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PASTERNAK I MAJAKOWSKI. HISTORIA ZNAJOMOĝCI
PASTERNAK AND MAYAKOVSKY.
THE HISTORY OF AN ACQUAINTANCESHIP

ZYGMUNT ZBYROWSKI

ABSTRACT. Both eminent Russian poets shared much, although they also differed considerably.
Peers, they debuted almost simultaneously as Futurists, though their personal contacts began with
a conflict within the Futuristic milieu. They were poets-urbanists, but Mayakovsky was captivated
by urban civilization as well as ethical and social phenomena, while Pasternak was fascinated
with municipal parks. Their acquaintanceship consisted of mutual attraction and recognition,
especially for their early, pre-revolutionary works. After the revolution Mayakovsky attempted
to draw Pasternak into his organizational initiatives and publication undertakings. Pasternak’s
protests led to conflicts and a severance of ties. Despite the deterioration in their relations,
Pasternak was deeply touched by Mayakovsky’s suicide.
Zygmunt Zbyrowski, Warszawa – Polska.

MoĪe siĊ wydawaü, Īe dwóch wybitnych poetów rosyjskich XX wieku wszystko
powinno róĪniü i dzieliü: pochodzenie, Ğrodowisko społeczne i artystyczne, ideologia, wreszcie treĞü i forma ich poezji. Majakowski był prowincjuszem z niezamoĪnej rodziny, Pasternak wywodził siĊ z elity artystycznej Moskwy. Majakowski
uchodził za piewcĊ rewolucji i ustroju radzieckiego, Pasternak miał opiniĊ pisarza
opozycyjnego.
W rzeczywistoĞci sprawa była bardziej złoĪona. Obydwaj naleĪeli do tworzącego siĊ w Rosji w latach 10. ruchu futurystycznego1. Jednak byli związani z róĪnymi jego odłamami: Pasternak z „Centryfugą”, Majakowski z kubofuturystami.
MiĊdzy tymi ugrupowaniami dochodziło do nieporozumieĔ i zadraĪnieĔ. Stosunek
Pasternaka do futuryzmu zaleĪał od jego osobistych i twórczych kontaktów z Majakowskim. O ich początkach tak wspominał:
Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɜɢɞ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɜɟɪɯ ɨɠɢɞɚɧɢɹ, ɛɵɥ ɦɧɟ ɡɧɚɤɨɦ ɩɨ ɤɨɪɢɞɨɪɚɦ
ɉɹɬɨɣ ɝɢɦɧɚɡɢɢ, ɝɞɟ ɨɧ ɭɱɢɥɫɹ ɞɜɭɦɹ ɤɥɚɫɫɚɦɢ ɧɢɠɟ, ɢ ɩɨ ɤɭɥɭɚɪɚɦ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɞɟ ɨɧ
ɦɧɟ ɩɨɩɚɞɚɥɫɹ ɧɚ ɝɥɚɡɚ ɜ ɚɧɬɪɚɤɬɚɯ2.

________________
1

Ɂ. Ɂ ɛ ɵ ɪ ɨ ɜ ɫ ɤ ɢ, Ɏɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɩɢɡɨɞ Ȼɨɪɢɫɚ ɉɚɫɬɟɪɧɚɤɚ, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, GdaĔsk 1998, s. 109–119; Ʌ. Ɏ ɥ ɟ ɣ ɲ ɦ ɚ ɧ, Ɏɪɚɝɦɟɧɬɵ ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɉɚɫɬɟɪɧɚɤɚ, „Slavica Hierosolymitana” 1979, nr 4, s. 79–113.
2
Ȼ. ɉ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɧ ɚ ɤ, Ʌɸɞɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, [w:] tegoĪ, ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɭɬɢ. ɉɪɨɡɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɥɟɬ, Ɇɨɫɤɜɚ 1983, s. 453. Dalej w tekĞcie: Ʌɸɞɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ... i stronica.
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Jeszcze przed zawarciem znajomoĞci osobistej Pasternak pozostawał pod silnym wraĪeniem wierszy Majakowskiego. On teĪ najsilniej spoĞród futurystów oddziałał na Pasternaka w początkowym okresie jego twórczoĞci3. Debiutowali prawie
równoczeĞnie. ZbliĪało ich to, Īe byli poetami miasta, choü pociągały ich w nim róĪne aspekty4. Majakowskiego urzekało wielkie miasto swoją cywilizacyjną nowoczesnoĞcią (dynamika Īycia miasta, domy, ulice, tramwaje), Pasternaka interesowała
przyroda miejska, przedmieĞcia, parki, ogrody, zmiana pór roku, zjawiska atmosferyczne. Tak to dowcipnie skomentował sam Majakowski: „ɇɭ ɱɬɨ ɠɟ. Ɇɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɧɵɟ. ȼɵ ɥɸɛɢɬɟ ɦɨɥɧɢɸ ɜ ɧɟɛɟ, ɚ ɹ – ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɭɬɸɝɟ (Ʌɸɞɢ
ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ…, s. 456). Przez kilkanaĞcie lat utrzymywali bliskie, nawet serdeczne,
przyjazne kontakty, bardzo wzajemnie siĊ cenili. Mimo to nigdy nie przeszli na zwracanie siĊ do siebie w osobistej formie „ty”, zawsze korzystali z oficjalnego „wy”.
Autor Obłoku w spodniach był autentycznym, programowym, konsekwentnym
futurystą. Natomiast Pasternaka prawie wszystko róĪniło i dzieliło z tym ruchem.
Znalazł siĊ w nim przypadkowo5. Jest to jeden z paradoksów Īycia literackiego
Rosji lat 1910. Chciał w okresie debiutu uchodziü za futurystĊ. Jednak jego pojmowanie futuryzmu było niezwykłe, subiektywne. Dzielił futurystów na właĞciwych
i rzekomych. Kryterium podziału był stosunek do formy. Do prawdziwych futurystów poza sobą zaliczał centrofugistów, egofuturystów oraz Chlebnikowa i – z zastrzeĪeniami – Majakowskiego oraz Konstantego Bolszakowa. Za oszukaĔczych
futurystów uwaĪał wszystkich pozostałych6. Z nazwiska wymieniał tylko Wadima
Szerszeniewicza. Niewątpliwie kierował siĊ motywem osobistym. Z prawdziwym
futuryzmem kojarzył takie wartoĞci, jak liryzm oraz postulat doskonałoĞci wykonania. Przypisywał futuryzmowi to, co charakteryzowało jego własną twórczoĞü,
i to, co w niej cenił.
Jego naturalne otoczenie (m.in. rodzina) było nastawione niechĊtnie do futuryzmu7. Jemu teĪ bliĪej było początkowo do symbolistów, a z czasem do akmeistów
(Anny Achmatowej i Osipa Mandelsztama). Tak to oceniają badacze8. W pierw________________
3

M. D j u r c i n o v, Pasternak et Maiakovski, „Europe – Revue litteraire mensuelle”, mars
1983, s. 67–76.
4
ȿ.ȿ. Ɇ ɢ ɪ ɟ ɰ ɤ ɚ ɹ, Ɇɚɹɤɨɜɫɤɢɣ ɢ ɉɚɫɬɟɪɧɚɤ 1910–20-ɯ ɝɨɞɨɜ, [w:] Ȼɵɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦ ɧɟɤɪɚɫɢɜɨ... ɉɚɫɬɟɪɧɚɤɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ, ɜɵɩ. 1, Ɇɨɫɤɜɚ 1991, s. 209; ɂ. Ɋ ɨ ɡ ɚ ɧ ɨ ɜ, Ȼɨɪɢɫ ɉɚɫɬɟɪɧɚɤ, [w:] tegoĪ, Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɢɪɢɤɢ. Ɉɱɟɪɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1929, s. 103–131; G. R e a v e y,
First Essay Towards Pasternak, „Experiment” 1930, (October), s. 14–17.
5
M. S e n d i c h, Boris Pasternak a reference guide, New York (1993), Introduction,
s. 14–15.
6
Ȼ. ɉ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɧ ɚ ɤ, ȼɚɫɫɟɪɦɚɧɨɜɚ ɪɟɚɤɰɢɹ, [w:] Ȼɨɪɢɫ ɉɚɫɬɟɪɧɚɤ ɨɛ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, Ɇɨɫɤɜɚ 1990, s. 124.
7
V. M a r k o v, Russian Futurism. A History, Berkeley–Los Angeles 1968, s. 13; ȿ. ɉ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɧ ɚ ɤ, Ȼ. ɉɚɫɬɟɪɧɚɤ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1989, s. 173; Ⱥ.Ʌ. ɉ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɧ ɚ ɤ, ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, Ɇɸɧɯɟɧ 1983, s. 224–225.
8
Z. Z b y r o w s k i, Borys Pasternak. ĩycie i twórczoĞü, Bydgoszcz 1996, s. 57–64; M. S e n d i c h, dz. cyt., s. 11.
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szym jego zbiorku obok elementów futuryzmu widoczne są oddziaływania symbolizmu. Utrzymywał teĪ osobiste kontakty z czołowymi poetami tego kierunku (Andrzej Bieły, Walery Briusow, Jurgis Bałtruszajtis). Futuryzm mógł go pociągaü jako
czĊĞü artystycznego modernizmu, jednego z kierunków poszukiwaĔ estetycznych.
Znalazł siĊ w tym Ğrodowisku raczej ze wzglĊdów praktycznych, taktycznych.
Dotyczyło to przede wszystkim planów wydawniczych. W almanachu eklektycznego (choü bliskiego futuryzmowi) modernistycznego kółka poetyckiego „Liryka”
opublikował Pasternak pierwsze wiersze. Przeznaczając je do wydawnictw futurystycznych, przypuszczalnie podporządkowywał je oczekiwaniom wydawców. Robią one wraĪenie üwiczeĔ formalnych, próby pióra utrzymanej w obcej manierze
estetycznej. DziĊki „Liryce” wydał teĪ swój debiutancki tomik BliĨniak w chmurach. Po rozpadzie tego kółka powstała 1 marca 1914 r. umiarkowanie futurystyczna „Centryfuga” z Mikołajem Asiejewem, Sergiuszem Bobrowem i Pasternakiem.
PrzynaleĪnoĞü do „Centryfugi” ustawiła Pasternaka na pozycji przeciwnika
Majakowskiego. Tak to póĨniej wspominał:
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɫɫɨɪɵ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɭɠɟ ɨɞɧɚɠɞɵ ɩɨɪɚɡɢɜɲɢɦ ɦɟɧɹ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɜɲɢɦ ɢɡɞɚɥɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɧɹ ɧɟ ɭɞɢɜɢɥɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɢ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜɫɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ. ɇɚɪɨɠɞɟɧɢɟ „ɐɟɧɬɪɢɮɭɝɢ” ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɨɫɶ ɜɫɸ ɡɢɦɭ ɧɟɫɤɨɧɱɚɟɦɵɦɢ ɫɤɚɧɞɚɥɚɦɢ. ȼɫɸ ɡɢɦɭ ɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɢɝɪɚɥ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ, ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɞɟɥɚɥ, ɱɬɨ
ɠɟɪɬɜɨɜɚɥ ɟɣ ɜɤɭɫɨɦ ɢ ɫɨɜɟɫɬɶɸ9.

MiĊdzy „Centryfugą” a kubofuturystami z „Hilei” doszło do ostrego konfliktu.
ZaczĊło siĊ od wrogiej wymiany zdaĔ miĊdzy Pasternakiem i Szerszeniewiczem. Na wyraĪane przez obu antagonistów poglądy i oceny rzutowały rozgrywki
grupowe i róĪnice postaw wewnątrz ruchu futurystycznego. Szerszeniewicz w anonimowej recenzji bardzo ostro, nawet agresywnie, ocenił debiut Pasternaka w „Liryce”. Nazwał go nudnym naĞladowcą, zarzucił mu, Īe okradł dziewiĊciu poetów
(w tym jego). Pasternak w rewanĪu zaatakował Szerszeniewicza w artykule Reakcja
Wassermana, zamieszczonym w „Rukonogu”10.
Ten póĨniej opublikował powaĪną, krytyczną, choü w sumie raczej umiarkowaną opiniĊ o debiucie ksiąĪkowym Pasternaka11. Pochwalił go za poszukiwanie
nowych dróg w poezji, rozszerzenie tematyki i słownictwa poetyckiego, natomiast
zganił za nieuzasadnione łączenie neologizmów z archaizmami oraz mitologii z motywami współczesnego miasta. Wnioski były negatywne. Zdaniem Szerszeniewicza
braki wyraĨnie przewaĪają nad osiągniĊciami. Krytyk wydobył pewne rzeczywiste
słaboĞci debiutu początkującego poety.
Pasternak natomiast podpisał wraz z Asiejewem, Bobrowem i Ilią Zdaniewiczem opublikowany w marcu 1914 r. w „Rukonogu” ostry atak na kubofuturystów,
________________
9

Ȼ. ɉ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɧ ɚ ɤ, Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ, [w:] tegoĪ, ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ ɩɭɬɢ. ɉɪɨɡɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɥɟɬ, Ɇɨɫɤɜɚ 1983, s. 260. Dalej w tekĞcie: Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ... i strona.
10
Ȼ. ɉ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɧ ɚ ɤ, ȼɚɫɫɟɪɦɚɧɨɜɚ ɪɟɚɤɰɢɹ, „Ɋɭɤɨɧɨɝ”, Ɇɨɫɤɜɚ 1914.
11
ȼ. ɒ ɟ ɪ ɲ ɟ ɧ ɟ ɜ ɢ ɱ, [ɪɟɰ.] Ȼɥɢɡɧɟɰɚ ɜ ɬɭɱɚɯ, „ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ” 1914, 11 (ɧɨɹɛɪɶ), s. 134–135.
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w tym na Szerszeniewicza12. Ci słusznie poczuli siĊ obraĪeni. Zostali nazwani
zdrajcami, renegatami, samozwaĔcami, tchórzami i paseistami. Zarzucono im, Īe
zorganizowali trust „niedołĊgów rosyjskich”. W odpowiedzi opublikowali list podpisany przez Majakowskiego, Szerszeniewicza i Bolszakowa. Domagali siĊ w nim
spotkania na neutralnym terenie w celu wymiany poglądów i wyjaĞnienia wzajemnych stosunków.
Takie były przyczyny i okolicznoĞci początku osobistych kontaktów Pasternaka i Majakowskiego. Spotkanie odbyło siĊ w koĔcu maja 1914 roku w kawiarni
przy Arbacie. „CentryfugĊ” reprezentowali Bobrow, Pasternak i Wadim Kuszner,
natomiast kubofuturystów – Majakowski, Szerszeniewicz i Bolszakow. RozmowĊ
prowadzili Bobrow i Szerszeniewicz. Nie uzgodniono stanowisk i poglądów, lecz
„Centryfuga” przeprosiła swoich przeciwników. Pasternak tak podsumował wyniki
rozmowy:
ȼɪɚɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ, ɭɲɥɢ ɧɟɩɨɩɪɚɧɧɵɦɢ. ɋɤɨɪɟɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɛɵɥɢ ɭɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɧɚɫ (Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ…, s. 263).

Pasternaka i Majakowskiego cała ta kłótnia zupełnie nie interesowała. WaĪniejsze było nawiązanie kontaktów, osobiste poznanie siĊ. Przy bezpoĞrednim zetkniĊciu
okazało siĊ, Īe są nawzajem urzeczeni swoimi osobowoĞciami i twórczoĞcią13. JuĪ
na drugi dzieĔ spotkali siĊ ponownie w greckiej kawiarni przy Bulwarze Twerskim.
Majakowski czytał fragmenty swojego dramatu Włodzimierz Majakowski, który wywarł silne wraĪenie na Pasternaku. Ten ostatni wspominał:
ə ɫɥɭɲɚɥ, ɧɟ ɩɨɦɧɹ ɫɟɛɹ, ɜɫɟɦ ɩɟɪɟɯɜɚɱɟɧɧɵɦ ɫɟɪɞɰɟɦ, ɡɚɬɚɹ ɞɵɯɚɧɶɟ. ɇɢɱɟɝɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɹ ɪɚɧɶɲɟ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɥɵɯɚɥ [...] ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɬɨɝɞɚ ɫ ɛɭɥɶɜɚɪɚ ɹ ɭɧɟɫ ɟɝɨ ɜɫɟɝɨ ɫ ɫɨɛɨɸ ɜ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ (Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ…, s. 264).

Jednak ich dalsze stosunki okazały siĊ bardzo złoĪone i w zasadzie nie zaleĪały
od sytuacji wewnątrz ruchu futurystycznego. Pasternak nie przyjmował kraĔcowoĞci
futuryzmu i szybko zrezygnował z narzuconych sobie eksperymentów formalnych.
Obu poetów róĪniły zasadnicze załoĪenia estetyczne. Pasternaka, poetĊ wykształconego i kulturalnego, odrzucał futurystyczny antyestetyzm. Nie mógł negowaü
spuĞcizny kulturalnej i smaku artystycznego. Nie interesowały go próby stworzenia
nowego jĊzyka poetyckiego. Nie cenił czysto formalnych wartoĞci, uwaĪał, Īe forma winna podporządkowywaü siĊ treĞci.
Obaj poeci uznawali wzajemnie swój talent poetycki, interesowali siĊ wczesną
twórczoĞcią, lecz od początku nie wszystko wzajemnie u siebie akceptowali. Pasternak usiłował oderwaü Majakowskiego od futuryzmu. Nawet wydawało mu siĊ, Īe
moĪe siĊ to udaü. Tak to póĨniej wspominał:

________________
12

ɇ. Ⱥ ɫ ɟ ɟ ɜ, ɋ. Ȼ ɨ ɛ ɪ ɨ ɜ, ɂ. Ɂ ɞ ɚ ɧ ɟ ɜ ɢ ɱ, Ȼ. ɉ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɧ ɚ ɤ, Ƚɪɚɦɨɬɚ, „Ɋɭɤɨɧɨɝ”,
Ɇɨɫɤɜɚ 1914, s. 31–32.
13
ɇ. ɉ ɨ ɩ ɥ ɸ ɣ ɤ ɨ - Ⱥ ɧ ɚ ɬ ɨ ɥ ɶ ɟ ɜ ɚ, ɐɟɥɶ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ – ɫɚɦɨɨɬɞɚɱɚ. ɗɬɸɞ ɨ ɉɚɫɬɟɪɧɚɤɟ, ɩɨɷɬɟ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, „Ƚɪɚɧɢ” 1958, ʋ 37, s. 128–159.
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ə ɡɚɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɮɭɬɭɪɢɡɦɟ ɢ ɫɤɚɡɚɥ, ɤɚɤ ɱɭɞɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɟ
ɷɬɨ ɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɚɥ ɤ ɱɟɪɬɹɦ. ɋɦɟɹɫɶ, ɨɧ ɩɨɱɬɢ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ (Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ...,
s. 271).

DziĊki Majakowskiemu i Asiejewowi Pasternak zapoznał siĊ i nawiązał osobiste kontakty z piĊcioma siostrami Siniakowymi. Prowadziły one coĞ w rodzaju
salonu artystycznego przy Małej Polance. Interesowały siĊ sztuką i posiadały pewne
talenty artystyczne. NaleĪały do Ğrodowiska cyganerii zbliĪonej do futuryzmu.
Oksana została muzą, ukochaną i Īoną Asiejewa. NadieĪdą był przez pewien czas
zauroczony Borys, co inspirowało go twórczo i owocowało wierszami miłosnymi.
Zadedykował jej swój drugi zbiorek Ponad barierami.
Mimo Ğwiadomego i konsekwentnego odcinania siĊ Pasternaka od futuryzmu
i poetyki Majakowskiego w wierszach tego okresu widoczne są jeszcze ich wpływy.
ChĊtnie teĪ szukał osobistych kontaktów z autorem Obłoku w spodniach. W grudniu 1915 roku odwiedził go w Piotrogrodzie. Spotkanie było bardzo sympatyczne,
byli prawie nierozłączni, czytali sobie wzajemnie swoje wiersze. Podobnie podczas
pobytu z Īoną w Berlinie w 1922–1923 roku Pasternak spoĞród całej kolonii rosyjskiej najchĊtniej spotykał siĊ z Majakowskim, który równieĪ wówczas przebywał
w stolicy Niemiec.
W pierwszej połowie lat dwudziestych Pasternak dąĪył do rozszerzenia swych
związków literackich poza Ğrodowisko futurystyczne zorganizowane w „Lefie”.
Jego rola w tej grupie jest niejednoznaczna. Formalnie do niej nie naleĪał, lecz
uczestniczył w spotkaniach redakcyjnych oraz imprezach towarzyskich i współpracował z czasopismem „Lef”, publikował w nim swoje wiersze. Majakowski bez
jego wiedzy i zgody wykorzystywał jego nazwisko w róĪnych swoich inicjatywach.
Prowadziło to do konfliktów i kłótni:
Ɇɚɹɤɨɜɫɤɢɣ ɢɡɜɟɳɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɦɟɧɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɚɮɢɲɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜɵɦ
ɢ Ʌɢɩɫɤɟɪɨɜɵɦ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɫ ɜɟɪɧɟɣɲɢɦɢ ɢɡ ɜɟɪɧɵɯ [...] ə ɩɨɱɬɢ ɪɚɞɨɜɚɥɫɹ ɫɥɭɱɚɸ, ɤɨɝɞɚ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɤɚɤ ɫ ɱɭɠɢɦ ɝɨɜɨɪɢɥ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɥɸɛɢɦɰɟɦ ɢ, ɩɪɢɯɨɞɹ ɜɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɶɟ,
ɨɞɢɧ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɪɢɪɨɜɚɥ ɟɝɨ ɞɨɜɨɞɵ ɜ ɫɜɨɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɶɟ (Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ..., s. 274).

Motywy podtrzymywania przez niego wiĊzi z futurystami są niejasne, gdyĪ ich
program ideowy i artystyczny był mu całkowicie obcy. RównieĪ praktyczną realizacjĊ tego programu oceniał wyłącznie negatywnie, nazywając ją pseudosztuką.
Prawdopodobnie o rodzaju kontaktów decydowały osobiste sympatie. RównieĪ
pewne porewolucyjne utwory liryczne Majakowskiego, np. poemat O tym, mogły
zawieraü wartoĞci cenione przez niego. Bliskie mu były motywy szukania swojego
miejsca w rzeczywistoĞci porewolucyjnej, o czym moĪe Ğwiadczyü poemat liryczny
Wzniosła choroba.
Charakterystyczne jest to, Īe zamieĞcił go właĞnie w „Lefie”. Towarzyszyły
temu pewne perypetie i komplikacje. Rzecz w tym, Īe redakcja robiła trudnoĞci, nie
przyjĊto tekstu bez zastrzeĪeĔ, zorganizowano „komisjĊ” dla jego oceny. Poemat
Pasternaka zamieszczono w piątym numerze za 1924 rok. ĝrodowisko lefowskie
i krytyka lat dwudziestych uznały utwór za dowód odchodzenia Pasternaka od liryki
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kameralnej i podejmowania tematyki społeczno-politycznej. RzeczywiĞcie przez
pryzmat ĞwiadomoĞci jednostki ukazuje autor wielkie problemy współczesnoĞci.
Podobnie jak O tym i Kocham Majakowskiego oraz Dygresja liryczna Asiejewa,
poemat Pasternaka odzwierciedla prawidłowoĞci rozwoju ówczesnej poezji rosyjskiej, jej wątpliwoĞci, rozterki i poszukiwania tak ideowe, jak teĪ artystyczne.
W styczniu 1925 r. Pasternak uczestniczył jako goĞü w konferencji „Lefu”, mimo swego negatywnego stosunku do tej grupy. Szczególnie niepokoiła go gotowoĞü
Majakowskiego i Asiejewa do ustĊpstw ideowych wobec władzy. Tymczasem Majakowski usiłował przeciągnąü go na swoją stronĊ. Pasternak jednak w sporze wewnątrz „Lefu” opowiedział siĊ przeciw wiĊkszoĞci popierającej Majakowskiego, lecz
jednoczeĞnie, mimo rozbieĪnoĞci programowych, cały czas utrzymywał poprawne
stosunki towarzyskie z Majakowskim i Asiejewem.
Przypuszcza siĊ, Īe powstanie poematu Lejtnant Szmidt moĪe byü wynikiem
oddziaływania Ğrodowiska „Lefu”, zarówno ze wzglĊdu na swoją rewolucyjną tematykĊ, jak teĪ poszukiwania i eksperymenty formalne. Jednak mimo tematyki
i wymowy ideowej swoich poematów rewolucyjnych Pasternak nie zbliĪył siĊ do
lewicy, zachował polityczną powĞciągliwoĞü. CzĊĞü ówczesnej krytyki literackiej
starała siĊ odciągnąü go od futurystów i „Lefu”. WłaĞnie wówczas zapoczątkowano
w opinii literackiej przeciwstawianie Pasternaka Majakowskiemu.
Około 1927 roku Pasternak musiał ostatecznie wyjaĞniü i rozstrzygnąü swoje
stosunki ze Ğrodowiskiem „Lefu”, które ciągle były niedookreĞlone. Mimo przyjaznych kontaktów z Majakowskim i Asiejewem nie było miĊdzy nimi zgody w kwestiach ideowych i artystycznych. Pasternak zorientował siĊ, Īe „Lef” zmierza w kierunku nie do zaakceptowania dla niego. ĝrodowisko skupione wokół Majakowskiego
proponowało podporządkowanie poglądów i twórczoĞci sprawie rewolucji, ujednolicenie i obniĪenie poziomu poetyki i stylu poetyckiego. To było tak zasadniczo
sprzeczne z postawą i poglądami Pasternaka, Īe musiało doprowadziü do zerwania.
ĩywe były teĪ nadal stare róĪnice programowe, szczególnie stosunek do tradycji
i wartoĞci kulturalnych.
Powstanie „Nowego Lefu” niczego nie zmieniło. ZaangaĪowanie Pasternaka,
zwłaszcza w sprawach wydawniczych, było niezdecydowane. Był ostroĪny, nieufny, choü uczestniczył w spotkaniach i publikował w „Nowym Lefie”. Coraz bardziej jednak rozczarowywał siĊ. Sytuacja dojrzewała do oficjalnego zerwania.
Pasternak podjął szereg kroków. Ze wzglĊdu na stare przyjaĨnie nie chciał
skandalu, pragnął siĊ rozejĞü spokojnie. Musiał jednak działaü szybko i stanowczo,
gdyĪ redakcja „Nowego Lefu” bez jego zgody posługiwała siĊ jego nazwiskiem.
Nie opublikowano jego listu do Majakowskiego w tej sprawie. Jednak mimo zaostrzenia stosunków nie traktowano tego z obu stron jako przejawu osobistej wrogoĞci. W tym czasie Majakowski podarował Pasternakowi egzemplarz poematu
Dobrze z osobistą przyjazną dedykacją.
Jednak mimo obustronnych gestów dobrej woli w kwietniu 1928 roku doszło
do ostatecznego zerwania. Pasternak stale liczył, Īe uda siĊ wyjaĞniü nieporozumie-
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nia, przeczekaü najgorszy okres i ponownie siĊ zbliĪyü. RównieĪ Majakowski nie
zmienił swego przyjaznego stosunku do Pasternaka. Zresztą od początku i przez
cały czas obydwaj nie akceptowali wzajemnie wszystkiego w swej twórczoĞci. Pasternak nie uznawał wartoĞci porewolucyjnej twórczoĞci Majakowskiego. Oto jak ją
oceniał:
Ɂɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɫɦɟɪɬɧɨɝɨ ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȼɨ ɜɟɫɶ ɝɨɥɨɫ, ɩɨɡɞɧɟɣɲɢɣ Ɇɚɹɤɨɜɫɤɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ Ɇɢɫɬɟɪɢɢ-ɛɭɮɮ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ ɦɧɟ. Ⱦɨ ɦɟɧɹ ɧɟ ɞɨɯɨɞɹɬ ɷɬɢ ɧɟɭɤɥɸɠɟ
ɡɚɪɢɮɦɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɩɢɫɢ, ɷɬɚ ɢɡɨɳɪɟɧɧɚɹ ɛɟɫɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɬɢ ɨɛɳɢɟ ɦɟɫɬɚ ɢ ɢɡɛɢɬɵɟ
ɢɫɬɢɧɵ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɬɚɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ, ɡɚɩɭɬɚɧɧɨ ɢ ɧɟɨɫɬɪɨɭɦɧɨ. ɗɬɨ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, Ɇɚɹɤɨɜɫɤɢɣ ɧɢɤɚɤɨɣ, ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ (Ʌɸɞɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ..., s. 456–457).

Wysoko cenił wczesną lirykĊ:
ə ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɢɥ ɪɚɧɧɸɸ ɥɢɪɢɤɭ Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ. ɇɚ ɮɨɧɟ ɬɨɝɞɚɲɧɟɝɨ ɩɚɹɫɧɢɱɚɧɢɹ ɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨɫɬɶ, ɬɹɠɟɥɚɹ, ɝɪɨɡɧɚɹ, ɠɚɥɭɸɳɚɹɫɹ, ɛɵɥɚ ɬɚɤ ɧɟɨɛɵɱɧɚ. ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɩɨɷɡɢɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢ
ɜɵɥɟɩɥɟɧɧɚɹ, ɝɨɪɞɟɥɢɜɚɹ, ɞɟɦɨɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɟɡɦɟɪɧɨ ɨɛɪɟɱɟɧɧɚɹ, ɝɢɛɧɭɳɚɹ,
ɩɨɱɬɢ ɡɨɜɭɳɚɹ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ (Ʌɸɞɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ..., s. 454).

Majakowski zaĞ nie lubił poematów Pasternaka i równieĪ preferował jego twórczoĞü przedrewolucyjną:
Ɉɧ ɧɟ ɥɸɛɢɥ Ⱦɟɜɹɬɶɫɨɬ ɩɹɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬɚ ɒɦɢɞɬɚ ɢ ɩɢɫɚɧɶɟ ɢɯ ɫɱɢɬɚɥ
ɨɲɢɛɤɨɸ. ȿɦɭ ɧɪɚɜɢɥɢɫɶ ɞɜɟ ɤɧɢɝɢ – ɉɨɜɟɪɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɢ ɋɟɫɬɪɚ ɦɨɹ, ɠɢɡɧɶ (Ʌɸɞɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ..., s. 451).

W koĔcu lat dwudziestych Pasternak pracował nad autobiograficznym Listem
Īelaznym. W utworze tym zrywał nie tylko ze swoim otoczeniem literackim, lecz
równieĪ z romantyczną koncepcją poety. W tym kontekĞcie waĪne miejsce miał
zająü wiersz o Majakowskim. Pełnił on rolĊ dedykacji na egzemplarzu zbiorku
Siostra – moje Īycie, który Pasternak podarował Majakowskiemu w 1922 r. Wiersz
nie był pierwotnie przeznaczony do publikacji. Autor pisał w nim:
ɂ ɜɵ ɫ ɩɪɨɩɢɫɹɦɢ ɨ ɧɟɮɬɢ?
Ɍɟɪɹɹɫɶ ɢ ɨɬɨɪɨɩɟɜ,
ə ɞɭɦɚɸ ɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɟ,
Ʉɨɬɨɪɵɣ ɜɟɪɧɭɥ ɛɵ ɜɚɦ ɝɧɟɜ.
ə ɡɧɚɸ ɜɚɲ ɩɭɬɶ ɧɟɩɨɞɞɟɥɟɧ,
ɇɨ ɤɚɤ ɜɚɫ ɦɨɝɥɨ ɡɚɧɟɫɬɢ
ɉɨɞ ɫɜɨɞɵ ɬɚɤɢɯ ɛɨɝɚɞɟɥɟɧ
ɇɚ ɢɫɤɪɟɧɧɟɦ ɜɚɲɟɦ ɩɭɬɢ?14

Wiersz ten odrzuciła redakcja miesiĊcznika „Krasnaja now’” i Pasternak nie
włączył go do przerobionego zbiorku Ponad barierami.
WaĪnym wydarzeniem i głĊbokim przeĪyciem stała siĊ dla Pasternaka samobójcza Ğmierü Majakowskiego. Mimo ochłodzenia osobistych stosunków w ostatnim
________________
14

Ȼ. ɉ ɚ ɫ ɬ ɟ ɪ ɧ ɚ ɤ, Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɦɭ, [w:] tegoĪ, ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɷɦɵ ɜ 2-ɯ ɬɨɦɚɯ,
ɬ. 2, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1990, s. 234.
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czasie był to dla niego ogromny cios. Wydarzenie to okazało siĊ silnym bodĨcem
dla zastanowienia siĊ nad przebiegiem ich przyjaĨni. Temu problemowi poĞwiĊcił
około jednej trzeciej Listu Īelaznego (Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ…, s. 259–284). Pewne
swoje ówczesne odczucia skorygował jednak w Szkicu do autobiografii, napisanym
üwierü wieku póĨniej. Z perspektywy czasu poĞwiĊcił Majakowskiemu zaledwie
10 stron i podszedł do stosunków z nim z duĪym dystansem uczuciowym.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe przez kilkanaĞcie lat obu poetów łączyła wzajemna
fascynacja i uznanie. Jednak mimo wzajemnego przyciągania siĊ ich znajomoĞü obfitowała w wiele burzliwych epizodów. Majakowski bronił Pasternaka przed atakami, znał na pamiĊü i chĊtnie recytował wiele jego wierszy, lecz pociągały go w nich
głównie walory formalne, nie zaĞ filozoficzne lub uczuciowe. Pasternak zauroczony
osobowoĞcią i wczesną twórczoĞcią Majakowskiego nie akceptował jego porewolucyjnej działalnoĞci i poezji i sądził, Īe marnuje on swój talent na propagandĊ.
RóĪnice w rozumieniu istoty twórczoĞci artystycznej prowadziły do spiĊü,
których nie udawało siĊ załagodziü, mimo prób Pasternaka skłonnego do kompromisu. Majakowski nie był obojĊtny dla Pasternaka, był stale obecny w jego Īyciu,
a póĨniej pamiĊci. W poezji byli kraĔcowymi przeciwieĔstwami, lecz właĞnie dziĊki temu uzupełniali siĊ wzajemnie i przyciągali.
Pasternak w swoich wspomnieniach konsekwentnie negował lub pomniejszał
wzajemną bliskoĞü, odcinał siĊ zwłaszcza od twórczych związków, podkreĞlał raczej róĪnice. ZauwaĪał coraz wiĊkszy dystans:
ɉɪɨɲɥɨ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ, ɜ ɬɟɱɟɧɶɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɞɨɦɚ ɢ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ, ɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɞɪɭɠɢɬɶ, ɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɢ ɹ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɢ ɦɟɧɶɲɟ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɥ
(Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚ..., s. 276).

Odcinanie siĊ od związków z Majakowskim szczególnie rzuca siĊ w oczy w Szkicu
do autobiografii:
Ɇɟɠɞɭ ɧɚɦɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɢ. ȿɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɶɟ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ. ȿɝɨ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɦɨɢ ɜɟɳɢ ɢɫɤɚɠɚɸɬ (Ʌɸɞɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ…, s. 451).

Trudno wyrokowaü, jak rozwinĊłyby siĊ stosunki obu poetów, gdyby Majakowski poĪył jeszcze kilkadziesiąt lat. MoĪna jednak przypuszczaü, Īe oddalaliby
siĊ jeszcze bardziej, podobnie jak Pasternak z Asiejewem, z którym kiedyĞ byli
bardzo zaprzyjaĨnieni. Od lat dwudziestych utrzymywali tylko poprawne kontakty.
Z całą pewnoĞcią Pasternak dąĪyłby do zgody, ale nie za wszelką cenĊ i nie kosztem
zdrady własnych ideałów i wartoĞci. Takiej postawy dowiódł całym swoim Īyciem
i swoją twórczoĞcią.

