
Największe prozatorskie osiągnięcie Borysa Pasternaka – powieść Doktor 
Żywago, Albert Camus nazwał „wielką książką o miłości”1. Jednak tematyka 
miłosna stanowi dominantę nie tylko „życiowego dzieła” rosyjskiego noblisty, 
zajmuje bowiem znaczące miejsce i w jego pozostałych utworach prozatorskich. 
Wypada przy tym już na początku podkreślić, że w twórczości Pasternaka mi-
łość staje się nie tylko tematem, lecz także punktem odniesienia – jest wartością 
w świecie ogarniętym kryzysem wartości. I chociaż pisarz kreuje rzeczywistość, 
w której losy człowieka uzależnione są od okoliczności i uwarunkowań historycz-
nych, to właśnie relacje międzyludzkie – i przypisywane im uniwersalne wartości 
– stanowią centrum obrazu świata przedstawionego jego prozy i w tej dominu-
jącej roli winny być ujmowane w jej interpretacji. Dlatego też koncept miłość 
w tekstach, które będą przedmiotem analizy, traktujemy jako pojęcie ontologiczne 
i punkt wyjścia do rozważań na temat relacji interpersonalnych.

Artystyczne myślenie o miłości w utworach Pasternaka, w naszym prze-
świadczeniu, wiąże się z myśleniem o człowieku jako osobie – kategorii religijno- 
-duchowej i aksjologicznej (Nikołaj Bierdiajew). Zasadność przyjęcia takiej per-
spektywy badawczej wynika z faktu wzmożonego zainteresowania problemem 
antropologicznym na początku XX wieku, w tym zagadnieniem erosa. Miłość, 
która u Pasternaka staje się synonimem życia, jego treścią, będzie tu pojmowana 
jako energia kreatywna, potencjalność osoby, sprzyjająca jej samookreśleniu. Wo-
bec tego, podejmując problem konceptualizacji miłości w prozie pisarza, łączymy 
go z uprawnionym, jak się wydaje, pytaniem: jaką wiedzę o człowieku w jego 
relacji z Innym wyrażają utwory Pasternaka i za pomocą jakich sposobów lite-
rackiego wyrazu („plan wyrażenia”) wiedza ta jest przekazywana czytelnikowi.

1 A. Camus, Notatniki 1935–1959, przeł. J. Guze, Warszawa 1994, s. 271.
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Przedmiot pracy

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza i interpretacja wybranych utworów 
prozatorskich Borysa Pasternaka, pochodzących z różnych okresów jego twór-
czości. Uwagę skupimy przede wszystkim na opowiadaniach i powieściach stano-
wiących korpus tzw. wczesnej prozy: Linia Apellesa (Апеллесова черта, 1915), 
Listy z Tuły (Письма из Тулы, 1918), Niemiłość (Безлюбье, 1918), Dzieciństwo 
Luvers (Детство Люверс, 1918), Drogi napowietrzne (Воздушные пути, 1924) 
oraz Opowieść (Повесть, 1929). W centrum naszego zainteresowania znalazła 
się także powieść Doktor Żywago (Доктор Живаго, 1945–1955), której po-
święcono ostatni rozdział książki. Taki dobór tekstów źródłowych motywujemy 
faktem, iż w naszym przekonaniu potwierdzają one doniosłość interesującej nas 
tematyki. Rozpatrując problem konceptualizacji miłości we wskazanych utwo-
rach, wielokrotnie będziemy przywoływać teoretyczne wypowiedzi Pasternaka 
i prace o charakterze autobiograficznym – List żelazny (Охранная грамота, 
1930), Szkic autobiograficzny (Люди и положения, 1957). Odwoływanie się do 
wymienionych tekstów pisarza ma tu szczególną wartość, ponieważ – jak pisze 
Seweryn Pollak – „List żelazny jest biografią wewnętrzną, ukazującą psychiczne 
źródła tak istotnych dla Pasternaka struktur stylistycznych, autobiografia ta uka-
zuje świat przez pryzmat Pasternakowskiej percepcji, świat odrębny, kreowany 
przez poetę”2.

Stan badań i aktualność tematu

Twórczość Borysa Pasternaka obejmuje prozę, poezję, prace o charakterze 
teoretycznoliterackim, wypowiedzi autobiograficzne, korespondencję oraz prze-
kłady głównie z języków niemieckiego i angielskiego. Nie dziwi fakt, iż tak bo-
gaty dorobek artystyczny rosyjskiego noblisty doczekał się wielu opracowań. 
Pierwszy przegląd prac dotyczący badań nad twórczością pisarza i poety pojawił 
się w 1962 roku3, kolejne w latach 19724, 19865 oraz 19906. W 1994 roku ukazała 
się bibliografia amerykańskiego uczonego Munira Sendicha, obejmująca wów-
czas 1049 pozycji7. Literatura przedmiotu uzupełniona została przez niemiecką 

2 S. Pollak, Notatki o poezji Borysa Pasternaka, [w:] B. Pasternak, Drogi napowietrzne i inne 
utwory, przeł. S. Pollak, Warszawa 1973, s. 23.

3 G. Struve, Sense and Nonsense about „Doctor Zhivago”, [in:] Studies In Russian and Polish 
Literature. In Honor of Wacław Lednicki, ed. by Z. Folejewski, Hague: Mounton 1962, p. 229–250.

4 J. W. Dyck, Boris Pasternak, „Twayne’s World Author Series”, № 225, New York 1972.
5 N. Cornwell, Pasternak’s Novel: Perspectives on „Doctor Zhivago”, [in:] Essays in Poetics 

Publications, № 2, Keele 1986.
6 Борис Пастернак: Библиографический указатель, сост. Г. Д. Зленко, Н. Н. Чернего, 

Одесса 1990.
7 M. Sendich, Boris Pasternak. A Reference Guide, New York 1994.
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badaczkę – Erikę Greber, która z kolei sporządziła wykaz 1600 publikacji po-
święconych powieści Doktor Żywago8. Na uwagę w tym względzie zasługuje 
również praca o charakterze przeglądowym Jewgienija Pasternaka i jego żony 
Jeleny pt. Очерк исследований о Пастернаке9 (2001). Autorzy już w pierw-
szym zdaniu sygnalizują: „Библиография написанного о Пастернаке уже 
превышает шестизначные цифры, выделить в ней существенное и сказать 
кратко об этом трудно”10. Zatem w ciągu ostatnich 20 lat (od czasu publika-
cji Sendicha) intensywność badań nad twórczością autora Dzieciństwa Luvers 
nie tylko nie uległa zmianie, lecz można wręcz odnotować znaczny wzrost za-
interesowania jego spuścizną literacką. Szeroki zakres tematyczny utworów Pa-
sternaka11 znalazł odzwierciedlenie w liczbie rozpatrywanych zagadnień w pu-
blikacjach krytycznoliterackich, które powstawały jeszcze za życia pisarza, aż 
po czasy współczesne. Przegląd literatury krytycznej świadczy zarówno o wie-
loaspektowym ujęciu podejmowanych przez uczonych problemów badawczych, 
jak i różnorodności stosowanej metodologii. Studia te można klasyfikować w za-
leżności od kierunku dociekań badawczych: są to prace ogniskujące się wokół 
lirycznego dorobku poety, jego poetyki w kontekście twórczości innych autorów,  
to także artykuły i książki na temat powieści Doktor Żywago, rozważania po-
święcone konkretnym motywom twórczości Pasternaka czy też opracowania  
o charakterze biograficznym.

Rozpocznijmy od publikacji powstałych za życia poety, których autora-
mi byli współcześni mu prozaicy i poeci (M. Gorki, W. Briusow, N. Asiejew, 
O. Mandelsztam, M. Cwietajewa, W. Chodasiewicz, B. Zajcew, G. Adamowicz 
i in.) oraz krytycy literaccy (A. Seliwanowski, D. Swiatopołk-Mirski, K. Moczul-
ski, A. Tarasienkow i in.). Nieocenionym źródłem powyższych prac jest dla nas 
dwutomowa antologia Б. Л. Пастернак: pro et contra12, opublikowana przez Ro-
syjską Chrześcijańską Akademię Humanistyczną w Sankt Petersburgu w ramach 

8 E. Greber, International Bibliography of Criticism of Pasternak’s „Doctor Zhivago” (1957–
–1982): Suplement to M. Sendich’s Bibliography (1957–1978). Bibliografia dotychczas nie została 
opublikowana.

9 Pełne dane bibliograficzne wymienionych prac znajdują się w załączonej bibliografii.
10 Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастернак, Очерк исследований о Пастернаке, [в:] Некалендар-

ный XX век: Материалы Всероссийского семинара 19–21 мая 2000 года, сост. В. В. Мусатов, 
Великий Новгород 2001, с. 156.

11 W publikacji T. N. Hamilton z 1979 r. pt. Основная тематика произведений Бориса Па-
стернака wyodrębniono pięć podstawowych tematów twórczości Pasternaka: Bóg, kobieta, przy-
roda, twórczość i śmierć. Cyt. za: Z. Zbyrowski, Borys Pasternak: życie i twórczość, Bydgoszcz 
1996, s. 10.

12 Б. Л. Пастернак: pro et contra, антология, т. 1, ред. Д. К. Бурлака, сост., коммент. Ел. В. 
Пастернак, М. А. Рашковская, А. Ю. Сергеева-Клятис, вступ. статья Е. Б. Пастернак, Санкт-
Петербург 2012; Б. Л. Пастернак: pro et contra, антология, т. 2, ред. Д. К. Бурлака, сост., ком-
мент. Ел. В. Пастернак, М. А. Рашковская, А. Ю. Сергеева-Клятис, Санкт–Петербург 2013.
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serii „Русский Путь”. Tom pierwszy antologii stanowi wybór publikacji doty-
czących poezji, prozy, przekładów Pasternaka, zaś drugi poświęcony jest recepcji 
powieści Doktor Żywago. Obie części opatrzone zostały fragmentami wspomnień 
i listów, znajdujących się dotychczas w dużej mierze w prywatnych archiwach. 
Warto nadmienić, że zawarte w zbiorze liczne recenzje i wypowiedzi na temat 
twórczości pisarza przedstawiają punkt widzenia zarówno ówczesnej radzieckiej 
krytyki literackiej, jak też najwybitniejszych przedstawicieli emigracji.

Jeśli chodzi o współczesne opracowania, to w pierwszej kolejności skupi-
my uwagę na pracach o charakterze monograficznym, które okazały się cennym 
źródłem informacji o życiu i twórczości Pasternaka. Znaczące zasługi w tym 
zakresie posiada amerykański znawca dorobku rosyjskiego noblisty – Lazar  
Fleishman, jego wnikliwe badania przybliżają poglądy literackie, filozoficzne 
i polityczne pisarza, kształtujące się i ewoluujące na przestrzeni całego życia. 
Ponadto syntetyczne prace Fleishmana ukazują recepcję kolejnych zbiorów po-
etyckich i utworów prozatorskich Pasternaka przez współczesnych mu przedsta-
wicieli myśli filozoficznej i literackiej. Z rosyjskojęzycznych publikacji książko-
wych Fleishmana odnotować wypada chociażby następujące pozycje: Статьи 
о Пастернаке (Bremen 1977), Борис Пастернак в двадцатые годы (Mün-
chen 1980), Борис Пастернак в тридцатые годы (Jerusalem 1984). Warto tu 
wymienić także studium Boris Pasternak. The Poet and His Politics (Cambridge, 
London 1990) oraz wspomnieć, iż pod redakcją amerykańskiego uczonego poja-
wiły się liczne prace zbiorowe na temat twórczości Pasternaka. Na podkreślenie 
zasługuje także udział Fleishmana w przygotowaniu do druku konspektów filozo-
ficznych poety13. 

Nie mniej wartościowe i inspirujące okazały się publikacje polskiego li-
teraturoznawcy – Jerzego Faryny, które datowane są głównie na lata 1989– 
–199314. Autor książki Поэтика Пастернака („Путевые записки” – „Охран-
ная грамота”), wychodząc od analizy poszczególnych wierszy, stawia sobie za 
cel ujawnienie charakterystycznych cech poetyki rosyjskiego noblisty. W polu 
zainteresowań badawczych uczonego znalazła się także proza pisarza. Istotne dla 
naszych rozważań są prace Faryny poświęcone wczesnym utworom prozator-
skim Pasternaka. Wyróżnić tu należy artykuł Археoпоэтика „Писем из Тулы” 
Пастернакa (1987) oraz studium Белая медведица – Ольха – Мотовилиха 
и – Хромой из господ. Археопоэтика «Детства Люверс» Бориса Пастернака 
(1993). Ponadto Faryno jest autorem cyklu prac dotyczących archeopoetyki po-

13 Boris Pasternaks Lehrjahre. Неопубликованные философские конспекты Бориса Па-
стернака, t. 1–2, ed. L. Fleishman, H.-B. Harder, S. Dorzweiler, „Stanford Slavic Studies” 1996, 
№ 11.

14 Warto jednak zaznaczyć, że pierwsza publikacja Faryny poświęcona twórczości Pasterna-
ka ukazała się w 1970 roku: Wybrane zagadnienia poetyki Borysa Pasternaka, „Slavia Orientalis” 
1970, № 3, s. 271–289.
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wieści Doktor Żywago. Wykorzystując metodę strukturalno-semiotyczną uczony 
deszyfruje wiele motywów, które nie były dotąd przedmiotem zainteresowania 
znawców twórczości pisarza. Poddając namysłowi kluczowe słowa i odwołując 
się do ich znaczeń etymologicznych, związków z mitologią, Biblią, folklorem, 
Faryno ujawnia bogate pokłady semantyczne analizowanych utworów, wskazuje 
na powtarzalność i systemowość sensotwórczych zabiegów Pasternaka. 

Niebagatelne znaczenie dla prezentowanych dociekań mają monografie te-
matyczne. Z licznych prac rosyjskojęzycznych wymienić należy książkę Natalii 
Fatiejewej Поэт и проза. Книга о Пастернаке (2003). Czyniąc punktem wyj-
ścia Jakobsonowską koncepcję dwujęzyczności (билингвизма/двуязычия) oraz 
definicję tropu semantycznego sformułowaną przez Jurija Łotmana, autorka do-
konuje analizy tekstów poetyckich oraz prozatorskich pisarza. Rosyjska badaczka 
wprowadza pojęcie metatropu (tropu metatekstowego) dla określenia struktur se-
mantycznych, charakterystycznych dla poetyki (идиостиля) Pasternaka. Poezja 
i proza autora Powtórnych narodzin znalazła się także w centrum zainteresowania 
Ludmiły Gorelik – autorki licznych artykułów oraz dwóch książek o twórczości 
pisarza – Ранняя проза Пастернака. Миф о творении (2000), «Миф о твор-
честве» в прозе и стихах Бориса Пастернака (2011). 

Nie sposób nie wspomnieć tu o rozprawach Поэтика Пастернака. Инва-
рианты, структуры, интертексты Aleksandra Żołkowskiego (2011) i Борис 
Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт) Borysa Ga-
sparowa (2013), opublikowanych przez moskiewskie wydawnictwo „Новое ли-
тературное обозрение”. Wymienione prace są pokłosiem wieloletnich badań obu 
uczonych nad twórczością Pasternaka i stanowią zbiory wybranych artykułów 
publikowanych dotychczas w tomach pokonferencyjnych lub czasopismach. Żoł-
kowski w swoich dociekaniach naukowych wykorzystuje metodę intertekstualną  
i osiągnięcia poetyki lingwistycznej. Rosyjsko-amerykański badacz skupia uwagę 
na tematach i motywach charakterystycznych dla poetyki pisarza („поэтика вы-
разительности”); analizując wybrane wiersze prowadzi rozważania o literackich 
i filozoficznych inspiracjach w twórczości Pasternaka. Studium Gasparowa nato-
miast – jak sugeruje tytuł monografii – podzielone zostało tematycznie na części 
poświęcone Pasternakowskim inspiracjom filozofią, muzyką i „bytem” (obycza-
jowością), które wedle autora stanowią zasadnicze komponenty kształtujące świa-
topogląd pisarza.

Inne wartościowe publikacje o charakterze monograficznym to liczne tomy 
pokonferencyjne oraz zbiory artykułów (nie zawsze połączone tematycznie) ogła-
szane drukiem na całym świecie. Jednym z nich jest praca niemieckiego Instytu-
tu Badań nad Historią i Kulturą ZSRR pod ogólnym tytułem Сборник статей, 
посвященных творчеству Б. Л. Пастернака (München 1962). Odnajdujemy 
tu interesujące studia przedstawicieli emigracji rosyjskiej: Gleba Struve, Fiodora 
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Stiepuna, Borysa Zajcewa i in. Późniejsze opracowania zbiorowe wydane poza 
ojczyzną pisarza, do których udało nam się dotrzeć, ukazały się w Szwecji: Bo-
ris Pasternak: Essays (Stockholm 1976), na Węgrzech: Материалы и сообще-
ния по славяноведению (Szeged 1988), Поэтический мир Бориса Пастернака 
(Budapeszt 2001), w Stanach Zjednoczonych: Boris Pasternak and His Times. 
Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak (Berke-
ley 1989), w Niemczech: Pasternak Studien I (München 1993). Również w Polsce 
pojawiły się publikacje o istotnym znaczeniu: Поэтика Пастернака zredagowa-
na przez Annę Majmieskułow (Bydgoszcz 1990) oraz zbiór artykułów, poświęco-
nych twórczości pisarza, zamieszczony w 24. numerze czasopisma „Studia Rossi-
ca Posnaniensia” (1993, red. J. Litwinow i in.).

Jeśli chodzi o rosyjskojęzyczne opracowania o charakterze zbiorowym, to 
wyróżnić tu należy dwie antologie wydane przy udziale Instytutu Literatury Świa-
towej im. M. Gorkiego RAN (ИМЛИ РАН) – «Быть знаменитым некраси-
во...». Пастернаковские чтения. Выпуск I (1992), Пастернаковские чтения. 
Выпуск II (1998). Na uwagę zasługują także tomy, będące pokłosiem międzynaro-
dowych konferencji naukowych organizowanych w Permie – Пастернакoвские 
чтения. Материалы межвузовской конференции15 (1990) oraz «Любовь про-
странства…»: Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака16 (2008), 
jak również rezultaty konferencji zorganizowanej w Smoleńsku: Пушкинско-
Пастернаковская культурная парадигма: итоги исследования в XX веке. 
Материалы научной конференции (2000). Jeśli zaś chodzi o najnowsze publi-
kacje, to warto wskazać dwutomowy cykl Пастернаковский сборник. Статьи 
и публикации (Moskwa 2011 i 2013) oraz jubileuszową antologię «Объятье 
в тысячу охватов». Сборник материалов, посвященных памяти Евгения 
Борисовича Пастернака и его 90-летию (Sankt Petersburg 2013). Wyszcze-
gólnione powyżej prace zbiorowe skupiają artykuły uczonych z całego świata, 
charakteryzują się różnorodnością tematyczną i metodologiczną, dzięki czemu są 
niekwestionowanym źródłem wiedzy o Pasternaku i jego twórczości.

Odrębną i niezwykle liczną grupę stanowią opracowania poświęcone powie-
ści Doktor Żywago. Stąd wydawać by się mogło, że wszystko na temat „życiowe-
go dzieła” Pasternaka zostało już napisane. Szczególnie jeśli uwzględnimy, iż już  
w 1961 roku, zaledwie 4 lata po pierwszej publikacji powieści, Herbert E. Bow-
man wysunął twierdzenie: „it is difficult to say anything new about Doctor 

15 Konferencja, zorganizowana przez Permski Uniwersytet Państwowy z okazji jubileuszu set-
nej rocznicy urodzin Pasternaka, odbyła się w dniach 23–25 października 1990 roku.

16 Konferencja zorganizowana została przez Permski Uniwersytet Państwowy, Ministerstwo 
Kultury i Sztuki Kraju Permskiego oraz Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomono-
sowa w ramach obchodów Roku Pasternakowskiego (2–6 lipca 2006 roku).
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Zhivago”17. Powyższa opinia amerykańskiego badacza oparta była zapewne na 
liczbie publikacji poświęconych dziełu. Do ogromnego zainteresowania powie-
ścią, nie tylko wśród krytyków, lecz także czytelników, niewątpliwie przyczyniła 
się publikacja tekstu nie w ojczyźnie, a za granicą. Dowodem tego jest chociażby 
fakt, iż utwór w 1958 roku znalazł się na pierwszym miejscu listy bestsellerów 
dziennika The New York Times. Jak wiadomo, Doktor Żywago został wydany 
w 1957 roku we Włoszech w wydawnictwie Giangiacomo Feltrinelli18, podczas 
gdy w Związku Radzieckim powieść ogłoszono drukiem dopiero w 1988 roku. 
Pojawienie się utworu za granicą wywołało lawinę publikacji zarówno w Związ-
ku Radzieckim, jak i na całym świecie. Cennym źródłem informacji na temat 
recepcji dzieła jest wspominana już druga część antologii Б. Л. Пастернак: pro 
et contra, a także tom С разных точек зрения: «Доктор Живаго» Бориса Па-
стернака (Moskwa 1990) – zbiór archiwalnych dokumentów, listów związanych 
z publikacją powieści, przyznaniem autorowi Nagrody Nobla, jak też prac o cha-
rakterze analitycznym. Niezwykle wartościowa jest w tym względzie również 
książka «Доктор Живаго»: Пастернак, 1958, Италия. Антология статей. 
Są to artykuły i eseje włoskich pisarzy i krytyków zamieszczane na łamach ów-
czesnej prasy. Wart podkreślenia jest fakt, iż były to czasopisma i gazety o róż-
norodnej tematyce, na przykład: społeczno-politycznej (Il Lavoro) lub czysto 
politycznej (Il Mondo Operaio; Il Punto), religijnej (La Civiltà Cattolica; Let-
ture), a także literackiej i kulturalnej (La Fiera Letteraria; Paragone). Niektóre 
z periodyków wyodrębniły specjalną kolumnę dla wypowiedzi poświęconych po-
wieści Pasternaka, a następnie opiniom związanym z przyznaniem mu Nagrody  
Nobla19. Lektura niniejszej antologii dowodzi, że recepcja Doktora Żywago, jak 

17 H. E. Bowman, Postscript on Pasternak, „Survey” 1961 (April), p. 106–109. Cyt. za: E. J. 
Brown, Russian Literature Since the Revolution. Revised and enlarged edition, Cambridge 1982, 
p. 216.

18 W 1956 roku Pasternak złożył rękopis powieści w czasopismach „Новый мир” i „Знамя” 
oraz w almanachu „Литературная Москва”. W żadnym z nich nie zgodzono się na publikację. Zob.: 
Е. Б. Пастернак, Борис Пастернак. Биография, Москва 1997. Электронный ресурс: http://
pasternak.niv.ru/pasternak/bio/pasternak-e-b/biografiya-1-1.htm. Publikacja powieści we Wło- 
szech (tłumaczenie na język włoski – Pietro Antonio Zveteremich) rozpoczęła „międzynarodową 
karierę” Doktora Żywago, bowiem odtąd tłumaczono utwór Pasternaka na inne języki europejskie 
i publikowano go w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii (tu pojawiło się pierwsze wydanie w ję-
zyku rosyjskim), a także w Stanach Zjednoczonych. Istnieje przekonanie, iż dużą rolę w populary-
zowaniu powieści odegrała amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA). Zagadnieniem 
tym zajmuje się między innymi Iwan Tołstoj, stawiając jednocześnie pytanie: na ile działania tejże 
agencji rządowej miały wpływ na przyznanie Pasternakowi Nagrody Nobla. Zob.: И. Толстой, От-
мытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ, Москва 2009. Najnowszą 
publikacją na ten temat jest książka Petera Finna – dziennikarza The Washington Post oraz Petry 
Couvée – tłumaczki literatury rosyjskiej, pt. The Zhivago Affair: The Kremlin, the CIA, and the 
Battle Over a Forbidden Book, Harvill Secker (Vintage) 2014.

19 Zob. także: Л. Флейшман, Б. Янгфельдт, Борис Пастернак в кругу нобелевских фи-
налистов, [в:] От Кибирова до Пушкина. Сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова, сост. 
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i opinie na temat jego autora bywały skrajnie odmienne. Jako potwierdzenie 
może służyć tytuł jednego z artykułów zamieszczonych w odnotowanym zbiorze 
– Политический пасквиль? Нет, произведение искусства autorstwa Giorgia 
Zampy.

Od pierwszej publikacji powieści Pasternaka minęło ponad pół wieku. Ko-
lejni literaturoznawcy, pisarze, filozofowie, teolodzy pisali na temat Doktora Ży-
wago i jego autora artykuły, dysertacje, analizowali różnorodne motywy danego 
tekstu, jego przesłanie ideologiczne, interpretując utwór w kontekście religijnym, 
historycznym, politycznym. W 1981 roku Ian K. Lilly, podsumowując swoje 
rozważania na temat obrazu Moskwy w powieści Doktor Żywago, stwierdził: „As 
both a city and a symbol, Moscow is of considerable importance for the broad 
themes of a complex work of art whose many facets have yet to be fully 
illuminated”20. Od powyższej wypowiedzi minęło ponad trzydzieści lat, a za-
interesowanie powieścią nie uległo zmianie. Nie sposób wręcz wymienić tu ty-
tułów opracowań, które przedstawiają dla naszych dociekań największą wartość. 
Z publikacji książkowych odnotujmy chociażby prace Igora Smirnowa pt. Роман 
тайн «Доктор Живаго» (1996), Borysa Sokołowa pt. Кто вы, доктор Жива-
го? (2006), Siergieja Burowa pt. Игры смыслов у Пастернака (2011). Nie mniej 
wartościowe i inspirujące okazują się artykuły poświęcone badaniom nad „życio-
wym dziełem” Pasternaka. Znaczące miejsce wśród nich zajmują opracowania 
D. Lichaczowa, W. Borisowa, S. Iljowa, W. Abaszewa, O. Siedakowej, W. Tiupy, 
S. Senderowicza, A. Radionowej, jak również wskazane już prace Faryny. Warto 
ponadto zaznaczyć, że w 2012 roku literaturoznawcza część kwartalnika „Новый 
филологический вестник” (№ 4) poświęcona została w całości Doktorowi Ży-
wago. Wielu opracowań doczekał się również ostatni poetycki rozdział utworu 
– Wiersze Jurija Żywago. Jednak to problem odpowiedniości części prozatorskiej 
i aneksu poetyckiego powieści stał się przedmiotem szczególnego zaintereso-
wania uczonych. Dowodem na to są artykuły m.in. D. P. Bak, M. Budaragina, 
W. A. Masłowej, D. D. Obolenskiego, T. D. Orłowej oraz dysertacja I. W. Roma-
nowej21.

А. Лавров, О. Лекманов, Москва 2011, с. 622–673; Е. Б. Пастернак, Нобелевская премия Бо-
риса Пастернака: воспоминания и документы, [в:] От Бунина до Пастернака: Pусская ли-
тература в зарубежном восприятии. К юбилеям присуждения Нобелевской премии русским 
писателям, сост., науч. ред. Т. В. Марченко, Москва 2011, с. 12–29; Т. В. Марченко, Нобелиада 
Бориса Пастернака: По шведским архивным материалам и периодике, [в:] От Бунина до 
Пастернака…, с. 319–349.

20 I. K. Lilly, Moscow as City and Symbol in Pasternak’s „Doctor Zhivago”, „Slavic Review” 
1981 (Summer), vol. 40, № 2, p. 250. Tu i dalej w niniejszej pracy wszystkie wyróżnienia, z wyjąt-
kiem miejsc zaznaczonych – autorki [M. U.].

21 Д. П. Бак, «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака: функционирование лирического цикла 
в романном целом, [в:] Пастернакoвские чтения. Материалы межвузовской конференции, 
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Kolejną grupę prac przydatnych przy kontekstualnym podejściu w badaniach 
nad prozą Pasternaka stanowią publikacje poświęcone jego liryce. Za fundamen-
talne w tym aspekcie uznać należy monografie W. Alfonsowa: Поэзия Бориса 
Пастернака (1990), W. Bajewskiego: Пастернак – лирик. Основы поэтиче-
ской системы (1993), S. Brojtmana: Поэтика книги Бориса Пастернака «Се-
стра моя - жизнь» (2007), M. Gasparowa i I. Podgajeckiej: „Сестра моя – 
жизнь” Бориса Пастернака. Сверка понимания (2008). Jeśli zaś chodzi o ba-
dania polskich literaturoznawców, należy tu wymienić liczne i znaczące artykuły  
S. Pollaka, M. Jastruna, R. Łużnego, Z. Zbyrowskiego. Na podkreślenie zasługuje 
wnikliwe studium Anny Majmieskułow: „Переделкино” Бориса Пастернака 
(1994). 

Jak wynika z poczynionego przeglądu zdecydowana większość prac li-
teraturoznawczych ogniskuje się wokół lirycznego dorobku poety oraz powie-
ści Doktor Żywago. Znacznie mniej uwagi poświęca się natomiast jego wcze-
snej prozie, chociaż w dalszym ciągu otwiera ona szerokie pole możliwości 
badawczych. Ze względu na wybór prozy jako materiału analitycznego niniej-
szej książki największą wartość dla naszych rozważań stanowią publikacje,  
w których wczesna proza Pasternaka staje się przedmiotem dociekań. Naj-
większym zainteresowaniem wśród uczonych cieszyła się powieść Dzieciń-
stwo Luvers; jej analizie poświęcili swoje studia między innymi: Lena Szilárd22, 
Katalin Szőke23, Anna Junggren24, Erika Greber25, Ilja Pomierancew26, Anna 

ред. Р. В. Комина, В. В. Абашев, Б. В. Кондаков, Пермь 1990, с. 10–15; М. Бударагин, История 
и любовь («Магдалина (II)» в контексте романа «Доктор Живаго»), „Вопросы Литературы” 
2004, № 5, c. 239–250; В. А. Маслова, Поэтический цикл Б. Пастернака «Стихотворения 
Юрия Живаго», [в:] В. А. Маслова, Русская поэзия XX века. Лингвокультурологический взгляд, 
Москва 2006, с. 153–178; Д. Д. Оболенский, Стихи доктора Живаго, [в:] Сборник статей, 
посвященных творчеству Б. Л. Пастернака, München 1962, с. 103–114; Т. Д. Орлова, Стихи 
о Магдалине в контексте «Доктора Живаго», „Новый филологический вестник” 2012, № 4 
(23), c. 115–124; И. В. Романова, Семантическая структура «Стихотворений Юрия Жива-
го» в контексте романа и лирики Б. Пастернака, диссертация на соискание ученой степени 
к.ф.н., Смоленск 1997.

22 L. Szilárd, „Dzieciństwo Luvers” – laboratorium nowej powieści, przeł. K. Jończyk, „Lite-
ratura na świecie” 1986, № 3, s. 115–134.

23 K. Szőke, „Называние” и „наименование” в „Детстве Люверс” Б. Пастернака, [в:] 
Материалы и сообщения по славяноведению, ред. K. Szőke, „Slavistische Mitteilungen”, vol. 
XIX, Szeged 1988, c. 29–37.

24 A. Юнггрен, Урал в „Детстве Люверс” Б. Пастернака, „Russian Literature” 1991, vol. 
XXIX, c. 489–500.

25 E. Greber, Pasternak’s „Detstvo Lyuvers” and Dostoyevsky’s „Netochka Nezvanova”: An 
Intertextual Approach, „Irish Slavonic Studies” 1988, № 9, p. 62–79.

26 И. Померанцев, „Детство Люверс”: повесть о взрослении, „Russian Literature” 1999, 
vol. XLV, c. 197–208.
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Han27, Halina Chałacińska28, Jurij Szatin29. Niezwykle wartościowe są artykuły 
o takich opowiadaniach jak: Linia Apellesa, Listy z Tuły, Niemiłość, Drogi napo-
wietrzne, Opowieść – autorstwa Krisztiny Gàlòczy-Komjati30, Judif Kagan31, Zofii 
Mejszutowicz-Bocheńskiej32, Olega Zasławskiego33, Siergieja Lalajewa34. Nie-
ocenionym źródłem wiedzy są w związku z tym i wymienione uprzednio książki 
Ludmiły Gorelik35, publikacje Jerzego Faryny oraz studium Anny Junggren Juve-
nilia Б. Пастернака. 6 фрагментов о Реликвимини (1988).

Podejmując próbę zaprezentowania stanu badań nad twórczością Pasternaka, 
warto zwrócić uwagę na jeszcze inną grupę publikacji. Pośród ogromnej licz-
by prac krytycznoliterackich ważne miejsce zajmują opracowania o charakterze 
komparatystycznym. Badaniem zależności pomiędzy dorobkiem literackim Pa-
sternaka a muzyką zajmowali się między innymi wspominani już: B. Gasparow36, 

27 А. Han, Перспективы видения и ступени самоопределения в повести Бориса Пастер-
нака «Детство Люверс», [в:] Sub Rosa. In honorem Lenae Szilard, ред. D. Atanasova-Sokolova, 
Budapest 2005, 258–278.

28 H. Chałacińska-Wiertelak, «Детство Люверс» Б. Пастернака в контексте эсхато-
логического мироощущения, [w:] tejże, Культурный код в литературном произведении. Ин-
терпретации художественных текстов русской литературы XIX и XX веков, Poznań 2002, 
s. 177–185.

29 Ю. В. Шатин, «Детство Люверс» Б. Пастернака – повесть XX в., [в:] Русская повесть 
как форма времени, отв. ред. А. С. Янушкевич, Томск 2002, с. 274–281.

30 К. Галоци-Комяти, «Апеллесова черта» Пастернака в свете дилеммы эстетического 
или этического человека, „Wiener Slawistischer Almanach” 1992, № 30, c. 79–98; К. Галоци-
Комяти, От „Апеллесовой черты” к „Гамлету” (Об одном лейтмотиве в творчестве Па-
стернака), „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, vol. XXIV, c. 3–8.

31 Ю. М. Каган, Об «Апеллесовой черте» Бориса Пастернака. Попытка постижения, 
„Литературное обозрение” 1996, № 4, c. 43–50.

32 Z. Mejszutowicz-Bocheńska, O strukturze i funkcji „całości estetycznej” w twórczości Bory-
sa Pasternaka („Trzy rozdziały z opowieści”, „Spektorski”, „Opowieść”), „Przegląd Rusycystycz-
ny” 1992, № 1–2 (57–58), s. 37–50.

33 О. Б. Заславский, О „Воздушных путях” Б. Пастернака: семиотика мира, враждеб-
ного человеку, „Russian Literature” 1992, vol. XXXI, c. 99–132.

34 С. В. Ляляев, Сюжет, жанр и революционная тема в «Повести» Б.Л. Пастернака, 
„Новый филологический вестник” 2009, № 4 (11), с. 64–73; С. В. Ляляев, Жанровая природа 
и смысл заглавия «Повести» Б.Л. Пастернака, „Вестник РГГУ”, № 2 (45)/10, Москва 2010, 
с. 148–158.

35 Zob. także: Л. Л. Горелик, „Воздушные пути” Б. Пастернака и „Уже написан Вертер” 
В. Катаева, Смоленск 1998; Л. Л. Горелик, Семиотические проблемы Жени Люверс: к харак-
теристике образа Пастернкака, [в:] Пушкинско-пастернаковская культурная парадигма: 
итоги исследования в XX веке. Материалы научной конференции, Смоленск 2000, с. 101–112.

36 Zob. rozdział Дух музыки wspomnianej książki Gasparowa pt. Борис Пастернак: по ту 
сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт), Москва 2013, c. 127–183; oraz artykuł Времен-
ной контрапункт как формообразующий принцип романа Пастернака „Доктор Живаго”, 
[в:] Б. М. Гаспаров, Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века, 
Москва 1993, с. 241–273.
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Z. Zbyrowski37, a także Jan Orłowski38. Porównawczy aspekt twórczości autora 
Powtórnych narodzin i Osipa Mandelsztama znalazł się w centrum zaintereso-
wania Michaiła Łotmana39, Siergieja Awierincewa40, Iriny Podgajeckiej41. Z ko-
lei Żołkowski zajął się ujawnieniem inspiracji Pasternaka dziełami Goethego, 
Hölderlina, Verlaine’a, Puszkina i Feta42. Wśród publikacji innych autorów ro-
syjskich wyróżnić należy prace Konstantina Poliwanowa. Autor książki Пастер-
нак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения (Мoskwa 
2006) zwraca uwagę na literackie analogie pomiędzy poszczególnymi utwora-
mi Pasternaka i Majakowskiego, Cwietajewej, Achmatowej oraz Mandelsztama. 
Podobne badania podejmuje Natalia Iwanowa w monografii Пастернак и дру-
гие (Moskwa 2003), poszerzając krąg zależności i paraleli literackich o Michaiła 
Bułhakowa. Problemem tym zajęła się także Marietta Czudakowa w książce pt. 
Булгаков и Пастернак (Moskwa 2010).

Interesujące i wartościowe dla naszych badań okazały się także dysertacje 
powstałe w ostatnich latach. Znaczące miejsce wśród nich zajmują prace N. W. 
Kowalenko (Moskwa 2002) i L. N. Iwaszutinej (Barnauł 2004), dotyczące powią-
zań twórczości Pasternaka z kulturą niemiecką oraz A. N. Żurawlewa (Niżny No-
wogród 2004), J. J. Kotukowej (Magnitogorsk 2009), A. W. Mołczanowej (Kazań 
2010) i inne, wskazane w bibliografii.

Podsumowując przegląd materiałów, będących źródłem inspiracji dla autora 
niniejszej książki, zwrócimy jeszcze uwagę na publikacje, które oparte zostały na 
kanwie biografii pisarza. Znajdują się wśród nich prace rosyjskich pasternako-
znawców, w tym biografia napisana przez Jewgienija Pasternaka: Борис Пастер-
нак. Биография (1997). Cenne okazały się również książki Natalii Iwanowej 
Борис Пастернак. Времена жизни (2007) i Dymitra Bykowa Борис Пастер-

37 Z. Zbyrowski, Muzyka Fryderyka Szopena w życiu i twórczości Borysa Pasternaka, [w:] 
Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, red. A. Paszkiewicz, Ł. Kusiak-Skotnicka, „Sla-
vica Wratislaviensia” 2003, vol. CXXII, s. 195–200.

38 J. Orłowski, Borys Pasternak i muzyka Fryderyka Chopina, [w:] Dialog sztuk w kulturze 
Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego, red. J. Kapuścik, 
Kraków 2002, s. 185–193.

39 М. Лотман, Мандельштам и Пастернак (опыт контрастивной поэтики), [в:] Literary 
Tradition and Practice in Russian Culture: papers from an International Conference on the Occa-
sion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman, ed. V. Polukhina, J. Andrew, R. Reid, 
Amsterdam–Atlanta 1993, c. 123–162.

40 С. С. Аверинцев, Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления, „Известия Ака-
демии наук СССР” 1990, т. 49, № 3, с. 213–222.

41 И. Ю. Подгаецкая, Генезис поэтического произведения (Борис Пастернак, Осип Ман-
дельштам, Марина Цветаева), „Известия Академии наук СССР” 1990, т. 49, № 3, с. 203–212; 
И. Ю. Подгаецкая, Пастернак и Верлен, „De Visu” 1993, № 2, c. 47–56.

42 Zob. rozdział 4 w odnotowywanej już monografii: А. Жолковский, Поэтика Пастерна-
ка…, c. 407–519.
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нак (2011). Z publikacji badaczy zachodnich wymienić należy pracę francuskiej 
slawistki i przyjaciółki Pasternaka – Jacqueline de Proyart pt. Pasternak (Paris 
1964), a także następujące pozycje: R. Payne, The Three Worlds of Boris Paster-
nak (Bloomington 1961), J. W. Dyck B. Pasternak (New York 1972), H. Gifford 
Pasternak. A Critical Study (Cambridge 1977), Ch. Barnes B. Pasternak. A Lite-
rary Biography: vol. I. 1980-1928; vol. II 1928-1960 (Cambridge 1989, 2004) 
oraz H. Troyat Борис Пастернак (2007). Jeśli zaś chodzi o polskich literaturo-
znawców, to dotychczas ukazała się jedna monografia o charakterze biograficz-
nym autorstwa Zygmunta Zbyrowskiego pt. Borys Pasternak: życie i twórczość 
(Bydgoszcz 1996). Chronologiczna kompozycja powyższych monografii pozwala 
prześledzić ewolucję twórczości Pasternaka oraz jego poglądy na temat sztuki, hi-
storii, stosunku wobec polityki i ówczesnej władzy. Niezastąpiona w tym wzglę-
dzie jest także bogata literatura wspomnieniowa oraz epistolograficzna. Powołu-
jemy się przeto w książce niejednokrotnie na wypowiedzi i listy autora Szkicu do 
autobiografii, jak również listy jego rodziny i przyjaciół. Poza wskazaną biografią 
syna Pasternaka jako cenne wymienić należy korespondencję i wspomnienia dru-
giej żony pisarza – Zinaidy Nikołajewny43, książkę Olgi Iwińskiej44 oraz memu-
ary bliskich mu osób, takich jak: Nikołaj Wilmont45, Aleksandr Gładkow46, Zoja 
Maslenikowa47 i innych48. Szczególną wartość stanowi korespondencja Pasterna-
ka z Mariną Cwietajewą49, pojmowana jako epistolarny dyskurs miłosny, a także 
z Olgą Frejdenberg50 – kuzynką i powiernicą pisarza.

43 Zob.: Б. Пастернак, Второе рождение. Письма к З. Н. Пастернак, З. Н. Пастернак, 
Воспоминания, сост. и подгот. текста Н. Пастернак, М. Фейнберг, Москва 2010.

44 О. Ивинская, И. Емельянова, Годы с Пастернаком и без него, Москва 2007.
45 Н. Вильмонт, О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли, Москва 1989.
46 А. Гладков, Встречи с Пастернаком, Paris 1973.
47 З. Масленикова, Портрет поэта, „Литературная Грузия” 1978, № 10–11, c. 267–293; 

„Литературная Грузия” 1979, № 2, c. 132–154; „Литературная Грузия” 1979, № 3, c. 137–154; 
„Литературная Грузия” 1979, № 4, c. 137–154.

48 Zob. także: Воспоминания о Борисе Пастернаке, сост. Е. В. Пастернак, М. И. Фейнберг, 
Москва 1993. Znajdują się tu wspomnienia rodzeństwa Pasternaka: brata Aleksandra oraz sióstr 
Józefiny i Lidii, a także fragmenty dzienników, listów N. Tabidze, L. Czukowskiej, A. Wozniesien-
skiego, J. Jewtuszenki, W. Szałamowa i in. Podobne publikacje odnajdziemy w 5. numerze czaso-
pisma „Литературное обозрение” (rocznik 1990), poświęconemu 100-ej rocznicy urodzin Paster-
naka, a także w publikacji upamiętniającej wystawę zorganizowaną w Muzeum Sztuk Pięknych 
im. A. S. Puszkina w Moskwie w 1989 roku: Мир Пастернака, сост. Е. С. Левитин, с участием 
Н. А. Борисовской, В. В. Леоновича, Москва 1989.

49 Марина Цветаева. Неизданные письма, ред. Г. П. Струве, Н. А. Струве, Париж 1972; 
Р. М. Рильке, Б. Пастернак, М. Цветаева, Письма 1926, сост., перевод, комментарии К. М. 
Азадовского, Е. Б. Пастернака, Е. В. Пастернак, Москва 1990.

50 Переписка с Ольгой Фрейденберг, ред. и комментарии Э. Моссмана, New York–London 
1981. W 2014 roku ukazało się polskie wydanie korespondencji: O. Frejdenberg, B. Pasternak, Na 
całe życie. Listy 1910–1954, wstęp J. B. Pasternak, J. W. Pasternak, przeł. W. Grajewski, Warszawa 
2014.
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