep.nua.
(qHA, 490)

EKKJI. 3:13. EcnH qeJloBeK ecT H nheT H
BH,[(HT ,no6poe BO BC~KOM Tpy,ne CBOeM,
TO 3TO- ,nap .60)I(HH.
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Knura

~H3HH. Kuu~n. ~H3HL

BoT H )l.OlfHTaHa cna)l.Ka5~ KHH)ł(Ka,

OTKp.

)l.OJlrHe fO)l.hl B O)l.HO CBe)l.eHhi,

H3 KHHfH

3:5.

Ilo6e)ł()l.aromero He H3ma)ł(y

)ł(H3HH .

H 3aMHpaeT 06J10)ł(Ka, KaK

Hcx.

KphllllKa,

HM rpex HX. A eCJJH HeT, TO H3fJ1a)l.h H

C 0603HalfeHHeM TOąHOM u;eHhi.

MeH5~ H3 KHHrH TBoeM, B KOTopyłO Thl

(4HA,

544)

32:32.

BnHcam>.

MrHoBeHHa5~ HallleM )ł(H3HH

noBeCTh-

MoHceM cKa3an: «IlpocTH

rocnO)l.h

CKa3aJ1

MOHCełO:

«Toro, KTO corpelllHJJ nepe)l.o MHołO,

H3fJ1a)ł(y H3 KHHrH MoeM».

TaKoM KopoTKHM npoMe)ł(yTOK,
llla)ł(OK,

(4HA,

H M hl

y)ł(e

He Te .. .

547)

He.u~6pLie

KTo ceeT BeTep,
JaMLICJILI BJieKyT Ja

no~neT

6yp10.

co6oił neuJ6e~noe

BOJMeJ.uue

TaK KaK OHH ce5~JJH BeTep, TO H

0Tlfero )ł(e CBOeBpeMeHHO HaC He

Oc.

npe)l.y npe)l.HJJH,

nO)ł(HyT 6yp10 : XJ1e6a Ha KOpHłO He 6y)l.eT

8:7.

4T06 Mhl 3HaJJH : ąTO noceeM -TO

y Hero; 3epHo He )l.aCT MYKH, a ecJJH H

H 6y)l.eM llO)ł(HHaTh. (4HA,

)l.aCT, TO

W

555)

ąy)ł(He npomoT5~T

rozważaniach

ee .

o parafrazach frazeologii biblijnej w twórkilka utworów zasługuje na szczególną uwagę. Należy do nich m.in. wiersz ***MHe HY:JICHO Ha K020-1-tU6yob
Monumbcfl ... (***Ja muszę dziś do kogoś się pomodlić ... , 1959,
przeł. B. Ostromęcki), który w całości nawiązuje do biblijnej legendy o stworzeniu świata:
czości Okudżawy

MHe HY)ł(HO Ha Koro-HH6y)l.h MOJ1HThC51.
Ilo)l.yMaMTe, npOCTOMY MypaBhiO
B)l.pyr 3aXOTeJJOCh B

HO)ł(eHhKH

BaJ1HTbC51,

llOBepHTh B oąapoBaHHOCTh CBOłO!

l1

MypaBh51 TOr)l.a nOKOH nOKHHyJJ,

BCe llOKa3aJ10Ch 6y)l.HH'fHhiM eMy,
H MypaBeM C03)l.an ce6e 6orHHłO
no o6pa3y H )l.yxy cBoeMy.

l1

B )l.eHh Ce)l.hMOM, B KaKOe-TO MfHOBeHhe,

OHa B03HHKJia H3 HO'fHhiX OrHeM
6e3 BC5~Koro He6ecHoro 3HaMeHh51 ...
IlanhTHlllKO 6hmo nerKoe Ha HeM.
Bce n03a6hiB -

H pa)l.OCTH, H MYKH,

oH )l.BepH pacnaxHyJI B cBoe

)ł(HJJhe

H u;enoBan o6BeTpeHHhie pyKH
H CTapeHhKHe TycpeJJhKH ee.
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l1 Tem1 HX

Ka<JaJIHCb Ha rropore,

6e3MOJIBHbiH pa3roBop OHH BCJIH,
KpacHBbie 11 MY.ll.Phie, KaK 6or11,
lf rpyCTHbJe, KaK )1(11TCJII1 3CMJII1 .

(qHA, 70)

Impuls do takiego odczytania wiersza Okudżawy stanowią
przede wszystkim dwa wyrażenia, odsyłające bezpośrednio do
Biblii: l. "MypaBeif co3,nan ce6e 6oniHJO l no o6pa3y 11 .nyxy
CBOeMy" (por. bbiT. l :26. "H CKa3aJI Eor: COTBOp11M qeJIOBeKa 110
o6pa3y HarneMy, rro rro.no61110 HarneMy... "); 2. "H B ,neHb ce,nbMOM ... " (por. EbiT. 2:2. "H coBeprn11JI Eor K ce,nbMOMY .IJ;HJO .nena
CBOI1, KOTOpbie OH .nenan ... ").
W wierszu tym mamy do czynienia z interesującym, potrójnym zabiegiem stylistycznym. Podmiot liryczny z pierwszej
strofy wiersza, jakim w utworze jest zwykła mrówka ("MHe
HY)I(HO Ha Koro-HI16y,nb MOJII1TbC.H. l Ilo,nyMaiiTe, rrpocToMy MypaBbiO ... "), w kolejnych staje się jego lirycznym bohaterem ("H
MypaBb.H Tor.na rroKoii rroKI1Hyn ... "), któremu z kolei zostają nadane zarówno cechy ludzkie (np. "Bce rro3a6biB - 11 pa.nocTI1,
11 MYKI1, l OH ,nBep11 pacrraxHyn B cBoe )1(11Jibe"), jak i właściwo
ści Boga-Stwórcy ("11 MypaBeif co3,nan ce6e 6ori1HJO l no o6pa3Y 11 .nyxy CBOeMy"). Takie przesunięcie wskazuje na szczególne umiejscowienie człowieka w idealnym świecie stworzonym
przez Boga.
Jednak człowiek, choć stworzony na podobieństwo Boże,
okazał się niezdolny do spełnienia swej funkcji w doskonałym
planie Stwórcy. Okazując słabość wobec pokusy - zrywając
zakazany owoc z Drzewa Poznania - naruszył swą bliskość z
Bogiem-Stwórcą, niszcząc tym samym fundamenty Boskiej harmonii świata. Stąd też w finale utworu pojawia się smutna refleksja o sprzeczności natury ludzkiej: "Kpaci1Bbie 11 My,npbie, KaK
6or11, l 11 rpycTHbie, KaK )1(11TeJII1 3eMJII1". Sprzeczność ta dotyczy
przede wszystkim opozycji: śmiertelność-nieśmiertelność (por.
bbiT. 2:4. "H 3arroBe,nan rocrro,nb Eor qeJIOBeKy, rOBOp.H: «OT
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BC}!Koro )J,epeBa B ca)J,y TY 6y)J,elllh ecTh, a OT )J,epeBa no3HaHM}I
)J,06pa J1 3Jia He elllh OT Hero, 1160 B )J,eHh, B KOTOphiH Thl BKYCMillh
OT Hero, cMepThiO yMpelllh»") oraz wiedza-nieświadomość (por.
b biT. 2: 16-1 7; 3: 1-5. "lf CKa3aJI 3M eH )l( eHe: «HeT, He yMpeTe,
HO 3HaeT Bor, 'łTO B )J,eHh, B KOTOphiH Bhl BKYCMTe MX (I11IO)J,hi],
OTKpOIOTC}I rna3a BalllM, J1 Bhl 6y)J,eTe, KaK 60r11, 3Hal0Ill.Me )J,06po
11 3no»"), przy tym wiedza, dotąd domena Boska, dla człowieka
okazuje się zgubna, obarczając go smutkiem i bólem (por. EKK.

l: 17-18. "II npe)J,an }l cep)J,ue Moe TOMy, ąTo6hi no3HaTh My)J,pOCTh 11 no3HaTh 6e3yMMe 11 rnynocTh; 11 y3Han, ąTo 3TO- TOMJieHMe )J,yxa, TIOTOMY ąTO BO MHOrOH My)J,pOCTM MHOfO neqaJIM, J1
KTO yMHO)I(aeT no3I-IaHMe, yMHO)I(aeT cKop6b").
Gdy mowa o transformacjach biblijnych w poezji Okudża
wy, należy odnotować także cytowany już wiersz Modlitwa. Na
uwagę zasługują

w nim przede wszystkim następujące parafrazy
biblijnych:
l. "fOCTIO)J,M, TBO}I BJiaCTh! - ,[(a 6y)J,eT BOJI}J TBO}I" (por.

wyrażeń

Mcp. 6: l O. ",[(a npHH)J,eT IJ,apcTBMe TBoe; )J,a 6y)J,eT BOJI}J TBO}I H
Ha 3eMne, KaK Ha He6e") - fragment modlitwy Ojcze nasz;
2. "KaMHY )J,ai:f pacKa}ltme ... " - "KaMHOBa neąaTh (Knei:fMo)" (por. bhiT. 4:9-13. "li CKa3an rocrrO)J,h KaMHy: [ ... ]II HbiHe
rrpOKJI}JT Tbl OT 3eMJIJ1, KOTOpa}l OTBep3na ycTa CBOH rrpHH}!Th
KpOBb 6paTa TBoero OT pyKM TBoei:f. Kor)J,a Thi 6y)J,elllh B03)J,eJibiBaTb 3eMJIIO, OHa He CTaHeT 6onee )J,aBaTh CHJihl CBOeH )J,JI}J Te6}1;
Tbi 6y)J,elllh H3rHai-IHHKOM 11 CKMTeJih[(eM Ha 3eMne. II cKa3an
KaMH rocrro)J,y: HaKa3aH.Me MOe 60Jihllle, He)l(eJIM CHeCTH MO)I(Ho")- wyrażenie nawiązujące do pokuty nałożonej przez Boga
na Kaina za bratobójczą zbrodnię przeciw Ablowi;

3. " ... He Be)J,a}l, qTo TBOpHM!"- "He Be)J,ai-OT (He 3Hai-OT),
TBOp}IT" (por. JlK. 23:34. "lf11cyc )l(e rOBOpHn: 0Tąe! npoCTM MM, 1160 He 3Hai-OT, ąTo )J,enaroT") - odwołanie do sceny

ąTo

ukrzyżowania

Boga-Ojca.
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Chrystusa i Jego słów skierowanych wówczas do

Odmienną, dość przewrotną postawę

podmiotu lirycznego
prezentuje natomiast wiersz o incipicie ***He 8ep10 8 6oza u 8
cyOb6y, MOlllOGb npeKpaCHOMY U 8blCUle.My... (***Nie wierzę W ła
skę opatrzności .... , przeł. W. Woroszylski; ***Nie wierzę w Boga
ani w los ... , przeł. Z. Braude). Z deklaracji zawartej w pierwszych wersach tego utworu można by wnioskować, iż podmiot
liryczny neguje znaczenie Boga jako tej siły, która nie tylko powołuje człowieka do życia, ale przede wszystkim nadaje kierunek i sens jego istnieniu:
He sepiO B 6ora H cy.n;o6y, MOnlOCh lipeKpaCHOMY H BhiCllleMy,
rrpe,n:Ha3Ha'łeHblO CBOeMy, Ha 6enhiH CBeT Me mi 5IBHBllleMy.. .
ąsaHnHBhi qepThi, .D:h5IBOn 30n, 6eccHneH Bor- eMy HeMO)I(eTC51 ...

(qHA, 206)
Podejmując próbę

przeniesienia cech Boskich na innążycio
w tym utworze jawi się przeznaczenie, podmiot
liryczny nie pozostaje jednak do końca konsekwentny, czego dowodzą trzy wersy, zamykające kolejne strofy i pełniące funkcję
swoistego refrenu:
dajną siłę, jaką

[ ... ]
O, 6omH 6 IIOMhiCnhi

'łHCThi!

A ocTanhHoe sce rrpnno)I(HTC51.

[ ... ]
O, 6omH 6 He6eca 'łHCThl, a ocTanoHoe sce rrpnno)I(HTC51.

[. :.]
O, pyKH 6omn 61>1

'łHCThi!

A ocTanhHOe sce rrpHnO)I(HTC51.
(qHA, 206)

Dzięki

parafrazie biblijnego wyrażenia "H CIUI BCH npmiO)I(HTCH BaM" (KHH)I(H. "Bce OCTa.JihHOe COIIYTCTByeT fJiaBHOMY
caMo co6oi1"; por. flK. 12:31. "Hawnaąe HI.U;HTe IJ;apcTBHH Eo)I(HH, H 3TO BCe (BCe 6nara 3eMHbie, O KOTOpbiX 3a60THTCH JIFO.D.H
MHpa cero] npHJIO)I(HTCH BaM") - podmiot liryczny sygnalizuje
wyraźnie zwrot ku chrześcijańskiemu Bogu, przecząc tym samym oświadczeniu złożonemu w incipicie.
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W kontekście rozważań o transformacjach wyrażeń biblijnych warto wskazać na jeszcze jeden niewielki utwór ***Pa3ee
nee- 71apb 3eepeu? ...

(***Czyżby

lew

był

królem

zwierząt? ... ).

W wierszu tym parafraza biblijna "uapb np11pOJ(bi [3eMJII1]" w
znaczeniu: 'człowiek jako ideał, zwieńczenie wszystkiego, co
zostało stworzone' (por. l>hiT. l :26. "H cKa3an Bor: coTsop11M qenoseKa (... ] 11 ,[(a BJia,[(biqecTBYIOT OHI1 (JII0,[(11] Ha,[( pbi6aMI1 MOpCKI1MI1, 11 Ha,z:I. TIT11QaMI1 He6eCHbiMI1, 11 Ha,[( CKOTOM, 11 Ha,[( BCeiO
3eMJieiO, 11 Ha,[( BCeMI1 ra,[(aMI1, npeCMbiKaiOIII;I1MI1C.H TIO 3eMne") - intensyfikuje ironiczną wymowę całego czterowiersza,
podważającego doskonałość człowieka jako istoty najwyższej
w ziemskiej hierarchii oraz jego prawo i zdolność do przewodnictwa nad innymi stworzeniami:
Pa:3Be rres - uaph 3Bepe:H? 4erroseK - uaph 3sepe:H.
BoT OH BhiH.LJ.eT C yTpa H3 KBapTHphi CBOeH,
OH nOCMOTpHT KpyroM, YJihi6HeTC.si ...
UerrhiH MHp nepe.n. HHM co.n.pomeTc.s~.
(4HA, 208)

Znaczące tniejsce w poezji autora Modlitwy zajmują także
reminiscencje i aluzje, nawiązujące bądź to do frazeologii biblijnej, bądź też wywołujące takie asocjacje poprzez sięganie do
obrazowania charakterystycznego dla języka Biblii oraz pojęć
związanych z religią chrześcijańską.
Jednym z wierszy, gdzie reminiscencja biblijna jest ewidentna, choć autor podporządkował go tematyce z gruntu świeckiej,
jest utwór O Bonooe BbZC071KOM (Wołodia Wysocki, 1980, przeł.
A. Mandalian). Widać tu jawne odniesienie do biblijnego wyrażenia "Me)I(J(y He6oM 11 3eMneii", które za pośrednictwem Starego
Testamentu utrwaliło się w języku w znaczeniu: 'stan chwiejny,
nietrwały, nieokreślony; zawieszenie' 162 • Porównując legendarnego barda do starotestamentowej postaci Absaloma (choć nie
bezpośrednio), zawieszonego między niebem i ziemią, Okudża
wa dał wyraz nastrojom i ocenom- nie zawsze przychylnym
162
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Zob. : JI.r. Ko'łe.LJ.hiKOB, JI.B. )I(Hrrhuosa, op. cit.

- towarzyszącym życiu i śmierci Władimira Wysockiego, oraz
-jak sądzimy- własnym odczuciom i emocjom, jakie wzbudzała jego osoba, w których odczuwalny jest zarówno podziw
dlajego twórczości, jak i wyraźna nuta zrozumienia i rozgrzeszenia. Problem stykania się przestrzeni sakralnej i świeckiej w tym
utworze najpełniej oddają wersy:
foBOp51T, ':ITO rpeunm, ':ITO He K cpoKy CBe':ly 3aTyrmm .. .
KaK yMen, TaK H )I(Hn, a 6e3rpernHhiX He 3HaeT np11po.na.
HeHa.nonro pa3nyKa, Bcero nHlllh Ha MHr, a noTOM
oTnpaBn51ThC51 H HaM no cne.naM no ero, no rop51':1HM.

[ ... ]
nenhiH aHCT MOCKOBCKHH Ha 6enoe He6o B3neTen,
':lepHhiH aHCT MOCKOBCKHH Ha ':lepHyiO 3eMmO cnycTHflC51.

(qHA, 337)

Reminiscencje biblijne dają się również zaobserwować
w zwrotach typu: "A rm-m a se,n:h He Bel!HhiH MaTepMm" (l.JHA,
421) - zdanie przywołujące obraz biblijnego kolosa na glinianych nogach; " ... KaK BHOBh o6peTeHHYIO BOllhHYIO BOniO, KOTOpyro caM )Ke BCIO )KJ13Hh xopoHIO ... " (l.JHA, 503)- odniesienie
do pojęcia wolnej woli; "H KTO BHHOBaT, ecn11 Bhi6op, ,n:aposaHHhiH DOlOM, f BhiXO.IJ:HT HaM 60KOM? Ilo HallieH, TIO HarneM BHHe"
(liRA, 560) - wyrażenie związane zarówno z pojęciem wolnej
woli, jak i nawiązujące do słów aktu skruchy poprzedzającego
przyjęcie eucharystii, i in.
Znacznągrupę w poezji Okudżawy stanowiąrównież aluzje
biblijne do najbardziej rozpowszechnionych obrazów, symboli
i wyobrażeń chrześcijańskich. Spośród nich do najczęściej przywoływanych należy obraz raju, który według chrześcijan oznacza stan pierwotny pierwszego człowieka (Adam, Ewa) przed
jego upadkiem i wypędzeniem. Miejsce mityczne pierwszych
ludzi, którzy byli bezpośrednio związani z istotą nadprzyrodzonego kreatora i w swej pierwszej egzystencji charakteryzowali
się m.in. nieśmiertelnością, czystością, łaską. Jest to także stan,
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który może nastąpić w przyszłości; miejsce, gdzie zamieszkują
dusze pobożnych zmarłych 163 •
Obraz raju (oraz pochodne: rajska droga, wrota, śpiew i in.)
pozostaje zazwyczaj zgodny z religią chrześcijańską i pojawia
się w utworach o treści eschatologicznej, ukazujących ostatnią
drogę człowieka prawego oraz byt oczekiwany przez niego po
śmierci, np.:
)l(HBbl Mbl llOKy,Aa, <l>pOHTOBaji rOJib
a norH6HeM - paiicKaji ,Aopora.
(qHA, 259)

*
Bce nom6nH B 6010. <!>nar npHcnyw.eH.
l1 3eMHbie ,AeJia He ,L{Jlji HHX.
l1 JieTjiT OHH B paHCKHe KYW.H
Ha KQHjiX Ha KpbiJiaTbiX CBOHX.
(qHA, 358)

*
)l(HBYT B He6ecax MOH 6a6KH
H aHrenoB KOpMj{T c pyKH.
Ha paifcKoe neHHe na,AKH,
Ha ,A06poe CJIOBO JierKH.

*
Ax, YTO-TO MHe He BepHTCji, YTO ji He naJI B 6010.
A MO:>KeT 6biTb, no,AcTpeneHHbiH, ,AaBHO :>KHBY B pa10,
H KYW.H TaM, H pow.H TaM, H KY.APH no nneYaM ...
(qHA, 447)

*
Kopa6nb Harneii :>KH3HH npH6JIH:>KaeTCji K npHcTaHH,
" paiicKM pow.a Bce j[CHee BH,AHa.
(qHA, 463)
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A. Markunas, T. Uczitiel, op. cit., s. 340; Leksykon religioznawczy... ,

3-4, s. 144.
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Zdarza się jednak, iż obraz raju pojawia się w utworach o
wymowie ironicznej lub oskarżycielskiej, jak w wierszu o incipicie *** Kozoa U38eCmHblU pyccKUU lfGpb 8 ceoeu noooeB0'-1Ke KopomKou ... (***Kiedy sławny rosyjski car w swojej kapocie
krótkiej ... ):
I1pHCYTCTBYIOI.UHe TeX neT, npe)l.WeCTBYIOI.UHX TeM H npO'IHX,
He ocTaBnR"BWHe cne)l.OB )l.OCTOHHhiX y noporos OT'IHX,
CTpCMR"TCR" B paHCKHe BpaTa, BCe rHMHhl CKOOOM npoopaBliiH ,
KHpKOH, nonaTOH H nepOM HH pa3y pyK He 3aMapaBWH.

(qHA, 96)

Bywa także, iż obraz raju łączy poeta z treściami w duchu
antycznym, z mitologicznymi wyobrażeniami o śmierci i wę
drówce duszy ludzkiej. Jednak w wierszach tego rodzaju ujęcie
rzeczy ostatecznych pozbawione jest niejako tego ładunku emocjonalnego, jaki odczuwalny jest w zaprezentowanych wcześniej
utworach, traktowane są one przez autora w sposób znacznie
lżejszy, niekiedy nawet nieco żartobliwy (choć nie wyklucza to
w ich treści smutnych refleksji na temat życia doczesnego oraz
elementów swoistego rachunku sumienia podmiotu lirycznego),
jak w wierszu Raj (Pau):
.5I

B paiO, r)l.e yiOT H ynhl6KH,

H noKnOHhi, H CHOBa yiOT,
r)l.e He 6hiOT 3a 6binhie OWH6KH 3a MhiTapcTBa xBany B03)l.aiOT.
KaK nerKo MHe npomeHhe )l.OCTanocb!
TaK, 6e3 nponycKa, TaK, HanerKe ...
To nH crpa)l(a y spaT 3a3eBanacb,
TO nH WTOPM 6hm Ha CTHKce-peKe,
TO nH CTap TOT XapoH B CBOeH nO)l.Ke,
TO n H llhHH KaK TpaKTHpHhiH naKeif .. .

(qHA, 528)
Ważnym

motywem związanym z sacrum jest również niebo
-miejsce, do którego trafiają dusze czyste, dusze ludzi dobrych.
Biblia mówi o siedmiu niebach, z których siódme - Arawot,
jest miejscem sądu, pokoju, błogosławieństwa; tu znajduje się
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tron Boga i Bóg żywyl 64 • W systemie obrazowania Okudżawy
niebo zajmuje miejsce bliskie, niekiedy wręcz stanowi synonim
obrazu raju i podobnie jakon-pozostaje w ścisłej zależności z
wyobrażeniami religijnymi, np.:
YMepeTh - TO)I(e Ha,no yMeTh,
Ha CBH,nam:~e K He6ecaM
napyca Bhi6Hpaj{ ryrHe.
(qHA,

272)

*
)I{HBYT B He6ecax MOH 6a6KH
H aHrenoB KOpMu c pyKH.
(qHA,

439)

jednak, iż pozytywny wymiar nieba związany
z obietnicą życia wiecznego przysłaniają przygnębiające refleksje o nieuchronności przemijania życia ziemskiego. W utworach
utrzymanych w takiej tonacji niebo przestaje być oczekiwaną
łaską, stając się czymś okrutnym, niesprawiedliwym i co najgorsze - nieodwracalnym. Takie poczucie straty stanowi dominantę wiersza ***llof.JeMy Mbl ucf.Je3aeM .. . (***Dlaczego odchodzimy ... ):
Zdarza

się

HeKTo Hac 6epeT no.n noKOTh
H YBO,nHT B He6eca.
3TO TaK HecnpaBe,nJIHBO,
ropbKO H HeBepOUHO HeB03MO)I(H0 OC03HaTb:
6biJI Ct.IaCTJIHBhiM, )I(HJI KpaCHBO,
HO y)l(e HeJib3j{ o6paTHO,
"łT06 no-yMHOMY Hat.IaTh.
(qHA,

Przywołanie

392- 393)

obrazu nieba może stać się również pretekstem
dla rozważań o tradycyjnym etosie rosyjskiego chłopa, o tradycji
narodowej, której niezbywalną częścią jest obrządek religijny,
jak np. w wierszu pt. CeHm5l6pb (Wrzesień):
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Leksykon religioznawczy... , 3-4, s. 74.

4eM .LJ.aJibllle OT MocKBbi, TeM ...nnue .LJ.YX Kp e cTh~HCTBa ,
TeM roiiy6ei1: BO.LJ.a, TeM 6mnKe K He6ecaM.
(4HA ,

307)

Innym motywem typowym dla sacrum chrześcijai1skiego
jest obraz piekła- miejsca pobytu dusz grzeszników skazanych
na wieczne potępienie. Piekło u Okudżawy występuje zazwyczaj
w opozycji raj-piekło lub niebo-piekło, zatnykając podstawowy
biblijny szereg asocjacyjny w jego poezji. Opozycja ta wynika
z nieprzekraczalnej granicy tych dwóch antagonistycznych stanów/miejsc- świata górnego (nieba) i dolnego (piekła), usytuowanych na dwóch przeciwległych biegunach świata środkowe
go, czyli ziemskiego, w którym funkcjonuje człowiek w życiu
doczesnym:
Eme He npoi1.LJ.eHa cTe3~
Me)l( a.LJ.OM H Me)l( paeM,
H BCe noKa B )I(HBhiX .ll.PY3h~,
H Mhi B BOHHY HrpaeM.
(4HA,

Również

386)

pozostaje wiemy wyobrażeniom
chrześcijai1skim, łącząc męki grzeszników z obrazami ognia piekielnego, jak w cytowanym już wierszu Trzy siostry:
tutaj

Okudżawa

Ho KaKMe 6hi pyKM Te6~ HM JiaCKaJIM,
KaK 6hi llJiaMeHh Te6~ HM C)I(MraJI He3eMHOH,
B TpOeKpaTHOM pa3Mepe 60JITJIMBOCTb JIIO.LJ.CKa~
3a Te6~ pacnJiaTHJiaCh ... Tbi 'łMCT npe.LJ.O MHoif!
(lłHA,

67)

Kolejne istotne odwołanie do sacrum chrześcijai1skiego,
ściśle powiązane z poprzednimi, stanowi w poezji autora Raju
obraz Sądu Ostatecznego - sądu Boga nad ludźmi żywymi i
umarłymi po koi1cu świata i decydującego o ich zbawieniu lub
potępieniu 1 6 5 • Mimo iż poeta nie przywołuje tego obrazu w dosłownym brzmieniu, aluzje te stosunkowo łatwo odczytać, jak w
cytowanym fragmencie:
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Ibidem, s. 344.
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Eme npH.UeT TOT maBHbiH ąac
c .UBeHa.uuaTbiM y.uapoM,
KOr)la )l06poM TIOMRHYT HaC
11 npOKJIRHYT 3a.uapoM.
Eme noBeeT maBHbiH ąac
pa3nyKOH ne)lRHOłO,
KOf)la OCTaHyTCR Y HaC
nMIIIb KpbinbR 3a CTIMHOIO.
(qHA, 386-387)

Jeszcze bardziej wyrazistymi przykładami, sytuującymi
obraz Sądu Ostatecznego w kręgu tradycji chrześcijańskiej, są
wiersze, w których podmiot liryczny bądź to kieruje swe myśli
ku ~ogu, bądź też wprowadza towarzyszące pierwiastki sakralne, np. w postaci motywu duszy czy grzechu:
MHe CTpOlłKa HOBaR Hy)I(Ha KaKaR-HH6y)lb TIOCTpO)I(e,
lłTo6 c HeM: npe.ucTaTb nepe.u To6oii MHe He 6nmo 6 rpeuJHo.
{qHA, 441)

*
11 Kor.ua y.uapHT maBHbiH ąac
11 Ha<meTCR Hanmx .uyrn npoBepKa,
nMIIIb 6bi TOnbKO HM B O)lHOM 113 HaC
npmKHTOe HaMM He TIOMepKJIO.
{qHA, 510)

Motyw duszy pojawia się także w innych wierszach poety,
niosąc - podobnie jak w cytowanym fragmencie - elementy
chrześcijańskiej wykładni procesu śmierci, której fundamentalnym założeniem jest zmartwychwstanie. Co istotne, podmiot
liryczny uwagę kieruje szczególnie ku czystości duszy oraz pokucie, będącymi gwarantami dostąpienia łaski w życiu pozagrobowym, np.:
Ax, lłTO-TO MHe He Bep.HTCR, lłTO R, 6paT, y6MBan.
A MO)I(eT, npOCTO BelłepOM B KHHO R TI06biBan?
l1 He xBaTan op~HR, ąy)l(yiO )1(113Hb Kpyrna,
.11 pyKM MOM lłMCTbie, 11 npaBe.uHaR .uyrna.
(qHA, 447)
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*
BoT TaK H )I(HBY B ilollMOCKOBbe,
B 3aCHe)l(eHHOM 3TOM pałO ,
CBOe yKpeTIJHiji 3l!Op0Bbe
M llYlliY CMHpHH CBOIO.

(1-IHA, 501)

W rozważaniach podmiotu lirycznego o duszy pojawiają się
również tony pesymistyczne, dają się zauważyć rozterki związa
ne z poczuciem definitywnego końca, następującego w momencie śmierci, przy czym nastrojom tym towarzyszy także w pewnym stopniu obojętność wobec tego, co nastąpi potem:
Ho Korna nocTHraeT npenerra
H .nyrna OTJieTaeT BO TbMy...
Done npoH:.neHo. C.nenaHo .neno.
BaM pernaTb: .nrrH ąero H KOMy.

(lfHA, 345)

Odczucia te materializuje poeta w obrazie ciemnosc1
("TbMa"), otchłani, z której nie ma powrotu. Jednak w innych
utworach światłość Boża zdaje się zwyciężać świat ciemności,
pesymizm ustępuje więc miejsca nadziei, jak w wierszu:
B 3eMHbie cTpacTH BOBrre'-IeHHbiH,
H 3Hał0 , lJTO H3 TbMbl Ha CBeT
marHeT o.nHa)l(l!bl aHrerr '-IepHbiH
H KpHKHeT, lJTO cnaceHbH HeT.
Ho, npocTo.nyrnHhiH H HecMeJibiH,
npeKpaCHbiH, KaK finaraR BeCTb,
Hl1YmHH: crre.noM aHren 6eJihiH
npornenąeT, '-ITO Ha.ne:>K.na ecTb.

(lfHA, 496)

O chrześcijańskiej proweniencji obrazów światła i ciemnoś
ci w tym utworze świadczy z kolei przywołanie motywu aniołów,
uznawanych za pośredników między Bogiem a człowiekiem.
Opozycja światłość-ciemność ("TbMa"-"cBeT") pojawia się
także w innych utworach, niekoniecznie związanych z tematyką
religijną, jak np. ***B ~Jady KBapmaJZoB zopodcKux... (***Spod
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fali spalin na ulicy ... , 1963, przeł. W. Dąbrowski), ***Hao n!loUfaOb/0 6a3apHOIO ... (***Nad rynkiem ... ) i in.
W rozważaniach o rodzajach kamuflażu, stosowanych przez
Okudżawę w wierszach nawiązujących do tematyki religijnej, na
uwagę zasługują dwa utwory o treści eschatologicznej, datowane
na lata osiemdziesiąte, w których -podobnie jak w cytowanym wierszu Raj- ucieka się on do konwencji mitologicznobiblijnej.
Pierwszy z nich, o incipicie ***CMUJlyucR, 6bzcmpoe epeMfl ...
(***Zmiłuj się, mknący czasie ... ), otwiera apostrofa do upersonifikowanego czasu. Wyobrażenie to ma rodowód antycznyl 66 ,
wobec ·czego naturalną konsekwencją tego zabiegu stylistycznego jest przywołanie w dalszej części wiersza innych elementów
mitologicznych: obrazu mitycznej rzeki zapomnienia w Hadesie
- Lete oraz przewoźnika dusz zmarłych przez Styks i Acheron
-Charona. Natomiast motywem z kręgu sacrum chrześcijańskiego są bramy raju:
CMHJIYHCJI, 6hiCTpoe speMJI,
6er csołi )l(eCTOKHH yMeph.
He no nneąy :no 6peMJI,
6peMJI rpesor H noTepb.

Ey.ub MHnocep.uHełi H MJ~rąe,
He OKpy)l(aH MeHJI 3JIOM.
BoH y)l( H Jlera MaJ~ąHT
npJIMO 3a 6JIH)I(HHM YrJIOM.
fJJiaKaTb H KaJIThCJI 003,UHO.
TponKa Ha 6eper Kpyra.
TaM HenpHcrynHo H rpo3HO
paiicKHe CMOTPJ~T spara.
He npHro.uHnach KopoHa,
Tll.(eTHOIO BbiiiiJia naJib6a ...
M Ha secne y XapoHa
3aMepJIH )I(H3Hb H CY.Ub6a.
(lłHA,
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Zob.: M.M. MaKOBCKHH,

474)

Cpa6Hume.nbHblU Cfl06apb MucjJoflozuttecKou

CUMBOJlUKU 6 UHÓOe6poneUCKUX Jl3blKGX. 06pa3 MUpa U MUpbl o6pa306,

kwa 1996, s. 89-98.
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Mos-

W drugitn wierszu, o incipicie ***K cmapocmu KocmottKu
cmaJZu 6oJZemb ... (***Na starość kości zaczęły boleć ... ), silniej
aniżeli pierwiastki mitologiczne przemawiają odniesienia do
sacrum chrześcijańskiego. Obraz Lete wydaje się tu- z jednej
strony -jedynie elementem pewnej gry słownej: "neTo KOHąaeTC51. neTa y)J( 6ni13KO". Z drugiej -staje się pretekstem dla
wprowadzenia obrazu Boga, który dzięki temu zyskuje nowy
wymiar, nawiązujący do antycznych wyobrażeń o bogini przeznaczenia Fortunie:
K

cTapocTI1 KOCTO'-IKI1 CTaJII1 6oneTb,

CTapa.SI paHa HeT-HeT 11 3aHOeT.
CTOI1JIO JII1 BOCKpecaTb 11 ropeTh?
Bce, '!TO 11CXO)KeHO, '!TO OHO CTOHT?
BoH se.LJ.h KaKa.SI nporopKJia.SI Mma!
JleTO KOH'łaeTC.SI. JleTa y)K 6JII13KO.
MaMa MeH.SI OT 6e.LJ.bi 6epema,
nora npOCHJia O TOM, aTeHCTKa,
KaparaH,lJ,I1HCKOH <PopTyHhi CBOeH
JII1K, HCKOpe)KeHHbiH 3JIOM, npOKJII1Ha.SI .. .
1ho TaM 3a nposonoKoii? Conoseii,
CMOJIKlllHH ,lJ,aBHO, ,lJ,a OT'IH3Ha 60JibHa.SI.

(qHA, 482)

W dalszej części utworu odwołanie do religii chrześcijań
skiej staje się ewidentne, przede wszystkim za sprawą słów
i wyrażeń typu: "npax", "npaBe,n;HHK", "rpeiiiHHLieK", "npocHTh
nporneHH51". Kluczowe dla interpretacji utworujest niewątpliwie
jego zakończenie, w którym podmiot liryczny zapowiada rychłe
spotkanie z matką w wieczności, najprawdopodobniej w niebie,
w którym według chrześcijan ludzie pozbawieni powłoki cielesnej otrzymują nową, piękniejszą, latami równą wiekowi Chrystusa w chwili ukrzyżowania, tj. 33 latom. Wersy te są również
wyrazem wiary podmiotu lirycznego w zmartwychwstanie:
Bce, 'ITÓ MepemHJIOCh, B npax CO)K)I(eHo.
TaK, JIHlllb KaKa.SI-TO MaJIOCTb B ocTaTKe ...
BoT, Moli mo6e3HhiH, KaKoe KHHO
.SI,lJ,OCMOTpeJI Ha Ce,lJ,hMOM-TO ,lJ,eC.SITKe!
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«TaK Te6e, npaBC.lJ.HHK!»- KpHKHCT 3noneii.
«BOT Te6e, rpelllHHt-IeK!»- npaBe.D.HHK KHHeT...
5I He nporneHb.Sł nporny y moneH:
•no HX npomeHHe? BcnhiXHeT H crHHeT.
TaK H Kat.JaiOCh Ha caMoM KpaiO
H Ha cseąy HecropesrnyiO .uyiO ...
CKopo ysmKy .si MaMy MOlO,
CTpOHHYIO, rop.D.yiO 11 MOilO.D.yiO.
(4:HA, 482-483)

*
*

*

Przykłady dowodzą, iż

autor Modlitwy w swojej poezji- w
trzech pierwszych dekadach- mówiąc o Bogu,
wybierał raczej różnorakie formy kamuflażu literackiego aniżeli
jawnie opowiadał się po stronie sacrum chrześcijańskiego. Co
prawda, samo słowo "Bóg/bóg" dość często pojawia się w utworach poetyckich tego okresu, jednak pełni ono zazwyczaj funkcję
wyrażenia oznaczającego wszelkie rodzaje emocji, np. zdumienie, przestrach, oburzenie, pewność lub zwrotu wzmacniającego
wyrażane treści. Jest też częścią powszechnie znanych frazeologizmów. W wierszach tych słowo "Bóg" ulega desakralizacji,
zawężając swą rolę do elementu stylu poetyckiego i odwołania
do potocznych zwrotów, np.:
szczególności w

Ho 3Haelllb, XOTh nora K ce6e npH30BH,
BCe paBHO HHl-Jero He llOH.siTh B ni06BH.
(qHA, 138)

*
q TO- uapb? I>or c HHM. OH .ZJ.O)I(Hn no Momnhi.
qTO- pa6? nor C HHM. He BOHH OH O.lJ.HH.
(qHA, 211)

*

Bo3bMeMC.si 3a pyKH, .D.PY3h.si,
B03hMeMc.si 3a pyKH, eH-6ory.
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*
JJ:a TOJibKO B IJopTJieH)J, BOpOTHTbC.H He )J,aH HaM , bO)[(e,

(LfHA, 311)

*
0HH MOJI'łaT nor BeCh O 'IeM- HHbie 6epera npe.n HHMH .. .

(LfHA, 324)
Zresztą o niemożności jednoznacznego opowiedzenia się
po stronie sacrum chrześcijańskiego, o rozterkach Okudżawy
towarzyszących tym rozważaniom świadczy jeden z wielu utworów o treści eschatologicznej, cytowany już wiersz o incipicie
*** YMepemb - moJICe 1-taÓo yMemb ... (***Umieranie to także
jest kunszt ... , przeł. J. Litwiniuk). Śmierć stanowi tu przyczynę
refleksji o wieczności, o życiu pozagrobowym, pokucie i odpuszczeniu grzechów. Jednak wiele wątpliwości, także w istnienie
Boga, prowadzi podmiot liryczny do ostatecznej konkluzji, iż
życie i śmierć człowieka są jedynie nieustającą przemianą materii i energii we wszechświecie:
CMepTb npHXO.lJ,HT THxa,
6ecTenecHa,
H ce6e Ha yMe.
rpycTHbiX CJIOB 'łenyxa
HeyMeCTHa,
KaK XOJIO.lJ,HOe nJiaThe -

l1

K 3HMC.

O 'IeM TOJIKOBaTb?

Be'łHbiH cnop
HH XpHcToc He peunm, HH Hy.na .. .
EcJIH TaM 6naro.naTb,
'łTO

)[( HHKTO )1,0 CHX nop

He BepHyJic.H c H3BeCTbeM OTTY.na?

[ ... ]
YMepeTb -

TO)[(e Ha.no yMeTb,

KaK 6bi )[(H3Hb HH JIOMaJia
ynp.HMO H

'łaCTO ...

0TnymeHbe rpexoB 3aHMeTb ax, KaK :noro Mano
)J,JI.H Be'łHOrO C'łaCTb.H!
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C6HThiH c Hor Harrosarr,
OTIIyllleHHeM l.JTO OH .Ll06y.ueT?
EcJIH 6 I>or oTrryllleHhe .uasan .. .
A .n.aroT-To se.uh mo.uH!
llm-rpexH?
OcTaiOTcsr CTHXH,
npo.uomKaiOT 6ec<mHCTBa no csery,
He rrpOCSl CHHCXO)I(,lleHbSl ...
,l:{a Kor.ua 6bi H snpas.uy rpexH,
a rpeXOB-TO Be,llb Hery,
eCTb rrpOCTO - .LlBH)I(eHhe.
(llHA, 272-273)

Wraz z wiekiem, a poniekąd także postępującą chorobą poety, Bóg -coraz częściej zaczyna się pojawiać pod własnym imieniem. W utworach tych występuje zarówno jako Stwórca (np.
"Bce 6e3yMHoe OT Eora. Bce pa3yMHOe OT Eora. l lłenoseqecKoe
TO)I(e OT Hero" [lłHA, 486]; "Hac se.nh co3.nan Eor .D.JI51 cqacTMI
l Ka)l(.noro B csoeM KpaiO" [lłHA, 491 ]), ale także jako świadek
i sędzia całokształtu życia podmiotu lirycznego (np. "Mhi o6a K
ceii 3eMJie npiiCTpaCTHhl, l K HeM Hailllf TIOMhiCJihl cnemaT, l a KTO
II3 Hac c To6oi1 npeKpacHeii - l nycTh Eor II speM51 pa3pemaT"
[lłHA,

4 70]).

związku ze swego rodzaju religijną ewolucją w świado
poety na uwagę zasługuje datowany na lata osiemdziesiąte wiersz ***Tbl :JICUBYUfUU 8He HaULUX COMHeHUU U opaM ...
(***Ty żyjący poza naszymi wątpliwościami i dramatami ... ). W
tym niewielkim utworze, utrzymanym w całości w tonie modlitwy dziękczynnej, podmiot liryczny wyraża Bogu wdzięczność,
używając pozdrowienia w języku tureckim. O ile jednak wcześ
niej taki zabieg można by uznać za celowy kamuflaż, to w tym
utworze należy dostrzec raczej próbę ujęcia monoteistycznego
Boga-Stwórcy i źródła życiodajnej siły człowieka, ponad podziałami religijnymi:

W

mości

Thi, )I(HBYillHH BHe HalliHX coMHeHHH H .upaM,
paCTOl.JaromHH 6naroCTHbiH CBeT IIO yTpaM.
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Tbi, KOMY c np11.l(biXaHHeM Mbi roBop11M:
TerneKIDp 3.l(epHM! TerneKrop 3.l(ep11M! 167
Tbi, Koro 3a ne'IaJIH CBOI1 He KOpHM
11 .l(Opom KKOMY B 6e3.l(OpmKbe TOp11M,
H 3a TO, lJTO )f(I1BeM, H3a TO, ąTO rOp11M,
11 3a TO, lJTO BO 11M5I TBoe Mbi TBOpHM,
TerneKIDp 3.l(ep11M! TerneKIOp 3.l(ep11M!
(qHA, 485)

Nie można z całą pewnością stwierdzić, czy postawa Okuzaprezentowana w jego poezji, wynikała z wiary w Boga.
Jeśli tak, to czy ta wiara towarzyszyła mu od początku drogi
twórczej, czy też jest wynikiem religijnej (nie - duchowej 168 )
ewolucji poety? Andrzej Drawicz konkluduje: "Nie zawsze
możemy jednoznacznie odpowiedzieć, co już jest wiarą, o ile
w ogóle można i trzeba klasyfikować i oceniać te stany. Któż
może być do tego powołany, prócz Tego, który wszystko widzi
i ocenia?" 169 • Przychylając się do tej refleksji, Inożerny jedynie
przypuszczać, iż Okudżawa był w istocie człowiekiem wierzą
cym, gdyż tuż przed śmiercią z rąk swojej żony Olgi na własną
prośbę przyjął chrzest pod imieniem św. Iwana 170 •
dżawy,

3.

Okudżawowskie

polonica

W literaturze rosyjskiej wizerunek Polski ma tyleż długą, co
w większości niechlubną (z naszego punktu widzenia) tradycję.
Negatywny obraz Polaka i towarzyszące mu uprzedzenia znamionują tę tematykę począwszy od siedemnastowiecznej "smuty" po
literaturę lat ostatnich. Utrwalił się w niej obraz Polaka chełpli-

167

I>naro.l(apcTBYM (mypetfK.) -

przyp. red. zbioru CJaenumue Ha Ap6a-

me.
168
Można mówić tu raczej o ewolucji religijnej niż duchowej, gdyż poeta
od początku drogi twórczej był rzecznikiem najwyższych wartości ogólnoludzkich (zgodnych z etyką chrześcijańską), mimo iż nie znajdowało to zewnętrz
nego wyrazu w jego religijności.
169
A. Drawicz, op. cit., s. 291.
170
Zob.: http://www.pravoslavie. ru.
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we go, hardego, kłamliwego 171 , lata porewolucyjne zaś przyniosły obraz Polski jako "symbolu kraju »panów« ciemiężących
masy pracujące" 172 , a "wojna 1920 roku, niepomyślnie układa
jące się stosunki polsko-radzieckie sprzyjały rozpowszechnieniu
mitu Polski jako tworu sztucznego, bastionu kapitalistycznego
Zachodu" 173 •
Zmianę do pewnego stopnia przyniósł okres powojenny,
jednakże trudno uznać ją za miarodajną, gdyż została wymuszona przez sytuację polityczną i oficjalną propagandę radziecką,
narzucającą Rosjanom przyjaźń ze wszystkimi państwami tzw.
obozu socjalistycznego. Okres takiej kultywowanej sztucznie
przyjaźni polsko-radzieckiej zakończył się wraz z upadkiem
ZSRR, kiedy "Rosjanie powrócili do przedwojennej tradycji postrzegania Polaków jako »chełpliwych Lachów«", a ich stosunek
do Polski "zaczęły znowu kształtować lektury dziewiętnasto
wieczne, zaś Polaków do Rosjan - przede wszystkim rozliczeniowe i antykomunistyczne" 174 •
W rosyjskiej literaturze okresu radzieckiego, kiedy "Polska
komunistyczna przestała być »Zachodem«, przestała być »obca«
i wroga - stała się wraz z NRD »przedmurzem Wschodu«, nieliczni byli ci twórcy, którzy sympatyzowali z Polskąjako symbolem honoru, godności, walki z totalitaryzmem" 175 • Do grona takich twórców Andrzej de Lazari zalicza przede wszystkim część
emigracji "trzeciej fali" oraz obywateli radzieckich nierosyjskiego pochodzenia- również Okudżawę.

Szerzej na ten temat zob.: A. de Lazari, Tematy do rozważań nad stereotypami, "Biuletyn" 2001, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, seria
Z, nr 4, s. 31-41; Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de
Lazari, Warszawa 2006.
172
Ibidem, s. 39.
173
Z. Barański, Jlia Erenburg w kręgu spraw polskich, "Przegląd Rusycystyczny" 1993, z. 3-4, s. 37.
174
A. de Lazari, Tematy do rozważań ... , s. 39-40.
175
Ibidem .
171
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Poetę łączyły

z Polską więzi szczególne- była ona dla niego nie tylko "pierwszą zagranicą", ale także krajetn, który pierwszy zaczął popularyzować jego twórczość, zarówno w formie
druku, jak i wydawnictw fonograficznych 176 • Często podkreślał
w swoich wypowiedziach ten fakt:
[... ]pierwszym krajem, który zaczął mnie w ogóle wydawać, i nawet
u nas - była Polska. To moja pierwsza miłość. Polacy
drukują wszystkie moje utwory i bardzo dobrze je znają. [ . .. ] Polska
była pierwszym krajem, który odwiedziłem i pierwszym, w którym
publikowano wszystko, co piszę. Tak oto zawiązała się między nami
miłość, pierwsza miłość. A pierwsza miłość zawsze jest bardzo silna
i nigdy nie ulega zapomnieniu 177 •
wcześniej niż

Poeta zawiązał tu liczne długotrwałe przyjaźnie, przyjeż
do Polski wielokrotnie, zawsze życzliwie wypowiadając się
o naszym kraju, także w utworach poetyckich, za co Polacy odpłacali mu hojnie kolejnymi generacjami wielbicieli- czytelników i słuchaczy 178 •
Okudżawa po raz pierwszy gościł u nas w 1964 r. 179 , lecz
jak wyznał w jednym z wywiadów- pisarzem, który odkrył mu
Polskę, był Bolesław Prus: ,Faraon i Lalka. O polskiej psychice
i mentalności dowiedziałem się stamtąd. Najpierw stamtąd" 180 •
dżał

176
Więcej na ten temat zob.: A. )Ke6poscKa, Teop'łecmeo Syflama 0Kyo:J/Ca6bl e IloflbUle (1960-2000), [w:] Syflam 0KyO:J/Caea: ezo Kpyz, ezo eeK.
MamepuaJlbl Bmopou Me:J/COyHapoouou Hay'łHou KoHcjJepeHI,fUU 30 HOR6pR -2 oeKa6pR2001 z. IlepeOe.JlKUHO, Moskwa 2004, s. 171-176.
177
E. 0Ky.n;:>Kasa, «Jl HUKOMY HU'łezo He Haefl3bl6aJl ... », Moskwa 1997,

s. 257-258.
Na temat recepcji Bułata Okudżawy w Polsce zob. np. A. Bednarczyk,
[w:] Bardowie, red.
J. Sawicka i E. Paczoska, Łódź 2001, s. 167-179, a także cytowane publikacje
Anny Żebrowskiej i Jadwigi Szymak-Reiferowej.
179
Jadwiga Szymak-Reiferowa podaje, iż Okudżawa po raz pierwszy goś
cił w Polsce przez kilka dni w roku 1964, następnie spędził w naszym kraju
miesiąc w 1967 r. (51. lliHMaK-PeH:<t>ep, «Mbz cefl3aHbl, noflRKu, oaeHo ooHou
cyob60Jo ... », [w:] Eyflam 0K}'O:J/Caea: ezo Kpyz... , s. 40).
180
T. Krzemień, Zatrzymać się w porę, [w:] Znajomi nieznajomi, Warszawa 1977, s. 158.
178

Przeszłość i teraźniejszość rosyjskich bardów w Polsce,
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Wśród

bliskich sobie twórców Okudżawa wymieniał obok Viiłona, Puszkina, Pastemaka- także Juliana Tuwima, o którego
poezji mówił:

Czytając niektóre wiersze Tuwima odniosłem wrażenie, iż gdyby
on ich nie napisał, ja musiałbym to uczynić. Tuwim przyjmował życie
podobnie, jak ja to czuję- na smutno i ironicznie. Takie odczucie jest
zresztą chyba dość powszechne wśród poetów, czyli ludzi [... ], którzy
dotkliwie odczuwają niedoskonałości otaczającego świata 181 •

Wyjątkowe

znaczenie dla Okudżawowskiego pojmowania
Polski i jej specyfiki miały jednak jego wizyty, kontakty osobiste i przyjaźnie, spośród których liczne polskie wątki znalazły - bezpośrednie odzwierciedlenie w twórczości poety. Jedną
z takich przyjaźni -bodaj najbardziej owocną- była znajomość z Agnieszką Osiecką, z którą zetknął się podczas pobytu
w Polsce wraz z 34-osobową grupą pisarzy w 1964 r. Jeden z
uczestników tej wizyty, pisarz i publicysta Georgij Władimow, w
wywiadzie dla "Rzeczypospolitej" wspomina: "Ja trzymałem się
z Okudżawą, Borysem Bałterem, autorem książki Do widzenia
chłopcy, i Władimirem Ogniewem, krytykiem. Trzy dni spędzi
liśmy w Warszawie, trzy w Krakowie, dzień, dwa w Zakopanem
182
[ • •• ] "
• Wtedy to właśnie zrodził się u Okudżawy pomysł napisania pieśni llpoUfaHue c lloflbmeu (Pożegnanie Polski, przeł.
W. Dąbrowski; Pożegnanie z Polską, przeł. T. Lubelski, 1966).
Jak wspomina dalej Władimow: "Siedzieliśmy obok pomnika
Adama Mickiewicza, piliśmy kawę przy stolikach i Agnieszka
opowiedziała mu historię trębacza. On na to, że chciałby o tym
napisać. Za pół roku, zdaje się, powstała ta piosenka" 183 • I rzeczywiście ostatnia strofa Pożegnania z Polską to niemalże
żywy obraz tamtych chwil:
181
I. Szenfeld,
1987, s. 8.

Wstęp,

[w:] B.

Okudżawa,

Poezje wybrane, Warszawa

182
Zapłacić Rosją za Rosję. Z Gieorgijem Władimowem rozmawiali
G. Przebinda, J. Świeży, "Rzeczpospolita" z dn. 24.04.1999, cyt. wg: www.
rzeczpospolita. pi.
183
lbidem.
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Ha.LI. KpaKosoM y611Tbiii Tpy6aq Tpy611T 6eccMeHHO,
mo6osb ero 6e3MepHa, c11rHan Tpesorl1 q11cT.
Mbi WKOJibHI1KI1, AmewKa. M cKopo nepeMeHa.
J1 qbH-TO pa.LI.110Jia Ha11rpbiBaeT TBI1CT.

Cały utwór w swym tonie nawiązuje do nastroju rozmowy,
dedykacja zaś oraz bezpośredni zwrot do Osieckiej świadczyć
może o tym, iż to ona właśnie natchnęła poetę do utrwalenia
obrazów wykraczających daleko poza ramy zwykłych reminiscencji krakowskich, do refleksji nad wspólną historią i losem
narodów polskiego i rosyjskiego:

Moi CBH3aHbi, nOJIHKH 184 , .LI.aBHO O.LI.HOH cy.LI.o60io
s nporu:aHbe, 11 B nporu:eHhe, 11 B cMexe, H B cJie3ax
(l.J:HA, 202)

Kolejne wersy niosą rozważania o "wspólnocie walki o
szeroko rozumianą wolność, rodzącą rycerski gest sięgania po
szablę" 1 8 5 , a przy tym- jak zauważa Siergiej Wdowin: "idea
słowiańskiej wspólnoty i solidarności, »naszej i waszej wolności« zostaje zintensyfikowana przez obrazowość Słowa o wyprawie Igora oraz fakt osobistej biografii autora" 186 :
[ ... ]
KOr.LI.a Tpy6aq Ha.LI. KpaKosoM B03HOCHTCH c Tpy6oiO,
xsaTaiOCb H 3a ca6mo c Ha.LI.e)l(.lJ.OIO B ma3ax.
floTepTbie KOCTIOMbl CH.LI.HT Ha HaC npHJIHqHO,
11 nnaqyT HaWH cecTpbi, KaK 5IpocnaBHbi, scJie.LI.,
KOr.LI.a llO.Ll. Kp11K rapMOHHK YXO.LI.11M Mbl np11BhlqHo
cpa)l(aTbCH 3a cso6o.LI.y s csoH ceMHa.LI.uaTh neT.
(Y:HA, 202)

W tym miejscujako wariant również pojawia się imię Osieckiej .
Bułat Okudżawa wczoraj i dziś, [w:] Sylwetki
współczesnych pisarzy rosyjskich, Katowice 1994, s. l 02.
186
C.B. B.LI.OBI1H, Ilo!lbCKue Momu6bl 6 no33UU 0KyOJICa6bl, BblCOLfKOZO,
Fa!lul.ła, [w:] 0KyOJICa6a. Ilpo6!leMbl no3muKu u meKcmoflozuu, flp11JIO)l(eHI1e
K VI BomycKy aJibMaHaxa Mup BblCOlfKozo: 11cc!leOo6aHuR u Atamepua!lbl,
cocT. A .E . Kpomos, pe.LI.. M.A. CoKoJiosa, Moskwa 2002, s. 16.
184
185

J. Szymak-Reiferowa,
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Utwór ten równocześnie niesie pewne spóźnione usprawiedliwienie kierowane do całego narodu polskiego, prośbę o wybaczenie za rozczarowania, jakich przysporzył Polakom ojczysty
kraj poety, burząc iluzję słowiańskiej jedności:
Oporny y sac npolll,eHbjf 3a paHHee npolll,aHE>e,
3a .nonroe MOJI'IaHE>e, 3a n03.UHHe cnosa,
HaM BpeMjf no.napHno nycTE>Ie o6elll,aHE>jf,
OT HHX y Hac, ArHernKa, Kpy)l(HTCjf ronosa.
(4HA, 202)

Słusznie

zatem konkluduje Wdo win, iż już sam tytuł Pożegnania z Polską wyznacza tonację całego utworu - skrytego
smutku i złudnej nadziei. Jego specyfikę określają motywy winy
i przebaczenia, którym towarzyszy- mimo wszystko dominują
cy- motyw oczekiwania przemian i wiara w wyzwolenie. Nadzieja na demokratyczne przemiany zostaje wyrażona najpełniej
w ostatniej cytowanej już strofie -twist jako taniec i rytm mło
dych jest w tym kontekście nieprzypadkowy, gdyż symbolizuje nadzieje pokładane w zorientowanym prozachodnio młodym
pokoleniu 187 .
Warto przypomnieć, iż pierwsze wizyty Okudżawy w naszym
kraju przypadły na czasy zwalczania przez władze PRL-owskie
wszelkich tendencji opozycyjnych w kulturze polskiej oraz prób
ideologicznego podporządkowania artystów i prasy literackospołecznej. Pierwszym symptomem tych działań w latach sześć
dziesiątych była likwidacja w roku 1962 Klubu Krzywego Koła,
który po zamknięciu tygodnika "Po prostu" odgrywał ważną rolę
w kręgach warstw intelektualnych, jak również rozwiązanie literackiej grupy "Przedmieście", której członków (m.in. Jana Józefa
Lipskiego, Aleksandra Małachowskiego i Jerzego Komackiego)
poddano represjom. Rok później (1963) władze PRL zlikwidowały dwa warszawskie tygodniki literacko-społeczne - "Przegląd Kulturalny" i "Nową Kulturę", powołując w zamian tygo187

190

Zob. : ibidem, s. 15-16.

dnik "Kultura", co

było

chwytem jawnie demonstracyjnym w
od lat paryskiej "Kultury". Rok 1964
natomiast zaznaczył się w kulturze polskiej za sprawą tzw. "Listu
34", będącego protestem pisarzy i naukowców przeciwko prowadzonej w kraju polityce społeczno-kulturalnej (wystąpienie
dotyczyło m.in. ograniczania swobód politycznych, zmniejszania nakładów książek i czasopism oraz ingerencji cenzury) 188 •
Do utworu Pożegnanie z Polską nawiąże Okudżawa po
trzydziestu latach w wierszu ***Iloeepb MHe, AzHewxa, zpRoym
nepeMeHbl ... (***Uwierz Agnieszko, nadchodzą zmiany .. . ), stanowiącym łatwą do uchwycenia kontynuację dialogu sprzed lat.
Jednak w wierszu tym dawnemu zapałowi do walki i nadziei na
lepszą przyszłość - mimo iż poniekąd spełnionej - towarzyszy nuta nostalgii za mijającym czasem, poczucie bliskości i nieuchronności końca, niedosyt życia i rozczarowanie bolesnym
faktem, iż trzeba będzie odejść właśnie wtedy, kiedy należałoby
kontekście wychodzącej

zacząć żyć naprawdę:
Iloaeph MHe, ArHelllKa, rp.si.LlYT nepeMeHhi. ..
TaK H Han.Hcan Te6e B npe:>KHHe .LlHH .

.5I 3HaJI H TOf)la,
JIHlllh

PY'~KY

'ITO OHH HenpeMeHHhi,

CBOIO Tbl )lO HHX )lOTHHH .

A ecnH He TaK, )lJIH ąero :>K Mhi cropaeM?
TaK, 3Ha'IHT, CBeplllHTCH BCe TO, 'ITO XOTHM?
.lJ:a, BCe COBeplllHTCH, 'łefO Mhl :>KeJiaeM,
OHO COBeplllHTCH, )la Mhl yneTHM.
(qHA,

530)

Znajomość Okudżawy

z Osiecką zaowocowała nie tylko
poetyckimi dedykacjami, ale także wspólnymi przedsięwzięcia
mi. Należy do nich m.in. spektakl Apetyt na czereśnie ze słowami
Osieckiej i muzyką Okudżawy, który był również autorem przekładu piosenek przedstawienia na język rosyjski. Rosyjska premiera sztuki odbyła się w 1969 r. w Moskwie. Osiecka tak wspo188

R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991,

Warszawa

1992,

s. 98-101.
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minała

to wydarzenie: "Na

premierę przyszły tłumy,

wszyscy

jak brylant, flirtowałam, pływałam,
dumna jak paw" 189 • Sztuka odniosła ogromny
sukces, a o jej emocjonalnym znaczeniu dla poetki może świad
czyć fakt, iż Osiecka na kilka dni przed śmiercią nagrała się na
swoją automatyczną sekretarkę, nucąc fragment jednej z piosenek spektaklu, pt. Ach, panie, panowie 190 •
W wierszu Pożegnanie z Polską Okudżawa już w latach
sześćdziesiątych wyrażał nadzieję i oczekiwanie na przemiany,
jakie później zaszły w Związku Radzieckim, a co za tym idzie
- w Polsce i innych krajach tzw. obozu socjalistycznego. W innym wierszu z tego okresu, zatytułowanym JlymeUlecmeue no
HO'-łHOU BapUlaee 6 opoJICKQX (Przejażdżka dorożką przez wieczorną Warszawę, przeł. W. Dąbrowski, 1967), poeta ujawnia
epizod katyński, z oczywistych względów wpisując demaskatorskie wersy w z pozoru niewinny liryczny pejzaż nocnej Warszawy oglądanej z dorożki:
mnie

ściskali, śnieg świecił

piłam, chodziłam

[ ... ]
TpHcyTCH ,ll.pO:>KKH. Ho% nJihiBeT. 0T6yrneBan B BaprnaBe non,LJ.eHh.
0Ha nponHTaHa mo6oBhiO H MyKaMH o6o:>K:>KeHa,
KaK BeTOliKa B Jla3eHKaX Ta, KOTOpyiO H HhiHlle llO,li.IDUI,
KaK 3HrMyHTa noKJIOH HeJIOBKHH, KaK naHH CTPaHHaH O,LJ.Ha.
3a6hiThiH bOrOM H JIIO,ll.hMH, CllHT oqmuep B KOH<J?e,ll.epaTKe.
Ha,LJ. HHM lllYMHT Jieca liY:>KHe, liY:>KaH nnemeTCH peKa.
DpoH:,LJ.yT I-Ie,LJ.onme BeKa - HanHrnyT lllKOJihHHKH s TeTpa,LJ.Ke
npo BCe, liTO HaM He ll03BOJIHeT llHCaTh ,ll.pO:>KaiUaH pyKa.

[ .. .]
TpHcyTCH ,ll.pO:>KKH. Ho% nnhiBeT. .5I e,LJ.y KpaKOBCKHM Ope,LJ.MeCTheM .
.5I 3aXO:>KY BO MpaK KaBHpHH, r,LJ.e naHH CTpaHHaH noeT,
r,LJ.e MaK llepBOHHhiH BHOBh UBeTeT y:>Ke HHOH JII06BH npe,LJ.BeCTheM.
(ąHA,

233-234)

Warto przybliżyć· genezę powstania tego wiersza, o której
we wspomnieniach J. Trusznowicz:

pisał

189
190

192

Inf. za: http://free.art.pl,
Ibidem.

przygotował:

M. Jakubowski.

Kiedy Okudżawie udało się wreszcie wyrwać do Warszawy, od
razu zapoznał się z Kuroniem, Modzelewskim i innymi opozycjonistami, wiele się od nich dowiedział, w tym także o mordzie dokonanym
przez czekistów na polskich oficerach w Katyniu. Zażądał od Szenfelda,
żeby ten opowiedział mu wszystko, co wie na ten temat i - wstrząś
nięty tej samej nocy napisał Przejażdżkę dorożką przez wieczorną
Warszawę, gdzie prawdopodobnie po raz pierwszy w naszym kraju,
oczywiście nie wprost, ale wystarczająco zrozumiale dla tych, którzy
przywykli czytać między wierszami, było napisane o tej zbrodni ... 191 •

Mimo iż Okudżawa nigdy nie określał siebie jako rewoluczy dysydenta bądź opozycjonistę, zdecydowanie angażował się jednak w problemy swoich czasów, znany był także z
poparcia dla polskich kół dysydenckich, co również znalazło wyraz w jego twórczości, m.in. w wierszu *** lliecmuoecamHuKu
BapwaBbl (***0, sześćdziesiątych lat Warszawy ... , przeł.
A. Mandalian), który Wdo win określa mianem "apologii polskich dysydentów". W utworze tym poeta zwraca się do czwórki
polskich działaczy związanych z opozycją- Kuronia, Michnika, Dąbrowskiego, Woroszylskiego, w patetycznytn tonie podkreślając ich bezinteresowną ofiarność i zaangażowanie w walkę
dla ogólnonarodowego dobra:
cjonistę

WecTH.uec.s~THHKH BaprnaBhi,
qTO Bac 3a6oTHno Bcer.ua?
He npH3paK 3naTa HnH cnaBhi,
A 6onh po.UHMoro meJ.ua.

H He no Bone %eH-TO 6apcKoił
3anOMHHanH KTO KaK MOf
H .51n:Ka 6apHTOH 6yHTapcKHH,
H BHKTOpa TPeBO)KHbiH cnor.
H B KpyroBepTH TOH 6e36pe)KHOH
BHHManH Bce HanepeąeT,
qTo BHTOnh.ll BhiMOnBHT c Ha,lle)K)loH,
qTO A)laM llbinKO H3peąeT.

(Pbw, 238)

191

.51. TpyrnHosHą, Bcno.MUHaR o 6cmpe11ax c 0Kyo:JłCa6ou, «IloceB)) 1997,

N!! 5, s. 31-33 (za: C.B. B.uoBHH, op. cit., s. 17).
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Nader ciekawą uwagę dotyczącą tego utworu znajdujemy
ponownie u W dowina, który dostrzega w nim związki z rozdziałem X, "dekabrystowskim", Eugeniusza Oniegina Puszkina.
Oprócz czterostopowego jambu i wielu ekwiwalentów leksykalnych jego zainteresowanie zwraca łącząca oba teksty "romantycznie wzniosła atmosfera tajnych stowarzyszeń szlacheckich
i zgromadzeń polskiej wolnomyślnej inteligencji", "podobień
stwo tła emocjonalnego" oraz wspólna idea walki o swobody
obywatelskie 192 •
Warto również pokusić się o dygresję na temat polityki
władz PRL, tym razem w drugiej połowie lat sześćdziesiątych,
przynajmniej w kwestiach dotyczących działaczy wymienionych
w wierszu Okudżawy. W marcu 1965 r. dwaj młodzieżowi działacze ZMS- Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, ogłosili "List
otwarty" do działaczy partyjnych i młodzieży ZMS, postulując
w nim m.in. samorządność rad robotniczych, wielopartyjność
oraz wolność prasy. W wyniku tego wystąpienia odbyły się procesy, zakończone wyrokami 3 lat więzienia dla Kuronia oraz 3,5
dla Modzelewskiego. Rok później (1966), po usunięciu z PZPR
profesora Leszka Kołakowskiego i Krzysztofa Pomiana, literaci
ponownie wystąpili do władz PZPR z listem. W obronie relegowanych z szeregów partyjnych podpisało się 19 osób, w tym Witold Dąbrowski i Wiktor Woroszylski. Natomiast w lutym 1967 r.
przeciwko studentowi Adamowi Michnikowi zostało wytoczone
na uniwersytecie postępowanie dyscyplinarne w związku z jego
wypowiedziami politycznymi. W głośnej "sprawie Michnika"
ponad tysiąc studentów i stu pięćdziesięciu pracowników naukowych wystąpiło do rektora UW z prośbą o umorzenie sprawyl 93 .
Z Wiktorem Woroszylskim, tłumaczem i popularyzatorem
poezji Okudżawy w Polsce, również łączyły rosyjskiego poe-

192
193

194

Zob.: C.B. B.noBHH, op. cit., s. 19-20.
Zob.: R. Matuszewski, op. cit., s. 102-103.

tę więzi wykraczające

poza schemat poeta- tłumacz. W swej
ostatniej książce Moi Moskale Woroszylski tak opisuje znajomość z Okudżawą:

Poznałem Bułata podczas któregoś z jego pobytów w Warszawie
w latach sześćdziesiątych, wtedy też powstały pierwsze moje tłumacze
nia, a w grudniu 1970 roku odbył się niezapomniany koncert w naszym
mieszkaniu na Żoliborzu - dla kilkudziesięciu przyjaciół: literatów,
aktorów STS-u, świeżo wypuszczonych z pomarcowych więzień studentów, a była też z nami starsza pani, towarzyszka przejść obozowych
matki Bułata, Celina Budzyńska [.. .].Zapraszając gości, nie korzystalic śmy z telefonów, żeby nie alarmować esbecji, i to się udało- nie było
wokół domu niepożądanych obserwatorów, jak w innych podobnych
sytuacjach, ani nikogo nie wzywano potem na uciążliwe rozmowy. Na
taśmie[ ... ] zachował się młody głos Okudżawy, chóralny śmiech przy
piosence o panu Gąsce, w przerwach gwar i fragmenty rozmów... Chyba
wtedy oraz parę dni później podczas wyprawy w Góry Świętokrzyskie
[... ] pękły między nami(obydwoma jakoś tam nieśmiałymi) ostatnie
lody. A wiesz- powiedział Bułat, kiedy odwiedziliśmy go w Moskwie
w sierpniu 1994 roku- że to trzydziestolecie naszej znajomości? 194 •

Trzeba dodać, że Woroszylski, debiutujący (1949) jako żar
liwy propagator ideologii komunistycznej, wydalony z partii po
sprawie Kołakowskiego ( 1966), został z czasem współtwórcą
drugiego obiegu wydawniczego (1976), był internowany w okresie stanu wojennego, by wreszcie stać się jednym z najlepszych
w naszym kraju znawców i propagatorów literatury rosyjskiej
o wymowie antystalinowskiej i antykomunistycznej 195 •
Innemu tłumaczowi i miłośnikowi swojej poezji Andrzejowi Mandalianowi autor Pożegnania z Polską zadedykował
z kolei wiersz ***Jlo Iloflbwe e.JZOttKu 6ezym. Hao Iloflbweu
nmUl/bZ npollemaTom ... (***Przez Polskę las choinek pędzi ... ,
przeł. W. Woroszylski), w którym narodowy wątek historyczny
przeplata się z motywem zwykłej przyjaźni międzyludzkiej, nie194

W. Woroszylski, Moi Moskale, "Rzeczpospolita" z dn. 14.06.1997, cyt.
wg: http://arch.rp.pl.
195
Zob.: R. Matuszewski, op. cit., s. 305.
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stety- przyjaźni uwarunkowanej i ograniczanej przez

aktualną

sytuację polityczną:
no ilOJlbllle enOLIKH 6eryT. Ha,ll. ilOJibllleH OTHU.bl nponeTałOT.
BH.li.Hhi 3a,ll.yMLIHBbie Jmua H rony6hie He6eca.
11 CHOBa CBO,li.HT HaC CY.ll.h6a, H 3TH BCTpeLIH o6elU,ałOT
Jli060Bb H CJie3bi, H Ha,ll.e)l(,ll.bl, H He3CMHbiC Liy,ll.eCa.
Kor,ll.a 6bi rp.smyn 51pKHH CBCT, LfT06 )l(HTb HaM B H,li.CaJibHOM MHpe
Cpe,li.H HeTOOTaHHOH npHpO.ll.bl, He 3Ha51 ropeLIH pa31IyK!. ..
A TYT XOT.H 6hi TaK, MOH .ll.pyr, B TBOeH npOKYpeHHOH KBaPTHpe,
B TBOHX BH,ll.aBIIlHX BH,ll.bl Kpecnax corpe110 6 HaC OO)l(aTbC pyK.
He 6y.ll.eM nnaKaTb o 6b1JIOM . DycKaii Bce TaK- H JTO ,ll.eno.
YcneTb 6hl cep,ll.ueM no,ll.eJIHTbC.H, nocne,li.HHH cHer cMeCTH c KpbiJihlJ.a ...
Do ilOJibiiie eJIOLfKH 6erYT, H, 3HaLIHT, ilOJibCKa He CrHHeJia,
a eCJIH ilOJibCKa HC CrHHeJia - elU,e ,ll.aJieqe ,li.O KOHU,a.

(Pbw, 236)

W kręgu tej samej tematyki pozostaje też- choć w sposób
inny utwór Okudżawy, CmapuHHa5l cmyoeHllecKafl
nec1m (Stara pieśń studencka, przeł. W. Dąbrowski; Piosenka
studencka, przeł. Z. Fedecki, 1967), na którego temat w wypowiedzi dla "Tygodnika Solidarność" poeta wyznał: "Z Solidarnością skojarzona jest, jak wiadomo, moja Stara pieśń studencka: "Hej przyjacielu podaj dłoń, bo pojedynczo nas wytłuką. .. "
(przekład Z. Fedeckiego). Wykonywałem w Rosji ten utwór aż
za często- prawie go "zajeździłem". Ale chciałem, żeby moi
rodacy też potrafili się- jakwy-jednoczyć [... ] 196 :
pośredni-

Bo3bMeMC.H 3a pyKH, .li.PY3h.H,
4T06 He nponaCTb OOO,li.HHOLIKC.
(4HA, 226)

Spośród licznych Polaków, wymienić należy także Daniela Olbrychskiego- bliskiego przyjaciela poety, która to postać
posłużyła do ukazania polsko-rosyjskich antagonizmów, zro-

Powiedzieli o Solidarności - Bułat Okudżawa, "Tygodnik Solidar1992, nr 24 (wg: www. pai . pl/solidamość/pl).
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ność"

196

dzonych przez wieki, lecz wciąż funkcjonujących i żywotnych
w narodzie. Genezę wiersza, zatytułowanego MHeHue naHa
Onb6pbzxcKozo (Mówi pan Olbrychski, przeł. W. Woroszylski),
wyjaśnia sam aktor:

"*

Kk<!'ji, <t,<!'j m\nkm \\~'L\~\\~ Rw~)\ Wf*\a\\'U, 2a))'j\i\11\) m11)~,
w jakim języku gotów jestem odpowiadać. Powiedziałem, że po rosyjsku, co- ze względu na historię polsko-rosyjskich stosunków- przyjęto z pewnym zaskoczeniem. Odpowiedziałem wówczas, że przecież
język niczemu nie jest winien. I to była również lekcja wyniesiona
z poezji Okudżawy. Zresztą później Bułat napisał o tym wiersz 197 :
513hiK He BHHOBaT, - 3aMeTHJI naH 0Jih6phiXCKHH, BCe C03,L{aeT ero HCTIOBTOpHMhiH JIHK:
6a3apHOH 60JITOBHH 06CCBKH H Orph13KH,
H .LJ:PY)ł(CCKHH 6y6HC)ł(, H CTpOKH BC'łHhiX KHHr.
CJIHBaiOTc.sr B o.nHo CliOBa H no.nroJIOCKH,
H He B 'łeM ynpeKaTh BaprnaBy H MocKBy.. .
BHHOBCH He .s13hiK - a TIO,L{JihiH .LJ:YX XOJIOTICKHH BaprnaBCKHH JIH, MOCKOBCKHH - B OTpaBJICHHOM M03ry.
Kor.na oroHh Bpa)ł(,L{hi 6e3)ł(aJIOCTHei1 H Kpyąe,
H HO)ł( .LJ:pO)ł(HT B pyKe, H B npope3h CMOTpHT ma3,
npH 'łeM )KC 3,L{CCh .si3hiK, BCJIHKHH H MOfY'łHH,
BMCCTHJIHW:C JII06BH H ,[{0 H TIOCJIC Hac?
(Pbw, 240)

Epizod ten - mimo iż jako jedyny utrwalony w formie
poetyckiej 198 - stanowi tylko jeden z licznych wątków przyjaź
ni, o której Olbrychski mówi:
197

S. Popowski, Poezja Bułata

wróciła

na Arbat, "Rzeczpospolita" z dn.

11.06.2001 (wg: http://arch.rp.pl).
198
Co interesujące, Olbrychski wykorzystał ten wiersz w polemice na ła
mach "Polityki" z Ludwikiem Stommą. W odpowiedzi na felieton zamieszczony w rubryce "W polskim kinie", Olbrychski stwierdza:"[ ... ] nie mianowałem
się, jak piszesz, specjalistą od stosunków polsko-rosyjskich. To sami Rosjanie
w mediach lub w poezji (np. Bułat Okudżawa ))Jazyk niczemu nie winowat,
kak skazał Pan Daniel«) cytują moje [... ] wypowiedzi na temat polityki i nastrojów w państwie, które niestety może mieć poważny wpływ na losy nie tylko
naszej ojczyzny" (D. Olbrychski, Błazen do błazna. W odpowiedzi Stommie,
"Polityka" 200 l, nr 11; wg: polityka.onet.pl).
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Na

Okudżawie,

przynajmniej w moim liceum Stefana Batorego,
nie tylko języka rosyjskiego, który wówczas- ze zrozumiałych względów - niezbyt lubiliśmy, ale także rosyjskiej poezji
i jej melodyki. Z taśm magnetofonowych, ze zdartych płyt uczyliśmy
się na pamięć słów, często je przekręcając, ale na obozie, przy ognisku
potrafiliśmy chórem zaśpiewać Wybaczcie piechocie. Potem [... ] poznałem Okudżawę osobiście, dzięki Agnieszce Osieckiej, podczas jego
pierwszego koncertu w Polsce. I od tej pory spotykaliśmy się często
-zawsze, kiedy tylko przyjeżdżałem do Moskwy, lub przy okazji koncertów Bułata w Polsce. Raz tylko spotkaliśmy się w Paryżu. Ważne
jest co innego: na Okudżawie [... ] wychowało się kilka pokoleń Polaków. Potem dołączył jeszcze do tego Władimir Wysocki, ale Bułat[ ... ]
był pierwszy. Był dla mnie, jak starszy brat. Obaj natomiast byli czymś
w rodzaju duchowego, intelektualnego pomostu łączącego nasze dwa
- wielokroć zwaśnione, doświadczone przez historię i komunizm,
a przez to i często nielubiące się- narody 199 •
uczyliśmy się

Podczas jednego z pobytów w Polsce Okudżawa wyznał:
Polska stanowi dla mnie sprawę znacznie istotniejszą. Tragizm
jej historii jest mi szczególnie, osobiście bliski. I przezwyciężanie tego
tragizmu, niepodległość, niezależność, duma polskiego ducha, owe pochylanie się nad każdą pamiątką przeszłości, przywiązanie do własnej,
narodowej kultury i historii [... ]2 00 •
Przywołane utwory choć nie w pełni wyczerpują interesują
nas problematykę, z pewnością dowodzą prawdziwości tych
słów oraz faktu, iż Okudżawa doskonale rozumiał i znał tematykę polską. Świadczy o tym również inna wypowiedź, którą uznał
za swego rodzaju autopochwałę:
cą

Jesteście różni. Ale Polskę, pochlebiam sobie, znam i rozumiem.
Jest taka ... jak prawdziwy człowiek. Z cierpieniem, z wadami, z kompleksami. Wspaniała. I biedna, i dumna, i tragiczna, i nostalgiczna,
i dowcipna, i serdeczna i - przede wszystkim - ironiczna201 •

199
200
201

198

S. Popowski, op. cit.
I. Szenfeld, op. cit., s. 9.
T. Krzemień, op. cit., s. 159.

Może właśnie dlatego, jak powiedziała w wywiadzie dla
"Echa Moskwy" Olga Okudżawa 202 :
Bułat zawsze kochał Polskę . I nawet żartował, że jeśliby kiedykolwiek przyszło mu się wynosić z Rosji, to mógłby wyjechać tylko
do Polski. Okudżawa nigdy i nigdzie nie chciał wyjeżdżać, ale zawsze
powtarzał, że jeśli już, to tylko do Polski 203 •

202
Co interesujące, żona Bułata Okudżawy- Olga Arcymowicz, ma polskie korzenie, jej przodkowie osiedlili się w Rosji w XIX wieku (zob. : Dworzanin z arbackiego podwórka. Z Bułatem Okudżawą rozmawia Anna Żebrowska,
"Tu i Teraz" 1984, N2 24, s. 11).
203
Cyt. za: S. Popowski, op. cit.
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Rozdział III

Zagadnienia stylistyki

"\ "l .Jbrew krytycznym opiniom, towarzyszącym szczególnie
VV wczesnej twórczości Okudżawy, wynikającym z zało
żenia, iż teksty utworów tego poety są podporządkowane wymogom prezentacji wokalnej i w związku z tym język poetycki tego twórcy cechuje jakoby prostota (czy wręcz ubóstwo!)
środków wyrazu poetyckiego, brak dbałości o styl i poprawność
form gramatycznych oraz banał i wielosłowie, przejawiające się
w nieuzasadnionym nadużywaniu powtórzeń i służebnych części
mowy w celu odwrócenia uwagi odbiorcy od miernej zawartości
treściowej utworów 1, w niniejszym rozdziale postaramy się wykazać, iż przeciwnie- styl poetycki autora Modlitwy odznacza
się wysokim stopniem metaforyzacji, mimo pewnych dostrzegalnych dysproporcji wyborów w sferze przekształceń semantycznych- od dość utartych, skonwencjonalizowanych zestawień
do połączeń pełnych pomysłowości i oryginalności twórczej.
Kwestia języka poetyckiego Okudżawy była w znacznej
mierze rozpatrywana na przestrzeni całej rozprawy jako uzupeł
nienie rozważań interpretacyjnych, niniejszy rozdział zostanie
1
Zob. np. CT. KymreB, HueplJWl aKKOMnaue.Meuma, «Borrpochl JIHTepaTYPhi» 1968, N2 9, s. 30-39; C.C. JlecHeBCKHH, HenoBmopUMbZU JICaHp, [w:]

TBop'łecmBo Ey!lama 0KyOJICa6bl 6 KOHmeKcme K)l!lbmypbz XX BeKa. Mamepua!lbl flep60U Me:JłCOyHapoOHOU Hay'łHOU KOHc/JepeHlJUU, nOC6RUfeHHOU 75-!lemwo
co OHR poJICOeHUR Eyflama 0KyOJICa6bl. 19-21 HoR6pR 1999 2. flepeOe.JZKUHO,

Moskwa 2001, s. 81-83.
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więc poświęcony

tym tropom i figurom stylistycznym, które zaw jego poezji w sposób dominujący. Należą do nich
metafora i jej odmiana- personifikacja, a w wierszach późnych
- także tzw. figury kresu życia.
znaczyły się

l.

Metaforyzacja codzienności

Metaforyzacja dotyka niemalże wszystkich sfer realnej rzeczywistości, w której funkcjonuje podmiot liryczny- od szerokoplanowych, panoramicznych pejzaży miejskich po najdrobniejsze
~ szczegóły życia codziennego, stanowiąc jedną z konstytutywnych cech stylu poetyckiego Okudżawy, który Georgij Chazagierow łączy z pojęciem paradygmatu, rozumianego jako[... ] przypadek, kazus, jakieś zdarzenie z życia, ilustrujące myśl autora poprzez uogólnienie tegoż przypadku (w odróżnieniu od paraboli,
pojmowanej w znaczeniu przypowieści). Paradygmat - kontynuuje
badacz - przedstawia świat realny, obecny, a jego elementy nie niosą sensu symbolicznego, a jedynie uogólniający. Jest on bliski w swej
naturze temu światu, do którego odwołuje się autor. Jednak, mimo
iż parabole nie są typowe dla liryki Okudżawy, zdarza się, iż pewne
obrazy jego wierszy nabierają znaczenia symbolicznego, świat realny
przeplata się z fantastycznym, a poddane animizacji lub personifikacji
przedmioty są usytuowane w ramach realnego świata, wśród zwykłych
ludzi, wzajemnie z nimi oddziaływają2 •

Jednym z

najwcześniejszych

wierszy, w którym za pozorstylu ukryty jest głęboki sens metaforyczny,
niosący treści egzystencjalne, jest napisana w 1957 r. Piosenka
o błękitnym baloniku (IleceHKa o zo;zy6oM wapuKe, przeł. W. Woroszylski):
ną oszczędnością

IllapuK yneTeJI.
Ee yTelllaiOT, a IllapuK JieTHT.

.[(esoąKa rmaąeT:

.[(eBylliKa IIJial.JeT: )l(eHHXa BCe HeT.
Ee yrelllaioT, a IllapHK JieTHT.
2
r.r. Xa3arepoB, Ilapa6oJZa u napaOU2Ma 6 meoptJecmee BblCOlfK020,
0Kyo:JICa6bl, Ęep6aKoea, [w:] Mup BblCOlfKOzo: HccJZeooeaHuR u MamepuaJZbl,

BLm. III, T. 2, cocT. A.E. KpLIJIOB u B.<l>. ll.(ep6aKoBa, Moskwa 1999, s. 282284.
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)l{eHIUHHa nnaąeT: M}')K yrnen K JJ.pyrołi.
Ee yTernaiOT, a rnapHK JieTHT.
0Jia'łeT CTapyrnKa: MaJIO npO>KHJia ...
A rnapHK sepHyJic'ł, a OH rony6ołi.

(4HA, 16)
Wśród

krytyków i literaturoznawców istnieją znaczne rozbieżności w kwestii interpretacji tego utworu. Natalia Kiakszto
odczytuje go w sposób następujący:
baloniku, przypominającej brzmieniem
lot błękitnego balonika wypuszczonego z rąk
dziewczynki towarzyszy wszystkim etapom ludzkiego życia - od
dzieciństwa, młodości do wieku dojrzałego i starości - z ich daremnymi nadziejami na szczęście. W podtekście lirycznym pojawia się
motyw nadziei: błękitny balonik z dzieciństwa powraca jako metafora
W piosence o

błękitnym

dziecięcą wyliczankę,

wieczności 3 •

Z kolei Roman Czajkowski, interpretując obraz balonika,
wiąże go nie z życiem w ogóle, lecz raczej konkretnie z losem
kobiety:
Balonik powrócił, lecz tylko po to, aby ponownie ulecieć z rąk,
tym razem innej zagapionej dziewczynki, tylko po to, by znów z nadzieją obserwowały go dziecięce, dziewczęce, kobiece oczy ... I tak
aż do czasu, gdy znów stanie się obojętny dla zamglonego spojrzenia
starej kobiety, dożywającej kresu swych dni. Kobiety, która w końcu
zrozumiała, że szczęście istnienia tkwi w niej samej i nie ma potrzeby
gnać za nim w błękit nieba ... Jednak [ ... ] bez tego porywu kobieta
nie będzie kobietą. Zapewne dlatego, mimo smutków i nieszczęść, bólu
i udręki, kobiece oczy zawsze pozostają pełne nadziei. Dlatego powraca balonik i dopóki kobieta żyć będzie na ziemi, on ocaleje4 •

W porównaniu z tymi propozycjami interpretacyjnymi
w nowym świetle Piosenkę o błękitnym baloniku ukazuje Galina

3
H.H. IVIKWTO, 0KyiJ:JłCa6a Ey;wm, [w:] PyccKue nucame.Jlu. XX 6eK. Euo6u6!luozpacjmttecKuu c!lo6apb 6 iJ6yx ttacmRX, 'l. 2 (M-.51), peJJ.. H.H. CKaTos,

Moskwa 1998, s. 136.
4
P. 4ałiKOBCKHH, PoMallmUK !lU Ey!lam 0KyO:JłCa6a?, «JlHTeparypHoe
o603peHHe» 1988, N!! l, s. l 02.
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Bieła, uznając

za klucz do analizy tego utworu inny z wczeso incipicie ***Ax mbz, UlapuK zolly6ou
(***Ach ty, baloniku niebieski ... , 1961):
nych wierszy

Okudżawy

Ax Thi, wapHK rony6oii,
rrnaHeTa,
Mhi .n:enaeM c To6oii,
.u.n~ qero sce :no?!
rpycTHa~

'łTO

)l(

Bce speM~ Mhi TOn'łeMc~ B KposH,
a Be.[l.b Mhl MOrJIH 6hi. ..
PeKH, rronHhie mo6sH,
no Te6e TeKJIH 6hi. ..

W tekście tego wiersza -jak dowodzi rosyjska badaczka
- obraz błękitnego balonika urasta do symbolicznego znaczenia niebieskiej planety - Ziemi 5• Zbliżony pogląd prezentuje
Leonid Bieleńki, odczytując cytowany wiersz jako głos protestu
przeciwko rabunkowej polityce człowieka wobec środowiska
naturalnego oraz niszczeniu dóbr kulturalnych6 • NatomiastOleg
Kling, który zasadniczo rozpatruje obraz balonika jako jeden
z wariantów toposu drogi, niejako syntetyzuje ogół cytowanych
stwierdzeń: "[Niebieski balonik A.U.-P.] to wieloznaczny
symbol, który można odczytać zarówno jako część świata rzeczy
(dmuchany balonik), jako kulę ziemską, jak i marzenie o jakimś
innym tajemnym wymiarze bytu. Jest on także związany z ideą
(a to ważna strona każdego symbolu) nieustającego ruchu" 7 •

5
Zob.: r.A. Eena~. Ey!lam 0KyOJłCQ6Q, 6peMfl u Mbl (Bcmynume.nbHQfl
cmambfl), [w:] I>.lll. 0Ky.U.)I(asa, H36paHHble npou36eOeHUfl 6 2-x moMax, T. l,
Moskwa 1989, s. 11.
6
Zob.: JI.n. EeneHhKHH, KaK npocm, xyOOJłCHUK, 1n60U CIOJłCem. «lfe.no6eK u npupooa» 6 a6mopcKou necHe, [w:] idem, Bo3bMeMCfl 3a pyKu, opy3bfl!:
PaccKa3bl o6 a6mopcKou necHe, Moskwa 1990, s. 197.
7
O. KnHHr, « .../(QllbHflJl oopoza OQHQ me6e cyob6ou ... ». MucjJollOZeMQ
nymu 6 !lupuKe Eyllama 0KyoJłCa6bl, [w:] Eyllam 0KyoJłCa6a: ezo Kpyz, ezo 6eK.
MamepuQJlbl Brnopau Me:JICOyHapooHou HayJJHOu KOHcjJepeHLfUU 30 HOR6pR- 2
oeKa6pR 2001 z. Ilepeoe.nKuHo, Moskwa 2004, s. 98.
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Szczególne miejsce w poetyckiej przestrzeni Okudżawy, o
czym była już mowa, zajmują portrety miast. Jak zauważa Ilja
Nicziporow:
Odległe z geograficznego punktu widzenia [ .. . ],a także pod wzglę
dem tonacji i zawartości ideowej, w poezji Okudżawy [portrety miast
- A .U.-P.] znalazły swoje stałe miejsce począwszy od[ ... ] "piosenek"
końca lat pięćdziesiątych- połowy sześćdziesiątych, gdzie występują
szczególnie licznie, po wiersze lat dziewięćdziesiątych. Miasto jawi się
u Okudżawy jako skomplikowany kompleks psychologiczny, jako model wszechświata, skarbnica duchowych przeżyć bohatera lirycznego
i jemu współczesnych [ ... ]8 •

Spośród

wszystkich zarysowanych poetycko miast pierwoddaje poeta Moskwie9 , w której - jak w wierszu
zatytułowanym MocKoecKuu Mypaeeu (Moskiewska mrówka),
historyczna przeszłość znajduje kontynuację w teraźniejszości, a
ranga miasta stołecznego nie koliduje z atmosferą ,;swojskości" i
poufałości, którą odnajduje w niej podmiot liryczny :
szeństwo

He TpHJJ,UaTh neT, a TpHcTa neT HJJ,y, npeJJ,cTaBhTe Bhi,
no 3THM JJ,peBHHM nnomaJJ,.SJ:M, no rony6hiM TopuaM.
MoH: ropo.ll, HOCHT BhiCWHH 'IHH H 3BaHHe MocKBhi,
HO OH HaBCTpeqy BCeM rOCT.SIM BCerJJ,a BhiXO.ll,HT CaM.
(qHA, 40)

Jak konstatuje Nicziporow:
Bohater liryczny, odnajdujący w mieście własne odbicie ("oH TaKOM rroXO)l(HH Ha MeH51"), odczuwa radość bycia "mrówką", wtopioną
w pokrewną duchowo przestrzeń, a pojawiający się nieoczekiwanie
w zakończeniu nowy bohater (,;r.ITo TaM 3a .n.eaoąKa B pyKe HeceT KycoąeK .LI.H51?") otwiera bezkresne horyzonty poznania świata mieszkańców
miasta 10 •

8

11.:0. HH'IHnopos, llo:JmulleCKue nopmpembl zopoooe e !lupuKe Ey!la(w:] 0KyOJICa6a. flpo6JleMbl no3mUKU U meKCmOJl02UU, COCT.
A.E. Kphinos, pe.ll,. YI.A. CoKonosa, Moskwa 2002, s. 68.
9
Przypomnijmy, iż tu z kolei miejsce szczególne zajmuje obraz Arbatu,
któremu poświęcona została odrębna część niniejszej pracy.
10
11.:0. H11'I11nopos, op. cit., s. 77.

ma 0KyOJICQ6bl,
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Nieodłącznym atrybutem miasta jawi się animalistyczny
obraz tramwaju- jak dowodzi Lilia Bielska- stanowiący kontynuację "tramwajowego mitu", którego początki odnajdujemy
w twórczości rosyjski ch poetów "srebrnego wieku" 11 • Jednym
ze sztandarowych utworów Okudżawy z motywem ożywionych
tramwajów jest wiersz zatytułowany TpaMeau (Tramwaje):
MocKBa sce cTpOH.TC», ToponH.TC».

11,

BbiKaTH.B CBOH. rna3a,

TpaMBaH. KpaCHbie CTOpOH.SITC.SI,
KaK norna.n:H. -

Kor.n:a rpo3a.

[ ... ]
11 CXO,[(.SIT C peJibC.
11, CJIOBHO )l(aBOpOHKH.,
BJieTaJOT B CTapbie .[(BOpbi.
(MB,

Za

17)

pośrednictwem tytułowych

tramwajów rysuje on panoramę tętniącej życiem stolicy, metonimiczny obraz jej mieszkań
ców pochłoniętych powszednią krzątaniną. Dzięki porównaniu
tramwajów do skowronków i koni w wierszu tym dokonuje się
ponadto - na co zwraca uwagę Nicziporow- "integracja świa
ta będącego dziełem rąk ludzkich ze światem przyrody, która
to jedność stanowi fundament miejskich pejzaży śpiewającego
poety" 12 •
W związku z "mitem tramwaju" warto wspomnieć także
wiersz KpacHbZe lf.6embz (***Rwę kwiaty jaskrawoczerwone ... ,
1963, przeł. I. Piotrowska), gdzie tytułowe kwiaty stanowią
punkt wyjścia szeregu porównań i przekształceń metaforycznych, wśród których odnajdujemy także "wątek tramwajowy":

11
Zob.: JI.JI. EenbcKa.SI, KaK «3a6Ryou6wuucR mpaM6au» npe6pamu!lcR
6 «mpaM6au-y6uuZfy», «PyccKa» pe%» 1998, N!! 2, s. 20-23.
12

11.1>.

HH.ąH.nopos,

op. cit., s. 70.
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0 3TH KpaCHhie UBeThl!

.5I HX

OT 3eMJIH OTphiBaiO.

0HH KaK KpaCHhie TpaMBaH
Cpe,n:H nOJIJ(HeBHOH cyeThl.

(Y:HA, 166)

na czerwoną barwę kwiatów, z pewJest ona uzasadniona, z jednej strony, obrazem tramwaju, któremu począwszy od datowanego na
1959 r. wiersza Tene2parjJ MOeu oyutu (Telegraf mojej duszy) towarzyszy zwykle stały epitet "czerwony" 13, z drugiej - nawiąza
niem do okrutnych czasów wojny, o czym traktują dalsze strofy
wiersza, gdzie barwa czerwona identyfikuje się tradycyjnie z kolorem krwi:
Warto

zwrócić uwagę

nością nieprzypadkową

[ ... ]
0HH npeKpaCHhi , KaK nOJIKH, OCTphl HX KpaCHhie lliThiKH,
nopDIHKH BhiCTHpaHhl K 6oiO .

Y KOMaH,n:Hpa B KyJiaKe -

UBeTOK Ha KpaCH OM CTe6eJihKe ...

OH MaiiieT HM nepe.n: co6mo .

KaąaeTCR u,BeTOK B pyKe, KaK naMRTh o )ł{HBOM 6hiKe,
KaK naMRTh O CaMOM U,BeTKe,
KaK naMRTHHK nope nOXOJ(HOH.

(Y:HA, 167)
Analizując

motyw tramwaju w XX-wiecznej poezji rosyjskiej, Bielska wnioskuje, iż "w poezji współczesnej tramwaje coraz częściej pojawiają się i są postrzegane jako znak minionych
oraz uchodzących dni" 14 • Takie ujęcie obrazu tramwaju spotykamy u Okudżawy już w latach sześćdziesiątych, w Piosence
o moskiewskim tramwaju (lleceHKa o MOCK06CKOM mpa.Meae),
której zakończenie- zdaniem Nicziporowa - za sprawą celnego porównania odzwierciedla organiczną jedność miejskiego
mikrokosmosu 15 :

13 Fakt ten odnotowuje

L. Bielska (JI.JI. oeJihCKa~ , op. cit.,
lbidem, s. 29.
15
Zob . : 11.E. HH'łHnopoB, op. cit., s. 70.

14
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s.

23).

PacKpacaseQ ,l(Ba,l(QaTbiX ro.L(OB,
n03a6biBlliHH npo CTapOCTb H paHbl,
OH H HbiH':Ie, npe,l(CTaBbTe, rOTOB
BaM CJIY)I(HTb HeycTaHHO.

[ ...]
Ho no yrrHQaM, ąepe3 MOCTLI
OH 6e)I(HT, .L(pe6e3)1(HT H KPY)I(HTCH.

H

c ropHąei1 Jia.L(OHH MocKBhi

sce COHTH He pelliHTCH.

(qHA, 102)
Dokonujące się w tym wierszu utożsamianie podmiotu lirycznego z opisywanym przez niego przeżytkiem z lat dwudziestych jest aż nader czytelne- podobnie jak wyeksploatowany
tramwaj, broniący się przed lamusem - podmiot liryczny za
wszelką cenę pragnie uniknąć rozstania z ukochanym miastem
i odejścia w niepamięć. W ten sposób tramwaje i inne symbole
przeszłości posługując się spostrzeżeniem Nicziporowa pełniąc funkcję historiotwórczą w odniesieniu do miasta, tworzą
równocześnie fundament osobistej egzystencji bohatera 16 •
Uchodzące z areny miejskiego życia (a tym samym z poezji) tramwaje - kontynuuje Bielska - "częstokroć przekazują swoje symboliczne funkcje innym środkom transportu autobusom, pociągom, metru'' 17 • Owe symptomy zmieniających
się czasów odnajdujemy w licznych wierszach Okudżawy: Jle-

ceHKa o MOCKOBCKOM Mempo (Piosenka o moskiewskim metrze),
***Kpu'-łam 3a ;zecoM 3JleKmpu'-łKU ... (***Pociqgi gwiżdżą za la-

sami ... , przeł. J. Waczków), H3 OKHa eazoHa (Z okna wagonu,

1964, przeł. A. Mandalian) i in.
Z punktu widzenia stylistyki na uwagę zasługuje utwór
oparty na "wątku autobusowym" o incipicie ***Halfe!leHHbZU
2Jla3 oouHoKozo flOCfl ... (***Wpatrzony wzrok samotnego ło
sia ... ), opowiadający z pozoru banalny, ukazany w sposób nieco

16

Zob.: ibidem.

17

n.n. EeJibCKaH, op.

cit., s. 29-30.
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żartobliwy, przypadek miłosny zakochanego w konduktorce kierowcy podmiejskiego autobusu. Mistrzowsko zarysowana w tym
wierszu przyroda (przypominająca pod względem obrazowania
"gruzińskie" wiersze poety), harmonizująca z miłosnym nastrojem bohaterów, nie tylko jest tłem rozgrywającej się historii,
ale dzięki dynamice ożywionych obrazów i bogatej metaforyce
wydaje się aktywnie w niej uczestniczyć. Ze względu na walory
stylistyczne warto zacytować ten wiersz w całości:

HaQeneHHhiM rna3 o,n;HHOKoro nocH.
Pora B cepe6pe, H KOnhiTa B poce.
A KpacHbiM aBT06yc B,n;onh ąepHoro neca,
KaK 3aHQ, no 6enoMy nynHT mocce.
illo<Pep MOno,n;yro KOH.[(yKTopmy n106HT.
Ax, TOnhKO 6 aBTo6yc .n;omen HeBpe,n;HM ...
fopfiaThlX CHOTIOB 30fl0Tble Bep6nro,n;a
ynpHMO H .n;onro maralOT 3a HHM.
WaralOT cTon6hi no-Me,n;Be)l(hH, BpacKalJKy,
.n;pyr .n;pyra Be,n;yT, KaK KOHeM, B noBo.n;ax,
H TITHlJKa KaKaH-TO, CnOBHO QHpKalJKa,
mHKapHo KaąaeTCH Ha npoBo.n;ax.
A nec pacKphiBaeT HaBcTpe'ły BopoTa,
H BeTKH na,L(OHHMH 6hłOT TIO flHQy.
KoH,n;yKTopma axaeT Ha noBopoTax:
ax, eM HenpHBhllJHO C M~HHOM B necy!
CHman noBHCaeT .n;aneKHM-.n;aneKHM.

I1 CMOTpHT npoxo)I(He H3-no.n; pyKH:
TaM KpaCHbiM aBT06yc Ha 6enoM .n;opore,
y 'łepHoro neca, y CHHeM peKH.

(lJHA, 139)

Wiersz ten, podobnie jak Moskiewska mrówka, Piosenka o
moskiewskim tramwaju czy inne portrety miast i pejzaże podmiejskie, które wyszły spod pióra Okudżawy, potwierdzają cytowanąkonkluzję Nicziporowa o zespoleniu cywilizacji i przyrody
w jego poezji. Swietłana Bojko konstatuje ponadto:
ludzie [należałoby dodać: a także atrybuty
techniki- A.U.-P.] przejmują wzajemnie swoje właści
wości. [ ... ] Żywioł personifikacji w poetyce. Uosobienia [jak również
[ ... ]

rośliny, zwierzęta,

współczesnej
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animizacja - A.U.-P.] pozwalają bez uszczerbku pogodzić urbanistyczny horyzont mieszkańca miasta z wiarą w Przyrodę jako siłę wyż
szą. Elementy pejzażu miejskiego ożywają i na tej podstawie zostają im
przyznane prawa równe dziełom naturyl 8 .
Spośród wszystkich wierszy, w których pojawiają się zmetaforyzowane obrazy środków transportu miejskiego, bodaj największą populamość zdobył utwór zatytułowany IIonHOl.[Hbnl
mponneLI6yc (Północny trolejbus, 1957, przeł. L. Lewin; Ostatni
trolejbus, przeł. A. Mandalian):
Kor.na MHe HeBMOYb nepecHJIHTb 6e.ny,
Kor.na no.ncTynaeT OTYa~Hbe,
~ B CHHHH TpOJIJiei:f6yc Ca)l(yCh Ha XO.LJ,y,
B nociie.LJ,H11i1,
CJiyYaHHhii:f.

(l.J:HA, 33)

Kolejne dwie strofy wiersza to apostrofa do trolejbusu, który
ze zwykłego, nocnego przeistacza się w "północny trolejbus", co
zapowiada jego magiczne właściwości. Równocześnie miejski
pejzaż nabiera cech krajobrazu rzecznego:
f1oJIHO'łHhiH TpOIIJiei16yc, no YIIMUe MYM,
Bepw11 no 6yJibBapaM Kpy)l(eHbe,
YT06 Bcex no.no6paTh, noTepneBWHX B uoq11
KpyweHbe,
KpyweB be.
f1oJIHO'łHhlH

TpOJIJiei16yc, MHe .LJ,Bepb OTBOp11!

5I 3HaiO, KaK B 3~6KyiO

nOJIHO'łb

TBOH nacCa)l(11pbi - MaTpOCbi TBOH np11XO.ll,~T Ha nOMOI.l(b.

(l.J:HA, 33)

W ten sposób "północny trolejbus" odgrywa rolę - cytując za W. Kleszczikową - "łodzi ratunkowej dla spóźnionych
nocnych przechodniów, a słowa »Kpyrnem>e« i »MaTpOChi« w

18

C.C. I>oi1Ko, 3a KarlllflMU JjamcKozo Kopana. Jlymu ucKaHutl Eyn ama
0Ky o:JICaebz, «Bonpocbi JIMTepaTyphm 1998, N~ 5, s. 11 .
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nietypowym otoczeniu werbalnym stanowią części składowe
konstrukcji słownej, tworzącej złożony obraz metaforyczny" 19 ,
w którym miasto staje się symbolem międzyludzkiej wspólnoty,
a ostatni trolejbus ukazany jest jako statek unoszony przez fale
codziennego życia2 0 •
Jak konkluduje Nicziporow: "W syntetycznym portrecie
Moskwy to, co zwyczajne, przeistacza się w nieziemskie i zbawienne [ ... ], ulice znajdują swoje harmonijne przedłużenie w
wyciszonej rzece" 21 • Wewnętrzny spokój odnajdują także wspierający się w milczeniu spóźnieni nocni pasażerowie - osamotnieni, zagubieni czy boleśnie doświadczeni przez życie:
OoJIHOl!HbiH TpOJIJiei16yc nJihiBeT no MocKse,
MocKsa, KaK peKa, 3anixaeT,
11 60Jib, liTO CKBOpl!OHKOM cryl!aJia B BMCKe,
CTHXaeT,
CTHXaeT..

(Y:HA, 34)

Nacechowane wodnym żywiołem obrazy miast (w szczególMoskwy), zbudowane na porównaniu ulica= rzeka, staną
się odtąd jedną z ulubionych metafor Okudżawy. Odnajdujemy
ją m.in. w populamej Piosence o Arbacie (llece!-lKa o6 Ap6ame,
1959, przeł. A. Mandalian): "Thi Tel.Jelllh, KaK peKa. CTpaHHoe
Ha3BaHHe! l H rrpo3pat.JeH accpa.TihT, KaK B peKe so.na" (4HA, 80),
czy mniej znanym późnym wierszu o incipicie ***KaK MI-le Hpaeumcfl no llflml-lUlfKOlt e Mamul-le npoe3J/Camb!... (***Jak wspaniale samochodem jechać po Piatnickiej !... ): "Kopa6miMH 113
MHHYBlllero ITJihiBYT ee ,noMa, l 6y,nTo 3TO He yn11u:a - HCTopmi
CaMa. l [ ... ) l rrepe,n 3TOM CaMOM Il5ITHHU:KOM, Cl.JaCTJIHBOM KaK
peKa" (lJHA, 461 ).
ności

19
B.H. KJieW.MKOBa, «~wepemb mo:JICe uaoo yMemb ... ». Illmpuxu K
flUH26UCmuiJecKoMy nopmpemy Ey!lama Oryó:JICa6bl, «PyccKajł pe%» 1999,

.N~

2, s. 23.
20
21
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Zob.: I1.:6.
lbidem.

HMl!Mnopos, op. cit., s.

74.

Pierwiastek wodny tworzy ogniwo także innych oryginalnych metafor autora Ostatniego trolejbusu. W tytułowym obrazie wiersza JloCJieOfłUU nupam (Ostatni pirat) rozpoznajemy
stałego bywalca dworcowego baru, amatora piwa, trwoniącego
ostatnie pieniądze. Jednak podmiot liryczny, który- jak moż
na się dmnyślać - również nie odmawiał sobie tego wieczoru,
widok "pirata" pobudza do refleksji o świecie i życiu, w jakim
dworcowy bufet staje się niejako lekarstwem na szarą codzienną
rzeczywistość. Rozmyślaniom tym towarzyszy interesujący ciąg
skojarzeniowy, zwieńczony osobliwą metaforą ludzkiego losu,
równocześnie celnie obrazującą stan uczestników suto zakrapianego spotkania:
( ... ] npOKJHIJIH 6 Mhl Halli HCXO)I(eHHhiM map
H CaMH 6hl C,ll;OXflH C TOCKH,
I<Or,na 6 He MaJIHHOBhiM 3TOT TIO)I(ap
cepe6p.smoM: :noM: cepom,
I<Or,na 6 He YJihi6KH 6y<PeTHhiX BOpOH,
He neHhe <Pa6pHąHOM Tpy6oi,
Kor.na 6 He Kaąanc.SJ. no.n HaMH neppoH,
KaK na.n:y6a Harneił cy.no6hi.

(llHA, 171-172)
Wracając

do myśli Bielskiej o postępującym deprecjacjonowaniu obrazu tramwaju w poezji na rzecz innych, bardziej
nowoczesnych środków transportu, należy zauważyć, iż wraz
ze wzrostem populamości samochodu to on właśnie przejmuje
u Okudżawy symboliczne funkcje nie tylko tramwaju, ale co
istotniejsze - także "północnego trolejbusu". Jako przykład
może służyć utwór datowany na lata osiemdziesiąte, pt. IIeceHKa
Ee1me (Piosenka dla Bełły, 1972):
MarnHHa - 3TO .neno.
Bce OCTaJihHoe - nhiJih.
BoT ,neHhrH Te6e, Eenna:
KYTIH aBTOM06HJih.
Ca,nHCh 3a pyno Ha,ne)I(HhiM,
.nopO)I(HhiH MpaK pacceM:,
JleTH Ha KpHK TpeBO)I(HhiH
cnacaTh CBOHX ,npy3eM.
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l1 B TOM 3BTOM06HJIC
06bC3.[(H UCJibiH CBCT. ..
5I ,[(aJI 6bl TC6e KpblJIMI,
.[(a y MCH~ HX HeT.
(l..IHA, 488)

W ten sposób samochód staje się tym cudownym wynalazkiem, który bez względu na czas i miejsce, a więc skuteczniej niż
"ostatni trolejbus" ratujący nocnych rozbitków, rozświetla ciemności i mrok, niosąc pomoc potrzebującym.
Analizując problematykę metaforyzacji codzienności, uwagę naszą skoncentrowaliśmy głównie na poetyckim portrecie rosyjskiej stolicy. Należy zaznaczyć, iż przytoczone przykłady to
zaledwie niewielki fragment metaforycznego obrazu Moskwy,
którą widział poeta także jako "nadziei amatorski zespół, co pod
batutą serca gra", którą zaludnił arbackimi "królami", ,jazzmanami", "kwietniowymi dyżurnymi", "wesołymi doboszami"
i którą wreszcie nakazał strzec "wartownikom dwóch serc" 22 •
Nie umniejszając pierwszeństwa, jakie niewątpliwie oddał poeta Moskwie, warto omówić przynajmniej jeden wiersz,
poświęcony północnej stolicy. Utwór o incipicie ***Heea JlempoeJ-ta, B03Jte eac - ece flb8bl ... (Ballada o Newie, 1957, przeł.
I. Piotrowska) jest intymnym miłosnym wyznaniem podmiotu lirycznego, utrzymanym w formie apostrofy do Newy, której żeń
ski pierwiastek jest odczuwalny już w tytułowym wersie utworu
dzięki personifikacji poprzez użycie przyjętego w Rosji zwrotu
grzecznościowego, zawierającego imię i patronimik (notabene
odsyłający do imienia założyciela miasta):
22
Zob.: IleceHKa o HO!łTIOU MocKee (Piosenka o nadziei, przeł. Z. Fedecki); Kopollb (Król, przeł. A. Mandalian), s. 170-173; /(:JK:a3ucmbz (Jazzmani,
przeł. J. Litwiniuk), s. 36-37; /(e:JK:ypHblU no anpemo (Kwietniowy dyżurny,
przeł. T. Lubelski), s. 218-219; Becenbzu 6apa6aHUfUK (Wesoły dobosz, przeł.
W. Dąbrowski; Piosenka o wesołym doboszu, przeł. Z. Fedecki), s. 152-155;
lfacoebze mo6eu (Wartownicy dwóch serc, przeł. T. Lubelski), s. 216-217, [w:]
B. Okudżawa, Zamek nadziei. Wiersze i pieśni, posł. J. Szymak-Reiferowa,
Kraków-Wrocław 1984, s. 224-225.
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Hesa DeTposHa, B03JIC sac -

sce Jlbl3hl.

0HH sac oxpamuoT MOJI'łammo.

5I

C ')f(CHUUiHaMH liC 6hiBaJI C'łaCTJIHBblM,

Bbl -

nepsaH.

51

'IYBCTBYIO, 'łTO --- 13bl.

(4HA, 20)

Bardzo przekonującą interpretację tego wiersza przedstawia
Nicziporow, według którego obraz Petersburga[... ] zbudowany jest na dialogicznym "wzajemnym przenikaniu", znasfer bytu: przenikaniu się współczesności i przeszłości historycznej ("imię odojcowskie" rzeki, w której "się wielcy
Jmchali"); Newy i marmurowych lwów, które "zapamiętują blask oczu"
rzeki; i wreszcie Newy oraz stanu duchowego podmiotu lirycznego.
[... ]W dialogu z miastem[ ... ], z jego "duszą" dokonuje się wewnętrz
na metamorfoza ,ja" lirycznego, zetknięcie się z tym ładunkiem miłości, który przez wiele pokoleń skierowany był na znamiona pejzażu
miejskiego"23 :
mionującym zgodność

Mbi CHOBa p.SI.D.OM. KaK H K saM npHBhiK!

51

BCMaTpHBaiOCb B BaUIHX rJia3 my6HHhl.

5I 3Hał0:

BaC BCJIHKHe JII06HJIH,

.D.a Bhl He Bbi6HpaJIH, KTO BeJIHK.

nhłsano, Bhi H.D.eTe Ha npocneKT,
He scnymHBa.SICh s THTYJihi H 3BaHhH,
a MpaMOpHbie JlhBbl H BaWHX rJia3

H .sr, 6biBano,

pbiCUOH 3a saMH

3allOMHHałOT

CBeT.

K TeM maJaM HarHych

H OTpa')f(yCh B HX OKeaHe CHHeM
TaKHM

C'łaCTJIHBbiM,

JiaCKOBbiM H CHJibHbiM ...

TaK OT'łero, cKa')f(HTe, sama rpyCTh?
DyCTb roBOp.SIT, 4TO npOWJIOe He B C'!eT.
Ho BOJIHhi Ha6eraiOT, 6eper TO'łaT,
H same nnaTbe useTa 6enoH: H04H
MHe TpeTHH BeK 3a6biTbCH He .D.aeT.

(qHA, 20-21)

Badacz akcentuje także s-ymboliczn-y obraz rzeki, która podobnie jak w Piosence o Arbacie, uosabia miarowy upływ czasu, a poczucie żywego oddechu historii rozszerza granice egzy23

H ..D.

HH'!Hnopos,

op. cit.,

s.

71.
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stencji bohatera lirycznego do skali wszechświata24 • Dokonując
zestawienia tych dwóch utworów, należałoby wspomnieć także
wiersz Moskie·wska mrówka, który do Ballady o Nervie zbliża
ją odniesienia współczesność-historia (ze wspólnym motywem
trzech stuleci) oraz intymność-wieczność.
Wśród tekstów poetyckich, ukazujących w metaforycznym
świetle otaczającą rzeczywistość, warto wyodrębnić pewną grupę utworów, które można by nazwać umownie - zresztą w nawiązaniu do tytułu jednego z późnych wierszy - "hymnem na
cześć domowego ciepła". Mamy tu na myśli TuM H y10my (Hymn
do prywatności), w którego tytule poetka Tatiana Bek dostrzega
"polemiczny oksymoron, w którego głębi zwycięża indywidualizm oraz osobowość wyjątkowego człowieka" 2 S, wskazując na
zgoła nowe ujęcie gatunku hymnu w warunkach radzieckich:
Cnasa H ąecTh caMosapy Haumx yTex!
Ho TIOM~HY H rHTapymasHyJO .n;aMy H3 scex.
nepsem~y

BoT OH - xo3~HH yJOTa,
30JIOTOM CBeTHTC~ Me,ZJ;b.
P~.n;oM - xo3~HKa, KaK 6y,n;To
snp~Mh co6HpaeTc~ cneTh.

[ ... ]
IJ,apCTByH,

X03~HH TIOKO~:

npase)lHełi

HeT HW:Iero.

(Os, 113-114)

Samowar (nierzadko obdarzony właściwościami ludzkimi)
stanowi więc w poezji Okudżawy nie tylko nieodłączny element
codziennego życia, ale przede wszystkim rękojmię spokoju, sta-

24
25

Zob.: ibidem, s. 71-72.
T. I>eK, Cmapbze :JK:aHpbl Ha HO BOM eumKe, [w:] Ey!lam 0Kyo:JK:aea: ezo

Kpyz, ezo eeK. Mamepua!lbl Bmopou Me:JK:oyHapooHou Hay•mou KoHpepeHtJUU
30 HOR6pR- 2 oeKa6pR 2001 2. JlepeOeJlKUHO, Moskwa 2004, s. 82.
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łości

i poczucia bezpieczeństwa, zażywanego wraz z bliskimi
czy przyjaciółmi w domowym zaciszu, a także antidotum na doznane krzywdy i zło 26 •
Równie istotny jest w wierszach autora H.vmnu obraz gitary,
której w tym utworze poeta powierza godność pani domu i mianuje ją damą wieczoru, wracając zapewne myślami do swych
pierwszych półoficjalnych wystąpień, pierwszych pieśni wykonywanych przy dźwiękach gitary w prywatnych mieszkaniach
przyjaciół, przed audytorium bliskich duchowo ludzi. Ten upersonifikowany obraz niesie jednak w zakończeniu także wspomnienia o zmiennych kolejach losu artysty - od bezwzględnej
krytyki po bezgraniczny entuzjaztn:
Ooił )l{e, H BCe Te6e fiy.LJ.eT:
caxap, o6'h.SJ.Th.Sl H cy.LJ.,
H npOKJI.SI.HYT Te6x JIIO)J.H,
H .LJ.O He6ec B03HecyT.

(Os, 114)

Zanim jednak Okudżawa, cieszący się masową populamoś
cią słuchaczy, został zaakceptowany przez krytykę, spotykał się
nie tylko z druzgoczącą oceną jako poeta i pieśniarz, ale nawet
z zakazem wykonywania podczas wieczorów autorskich utworów przy akompaniamencie gitary. Apogeum tych poczynań była
nagonka przeciw Okudżawie zorganizowana w prasie w 1961 r.,
która doprowadziła w rezultacie do zawieszenia wydania płyty z
piosenkami artysty, nagranymi w studiu "Melodii"27 • Echa tych
wydarzeń odnajdujemy w utworze z tamtego okresu Turnapa
(Gitara):
[ ... ]
OycKaH fiOJITaiOT, 'łTO He THfllł"'Hłhl
B )J.Ba)J.U.aTOM BeKe TBOH t.IepTbl.
Przypomnijmy, iż w podobnej roli pojawił się obraz samowara w analizowanym wcześniej wierszu lJaenumue Ha Ap6ame (Herbatka na Arbacie).
27
Zob.: Jl.A. llJHJIOB, 113 ucmopuu 3BYK03anuceu EyHama 0KyihcaBbl, [w:] «CBou no:Jmu'łeCKuu MamepuK... ». Hay'łHble 'łmeHWl, nocBRUfeHHbte
75-Jlemwo co owt poxoeHUJl EyHama 0Kyo.JK:a6bl, Moskwa 1999, s. 16.
26
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flyCTb ,Ll.pyr HC)lOJlfHH B HaC KaMeHh Kl.fHCT,
nycKaH 3aBHCTHHK CBOe KpH'IHT MOji rHTapa MCHH 06HHMCT,
HHTCJIJIHfCHTHO OHa CMOJI<tHT.
Te6e He nepaoił, Te6e He nepsoH'

npC)l.'bjłBJICH BeKOM HeJICfKHH Cl.J:eT.
MoH rHTapa, MOH cnynmK scpHbiH,
)l.3B3H XOTb )J.OJK)lh CMaXHCM CO ~CK.

(4HA, 99)

W apostrofie do upersonifikowanej gitary - powierniczki
i wiemej towarzyszki podmiotu lirycznego, odnajdujemy obok
aluzji do niełatwego losu twórców rosyjskich w XX w. także nie- ·
złomne przekonanie o tym, iż bez względu na napotykane przeszkody artysta powinien dążyć za głosem powołania. Słuszność
tej decyzji potwierdzi Okudżawa w wierszu z lat osiemdziesią
tych o incipicie ***)JaMa HOJ/CeK He 3aM.ott.um ... (***Dama nóżek nie przemoczy ... ), gdzie gitara jawi się jako niezastąpione
narzędzie warsztatu pracy śpiewającego poety, ale także jego
opora i tarcza, oddana przyjaciółka, której winien jest zarówno
wdzięczność, jak i usprawiedliwienie:
[ ...]
Tbi yKpoH' MCHji, rHTapa,
OT CMCPTCJibHOfO y.n.apa,
OT MOCKOBCKHX H3lliHX .n.ypaKOB.
nycTb MCJIO)J.Hjł npOCT3ji,
Ho, H3 cep.n.ua

BbipacTajł,

yKparnaeT HalliC peMCCJIO.
Tbl npocTH MCHjł, rHTapa,
MOJKCT, jł TC6C HC napa,
npOCTO MHC C T060łO flOBC3JIO .

(llHA, 456-457)

Metaforyzacja codzienności ujawnia się również w innych,
z pozoru mało ważnych "okruchach życia". Rytualne niemalże
znaczenie przydaje więc poeta posiłkom, co zapewne ma źródło
w tradycjach gruzińskich. Jednak o ile w wierszach o Gruzji na
planie pierwszym sytuuje się obraz wspólnego biesiadowania,
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o tyle w innych utworach uwaga podmiotu lirycznego zostaje
skupiona na samym procesie przygotowania strawy i uczestniczących w nim osobach. Przykładowo w utworze z lat osiemdziesiątych KyxHJł (Kuchnia) już od pierwszych słów spotykamy
się z zaskakującą metaforyką, jaka przepaja cały wiersz poświę
cony prostemu, codziennemu zajęciu, jakim jest przygotowanic
befsztyku:
PO)ł{,llCHhC 6mpmreKca- caMo nonme6CTso:
6pH11MIIITOBbiX KaOCJlh 6C3 CtiCTa,
a :na, KOTopa.a
OOXO)ł{a

Ha

)ł{apHT

phi)ł{ero

ero,

KOTa.

(YHA, 343)

Widok kuchni i krzątającej się po niej kobiety, przygotowującej posiłek dla gromadki dzieci, w centralnej części wiersza
nabiera dużej dynamiki i plastyczności, czemu sprzyja nagromadzenie licznych środków stylistycznych: polisyndeton, oksymoron oraz ciąg porównań i metafor:
J1 :nOT,

113 napa pO,llHBlllHJ:fcH '-łCpT,

a3hl npo ce6H OOBTOpHeT,
H

)ł{apHT,

H napHT, H JlhCT, H OClfCT,

H <J>apTyKoM ńo6 yTHpaeT.
0Ha B apOMaTbl CMOJlhl H OriUI
ce6H norpy3HTh He CTpalllHTCH,
Ił

OJlaBHO CBHTaH ee OHTepHH,

KaK po30BhiH aHren, KPY)ł{HTCH.

(Y.HA, 343)

Zamykająca zaś

wiersz strofa przynosi spowolnienie tempa,
nostalgicznemu nastrojowi podmiotu lirycznego,
w którym widok przygotowywanej potrawy obudził wspomnienia z czasów wojny - o głodzie, śmierci oraz o własnym ocaleniu:
odpowiadające

TaM sce nepeMelllaHo s coKe ero,
B npO)ł{HJlKax ero 6naropo,llHhrx:

Ił m6enh, H )ł{lł3HH MOeH TOp)ł{eCTBO,
H XpHOJlhiC

KpHKlł

fOJlO,llHbiX.

(Y.HA, 343)
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Okudżawa

obdarza znamionami poezji równ1ez mne elementy najbliższego otoczenia czy zjawiska powszednie- przypadkowego motyla z utworu ***Hemll515l 6a6ottKa eópyz 3aKpy:JICU!laCb HaiJ lla.Mnoil noRHor.mou... (***Letni motyl zawirował
nagle nad lampą północną ... , 1980) porównuje do anioła zwiastującego dobrą nowinę:
Mo)ł{eT

6biTb, :no He 6a6o'łKa sosce, a aHren He6eCHhiH,
Kpy:>KHT H Kpy:>KHT no KOMHaTe C Ha,llC:>K,llOH 'IY.llCCHOH

(4HA, 339)

starych lamp, upodobnionych do żywych
stworzeń zamieszkujących gabinet, upatruje postaci bohaterów
swoich powieści historycznych (HacmollbHble Jla.Mnbl- Stojące
lampy, 1982):

w grze

zaś świateł

06o:>KaiO HaCTOJibHhie JiaMnhl,
ymosaTbie, npolllJibiX speMeH.
KaK OHM esoM Kpymhie nanhl
yMei..QaiOT cpe.ub KHMr M TeTpa.ueH:,
nO,ll a)l(ypHOIO CCHbłO 3HaMeH,
B03Bblllla}!Cb HC nO'łCCTCH pa,llH,
KaK rycapbi Ha paH:cKOM napa.ue.

(4HA, 377)

W ostatnich dwóch dekadach twórczości, mimo dominacji
motywów choroby, starości i przemijania, nie rezygnuje poeta
z podporządkowania otaczającej rzeczywistości kanonom przenośni. Podobnie jak we wcześniejszych wierszach, z prostych
słów buduje metaforyczny obraz świata, jednak wraz ze zmianą
tematyki nowego wyrazu nabiera i metafora, ujmująca złożoność
ludzkiego istnienia z perspektywy wieku późnego. Natomiast
w tonacji tych wierszy coraz silniej odczuwalne są nastroje zwią
zane z życiowymi bilansami i rozrachunkami.
Jednym z takich wierszy jest zainspirowany pobytem
w Stanach Zjednoczonych (w związku z przebytą operacją serca) utwór o incipicie ***Jf3 BautuHzmoHa e Ha3HatteHHblU epoK ...
(***Z Waszyngtonu w wyznaczonym terminie ... ), który niesie
metaforyczne podsumowanie życia -jego ulotności i krucho218

ści,

u którego podstaw
stencji:

leżą

pytania o sens i istotę ludzkiej egzy-

4TO MOst )KH3Hh'? - - :)TH KpaCKH R OKHe .

CKOJlbKO )ł(C B IIHX napuauTou uo3MO)l\HblX,
CJlOBIIO B CTHXaX, npo6y)ł()J,CIIIIblX 130 MHC,
H 060JibCTHTCJU,JłhiX, H 6e3Ha,UC)I<JłbiX'?
liTO MOC BJ1CMSI'J- BaroH rony6oi-i ,

KpaCHbiX XOJIMOB 3a OKOliiKOM CTlJICTCHhC.
4TO MOC 6pCMSI'? -

pa:myKa C

T06oJ.i

OT OTpC'łeHmł ,AO o6peTeHMł.

(llHA, 449)

W innym z wierszy traktujących o chorobie poeta- równie daleki od dosłowności - z pewną dawką humoru przyjmuje przestrogi lekarzy, przenośnie nazywając rekonwalescencję
"słodkim lenistwem", równocześnie ciesząc się każdym nadchodzącym dniem (MHe HpaeumcR, IJmo e omOe.nbHOM ... - Podoba
mi się, że w oddzielnym ... ):
DyraiOT MCHSI, 'łTO npO,AJJHTCSI
He,noJJro rro,no6Hast: 6JJa)ł(b ...
Ho )ł(HB R, MHe cJJa,nKo ne)ł(HTCR 3a :no qero He OT)J,aUib?

(l!HA, 500)
Starość rozpatruje obecnie nie w kategoriach fizjologicznych, lecz jako "rezultat pojedynku z losem" czy "regulowanie
rachunków z samym sobą" (Ilwvmmu AlleCR AoaMoeulJa- ?amięci Alesia Adamowicza; lJHA, 544).
Nawet o rzeczach ostatecznych pisze nie wprost, lecz poszukuje dla nich szczególnych środków wyrazu poetyckiego - stosuje wysublimowaną metaforykę, odległe niekiedy porównania,
eufemizmy, aluzje czy figury kresu życia. Dlatego warto na zakończenie przywołać utwór o incipicie ***MQJluHoeKa ceucmnem
u mym JICe 3aMpem ... (***Rudzik zagwiżdże i naraz zamilknie ... ),
który w nasyconym metaforycznie obrazie przyrody ukazuje
moment przejścia między życiem i śmiercią, a równocześnie jest
hymnem opiewającym niepowtarzalną naturę każdego ludzkie-
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go istnienia. Nagromadzenie zaimków, które z pozoru mogłoby
wydawać się niedoskonałością warsztatu poetyckiego, pełni w
tym utworze konkretną funkcję - podobnie jak wprowadzenie
profetycznego obrazu ptaka ma ono na celu budowanie nastroju
tajemniczości i oczekiwania na spotkanie z nieznanym:
Mam-mosKa CBHCTHCT H TYT )KC 3aMpCT,
KaK 6y,rno SI ,lJ,OJl)I(CH 6e3 CJIOB ,lJ,Ora,lJ,aTbCSI,
'HO 3Ha~mT BCe 3TO H 'łTO MeHH )l(,lJ,eT,
Ky,lJ,a MHe H,li,TH H ąero MHe 60HTbCH.
HanpaCHbiX Ha,lJ,C)I(.lJ. ,lJ,OJiro)l(,lJ,aHHbiH KaHyH.
fiepe30BhiH JIHCT Ha nery 6pOH30BeeT.
Y)l( no3,lJ,HO. HHKTO HHKOro He 3aMeHHT...
JlHWb ,lJ,OJirOe 3XO o6opBaHHbiX CTpyH.

(l!HA, 563)

2. Personifikacja abstractum
Personifikacja jako odmiana metafory należy do reprezentatywnych środków stylistycznych poetyckiej twórczości Okudżawy,
czemu niezaprzeczalne świadectwo dały analizowane dotąd
utwory, usytuowane w różnych obszarach tematycznych. Jedną
ze sfer, w których personifikacja przejawia się w sposób najbardziej wyrazisty, jest uduchowiony obraz przyrody, mający swoje
odniesienie w poglądach panteistycznych28 • 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.).

28
Problem personifikacji przyrody dość obszernie omawia Swietłana Bojko (C.C. I>oH:Ko, Ja Kan!lRMu,l.(amcKozo KopO!lR. Ilymu ucKaHuii 5y!lama 0KyiJ./ICa6bl, «Bonpocbi JIHTeparypbi» 1998, N!! 5, s. 9-22).
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Problematyka aretologiczna została poddana analizie w rozdziale drugim niniejszej rozprawy, traktującym o n1otywach sakralnych, w związku z czym aspekt cnót nie będzie przedn1iotem
dalszych rozważań. W rozdziale tym również zasygnalizowano,
iż sięganie przez poetę po uosobione obrazy 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 29 •
Zarówno w monoteistycznym chrześcijaństwie, jak i w politeistycznych panteonach zarówno greckim, jak i rzymskim, tj. religiach teizmu personalistycznego, Bóg ma charakter osobowy,jest Osobą, która wchodzi w osobowe relacje z człowiekiem" 30 •
W monoteizmie Bóg jest bytem samoistnym i transcendentnym
wobec świata, ale ingerującym w świat i wyznaczającym jego
cele. Również bogowie politeistyczni (najczęściej przybierający
postać zwierzęcą, półzwierzęcą lub ludzką) interweniują zarówno w bieg przyrody, jak i wpływają na los człowieka, na jego
miejsce w życiu społecznym 31 •
Spróbujmy ustalić, czy i w jakiej mierze wyobrażenia o Sile
Wyższej znajdują odzwierciedlenie w ujęciu natury Boga przez
Okudżawę, który- przypomnijmy deklarował w jednym
z wczesnych wierszy: "He sepiO B 6ora 11 B cy,JJ;h6y, MOJIJOCh npeKpacHoMy 11 BhiCUieMy, f npe,JJ;Ha3HaąeHhłO CBOeMy, Ha 6eJihlM
CBeT MeHH .SlBI1BllleMy... " (liHA, 206).
Personalistyczny obraz Czasu32 towarzyszył ludzkim wyobrażeniom o Sile Wyższej od zarania dziejów. Nie poszukując daMamy na myśli Boga w rozumieniu religii chrześcijańskiej.
Leksykon religioznawczy, red. M. Nowaczyk i Z. Stachowski, "Przegląd Religioznawczy" 1998, nr 1-2, s. 98.
31
Zob.: ibidem, s. 100; Leksykon ... , nr 3-4, s. 107-108.
32
Ze względu na fakt, iż mowa o uprzedmiotowionym Bogu, zarówno
w wyrazie "Czas", jak i pozostałych definiujących Go pojęciach, zasadne jest
użycie wielkich liter- niezależnie od pisowni zastosowanej przez autora wierszy.
29

30
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leko, wystarczy wspomnieć greckiego Kronosa, mylnie utożsa
mianego niekiedy z upersonifikowanym czasem - Chronosem,
który w wierzeniach ludów indoeuropejskich był sy1nbolem boskiego stworzenia Wszechświata33 • Kronosa przedstawiano jako
poważnego, starszego mężczyznę z brodą, którego głowa była
przykryta płaszczem. W mitologii rzymskiej znany był pod imieniem Saturna, uważanego za symbol nieubłaganego czasu (choć
pierwotnie był jednym z bóstw urodzaju) 34 •
W jednym z wierszy wczesnego okresu twórczości o incipicie ***LfeJloeeK cmpe.AwmcR e npocmomy. .. (***Człowiek dąży
do prostoty ... ) czas - obok Nieba i Ziemi - występuje jako
element przyrody, której częścią jest także człowiek, zajmują
cy w jej hierarchii pozycję niejako podrzędną wobec pozostałych wymienionych. O ile Niebo i Ziemia ujęte są w stosunkowo
konkretny upersonifikowany obraz "fnaBHhie ero [człowieka
- A.U.-P.] yq11Tem1- l He6o 11 3eMn~", o tyle czas ukazuje się
jedynie poprzez swoje funkcje (zresztą nader niewdzięczne), jakie spełnia w stosunku do człowieka:
BpeMj{ H3MeHj{eT ero BHelllHOCTh.
BpeMj{ ycMHpSieT ero He)I(HOCTh,
CJIOBHO ITJiaMSI CllHC.fKH Ha MOCry,
racHT Kpacory.
(MB, 148)

Zatem jako element świata przyrody, nacechowany pewnymi właściwościami 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
33

Zob.: Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa

1983, s. 150, 391; M.M. MaKOBCKHH, CpaeHume.JlbHblU cfloeapb

MufjJofloZulłe

cKou CUMBOJlUKU 6 UH00e6poneUCKUX Jl3blKaX. 06pa:J MUpa U MUpbl o6pa306,

Moskwa 1996, s. 89.
34
Zob.: J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian , Poznań 1987, s. 31, 220; EoflbUWU 3HlJUKfloneOułlecKuu c;weapb. MucjJoflOZWt, m . peJJ.. E.M. MeneTHHCKHH, Moskwa 1998, s. 299.
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może oderwać się

od przyrody, jest w nią wtopiona, jest cząst
kąjej sił ożywionych" 35 • W związku z tym czas nadał pozostaje
w sferze abstractum.
Jednak w kolejnym wierszu z tego okresu nieskończony byt,
jakim jest czas ("CH.~InH TLICHl.JH KOMC'l~ l HX CBCT l .L(aBHO HOrac"), zostaje obdarzony prawem sądzenia ludzi oraz mocą kierowania ich życiem. Za sprawą dwóch sprawczych sł-ów - "tak"
i "nie", Czas decyduje o ludzkiej karierze lub upadku, zwyci~
stwie lub klęsce, życiu lub śmierci. W ten sposób przejmuje on
funkcje Losu:
Ecn, «.na>> H «Hen>.

l1

wynr

He

BeKaMH )lJIHTCSI COOp.
Ho TOJihKO BpeMsr HM cy.nhsr,
XOTh cy.n ero
HC CKOp.

[ ... ]
OpeKpacHhi IOHhie MC'ITbi:
BCe MeTSIT B rJiaBapH,
HO BpeMSI CKa)l(eT «HeT»,
HThl
nOH)lelllh B 30JIOTapH.
Ha.ne)l()lbi HeT,

[ ... ]
Ho BpeMsr cKa)l(eT «.na»

H Thl
B03HOCHlllbCSI
B uap11.

M nopa)l(eHHH
H no6e.n
xne6HynH B hi He pa3 . ..
Ho TOJihKO BpeMsr
«)la» Hllb «HCT»
npOHJHeCeT
B CBOH ąac.

(AMA, 13-14)

35

Leksykon religioznawczy ... , nr 3-4, s. 94.
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Należy dodać, iż obraz Czasu-Losu i Czasu-Sędziego ukazany w tym wierszu znajduje odniesienie w rosyjskim folklorze - w ludowym porzekadle "BpeM» - cy,nh6a" (pol. "Czas
wszystko wyjawia") oraz w przysłowiu "He cKop Eor, .na MeToK"
(pol. ,,Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy")3\ przy tym to
ostatnie zbliża istotę Czasu do natury Bożej.
Motyw Czasu-Sędziego znajdzie kontynuację w jednym z
późniejszych wierszy o incipicie ***Moii 6pam no nepb5UH u 6yMaze... (***Bracie po piórze ... ), będącym apostrofą do anonimowego pisarza. W zakończeniu tego utworu czytamy:

[ .. .]
a KTO 113 HaC C T060H npeKpacHeH nycTh I>or H speM.H pa3pernaT.

(4HA, 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 równoznaczny, to przynajmniej równoprawny.
Boska istota Czasu przejawia się nader wyraźnie w innym
wierszu z lat osiemdziesiątych- ***lloo MapmbZHOBKoii JJczym
Kocmpbz ... (***Pod Martynowką palą ogniska ... ), w którym na
pierwszym planie sytuuje się nieprzewidywalność wyroków ferowanych przez Czas:
l1 Hery CBe)l.eHHH O TOM,
4 T o BpeMH HaM npe)l.JIO)I(HT.
(4HA, 386)

Prócz wielkiej litery w pisowni słowa "Czas", deifikacja tego
dokonuje się w utworze poprzez wprowadzenie motywów charakterystycznych dla sacrum chrześcijańskiego, takich
jak raj, piekło czy tnetaforyczna scena Sądu Ostatecznego:
pojęcia

36

Zob.: R.

Stypuła, Słownik przysłów

Warszawa 1974, s. 38, 434.
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rosyjsko-polski i polsko-rosyjski,

Ell.J,e He npoH:.nena CTC3SI
.Me)K U,[(OM U MCIK paCM,

[ .. .]
Ew:e rrpH,[(CT TOT maBHhi~i 'łac
c .useua.uu.aTbiM y.napoM,
KOr,[(a ,U06pOM nOMSIH)'T HUC
M npOKJHrHYT 3a,napoM.
Ell.J,e nosccT maRHhJH "łac
pa3JJYKOH JIC.llSIHOłO ,
KOr,[(a OCTaHyTCSI y HaC
JIMlllh KphiJibSI

Ja CnMHOIO.

(qHA, 386-387)

Jak pokazuje poprzedni utwór, obraz Czasu-Sędziego
w poezji Okudżawy często towarzyszy treściom eschatologicznym. Innym utworem podejmującym tę problematykę jest cytowany już przy okazji rozważań o sacrum wiersz o incipicie

***CMuJZyucR, 6bzcmpoe 6pe.MR ... (***Zmiłuj się, mknący czasie ... ), łączący elementy chrześcijańskie z wyobrażeniami mitycznymi. Pierwsza część wiersza jest utrzymana w konwencji
modlitwy do upersonifikowanego czasu ("CMimyiłcR, 6bic-rpoe
BpeMJl, l 6er csoił )l(eCTOKHM yMepb./ [... ] l Ey,nb MHJiocep,nHeił
H M51flie, l He oKpy)l(aM MeH51 3JIOM"; qHA, 474),jednak on okazuje się nieubłagany, wraz z Charonem prowadzi podmiot liryczny
przez rzekę zapomnienia ku bramom raju. Nie powtarzając wywodów rozdziału drugiego, należy jednak 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 37 .

37

C.C. EoiłKo, op. cit., s. 26.
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Watio odnotować także, iż obraz "pędzącego czasu" z
pietwszych wersów cytowanego utworu koresponduje z najbardziej bodaj plastycznym u poety wizerunkiem czasu, uosobionego w postaci woźnicy trzykonnego zaprzęgu, jaki odnajdujemy
w Piec~ni podróżnej (JI.opo:JICHQR necnR, 1982):
A

BpeM» TOpOmłT- B03HHU,a 6ecne':IHbiM, -

11 npoc»TC» KOHH B llOJICT.

(4HA, 373)

Jak dało się zauważyć na przykładzie Czasu i Losu, hipostazy Siły Wyższej niejednokrotnie przejmują wzajemnie swoje cechy i funkcje. Bojko tłumaczy ten fakt dążeniem poety do
uwzględnienia wszystkich istotnych odcieni znaczenia Siły Wyż
szej oraz jej określeń istniejących w języku, konkludując: "Czas
staje się synonimem Siły Wyższej w ramach materialistycznego
widzenia życia" 38 •
Kolejną interesującą nas hipostazą Boga jest Los. Jak zauważa Bojko:
[... ]słowo l o s (cy~h6a) w języku rosyjskim makiłka znaczeń. W pierwszym przypadku "los" stoi na czele szeregu synonimicznego "przeznaczenie, fatum, fortuna" [poK, <l>aryM, <l>opryHa], w drugim - "dola,
los" [~on», y~en, yąacTh]. Do określenia pozaziemskiej siły, determinującej koleje życia, także używa się słowa "los" (cy):(h6a)39 •

Przytoczone przez rosyjską badaczkę określenia charaktelos głównie w znaczeniu pasywnym, tj. jako "zespół róż
norodnych wydarzeń składających się na całokształt egzystencji
człowieka [ ... ], nie zawsze zgodnych z jego wolą, przewidywaniami i oczekiwaniami". W znaczeniu tym "los jest nieokreślo
ną tajemną mocą, siłą zewnętrzną panującą nad człowiekiem
i determinującą drogę jego życia" (w odróżnieniu od znaczenia
aktywnego, gdzie "los kształtowany jest poprzez postawę, osoryzują

38
39
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Ibidem, s. 24-25.
Ibidem, s. 21.

bowość

i powołanie człowieka") 40 • Dla naszych dociekmi nie bez
znaczenia pozostaje ewolucja tego pojęcia na przestrzeni wieków. Na podstawie mistyczno-magicznego charakteru losu[... ] ukształtowana została mitologizacja losu jako powszechnego zjawiska religijnego, jawiącego 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
[... ]41.

W mitologii greckiej i rzymskiej, do których najczęściej odwołuje się Okudżawa, Los ma przynajmniej kilka wcieleń. 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 żywota42 • Mojry wyobrażano jako "niewiasty poważne, z kądzielą w ręce, z wagą albo zwojem papirusu, na którym piszą nieomylnie słowa przeznaczenia"43 • Ich
rzymskim ekwiwalentem były Parki - Nona, Decima i Morta,
przedstawiane jako prządki. Nazywano także Tria Fata- Trzy
Przeznaczenia, gdyż uosabiały groźne Fatum44 • Ważne miejsce w
panteonie bogów zajmowała także grecka Tyche (utożsamiana z
rzymską Fortuną)- bogini losu, przede wszystkim jednak pomyślności i powodzenia45 , którą przedstawiano zwykle z rogiem
obfitości i sterem, "na znak, że jest dawczynią urodzaju, a jednocześnie kierowniczką losów ludzkich" 46 • Jednak Fortuna jako
bogini ślepego Losu i Przypadku budziła wśród Rzymian także
Leksykon religioznawczy ... , nr 3-4, s. 16.
Ibidem, s. 16-17.
42
Zob.: J. Schmidt, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice
1998, s. 205-206.
43
J. Parandowski, op. cit., s. 117.
44
Zob.: J. Schmidt, op. cit., s. 235.
45
Mała encyklopedia kultury antycznej ... , s. 268.
46
J. Parandowski, op. cit., s. 122.
40

41
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obawę, ponieważ "zależnie

od swego kaprysu mogła ofiarować
bogactwo albo biedę, władzę lub poddaństwo"47 •
W religiach monoteistycznych (m.in. w chrześcijaństwie)
miejsce bóstw kierujących 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.
Jednym z wierszy poświęconych tej tematyce jest utwór o
incipicie ***Ebzcmpo MOllooocmb npoxooum, OHu Cl.lacmllUBble
Kpaoem ... (***Szybko mija młodość, kradnąc dni szczęśliwe ... ).
W ślad za motywem uosobionej młodości rysuje poeta fatalistyczny obraz Losu, któremu jest podporządkowana ludzka pomyślność, a któremu człowiek nie jest w stanie przeciwdziałać:
śmiertelnym

qTo Ha:mal.JeHo cy,no6mo- o6H3aTenhHO cnyl.JHTCH :48
TO flH CaMOe npeKpaCHOe B OKOUlKO nOCTyl.JHTCH,
TO JIH caMoe HanpacHoe B o6bj{TMI yna,neT.
(qHA, 294)

Jednak główną funkcją Losu- co wyjawiają dwie ostatnie
strofy (w wersji wokalnej pełniące funkcję refrenu)- jest r0zstrzyganie o życiu lub śmierci człowieka:
,[(Be >KH3HH npO>KHTb He ,naHO,
.nsa clJaCTbH - 3aTeH nycTaj{.
lh .nsyx Bbma,naeT o,n:Ho TaKaH y>K npas.na npocTaj{.
KoMy npoHrpacT rpy6a
npor.uanbHbie B He6o MOTHBbi,
KOMY yn~>I6HeTCH cy,no6a,
H OH ynhi6HeTCSI Cl.JaCTflHBbiH.
(qHA, 294)

47

J. Schmidt, op. cit., s. 11 O.

Warto zwrócić uwagę na związek tego - rzec można - aforyzmu
z rosyjskim przysłowiem ludowym ,!i.eMy 6MTh, TOMY He MHHOsaTb" (pol. "Co ma być, to będzie"). R. Stypuła, op. cit. , s. 246.
48

Okudżawy

228

Jak

widać,

obraz Losu-Przeznaczenia nabiera tu cech
rzymskiej Fortuny, która zsyła ludziom przypadkowo
życie lub śmierć, ukazane metoni1nicznie jako "uśmiech losu"
i "pożegnalna melodia trąbki". Trąbka staje się więc złowiesz
czym atrybutem antropomorficznego bóstwa49 •
Jeszcze dalej posuniętą identyfikację Losu i Przypadku spotykamy w rozważaniach o śmierci w jednym z późnych wierszy
kapryśnej

Okudżawy

neceHKa Jlb6a Pa3201la (Piosenka Lwa Razgona):
flo sone cy.n~>6hi HJIH cnyąa»
» TO)I(e pacTaiO so Mme.
(qHA, 559)

Niespotykane ujęcie obrazu Losu przynosi wiersz o mcipicie ***MHe ece u3eecmuo. Jl ycma;z ece 3/·Wmb ... (***Znam
przyszłość i męczy mnie ta wiedza ... ). Zajmująca w boskim panteonie jedno z ważniejszych miejsc bogini losu ulega tu niejako
podwójnej degradacji -jako bóstwo opiekuńcze konkretnego
człowieka (pełni tu więc funkcję przypisywaną w religii chrześ
cijańskiej Aniołowi Stróżowi), okazuje się bezradna w obliczu
śmierci, a przy tym - co kłóci się z powagą tego bóstwa - zupełnie beztroska. Dodatkowo człowiek przekracza granicę niedostępną dotąd śmiertelnym, przewidując swoje przeznaczenie.
Stąd w wierszu pojawia się kontrastowe, odwracające hierarchię
zestawienie obrazu surowego, obarczonego ciężarem wiedzy
człowieka oraz wizerunku nieco żartobliwego, posługującego się
potoczną frazeologią bóstwa:
MHe sce H3BeCTHo. Jl ycnlli sce 3HaTh
H sce rrpe,nsH,neTh.
( ...]

Cy,nh6a MO», 6ecrroMOIUHa caMa,
H Byc He ,nyeT.

49

Co jest zresztą dość niepowszednie u Okudżawy, gdyż w zdecydowanej
wierszy obraz ten łączy się z motywem nadziei.

większości
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Nawet znając swoje przeznaczenie, jakim jest śmierć, czło
wiek nie jest jednak w stanie zmienić biegu wydarzeń, a tym samym nadal nie może dorównywać bóstwu. Toteż w zakończeniu
utworu pojawia się motyw nieuchronności końca, który ujmuje
poeta w oryginalną, nader plastyczną metaforę:
HeshiHOCHMO, HO He npeso3MOlJ.h
pa:myKH ma.BHOH.
0Ha CTOHT KaK CTPenolJ.HHK Ja MHOH cny>KaKa lJ.CCTHhiH H OTnpasn~eT MOH cocTaB 3CMHOH
B Tym1K He6eCHbiH.

(4HA, 453)

W wierszu O inctplCie ***Jlo30paebme MeHfl, 00p02G.Jl.'
fl pao, ttmo ocmaJicfl e JICU6blX (***Pogratuluj mi, mila, cieszę
się, że pozostałem wśród żywych ... ), analizując swoje życie,
w szczególności

zaś

ocalenie podczas wojny, podmiot liryczny
podkreśla opiekuńczą rolę Siły Wyższej, przy tym pytajna partykuła "nM", wnosząca do utworu element wątpliwości, zbliża
pojęcie Losu do chrześcijańskiej Opatrzności:
Cy.D.I>6a nH MCH~ 3al.I..l.HT.Hna, co6o10 yKpbiB OT om~!
KaKa~-TO TaHHa~ CHna BCIO >KH3Hb OXpaH~Jia MCH~.

(liHA, 383)
Okudżawa

przypisuje Losowi również swoje zasługi na niwie twórczej, co z kolei zbliża funkcje tego bóstwa do inspirującej roli odgrywanej przez Muzy. W autotematycznym utworze
zatytułowanym

IlpozynKu ppauepoea (***Pewnego dnia pięk
J. Waczków, 1982) personifikacja Losu urzeczywistnia się w obrazie "Roznosicielki darów, kluczącej się wśród
ciasnych podwórek", która w swym kaprysie obdarzyła podmiot
autorski weną i talentem50 , czego wymierny rezultat stanowi rze-

nego ... ,

przeł.

• B 6yKBaJibHOM nepeBO)J.e C HeMeQKOfO: <l>paHT, >KeHHX, a B 06bi)J.eHHOM
MHCHHe JIIOMneHa 06 HHTCnJIHfeHTHOM lJ.eJIOBCKC [przyp. B. Oku-

CMblCJIC dżawy].
50

Należy przypomnieć, iż rosyjskie słowo ».D.ap« ma dwa znaczenia:

l . dar, podarunek, prezent; 2. dar, talent,
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zdolność.

czona

powieść

odnieść

Przechadzki frajerów, której sy1nboliczny
można do całej twórczości pisarskiej Okudżawy:

tytuł

Ilo npuxoTH cy.n~>6ht - Pa3HOC4Hl~bi .napoB B npeKpaCHbiH ,lleHb MHC OTKpOBCHMT 6hiJlU.
51 Hanucan poMaH «llporynKH <Jlpałiepom>.
u <IJpaiiepa MeH11 6naro.napnnn.

[ ... ]
11 HallHC3Jl pOMaH O TUfX, 110 B HX JlłU.).e
O HaC: BC,llb BCC, MOH ,llpyr, O nac C T060ło.

(l!HA, 364-365)

Z dość przewrotnym ujęciem Losu mamy do czynienia w
jednym z cytowanych wierszy cyklu arbackiego Haonucb Ha
KaMue (Napis na kamieniu, 1982), gdzie siłą nadrzędną wobec
Losu jawi się magiczna moc moskiewskiego Arbatu. Miejsce to
nie tylko podnosi podmiot liryczny do stanu szlacheckiego, ale
dzięki temu obdarza go równocześnie władzą nad losem:
[ ... ]
11 ,llBOpSIHHH C ap6aTCKOf0 ,llBOpa,
CBOHM ,llBOpOM BBe,lleHHbiH BO .llBOp~HCTBO.

[ ... ]
Kor.na ero He eTaHeT - 5I yMpy,
llOKa OH eCTb - 5I BJiaCTeH Ha,ll cy,n;b60JO.

(l!HA, 359)

W dalszej części wiersza jednak podmiot liryczny, rozmyślając o śmierci, zwraca się o łaskę istnienia do uosobionej Fortuny:
Monsa 3a rpo6oM 4Hll.J,e cepe6pa
H scne.n 3BY4HT MY3biKOIO npeKpacHOH ...
Ho Tbi, M051 <t>opryHa, 6y.n~> .no6pa,
He BhmycKałi Moełi pyKH Hec4aCTHOH.

(l!HA, 359)

W ten sposób ukazuje się nam zależność, o której wspomina
Bojko - los l (przeznaczenie, fatum) determinuje los 2 (dola,
los).
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Przywołane

temu, iż Los-Fortuna
jako hipostaza Siły Wyższej zajmuje istotne miejsce w poetyckiej rzeczywistości Okudżawy. Poza kamuflażem literackim,
wynikającym głównie z uwarunkowań cenzury, obraz ten speł
nia w jego poezji także inną istotną funkcję, świadczącąjeśli nie
o wierze poety, to przynajmniej o ciągłym poszukiwaniu przez
niego prawdy o Bogu, w tym także o towarzyszących tym dąże
niom chwilach zwątpienia. Cytowana już Swietłana Bojko konstatuje w tej kwestii:
utwory

dają świadectwo

Słowo

"Los" i jego synonimy są dogodne z tego względu, iż trasiebie wszelkie możliwe określenia wartościujące. Los można bez ceregieli nazwać złośliwym ("llepe.n: JIHUOM
Moei1 cpopT)'Hhi 3JI06Hoit .."), a spróbuj powiedzieć tak o Bogu lub Przyrodzie! Okażesz się 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. [ ... ] Osądzanie woli Losu jest bardziej dopuszczalne aniżeli woli Bożej. [ ... ] Złorzeczenie Losowi można człowiekowi wybaczyć, ale nie bluźnierstwo 51 •
dycyjnie

dopuszczają wokół

Personifikacja realizuje się u Okudżawy nie tylko na płasz
czyźnie "materii wysokich", lecz może także służyć uosabianiu
całej palety 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
20p00CKOM caoy (w miejskim ogrodzie, przeł. T. Lubelski):
Kpyrnhi y pa.nocnt ma3a H senHKH y cTpaxa,
H miTb MOplll,HHOK Ha lfene OT rrpa3,nHCCTB H 06H,n ...

(4HA, 177)

Personifikacja radości następuje zatem dzięki aluzji do ludowego przysłowia "Y cTpaxa rna3a senHKH" (pol. "Strach ma
51
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C.C. Eoi1Ko,op. cit., s. 23-24.

wielkie oczy") 52, które zostaje rozszerzone na zasadzie kontrastu
o człon ze znaczeniem przeciwstawnym. Uczucie antonimiczne
radości personifikuje poeta w tytułowyn1 obrazie wiersza HeClłacmbe (Nieszczęście), który otwiera inspirowany biblijną wizją zagłady wizerunek Nieszczęścia przedstawionego w postaci
apokaliptycznego rycerza:
Kor)'{a 6M HccqacTbe .HDHJlOCb Ko MHe
s o6rrHqHH pbiU.apH .u.a na Kone,
rpo3.HIUeM co MHOH ne cTeCH.HTbC}I, H MOr 6hi Ha)l. HHM nOCMe}!TbC}I.
Kor.u.a 6hi Ono MOlO )I(Jł3Hb H noKoH:
nhiTarrocb pa3pynmTh )l(eJie3HOH pyKoH:
H JIHK Ero 3JIOM HCKa)l(aJIC.H, y)l( .H 6bt na.u. HHM noTernarrc.H.

(qHA, 352)

Jak dało się odczuć, z surową harmonią tego obrazu kolidują wersy zamykające kolejne strofy. Orężem człowieka przeciw
owej mrocznej sile okazuje się, z jednej strony, jego niewiedza
("Ho B TOM-TO H ,n:eno, ąTO HaM He BH,LJ:aTb, l Kor,n:a eMy Bbina,n:eT
Hac HCllbiTaTb l Ha CHny, Ha Bomo, Ha .n:omo"), z drugiej - ży
ciowy optymizm ("Henb351 6biTb no,n:Bep)l(eHHbiM CTOnb y)l( Bcepbe3 l npe,n:ąyBCTBH51M rOpbKHM HaCMerneK H cne3, B03M0)l(H0H
pa3nyKH H cMepTH ... "). 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 zakończeniu utworu
pojawia się utrzymana w scenerii wojennej scena triumfu czło
wieka nad Nieszczęściem:
HaBepno, B aM6apax .u.yrnH H B KpOBH
xpaH.HTC.H 3anachi na.u.e)l(.u. H rr106BH
(a .u.apoM OHH He )l.ałOTC.H) .
52

R.

Stypuła,

op. cit., s. 230.
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l1 BOT,

YTBCp)ł(,UaH CBOe TOp)l(eCTBO,

6bmacT, cphiBaelllh norOHhJ c

Hero ...

0TKy.Ua )!(e CHJihl 6epyTCH?

(qHA, 353)

Z kolei utwór o incipicie ***Bawe 6llazopoi>ue, zocnoJJca
pa3Jty Ka .. . (***Cóżeś ty za pani, Rozłąko, Rozłąko ... , 1967, przeł.

W. Woroszylski) przynosi zbiorowy obraz pojęć abstrakcyjnych
o charakterze osobowym. Personifikacja rozłąki, obczyzny, pomyślności i zwycięstwa realizuje się za sprawą szeregu apostrof,
które otwiera zwrot "wielmożna pani" 53 • Taki sposób tytułowania
służy nie tylko uosobieniu abstrakcji, ale dodatkowo podnosi ich
status w ocenie podmiotu lirycznego, jako zjawisk determinują
cych ludzkie życie.
W każdej z apostrof obok próśb podmiotu lirycznego o ła
skę każdej z owych "dam" zawarte są ponadto mniej lub bardziej
rozbudowane ich charakterystyki z silnie zaakcentowanym żeń
skim pierwiastkiem. Rozłąka wieje chłodem i rozdziela podmiot
liryczny z bliskimi ("BaUie 6naropo.u11e, rocno)l(a pa3nyKa, l MHe
C T060łO XOJIO,llHO, BOT KaKa51 UiryKa. l flHCbMeQO B KOHBepTe
noro.u11 - He pBH ... "). Obczyzna wabi płomiennym uściskiem,
lecz nie darzy miłością. Jej atrybutem jest jedwabna sieć, z której pomocą chwyta i usidla swoje ofiary ("BaUie 6naropo.u11e,
fOCflO)I(a ąy)I(6J1Ha, l )KapKO 06HJ1MaJia Tbl, ,lla MaJIO JII06HJia. l
B UieJIKOBhie ceTH nocToił - He JIOBH ... "). Pomyślność - na
wzór rzymskiej Fortuny- kierując się kaprysem, obdarza ludzi
złym lub dobrym losem ("BaUie 6naropo,u11e, rocno)l(a y.uaąa, l
,llJI51 KOfO Tbl ,uo6pa51, a KOMY HHaąe. l ,[(eB51.Tb rpaMMOB B cep,n;Qe nocToił- He 30BH ... "). 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
("BaUie 6naropo.u11e, rocno)l(a no6e.ua, l 3HaąHT, M051 neceHKa
W języku rosyjskim wszystkie te rzeczowniki są rodzaju żeńskiego:
"pa3JiyKa", "ąy)I(6HHa" , "y.uaąa" , " no6e.ua".
53
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.no KOHUa He cneTa!") 54 • Toteż w roli refrenu pojawia się ujęty
w sposób dość przewrotny wyraz wdzięczności za darowanie
życia i nadzieja na pomyślną przyszłość. W tym celu parafrazuje poeta przysłowie ludowe "Hec~mcuum B urpe, TaK c~mcTJIHB
B mo6su" (pol. "Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęś
cie w 1niłości") 5 5 :
He ne3eT

MHe

B

cMepTH,

llOBe3eT B Jlł06BH .

(qHA, 232)

przypomnijmy cytowany już utwór 11ece1tKa (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 tnoralnym zwycięzcą.
Na

3.

zakończenie

Figury kresu życia w poezji późnej

Zwykle późnej poezji twórców, którąAnna Legeżyńska nazywa
"gestem pożegnania" 56 , towarzyszy pewien stały repertuar, jak to
określił Tomasz Wójcik- "metaforycznych figur autobiografizmu, stanowiących skondensowane metafory biografii poetów" 57 •
Wśród tych figur badacz wyróżnia trzy podstawowe: wyliczenia,
54

Choć

w wypadku

Okudżawy

wydarzenia wojenne

mają

tu istotne zna-

czenie.
R. Stypuła, op. cit., s. 232.
Zob.: A. Legeżyńska, Gest pożegnania w liryce lat ostatnich, (w:]
Z perspektywy końca wieku. Studia o literaturze i jej kontekstach, red. J. Abramowska i A. Brodzka, Poznań 1997, s. 233.
57
Zob.: T. Wójcik, Esencja biografii a liryka esencji (Świadectwa autobiograficzne w poezji późnej), [w:] Autobiografizm. Przemiany-formy-znaczenia,
red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 200 l, s. 196.
55

56
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koła

oraz odbicia5x. Legeżyńska wymienia ponadto spokrewnione z nimi - "figurQ życia-wędrowania" 5 9 (drogi życia) oraz "topos przej ścia" (przez rzekę, próg, bramę, drzwi itp.) 60 •
W poezji Okudżawy intensyfikacja owych "metaforycznych
figur autobiografizmu", towarzyszących z reguły sytuacjom obrachunkowym, przypada na dwie ostatnie dekady twórczości, tj.
lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte minionego wieku, naznaczone zmaganiami niemłodego już wówczas poety z chorobą,
czego nieunikniony rezultat stanowią refleksje o nietrwałości ży
cia i nieuniknionej śmierci.
Analiza poezji autora Modlitwy pozwala wnioskować, iż
poeta upodobał sobie figurę enumeracji, pojawiającą się w pojedynczych utworach wczesnej twórczości 6 1 (np. ***He ee.nu
cmaputw-ta, lLmo6 6bLJla muutwta.. . , 1958; Pellumamue, 1970
i in.) i obecną już na stałe w kanonie środków stylistycznych,
począwszy od lat osiemdziesiątych.
Znaczna grupa wierszy, w których występuje figura wyliczenia, sytuuje się w obszarze - by użyć rozróżnienia Legeżyńskiej
- e legijności "prywatnej", oznaczającej gest pożegnania "siebie", podsumowanie życia62 • Jednym z tego typu utworów jest
wiersz ***Meltfl yópyllaJOm pa3Mepbz cmpaubz npoJ~CueaHufl ...
sx Ibidem.
Zob.: A. Legcżyńska , op. cit., s. 240.
60
Zob. : A . Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej ś wiadomo
ści elegijno-ironicznej, Poznań 1999, s. 27.
61
Pojawienie się figur kresu życia we wczesnych wierszach Okudżawy
daje s ię wytłumaczyć osobistymi frontowymi przeżyciami poety. Szerzej na ten
temat zob. w rozdziale 11.1 .5.
62
Zob.:A . Legeżyńska, Gest pożegnania w liryce ... , s. 236. Należy tu dodać, iż według Legeżyńskiej termin "elegijność" pojmowany jest jako skonwencjonalizowany typ nastroju, oznaczający przede wszystkim postawę i sytuację "pożegnalną", połączony z możliwością występowania pewnych toposów,
powtarzalnych motywów lub aluzji literackich. Badaczka wyróżnia trzy typy
elegijności, w zależności od dominacji jednego z trzech zakresów problemowych: l. elegijność "prywatną" (refleksja osobista), 2. elegijność pokoleniową
(refleksja o charakterze prywatnym, ale wyprowadzona z doświadczeń generacji), 3. elegijność egzystencjalną (refleksja zuniwersalizowana i połączona z
konkluzją antropologiczną), ibidem, s. 235-236.
59
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(***Przygnębia

mnie wielkość kraju, w którym żyję ... )63 • W refleksji patriotycznej podmiotu autorskiego daje się odczuć negatywna ocena dawnych, młodzieńczych ideałów poety. "Wielkość" umiłowanej od dzieciństwa ojczyzny zostaje sprowadzona
jedynie do sensu geograficznego, wobec czego znaczenia nabierają nowe wattości, ujęte w ramy enumeracji:
Mewi y.n.pyY.aiOT pa3Mephi CTPaHbi npo»<HBaHmL
Jl C )J,eTCTBa, npe.LJ.CTaBbTe, rop.Ll.HllCH OT'-Hf3HOH TaKOJ:i.
He 3HaJO, KaK saM, HO Teneph MHe MHIICH H )f(CJiaHHee
MOH )],OM, MOH KHHfH, H MHp, H III060Bh, H llOKOH.

{l!HA, 550)

Owo poszukiwanie równowagi i spokoju, towarzyszą
ce poecie u schyłku drogi życiowej, dostrzec można także
w wierszu ***HblHIJe R :JICuey omw.enbHUKOM ... (***Teraz żyję
jak pustelnik ... ). Ich metaforąstaje się w tym utworze wyliczenie
rekwizytów przyrody - drzew oraz żywiołów i pierwiastków
pierwotnych, utrwalonych w tradycji jako symbole źródła energii życiowej, odrodzenia ducha i ciała64 • Trudno jednak ocenić,
na ile wierny był Okudżawa owym znaczeniom symbolicznym,
na ile zaś zwyciężyła tu jego "muza Ironii"- "ConHu;e, B03,ll;yx
11 BO,ll;a Harnw nyqrnwe ,ll;py3MI" to hasło, wiszące w radzieckich obozach pionierskich:
Hhm'łe .sr )f(HBY oTI.UeJibHHKOM
MC)f( OCHHHMKOM H CJlbHHKOM,
CbiH 6e3.Ll.CIIh.sr " TPY.Ll.a.
I1 MOH TCJlOXpaHMTeJIM He .Ll.PY3h.si M He pO)J,HTeJIH COIIHUe, B03.Ll.YX H BO)J,a.

(lluA, 541)
Jadwiga Szymak-Reiferowa określiła ten utwór jako "ironiczną parafrallJupoKa cmpa11a .MOR pOOIIQJł" (51. lliMMaK-Peii<l>ep, «Mbz C6fl3QIIbl,
noJZRKu, oaBHO oo11ou cyob601o ... », [w:] EyJZam 0Kyo:JICa6a: e2o Kpy2, e2o BeK.
MamepuaJZbZ Bmopou .Me:JICOyHapooHou Hay'łHOU KoHcjJepeHlJUU 30 HoR6pR- 2
oeKa6pR 2001 2. flepeoe.JZKUHO, Moskwa 2004, s. 44).
64
Zob.: W. Kopaliński, Słownik symboli, wyd. II, Warszawa 1991 , s. 3 87,
63

zę pieśni

335,475.
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Czyniąc

osobisty summa vitae, Okudżawa zwraca się także
ku problematyce autotematycznej, konstruując sądy o sobie jako
poecie. W tego typu utworach wyliczenie częstokroć wyraża
rozczarowanie, niedosyt, zawiedzione nadzieje i poczucie straty.
Jako exemplum można przywołać fragment wiersza ***MHe He
llpaeumca Mou cwzy:Jm ... (***Nie podoba mi się moja sylwetka ... ), zbudowanego niemalże w całości z autocytatów:
f1oKOCHJ1C.SI MOH: xpaM Ha Kpomf ,

BnpoąeM, TaK )f(e, KaK npO'łHe CTpOHKH.
Hosoro,nmł.SI enb -

Ha noMoH:Ke.

HH HaJJ:C)f(Jl:, HH cy,nb6bi, HH mo6BH ...

(Y:HA, 478)

Bliski temu utworowi pod względem tematyki oraz utrzymany w podobnej tonacji jest wiersz ***Om1Je2o mbz ne'łaJZeH,
xyooJICHUK ... (***Co cię zasmuca, artysto ... ). Tu jednak wyliczenie, usytuowane w końcowym wersie utworu, wyraża dążenie do
uogólniającego ujęcia losu artysty:
0Tąero Tbi neąaneH, xy,no)f(HHK)f(HBOnHceu, no:n, MY3biKaHT?
Ha KaKyto H3 6ypb Heso3MO)f(HbiX
Tbl pacTpaTHJI CBOH rop,nbiH TaJiaHT?

[ .. .]
TaK nnaTH H3 noKy.na 3BeH.SII11.HX,
ITOT H CJie3hl CTHpa.SI CO Il.J.CK,
3a HCTepTbte B ITaJibl.(aX ,npO)f(all.J.HX
XOJ1CT H KpaCKH, nepo H

CMhi'łOK .

(qHA, 414)

Warto zwrócić uwagę także na jeden spośród innych póź
nych wierszy poety ***YKpaUteHue JJCU3Hu Moeu ... (***Ozdoba
mojego życia ... ), który pod względem stylistycznym niemalże
w całości został podporządkowany figurze wyliczenia. Wystę
puje tu niejako enumeracja podwójna - zjawisk i elementów
przyrody, towarzyszących przechadzce po warszawskim parku, oraz uczuć i doznań obrazujących stan duchowy podmiotu
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autorskiego wywołany rozważaniami o ulotności życia. W ten
sposób wkracza poeta w obszar elegijności egzystencjalnej, podejmującej refleksję nad ogólnymi prawami ludzkiej egzystencji
i przemijaniem65 :
YKpaweime )ł<J13IHI Mocłi:
33Cblll<UOJllHX TTTHI{ rreperraJIKa,

pma,

cyMept<H, IUCJTCCT BCTBCii

H aru1e11 CaKcoHcKoro rrapKa.

11 ue ropetib

3a rrpoiiiJlbic JJ:HH,

3a HCXBaTKY JTI060BH H JTaCKH ...
Bcc yxo.nHT: H 6oJib, H orHH,
H HCJJ,OJirHH MOH TTOJI)J,Ciłb sapwaBCKHH.

(Ll.HA, 531)

Jak zauważa Legeżyńska, wymienione typy elegijnoscl rzadko występują w stanie czystym, nie sposób wyraź
nie wydzielić sytuacji pożegnalnych, ale można zauważyć ich
hierarchizację 66 • Interesujący z tego punktu widzenia jest wiersz
Moe noKOJlel-lUe (Moje pokolenie). Już sam tytuł sytuuje go
w obszarze elegijności pokoleniowej, pojmowanej jako "gest
pożegnania generacyjnie doświadczonej młodości, gdzie los indywidualny sumowany jest jako konsekwencja przynależności
do określonej formacji, której przypadły w udziale specyficzne
doświadczenia historyczne" 67 • I rzeczywiście, dominantę trzech
pierwszych strof tego wiersza stanowi refleksja, wpisująca podmiot autorski w szeregi uchodzącego stopniowo z areny życia
pokolenia frontowego, wyliczeniu zaś poddane zostają cnoty
żołnierskie:
)],a, 3TO MOC TTOKOJICHbC,
H 3HaMCHH CKpOMCH Hap.si.JJ.,
HO pHCK, H JII060Bb, H TepTTCHbC
Ha HawHx rroroHax rop.si.T.

(Y:HA, 425)

A. Legeżyńska, Gest pożegnania w liryce ... , s. 246.
ibidem, s. 236, 246.
67
Ibidem, s. 241-242.
65

Zob.:
66 Zob.:
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Z kolei zakończenie przynosi związaną z wyobrażeniami
religijnymi konkluzję natury egzystencjalnej o równym statusie
ludzi w obliczu śmierci, której sens zostaje zintensyfikowany
przez antytezę zbudowaną na kontraście zawierającym leksykę
wojskową:
fY,lVlT He6eca rp030BhiC,
CJJHBaiOTC~

Bce -

CJJe3hl .H CMeX .

MapwaJJhi, sce- pH.D.OBhie,

11 o6w.aH y•mCTh y scex.

(4HA, 425)

Do okresu wojny powraca

Okudżawa również

w wierszu
***Lfmo npoucxoi>um noi> HaUtuMu KpblUtaMU ... (***Co dzieje
się pod naszymi dachami ... ), będącym apostrofą do innego poety-weterana - Dawida Samojłowa. Odwołując się do symboliki swoich wcześniejszych wierszy o tematyce wojennej, poeta
czyni przedmiotem wyliczenia ideały pokolenia frontowego, a
zasadzie enumeracji towarzyszy w tym wierszu inny chwyt stylistyczny, wzmacniający zawarte w nim sensy, a mianowicie
- aliteracja:
[ ... ]
)le3HK, MHe ,D.OpOrH HaWH Tpa,D.HLJ.HH:

BepHOCTh,BI1KTOpH~,B06JJa,BOMHa,
BOJJH, BOCTOpr,

BCpO~THOCTh Be3CHH~,

sce, •no yracno, KaK ,n.eTCKHe CH hl. ..

(4HA, 538)

Figurze enumeracji nierzadko towarzyszy inna z figur kresu
figura drogi. W wierszu ***Om Hepeoe IlU, om HanpflJICellbfl ... (***Z nerwów to, czy z napięcia ... ) rysuje poeta apokaliptyczną wizję zagłady świata, ukazaną symbolicznie jako ży
wioł ognia ("MHe CJiblllllłTCH llJiaMeHH pOKOT. / flO)I(ap llOJibiXaeT
3eMHołi"). Dzięki połączeniu figury wyliczenia i toposu drogi w
końcowych wersach ów obraz ziemskiej zagłady staje się równocześnie metaforycznym obrazem kresu ludzkiego życia:
życia-
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OH c Ka)l(,noH: MI-myTOH: sce nyme,
BCC }JBCTBCHHCM OH H CJibilllHCH
Ha,n nccoM, na.n nyroM, IIa..U nymei1,
Ha,n ymn~eH )l(lł3Hił MOCH.

(linA, 417)

Oryginalny chwyt zastosował poeta również w wierszu
o kompozycji pierścieniowej ***B ÓOJlbHUllliOe 2Jl5l;)lcy OKHO,
a maM, 3a OKHOM- flupozoeKa ... (***W szpitalne patrzę okno,
a tam, za oknem ... ). Punktem wyjścia rozmyślań o śmierci są
w tym utworze przemyślenia podmiotu autorskiego związane
z chorobą i starością. Szpitalne okno staje się niejako punktem
granicznytn, oddzielającym świat żywych i tych, którzy odchodzą, stąd przedmiotem nacechowanego nostalgicznie wyliczenia
w pierwszej strofie jawi się życie i jego atrybuty:
B 6onhHwmoe rnx)l(y OKHO, a TaM, 3a OKHOM -

TIHporosKa,
H cy,nh6a, H Ha,ne)l(,na, H ropeąh, H cnasa, H JlhiM.
MHe cTapocTh y)l(e ne cTpalllHa, Ho sce-TaKH KaK-TO HenosKo
MelllaTh BalliCH pbiCH OTMCHHOH HlłlJTO)I(HhiM ranonOM CBOHM.
Ił )l(lł3Hh,

(qnA, 426)

Strofa zamykająca utwór przynosijednak swego rodzaju akceptację przemijania, płynącą z wiary, iż kres życia-wędrowania,
a więc koniec doczesnej egzystencji, jest w istocie początkiem
nowego istnienia, dlatego też w zakończeniu utworu powraca,
zamykając pierścień, wyliczenie rekwizytów życia:
6onhHHąnoe fJI}J)I(y OKHO - y3HaiO, tJTO MO)I(eT Ha'łaThC}J,
H l.feM, HaKoHeu., 3aseplllHTC}J no 3TOMY csery xo,nh6a,
l.JTO 3aBTpa CJIYlJMTCX, nOHMy. l1 B cep,nu.e MOC nocry\.faTCX
Ha,ne)l()la, n106osh, " TenpeHhe, H cnasa, H ,nhiM, H cy,nh6a.

B

(qHA, 427)
Można zaryzykować więc

twierdzenie, iż kompozycja pierścieniowa spełnia tu niejako funkcję figury koła, w które wpisany
czas nabiera wymiaru nieskończoności, a życie - wieczności.
Niekamuflowana już figura koła towarzyszy enumeracji
w wierszu ***Ax, ecJlu 6 3Hamb 3apaHee, 3apaHee, 3apaHee...
(***Ach, żeby tak wiedzieć wcześniej ... ), poświęconym pamię241

ci dwóch najwybitniejszych romantyków rosyjskich - Puszkina i Lermontowa, których spuścizna zdaje się stanowić niejako
spiritus movens nieustających twórczych poszukiwań kolejnych
pokoleń artystów:
Bce racHeT noHeMHory: HaJJ.e)KJJ.bi 11 CMHTCHbe.

K

11HbiM, K 11HbiM BhiCOTaM B03H0CjiTCji 11X TCHI1.

A )KH3Hb HeyToMI1MO spamaeT Koneco,
HO 11CKpbi OCTalOTCji .

11 )TO XOpOWO.

(4HA, 479)
Wpisując

siebie jako poetę w krąg kontynuatorów tradycji,
Okudżawa pragnie - podobnie jak inni twórcy - by u schyłku
literacki~j kariery osiągnąć spełnienie godne prawdziwego artysty. Metaforycznym wyrazem zarówno środków, służących realizacji tych dążeń, jak i ich celu, jest powtórzona niemal dosłownie
trzykrotnie figura wyliczenia:
TiyCTb Ka)K}.J.biH, 113HbiBaji, }.J.OCTHrHCT CBOCfO ...
TepneHI1e 11 sepa, ni060Bh 11 sonwe6cTso!

(liHA, 480)

W wierszu tym kategoria czasu zostaje przesunięta z planu jednostkowego na płaszczyznę ogólnoludzką, przybierając
sens czasu historycznego, złożonego z ciągu pojedynczych istnień, ograniczonych jednak delimitacyjnymi punktami początku
i końca.
Ów punkt graniczny, jakim jest śmierć, pojawia się z więk
szą wyrazistością w tekstach poetyckich zawierających topos
drogi. Jednym z nichjest wiersz ***Ha yJlUZfe Moeu 6edbl cmoum
HeHacmHaR nozoda... (***Na ulicy mojego nieszczęścia panuje
słotna pogoda ... ), w którym symboliczne odwołanie do spraw
ostatecznych, oparte na tradycyjnej analogii pomiędzy porami
roku i okresami ludzkiego życia, dokonuje się przez wprowadzenie w pierwszej strofie ponurego jesiennego pejzażu, zwiastującego rychłe nadejście bezwzględnej i nieprzejednanej pory
zimowej . Motyw drogi/ulicy łączy się ze zsubiektywizowanym
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szeregiem synonimicznym (ujętym w ramy anafmy), ukazują
cym życiowe koleje podmiotu lirycznego jako pasmo niepowodzet1 i strat. Jednak w drugiej strofie tego wiersza, dzi<;ki zastosowaniu retoryki pytań, podmiot liryczny zdaje się odnajdywać
w życiu także chwile piękne i szczęśliwe. Stąd w pytaniach tych
powraca obraz domu z dymiącym kominem, a także trąbki, która
w wierszach Okudżawy niemal zawsze zwiastuje nadzieję, rokuje pomyślny przebieg nadchodzących zdarzeń:
Ha ymiUe Moei1 6eJlbi CTOHT HCHacnia.H noro.n.a,
wyM.HT occmme .n.epesb.H, JIHCTBOIO 6JicKJIOIO cop.H.
I-la ynwue MOHX yTpaT 3HMe rocno,LJ,CTBOBaTb nonro,LJ,a:
BCC 6JHDKC, BCe HCYMOJIHMCH pa360HHbiH XOJIO,ll,,ll,CKa6p.H.
Ha yn11ue Moeii cy.nh6bi He sce B03BbnueHHO 11 ma.n.Ko ...
Ho TennhiX cTeł-1 cKyna.H KJia,LJ,Ka? A ,LJ,biM KOJie4KOM 1:13 Tpy6hi?
A 3BYK HCYMCpWCH Tpy6bi, XOTb BCC TaK np113pa4HO H WaTKO?
A Ta cmmua, KaK 3ara,LJ,Ka, Ha ymtuc Moei1 cy,LJ,I>6hi? ..

(4HA, 553)

pytaniu retorycznym, zamykającym
drugiej strofy i zarazem cały utwór,
powraca ton niepewności i oczekiwania, towarzyszący rozterkom
natury eschatologicznej. Nie bez znaczenia dla nastroju wiersza
pozostaje obraz sikorki, której nazwa w języku rosyjskim odsyła
skojarzeniowo do odcieni błękitu i granatu, a więc barw symbolizujących niebo i wieczność 68 •
Spośród utworów zawierających motyw drogi warto przywołać także wiersz Ilepeó eumpuuoii (Przed wystawą), który bodaj najbardziej ze wszystkich cytowanych tu tekstów poetyckich
zasługuje na miano "metaforycznego skrótu biografii". Obraz
manekina na wystawie sklepowej skłania podmiot autorski ku
wędrówkom pamięci, ku rozmyślaniom o młodzieńczych ideałach, przebytej wojnie, utraconych bliskich oraz o rzemiośle
poetyckim. Ów bilans własnej biografii u kresu doczesnej drogi
przywodzi poetę ku konkluzji ostatecznej i nieodwołalnej:
Mimo to w

końcowym

pierścieniową kompozycję

68

Zob.: W. Kopaliński, op. cit., s. 27.
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Bnpo'ieM, M H e ,n:ep)l(aTb OTB~T 11 Ty ,n: a H,llTH C nOBHHI-IO'H,
r.ue KOHYaCTC5lllOpora ...

A

c 'iero li cnpocy HeT.

(4HA, 525)

Bywa, że w poezji autora Modlitwy motyw ludzkiej wę
drówki przez życie ulega pewnym transformacjom, pozostają
cym jednak w kręgu tradycyjnych wyobrażeń. Do utworów takich należy czterowiersz o incipicie *** Kopa6flb J-Wuteii :JJCU311U

npu6JlU.?Icaemcfl J< npucmwm ... (***Statek naszego życia zmierza
ku przystani ... ), w którym pojawia się motyw życia-żeglowania:
Kopa6nh Haweii )1(113Hli npli6Jili)l(aeTC5l K npHCTaHli,
li paHCKa5l poma BCC .HCHCC BH,n:Ha.

tłeM 60JibWC 3a,n:yMbiBaCMC.H, TCM 6mt)I(C Mbi K liCTliHC,
HO, YeM 6Jili)l(e Mbi K HCTliHC, TCM BCC ,llaJihWC OHa.

(4HA, 463)

Owa przystań, do której zmierza symboliczny okręt, podobnie jak w innych wierszach traktujących o rzeczach ostatecznych, i tym razem - za sprawą antytetycznej konkluzji końco
wej - pozostaje dla podmiotu lirycznego równie nieuchronna,
co nieodgadniona.
Często przywoływanym w późnych wierszach autobiograficznych motywem jest topos przejścia. Pojawia się on zazwyczaj w utworach zawierających odniesienie do mitologii antycznej, do obrazów podziemnego przewoźnika dusz Charona oraz
mitycznej rzeki zapomnienia Lete, jak w wierszach ***K cma-

pocmu J<ocmoiJI<U cmaflu 6oflemb ... (***Na starość kości zaczęły
boleć ... ) czy ***CMuflyucJl, 6blcmpoe epeMR ... (***Zmiłuj się,
mknący czasie ... ). O ile w pierwszym z nich owa bezpowrotna
jeszcze przekroczona, o przyszłości można
wnioskować jedynie na podstawie przewrotnej gry słów ("Jlero
KOHYaeTC5ł. Jlera y)l( 6nH3Ko"; qHA, 482) i aluzyjnej zapowiedzi spotkania z matką w zakończeniu wiersza ("CKopo YBH)l(Y
5I MaMy MOlO, f CTpOHHyiO, rOp.l(yiO H MOllO.IJ;yiO"; qHA, 483),
o tyle w drugim z utworów sprawa życia i śmierci zdaje się już
granica nie

została

przesądzona:
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011aKaTb H KM.ThCJł ll03)l.HO.
TponKa Ha 6eper KpyTa .
TaM HenpncTynHo H r p03uo
paiłcKwe CMOTP~T span.

He npHro.D.HllaCh KopoHa,
TUlCTHOIO BhiiiiJTa nam,6a .. .
l1 Ha sccnc y Xapona
JaMcpmi )ł{H3Hh H cy.nh6a .
(4HA, 474)

W repertuarze środków stylistycznych autobiograficznych
wierszy można odnaleźć - obok wymienionych klasycznych
figur poezji późnej - także inne, nie mniej interesujące figury kresu życia. Pierwszą z nich, o proweniencji biblijnej, moż
na by nazwać umownie "figurą księgi życia". Poeta przywołuje
ją, przypominając o krótkotrwałości ziemskiego bytowania, jak
w incipicie wiersza ***MzHoeeHHa J-tawetł JICU3HU noeecmb ...
(***Ulotna jest życia powieść ... , qHA, 547), a także dokonując
bilansu własnej biografii, jak w utworze zatytułowanym I!aMRmu AJZecR AdaMOBU'-la (Pamięci Alesia Adamowicza). Sytuacja
obrachunkowa ewokowana jest pośmiertnym wspomnieniem
poety o rówieśniku, żołnierzu i pisarzu; wprowadzenie figury
księgi życia zdaje się więc mieć dodatkowe uzasadnienie:
BoT w )l.O'łHTaHa cna)l.Ka~ KHH)I(Ka,
)l.OllrHe rO)l.hl B O)l.HO CBe)l.CHhi,
H 3aMHpaeT 06J10)1(Ka, KaK KpbiWKa,
C 0603Ha'łCHHeM TO'łHOH UCHbl.

(4HA, 544)

Na zakończenie przywołajmy czterowiersz o mctptcte
***Hawa JICU31-łb - :Jmo 3aJZ oJICudm-tuR ... (***Nasze życie to
poczekalnia ... ), który dał tytuł jednemu z ostatnich zbiorów poetyckich Okudżawy 69 • Ta poetycka miniatura wnosi do stylistyki
poezji pożegnalnej nowy, oryginalny, aczkolwiek pełen fatalizmu motyw życia-poczekalni, równocześnie celnie puentując ca69

E. OKy,lJ.)I(aBa, ]Qfl oxuoaHUfl, Niżnij Nowgorod 1996.
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łokształt rozważań

podmiotu lirycznego o sensie i celu ludzkiej

egzystencji:
Harna )f(J13Hb-

:no 3aJI O)f(H.n;aHHR,

OT MJia,UeHqeCTBa 11 .l1:0 CC,UHH.
CKOJihKO BCRKHX HayK Bhi)f(ImaHHR,
a HCXO,U HenpeMCHHO O.l1:11H.

(lJHA, 473)
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Zakończenie

Złożoność

zjawiska, jakim jest rosyjska piosenka autorska, nicograniczonego ramami żadnej z dziedzin sztuki bądź innych form
działalności o właściwościach klasyfikujących i systematyzują
cych, była przyczyną utworzenia określeń w większej lub mniejszej mierze uzasadnionych i w różnym stopniu oddających istotę
tego gatunku. Pomimo wielu kryteriów, pozwalających określić
stosunkowo ścisłe formalne ramy gatunku piosenki autorskiej, w
kwestii tej wciążjeszcze pozostająpunkty sporne. Należy do nich
m.in. niemożność zastosowania ani tradycyjnej nomenklatury
gatunkowej, ani klasyfikacji tematycznej, co dowodzi, iż stanowi ona "system otwarty, zdolny asymilować i transformować na
własne potrzeby niemalże wszystkie wcześniejsze i współczesne
zdobycze kultury słowa i pieśni" 1 • Jak słusznie konkluduje Inna
Sokołowa:

[... ] piosenka autorska, podobnie jak inne gatunki, ma swoją strukturę
która określona jest przez jej miejsce i funkcje w procesie
pieśniowo-kulturowym, w systemie gatunkowym określonych czasów.
Struktura gatunkowa piosenki autorskiej jest otwarta i elastyczna. Pojawiają się w niej nowe, oryginalne gatunki, nieobecne w systemie gatunków tradycyjnych 2 •
wewnętrzną,

Należą do nich m.in. modyfikacje gatunkowe: piosenki-marsze, -ballady, -opowiadania, -reportaże, -dumy, -bajki, -poematy,
-monologi, -dialogi, -walce, -modlitwy, -elegie, -romanse, -tan-

1
H.B. BałłHoHeH, H Macco«ocmb, u Macmepcm«o, [w:] lO.A. AH,IJ.pees,
H.B. BaHHOHeH, Hama caMoOeRmeJlbHaR necHR, Moskwa 1983, s. 18.
2
l1.A. CoKonosa, AemopcKaR necuR: onpeoeJleHuR u mepMWłbt, [s:] Mup
BblCOtfKozo: Hcc!leOoeaHuR u MamepuaJlbt, Bhiii. IV, cocT. A.E. Kphmos 11
B.<t>. I..l(ep6aKosa, Moskwa 2000, s. 435.
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ga, -fantazje, -listy oraz wspomnienia3 • Uwidacznia się to szczególnie w twórczości litycznej Bułata Okudżawy, na co nie bez
wpływu pozostaje specyfika samego procesu twórczego i ewolucja jego poezji, a przede wszystkim przesunięcia w układzie:
wiersz- piosenka.
Okudżawa należy do tych twórców, których poezję niełatwo
dogłębnie zrozumieć bez odniesień do życiorysu. Pierwiastek
autobiograficzny przemawia w jego wierszach tak silnie, iż w
zasadzie trudno ustalić granicę pomiędzy podmiote1n lirycznym
a osobą poety. Uwidoczniło się to przede wszystkim w jego wierszach poświęconych najbliższym krewnym i przeżyciom wojennym, a także odsyłających do bliskich mu miejsc - moskiewskiego Arbatu i ojczyzny przodków- Gruzji.
Geneza wierszy poświęconych rodzicom jest dość skomplikowana. Wychowany w kulcie Stalina poeta długo był przekonany o winie rozstrzelanego w 1937 r. ojca oraz matki skazanej na
wieloletnie zesłanie. Pierwszym impulsem do przewartościowań
światopoglądowych stała się dla niego dopiero sprawa lekarzy
kremlowskich, kolejnymi - XX Zjazd, słynny referat Chruszczowa i rehabilitacja represjonowanych krewnych. Ewolucja
zapatrywań poety przyniosła szereg wierszy, w których przywołując obrazy najbliższych, dokonuje on demaskatorsko-oskarży
cielskiego aktu wymierzonego przeciwko reżi1nowi stalinowskiemu.
Z kolei utwory o Gruzji to zazwyczaj reminiscencje konkretnych, znanych poecie zakątków gruzińskiej stolicy oraz byt
jej mieszkańców. Nie pomija on także dramatycznych kolei losów pozostałych członków rodziny, którzy podobnie jak rodzice
stali się ofiarami represji lat trzydziestych. Wśród wierszy tych
odnaleźć można także przykłady liryki pejzażowej oraz teksty
3
Por. u Okudżawy: Cenmu.MeHmaJLbHblU Mapw, lJyoecHblU ea!lbC, Moflunwa, Hot/HOLI pa1zoeop, ,aep3ocmb, UJIU PaJzoeop nepeo 6oeM, Ap6amcKuu
po.Mauc i in.
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poetyckie, odwołujące się do symboliki, obyczajowości i dziedzictwa kulturowego narodu gtuzińskicgo, utrwalonych w jego
tradycyjnych wierzeniach, literaturze i sztuce. Poeta prowadzi w
nich swoisty dialog z klasykami literatury gruzińskiej (Rustawcli, Barataszwili), w płaszczyźnie zaś obrazowania obficie czerpie
z malarstwa prymitywisty Pirosmanicgo. Wpływy te są na tyle
silne, iż odnaleźć je można również w wierszach "niegruzit1skich".
Wiersze poświęcone ternatyce Arbatu stanowią t~ część
twórczości autora Gruzińskiej pieśni, w której m.in. przez odwołania do motywów "małej ojczyzny" i "małego człowieka"
zarysowuje się świadome dążenie poety do kontynuowania klasycznych wątków rosyjskiej literatury. Przejawami dążenia do
utrwalania ciągłości tradycji literackiej są także odwołania do
epoki Puszkinowskiej oraz zwrot ku "mitologii Arbatu". Co
istotne, współtworząc ten mit, Okudżawa sam staje się jego nieodłączną częścią- symbolem arbackiej inteligencji, symbolem
rosyjskiego inteligenta XX w. Toteż- jak słusznie zauważa Sigurd Schmidt:
Wprowadzone przez niego do literatury słowo "arbactwo" należa
przede wszystkim do niego samego. Nawet[ ... ] przeprowadziwszy się na Biezbożnyj Pierieułok, nazywa on siebie emigrantem
z arbackiego podwórka, wraca do swych źródeł i myśli kategoriami
zakorzenionego w nim "arbactwa"4 •

łoby odnieść

Przy tym owo "arbactwo" w pojęciu Okudżawy wyraża się
na dwóch z pozoru dość odległych, a jednak korespondujących
ze sobą płaszczyznach: jako część ogólnonarodowego mitu sła
wiącego historyczno-kulturową ciągłość dziejową Rosji, uoso-

4
C.O. illMHAT, Ey!lam 0KyOJłCa6a u «ap6amcmeo», [w:] T6op<Jecmeo
Ey!lama 0KyOJłCa6bl 6 KOHmeKcme KY!lbmypbl XX eeKa. MamepuClllbl Ilepeou
Me:JICOyHapoOHou Hay<Juou KomjJepeHlfUU, noc6RUjewwu 75-!lemwo co OHR
po:>łCOeHwt Ey!lama 0KyOJłCa6bl. 19-21 HOR6pR 1999 z. llepeOe.JlKUHO, Moskwa

2001, s. 571.
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bioną

w arbackiej inteligencji, oraz niejako mitu osobistego,
podnoszącego również inne niezbywalne wartości, które ukształ
towały światopogląd przyszłego pisarza- braterstwo, lojalność
i pamięć o poległych przyjaciołach. Dzięki tym utworom autor
Piosenki o Arbacie utrwalił się w pmnięci odbiorców jako "piewca Arbatu", "arbacki szlachcic" czy "dworzanin z arbackiego podwórka", któremu przypadł także smutny los "arbackiego emigranta".
Jednym z dominujących motywów jego poezji jest II wojna światowa. Ewolucja tej tematyki u pisarza, który znalazł się
na froncie jako 17 -letni ochotnik, przebiegała od romantycznych
wyobrażeń o wojnie jako patriotycznym obowiązku i heroicznej
śmierci na polu chwały po nasycone smutną refleksją obrazy wojennej tragedii: zniszczeń, okrucieństw i przelewu krwi. Mimo to
poeta na wszystkich etapach swojej twórczości pozostaje patriotą, oddanym ojczyźnie i do końca wiernym regułom niepisanego
kodeksu, którego swoistymi forpocztami (używając terminologii wojskowej) jawią się sumienie, braterstwo i cześć poległym.
Wojna w utworach autora Marszu sentymentalnego konkretyzuje
się zazwyczaj w zbiorowych obrazach żołnierzy - najczęściej
piechoty, przy tym uwagę swąkieruje poeta ku jednostce, ku prostemu żołnierzowi z właściwym każdemu człowiekowi światem
uczuć i emocji, spośród których w warunkach frontowych najsilniej przemawiają strach śmierci i wola przetrwania. Unikając
scen batalistycznych, zastępuje je obrazami tworzącymi charakterystyczną atmosferę wojny, takimijak rozłąka, cierpienie matek
i żon, spalona trawa, puste okopy czy spowite dymem pole bitwy.
W wierszach o tematyce wojennej stosuje poeta pełną gamę intonacyjną- od tragizmu po ironię, niejednokrotnie posługuje się
kamuflażem bądź używa kostiumu historycznego. W utworach
tych zwraca się również często ku symbolice w jej tradycyjnym
ujęciu. Ale m.in. dzięki tym zabiegom właśnie, pisząc o wojnie,
w rzeczywistości jest równocześnie piewcą pokoju i miłości, co
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trafnie ujmują wersy: " ... CTo pa3 5I Ha)J(HMaJI KypoK BHHTOBKH, l
a BbiJieTaJIH TOJibKO COJIOBhH".
W swych utworach pisarz wiele uwagi poświęcał zagadnieniom własnej twórczości zarówno poetyckiej, jak i prozatorskiej.
Stąd w poezji tej istotne miejsce zajmują wiersze o charakterze
autotematycznym, w których podnosi kwestię twórczego powołania artysty, a także ujawnia pewne tajniki swego warsztatu
twórczego.
Utwory Okudżawy w sposób wyraźny sytuują jego poezję
w sferze silnego oddziaływaniasacrum chrześcijańskiego. Wskazują one na gruntowną znajomość Biblii, co znalazło wyraz przede wszystkim w nasyceniu poezji autora Modlitwy obrazowością
biblijną. Sacrum chrześcijańskie w postaci frazeologii, reminiscencji i aluzji biblijnych przeniknęło do stylu i języka twórcy,
stając się tworzywem wielu jego wierszy. Nasycenie treściami
biblijnymi wskazuje na zainteresowanie poety światem wartości
najwyższych- sferą sacrum, stanowiącą punkt wyjścia rozmyślań o duchowym wymiarze człowieka, a także o jego sprawach
ostatecznych. W toku tych rozważań podnosi poeta także problem stykania się i przenikania przestrzeni sakralnej i świeckiej.
Odnajdujemy ponadto wiersze, w których z pytaniami o sens
życia w duchu chrześcijańskim łączy on elementy kultury antycznej. Nie należy zapominać również o wyrażeniach ze słowem
"Bóg", które uległy tu desakralizacji, stając się elementem konwencji językowej tej poezji.
Poza krajem ojczystym bodaj najliczniejszą publiczność
rosyjski bard zyskał w Polsce, dokąd w latach sześćdziesiątych
odbył swoją pierwszą podróż zagraniczną. Stąd polskie motywy
odnajdujemy w jego twórczości poetyckiej przede wszystkim
w tym okresie, później - w latach osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych. Ukazują one zarówno poczucie duchowej więzi rosyjskiego poety z przedstawicielami polskiej kultury, jak i świa
domość bliskości dziejowej obu narodów. Okudżawa prezentuje
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si(( w nich jako znawca problematyki polskiej - jej historii i
kultury, ale także polityki. W wierszach poświęconych Polsce
podnosi przede wszystkim kwestie natury etyczno-moralnej,
obok więc wątków wyzwoleńczych pojawiają się w nich motywy winy i poczucia odpowiedzialności przed polskim narodem.
Odwaga głoszenia prawdy o Polsce, wolnomyślna postawa twórcy i jego solidaryzowanie się z polskimi opozycjonistami oraz
szczera sympatia do naszego narodu i podziw dla jego duchowej
spuścizny sprawiły, iż kontakt, jaki nawiązał z polskim audytorium, był na tyle silny, bliski i żywy, że swego czasu -już po
śmierci poety -Andrzej Mandalian mógł napisać: " ... po dziś
dzień sprawia wrażenie toczącego się wciąż dialogu" 5 •
W swojej twórczości poetyckiej, mówiąc o rzeczach waż
nych i wzniosłych, nigdy nie starał się pretendować do roli nauczyciela czy moralizatora. Za sprawą prostych słów trafiał bezpośrednio do serc odbiorców, identyfikując się z nimi w liryce
podmiotu zbiorowego oraz zapraszając do dyskusji i wymiany
zdań, czemu służyła nie tylko specyfika gatunku piosenki autorskiej, ale także wprowadzenie do poezji stylu potocznego z charakterystycznymi dla Okudżawy zwrotami parentetycznymi. Jednak te właśnie cechy stylu, które stały się niejako fundatnentem
popularności artysty wśród czytelników i słuchaczy, posłużyły
również jako pretekst do ataków oficjalnej radzieckiej krytyki,
która zarzucała mu nieudolność warsztatową. Zaprezentowany w
niniejszej rozprawie materiał daje jednak świadectwo, iż należał
on do poetów poszukujących, i to nie tylko w sferze ideologicznej, ale także w płaszczyźnie stylistyki. Ewolucja światopoglą
dowa oraz przemiana duchowa, prowadząca od ateizmu poprzez
fatalizm i panteizm ku religii chrześcijańskiej, odzwierciedliła
się w poezji m.in. w polemice z sobą samym- w licznych autocytatach i odniesieniach do własnej twórczości okresów wcześ5
A. Mandalian, Za co kochamy Bulata Okudżawę?, [w:] B.
Pie.5ni, ballady, wiersze. Cmuxu u necHu, Kraków 1999, s. 247.
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niej szych, ale także w dostrzegalnej z czasern zmianie tonacji
oraz nowych rozwiązaniach w dziedzinie przekształceń semantycznych i w sposobie obrazowania.
Poezja, a w szczególności pieśni Bułata Okudżawy~ towarzysząjuż czterem pokoleniom czytelników i słuchaczy. Należy
jednak obiektywnie przyznać, że zarówno w Rosji, jak i w Polscc, twórczość bardów dawno już wypełniła swoją n1isj<; społeczną, a wraz z dokonującymi się w obu krajach przen1ianami
historycznymi ich popularność zaczęła wyraźnie spadać. Mając
jednak na względzie to, iż utwory Okudżawy niosą przesłanie
o charakterze uniwersalnym, zdecydowanie wykraczające poza
ramy doraźnych problemów politycznych i społecznych, warto
nadal przybliżać twórczość tego moskiewskiego piewcy pokoju, przyjaźni i miłości- w szczególności pokoleniom najmłod
szym.
W ojczyźnie twórcy liczne są inicjatywy zmierzające do
tego celu: w Moskwie organizowany jest festiwal pieśni Okudżawy, w Pieriediełkinie działa dom-muzeum pisarza6 (który
organizuje m.in. cykliczne konferencje poświęcone jego twórczości), a na Arbacie, w pobliżu domu nr 43, wzniesiono jego
pomnik. Przypadająca w 2004 r. osiemdziesiąta rocznica urodzin
pisarza spowodowała także renesans zainteresowania jego twórczością wśród badaczy, co zaowocowało licznymi w ostatnich
latach publikacjami naukowymi. Z tej okazji w rosyjskich księ
garniach pojawiło się również wiele materiałów o charakterze
wspomnieniowym7 • Masowe w ostatnim czasie wznowieniall
utworów Okudżawy wskazują na to, iż nie odszedł on jeszcze
6
Według danych, uzyskanych dzięki uprzejmości pracowników Domu-Muzeum Bułata Okudżawy w Pieriediełkinie, w samym tylko pierwszym
półroczu 2007 r. muzeum odwiedziło 2200 zwiedzających.
7
Zob.: np. Bcmpe11u 6 3aJle oJICuoaHufl. Bocno.łtUHaHufl o Ey!lame, Moskwa 2004.
R Zob.: I>. 0Ky,n:)l(asa, Haoe.JICObT AwJTełfbKuu opKecmpuK: .·7Upm:a 50e-70-e, Jekaticrinburg 2005; idem, 3aAtoK rtaoe.)ICObT, Moskwa 2006; idem,
Ap6amcKuu oeopwc cmuxu u necuu, Moskwa 2006; idem, fhtpuKa. np03a,
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w pełni do -posługując się określeniami Tadeusza Klimowicza
- "kategorii martwych klasyków", nie stał się "kolejną ofiarą
czytelniczej amnezji".
Wszystko to pozwala żywić nadzieję, iż ów "głos rosyjskiego sumienia" długo jeszcze będzie ttwać w świadomości potomnych, przypominając o tych niezbywalnych wartościach, które
za życia cenił i opiewał poeta.

Jekaticrinburg 2003, 2005; idem, llor) ynpa6HemteM fli06(nt : mtpuKa, 70-e-90e, Jckatierinburg 2006; idem, TaK npupoóa 3axomena, Moskwa 2006; idem,
Cmuxonuwpeuwt , Moskwa 2006; idem, Ax mbl. wapuK zo.rzy6oi1, Moskwa 2006
lin.
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