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Abstract: The article recalls a poem by a Jewish poet, Rachel Boymvol, A Stroll. Dedicated to Anna 
Akhmatova, it was a response to the second meeting with the Russian poet in 1954. The poem 
deals with the issue of anti-Semitism in the USSR, which was slowly waning after Stalin's death. 
Boymvol complains about the absence of Yiddish in public space, about the expulsion of Jewish 
poetry from the cultural awareness of Russians, and also strikes on a biographical note. Compa-
ring herself with Akhmatova „the queen of the poem”, Boymvol presents herself as the guardian 
of the Jewish word, whose royal lineage has been denied by centuries-old Judeophobic attitudes.
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Rachela Bojmwoł niespiesznie wkracza do polskiej świadomości literackiej. 
Przez długi czas znaliśmy tylko dwa jej wiersze – Nie czekaj… i Gdybyś… 

– w poetycko uwodzącym tłumaczeniu Hadasy Rubin1, obecnie liczba jej liryków 
powiększyła się o dalsze trzy utwory (Jestem tragarzem, Moja mama, Język)2. 
Ich tłumaczką jest Bella Szwarcman-Czarnota. Wiersz Nie czekaj…, zaśpiewa-
ny w Piwnicy pod Baranami przez Irenę Wiśniewską i Mirosława Obłońskiego, 
wszedł później do repertuaru tego kabaretu. Został też poddany retlansacji na ję-

1 Zob. Antologia poezji żydowskiej. Wybór oraz noty i przypisy S. Łastik. Red. i słowo 
wstępne A. Słucki. Warszawa 1986, s. 502–503. 

2 Moja dzika koza. Antologia poetek jidysz. Tłum. różni. Wybór i oprac. K. Szymaniak, 
J. Lisek, B. Szwarcman-Czarnota, wprowadzenie K. Szymaniak. Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 
2018, s. 113, 179, 512. 
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zyk francuski3. Poetka doczekała się pierwszego polskiego szkicu4, i można mieć 
nadzieję, że znajomość dorobku „strażniczki żydowskiego słowa” i „Chagalla 
w spódnicy” dopiero się zaczyna5.

Wiersz, który tutaj omawiam, został zadedykowany Annie Achmatowej. Nosi 
tytuł Przechadzka (Прогулка)6, powstał 24 sierpnia 1954 roku w domu pracy twór-
czej „Golicyn”, w którym obie poetki przebywały. Było to ich drugie spotkanie. 
Wcześniejsze miało miejsce w roku 1942, w Taszkiencie, gdzie zostały ewakuowane 
po inwazji hitlerowskich Niemiec na ZSRR. Irina Parasiuk twierdzi niebezpodstaw-
nie, że nie mogło się wtedy zawiązać żadne duchowe pokrewieństwo między nimi, 
ponieważ były nie tylko odmienne, ale i sobie obce: „dwudziestoośmioletnia «bol-
szewiczka» i królewska Achmatowa”7. 

Zanim opowiemy o tych spotkaniach, przypomnijmy, że przed wojną Rachela 
Bojmwoł była autorką – pisanych w jidysz – bajek dla dzieci i zbiorów wierszy: 
Piosenki dla dzieci (רעדיל-רעדניק / Kinder-lider, 1930), Pionierzy (נרענָאיּפ / Pionern, 
1934), Pieśni (רעדיל / Lider, 1936), Kwitnienie wiśniowych drzew (רעמייב-לשנייוו 
 8. Jeszcze nie pisała(Lider, 1940 / רעדיל) Wajnszl-bejmer blien, 1939), Pieśni / נעילב
po rosyjsku, czuła się żydowską poetką, tworzyła w języku swojego narodu i – jak 
trafnie zauważył Siemion Kiperman – była dumna z tego, że „rozmawia ze swoim 
czytelnikiem […] bez pośredników”9. 

W latach 30. XX wieku, po skończeniu studiów na wydziale literackim (w sek-
cji żydowskiej) Moskiewskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. An-
drieja S. Bubnowa i osiedleniu się w białoruskim Mińsku, była szczęśliwa. „Do 
Mińska, do żydowskiego Mińska podążyliśmy” – pisała, dodając: „żydowskie 

3 Zob. Tomik poezji polskiej. Recueil de poesie polonaise. Choix et traduction à des fins 
pédagogiques / Wybór i tłum. w celu pedagogicznym H. Sobowiec. http://www.pulrulczyk.net/
mapage16/tomik-poezji-recueil-po-sie-inda.pdf [dostęp 15.02.2020]. 

4 M. Kisiel: „Rachela Bojmwoł. Szkic do portretu”. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, 
t. 27: Literatura rosyjska a kwestia żydowska (2017), s. 87–97.

5 Na pokrewieństwo z Chagallem i pisanie wierszy przez Bojmwoł „z celowym prymity-
wizmem” [„с нарочитым примитивизмом”] miała zwrócić Achmatowa w rozmowie z Lidią 
Czukowską – Л.К. Чуковская: Записки об Анне Ахматовой. T. 1. Москва 1997, s. 495. Zob. 
także: Л. Розина: „»Шагал в юбке« (o поэтессе Рахиль Баумволь)”. Форвертс (на рус. яз.), 
№ 341 (2002) (7–13 VI 2002); А. Калугина: „Рахиль Баумволь — хранительница еврейского 
слова”. Континент, № 15 (2013) (19 IV 2013). 

6 Р. Баумволь: Стихи. Иерусалим 1976, s. 83. Zob. także online: http://ahmatova.niv.ru/ah-
matova/stihi-ob-ahmatovoy/stih-17.htm [dostęp 15.02.2020].

7 И. Парасюк: Рахиль Баумволь: „Я как щенок обнюхивала жизнь”. https://www.partner-in-
form.de/partner/detail/2017/4/238/8442/rahil-baumvol-ja-kak-shhenok-obnjuhivala-zhizn?lang=ru 
[dostęp 15.02.2020]. 

8 Краткая литературная энциклопедия. гл. ред. А.А. Сурков. T. 1. Москва 1962, s. 475–
476. Tytuły i zapis jidysz wg katalogu Rosyjskiej Biblioteki Narodowej.

9 С. Киперман: „Анна Ахматова и Рахиль Баумволь”. Алеф, № 1 (2015). http://www.
alefmagazine.com/pub3924.html [dostęp 15.02.2020]. 

http://www.pulrulczyk.net/mapage16/tomik-poezji-recueil-po-sie-inda.pdf
http://www.pulrulczyk.net/mapage16/tomik-poezji-recueil-po-sie-inda.pdf
http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/stihi-ob-ahmatovoy/stih-17.htm
http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/stihi-ob-ahmatovoy/stih-17.htm
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/4/238/8442/rahil-baumvol-ja-kak-shhenok-obnjuhivala-zhizn?lang=ru
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/4/238/8442/rahil-baumvol-ja-kak-shhenok-obnjuhivala-zhizn?lang=ru
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życie tutaj kipiało”10. Zaangażowała się w życie środowiska, w latach 1936–1940 
wydała trzy książki, które umocniły jej pozycję we własnej wspólnocie językowej. 

Na fali rosnącego antysemityzmu w latach 40. doświadczyła jednak strachu 
nie tylko o siebie, ale i o swoją rodzinę – męża, Ziamę Telesina (również poetę) 
i syna Juliusa (późniejszego „księcia samizdatu”). Wspominała po latach: 

Literatura w jidysz przestała być drukowana, pisarze żydowscy nawet 
i po rosyjsku nie mogli się właściwie ukazywać. Zaczęłam pisać dla dzieci, 
a także przekładać. Nie odeszliśmy [z mężem – M.K.] od literatury i, jak 
sądzę, to nas moralnie uratowało. Głodowaliśmy, lecz kiedy pisaliśmy, zapo-
minaliśmy o bożym świecie. Znaleźli się dobrzy ludzie, którzy dawali nam 

„pracę Murzyna”… Każdego dnia któregoś z żydowskich pisarzy, a przecież 
nie tylko żydowskich, zabierał „czarny kruk”. Każdego dnia i myśmy czekali 
na aresztowanie. W soboty, kiedy zwykle zabierali, staraliśmy się wychodzić 
z domu, ale w kącie mieszkania zawsze czekały w gotowości dwa tobołki, 
w każdym kawałek mydła, trochę pieniędzy, ubranie11.

Pisane przez nią wtedy bajki dla dzieci i dorosłych miały wielkie powodzenie 
i rozchodziły się w masowych nakładach. Przetrwawszy stalinowską falę anty-
semicką, Bojmwoł zaczęła pisać wiersze po rosyjsku, ale także publikowała je 
w przekładach Wiery Inbier, poetki żydowskiego pochodzenia, programowo bli-
skiej konstruktywistom. W roku 1958, kiedy wydała pierwszy zbiór swojej poezji 
po rosyjsku – Стихотворения – w renomowanym moskiewskim wydawnictwie 

„Sowietskij pisatiel”, w gronie jej tłumaczy – oprócz Inbier – znaleźli się Maria 
Pietrowych, Aleksandr Koczetkow, Wiera Potapowa, Ruwim Moran, Jelizawieta 
Tarachowskaja, Tatiana Spiendiarowa i Anna Achmatowa. 

Może nie byłoby udziału autorki Requiem w przyswajaniu poetki żydowskiej 
językowi rosyjskiemu, gdyby nie wspólnota losu, świadomość, że przeżyty czas 

– jakże odmienny dla obu narodów – nie różnicuje, ale scala. W zapiskach z lat 
1958–1966 pięciokrotnie zostało odnotowane nazwisko Racheli Bojmwoł w plano-
wanych i zrealizowanych pracach tłumaczeniowych Achmatowej12. I nawet jeśli 
głosy krytyków czy osób znających poetkę, upatrujących w znajomości Achmato-
wej i Bojmwoł więcej niż było w rzeczywistości, są przesadne i opisują raczej nie-

10 Р. Баумволь: „Я имела честь знать Моисея Кульбака”. Форвертс, № 352 (2002) (23-29 
VIII 2002).

11 Р. Баумволь: „Пред грозным ликом старости своей...”. предисловие В. Глоцера. Новый 
Мир, № 4 (2000).

12 Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). Сост. и подгот. текста К.Н. Суворовой, 
вступ. ст. Э.Г. Герштейн, науч. консультирование В.А. Черных. Москва–Torino 1996, s. 92, 
494, 653, 707, 718. https://imwerden.de/pdf/akhmatova_zapisnye_knizhki_1958-1966_1996.pdf 
[dostęp 15.02.2020].

https://imwerden.de/pdf/akhmatova_zapisnye_knizhki_1958-1966_1996.pdf
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prawdziwe relacje13, to przecież warto o nich pamiętać choćby w kontekście wier-
sza, który tutaj analizujemy. Tym bardziej, że nie brak i takich opinii, że Bojmwoł 
miała się przedstawiać jako „żydowska Achmatowa”14.

Wróćmy do wspomnianych wcześniej dwóch zetknięć poetek. Roman Ti-
mienczik spotkał się z Rachelą Bojmwoł 13 października 1997 roku i poprosił ją 
o opisanie swoich związków z Achmatową. To wspomnienie jest dzisiaj głównym 
źródłem, na jakie powołują się krytycy lub dziennikarze. W przypadku Bojmwoł 
jest zresztą praktyką powszechną, że opinie o jej życiu i twórczości są częściej pa-
rafrazą już istniejących sądów niż próbą samodzielnej oceny i autorskich poszu-
kiwań. Jak zatem autorka Kwitnienia wiśniowych drzew wspominała taszkienckie 
odwiedziny u autorki Różańca?

[Achmatowa – M.K.] Leżała na łóżku. Wielu [w czasie ewakuacji – M.K.] 
kupowało po drodze […] orenburskie szale […], z długimi frędzlami, bia-
łe. Więc leży w takim orenburskim szalu, przykryta, wystaje jej goła nóżka 
z niesamowitym pedikiurem, bardzo ładna noga – goła. Pomyślałam sobie: 

„Jeszcze robi pedikiur!” Leży i mówi: „Proszę mi poczytać. Ma pani cudowne 
wiersze” – miała niski głos, mezzo. Pamiętam, że jej przeczytałam – głów-
nie w przekładzie Inbier. Miałam taki wiersz, gdzie każda zwrotka kończy 
się słowami: „Und dos iz szojn a lid” („I to jest piosenka”), a tłumaczka 
zrobiła: „I to jest wiersz”. Ona skrytykowała, mówiąc: „Wiersz – to nie jest 
a lid”, ale wiersz jej się podobał. – „Jest (i to mi wszyscy mówili) o wiele lep-
szy w oryginale niż w przekładzie”… Posiedziałam u niej chwilę, wywarła 
na mnie bardzo wielkie wrażenie, wydała mi się taką damą, a ja przecież by-
łam wychowana po radziecku, prawie jej nie rozumiałam, mało co do mnie 
dochodziło, a jej leżenie, z tą grzywką, z tą swoją nogą, z tymi czerwonymi 
paznokietkami… Nie była łatwa […]15.

Bojmwoł jest spostrzegawcza, ale i złośliwa. Tę cechę jej charakteru – złośli-
wość i sarkazm – zapamiętali jej współcześni. We wspomnieniu spotkania sprzed 
półwiecza nietrudno zauważyć, że osiemdziesięciotrzyletnia poetka przeciwsta-
wia temu, co kobiece to, co twórcze. Czyni to świadomie. Sama będąc ułomna, 
z nabytym w dzieciństwie garbem, zwraca uwagę na tak ważne dla damy poezji, 

13 Zob. Ф. Раневская: Клочки воспоминаний. [Об Ахматовой]. https://biography.wikireading.
ru/199183 [dostęp 15.02.2020]. 

14 Faina Raniewska pisała w swoich wspomnieniach: „Wypoczywałam z Anną Andriejewną 
w domu pisarzy «Golicyn». Siedziałyśmy w lesie na pniach. Podeszła do niej siwa kobieta, nazwa-
ła siebie poetką, dodawszy, że pisze w jidysz i że ją nazywają «żydowską Achmatową». «Więc 
niech Pani przyjdzie dzisiaj do mnie pod wieczór, da mi swoje wiersze, a ja je przetłumaczę». 
Umówiły się na spotkanie”. – Ibidem.

15 Р. Тименчик: Три персонажа „Записных книжек” Анны Ахматовой. W: История, 
культура, литература. К 65-летию С.Ю. Дудакова. Иерусалим 2004, s. 221–234. http://
ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/timenchik-tri-personazha-zapisnyh-knizhek.htm 
[dostęp 15.02.2020]. 

https://biography.wikireading.ru/199183
https://biography.wikireading.ru/199183
http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/timenchik-tri-personazha-zapisnyh-knizhek.htm
http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/timenchik-tri-personazha-zapisnyh-knizhek.htm
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Anny Wszechrusi, atrybuty – więc: na „gołą nóżkę”, „paznokietki”, „pedikiur” 
i „grzywkę”. I przeciwstawia cudzą kobiecość nie swojej kobiecości, lecz sile 
twórczej własnego wiersza, którego nie jest zdolny unieść obcy język. Powtó-
rzymy raz jeszcze słowa o „wierszu” (стих), a właściwie „pieśni” (דיל / lid): „Jest 
(i to mi wszyscy mówili) o wiele lepszy w oryginale niż w przekładzie”… 

Nawet po latach, kiedy Bojmwoł już wiedziała o tragicznym doświadczeniu 
Anny Achmatowej, zapisanym w poemacie Requiem, gdzie znalazły się m.in. ta-
kie słowa:

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей –16 

– będzie pamiętać tamto wrażenie: „wydała mi się taką damą, a ja przecież byłam 
wychowana po radziecku, prawie jej nie rozumiałam”. I uwyraźni ostre przeciw-
stawienie języków, z których mame-loszn zawsze będzie górował nad językiem 
kraju osiedlenia. 

W podobnym duchu przedstawi Bojmwoł drugie spotkanie: 

Kiedy [Achmatowa – M.K.] przyjechała do „Golicyna”, obległy ją piszące 
kobiety. Powiedziała do mnie: „Chodźmy się przejść!” Nie urządzało mnie 
to „chodźmy się przejść!”, co ja będę się z nią wlec i spacerować, więc 
zostałam. Zostałam i napisałam ten wiersz, który się nazywa Przechadzka. 
Wcześniej nazywał się Przechadzka w wyobraźni [Воображаемая прогулка]. 
Napisałam go wtedy, siedząc na tarasie, kiedy ona poszła z nimi spacerować. 
I przeczytałam go Adelinie Adalis, to był twardy orzeszek, daleka od senty-
mentów, i nagle ona zapłakała. Myślę: „No tak, jest egzaltowana, aż za bard-
zo”. Potem przeczytałam go mężowi. Zapłakał, mówię: „Co z tobą?” On mówi: 

„Kiedy ona przyjdzie ze spaceru, przeczytaj go jej”. Ja mówię: „Nie śmiej 
nawet pisnąć! Ja? Jej? Przeczytać? Nigdy w życiu”. I go nie przeczytałam. 
Minęły cztery lata, i wydaję książkę w „Sowietskom pisatielie”, przekładów. 
Nie pamiętam, czy mi powiedzieli, czy też podpowiedzieli, krótko mówiąc, 
poprosiłam Achmatową, żeby zrobiła kilka przekładów. Nawiasem mówiąc, 
ona tłumaczy nie najlepiej. Jest wielką pisarką, sama powinna pisać. 
Ale Marszak jest także wielkim pisarzem, Pasternak również, lecz oni dobrze 
tłumaczyli, ona – nie najlepiej. Wzięła cztery moje wiersze. Przetłumaczyła 
i bardzo wielkodusznie i prostodusznie powiedziała: „Rachelo Lwowna, 
sama jest Pani poetką, i jeśli nie będzie się Pani coś podobać, może mnie 
Pani poprawić”. Co może być lepszego! Powiedziałam: „Co Pani, co Pani”. 
Kiedy zaczęłam czytać przekłady, pomyślałam: „Dobrze byłoby poprawić”. 
Czy poprawiłam, czy nie, już nie pamiętam. Ale kiedy wyszła książka, już 

16 A. Achmatowa: Poezje. Wybór i posłowie J. Szymak-Reiferowa. Kraków 1986, s. 358. 

http://m.in


250 Marian Kisiel

ostygłam, już moja urażona duma minęła, powinnam więc jej posłać jako 
tłumaczce egzemplarz (Pietrowych mnie tłumaczyła – zdumiewająco! 

– i Marszak przetłumaczył, Spiendiarowa). I zamiast dedykacji wpisałam jej 
ten mój wiersz. I wysłałam w kopercie. Po jakimś czasie odwiedził ją Gałkin. 
Przyszedł [do mnie] i mówi mi tajemniczym głosem, on był taki romantyc-
zny: „Coś Pani opowiem. Anna Andriejewna mi opowiedziała, że napisała 
Pani wstrząsający wiersz. I kiedy go czytała, miała łzy w oczach. I co? 

– ona swoją własną ręką wpisała ten wiersz do swojego albumu”. Cóż, byłam 
bardzo szczęśliwa. Lecz kiedy się z nią spotkałam, wypowiedziała te same 
słowa: „Wie Pani, ja Pani wiersz swoją własną ręką…” – Kto tak mówi o so-
bie: „swoją własną ręką”?! – „wpisałam do albumu”. Nie wiem, jakoś mnie 
to nie wzruszyło17. 

Pysznie opowiedziane! Poza uwyraźnieniem cech charakteru Racheli Bojmwoł, 
zostały tu przypomniane okoliczności powstania Przechadzki. Nie wprost jeszcze 
została także określona przez poetkę światopoglądowa wartość jej utworu. Został 
on napisany dystychem i w tej najmniejszej poetyckiej strofie autorka zamknęła 
szereg obrazów, które odnoszą się do różnych form przedstawienia: przestrzeni 
widzialnej i dyskretnie ukrytej w myślach, wypowiedzianych słów i natrętnego 
milczenia. Siłą wiersza jest prostota języka, żydowska poetka nie estetyzuje sytu-
acji lirycznej, nie stara się jej nadać statusu wyjątkowości. Codzienność zdarzenia 
ma się odbić w codzienności mowy – zwykłej, poza salonem, zwróconej do siebie, 
nawet jeśli – w intencjach – miała być skierowana do towarzyszki przechadzki. 
Oto w pełni zrealizowany poetycki monodram: 

Прогулка18

Ты сегодня особенно как-то тиха,
Королева стиха.

Мы с тобою идем по жнивью. 
Я молчать тебе вдоволь даю

И сама я охотно молчу,
Молча думаю то, что хочу.

Я любуюсь в тиши средь полей 
Горделивой осанкой твоей,

Властным взглядом, решительным ртом,
Словно сжатым Великим постом.

Жизнь твоя у Руси на виду. 
Я, сестра твоя, рядом иду.

17 Р. Тименчик: Три персонажа…
18 Р. Баумволь: Стихи…
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Рост мой мал, я сутулюсь слегка, 
За спиною – страданий века.

Хоть и царской я крови, как ты, 
Я взирать не могу с высоты.

Мой народ, для кого я пою, 
Разве слышит он песню мою?

Песню отняли злые враги. 
Королева, сестра, помоги!

Мне не надо ни стран, ни морей,
Ни чудесной короны твоей,

Только песню заставь их вернуть.
...Мы с тобой продолжаем наш путь,

Мы идем по жнивью не спеша. 
Надрывается молча душа.

Впереди простирается лес. 
Тишина вопиет до небес.

Wiersz nie został dotąd zinterpretowany przez krytykę, choć stale jest przywo-
ływany jako przykład relacji łączących Achmatową i Bojmwoł, lub też traktowany 
jako Chagallowski znak nostalgii19. Znaczenia w nim ukryte są jednak o wiele 
ważniejsze niż to wynika z lektury dosłownej czy kontekstualnej, w której paro-
le wiersza dokładnie potwierdza podmiot autobiograficzny. Musimy odwołać się 
do lektury alegorycznej, w wierszu zdarzenie przechadzki pokazane jest bowiem 
na dwóch poziomach – jawnym i ukrytym. Poziom jawny, dosłowny to opis space-
ru, który miał miejsce 24 sierpnia 1954 roku. Ubogi byłby jednak wiersz, którego 
sens zamykałby się wyłącznie w realistycznym opisie zdarzenia. Bezpośredniość 
sensu jest ważna zatem wyłącznie w wymiarze prawdziwościowym, zgodności 
tytułu z dedykacją. I na tym wymiarze skupili się wszyscy dotychczasowi kry-
tycy, starający się precyzyjnie wypełnić wszystkie niejasne miejsca w biografii 
autorki Różańca. Ale dla sytuacji lirycznej nie ma znaczenia, czy poetki fak-
tycznie szły po ściernisku w stronę lasu, czy też był to tylko spacer w wyobraźni 
(pierwotny tytuł utworu to Воображаемая прогулка). Z tego powodu rodzi się 
konieczność wniknięcia w poziom niejawny wiersza. 

Zapewne, wśród piszących kobiet, które otaczały Achmatową w domu pracy 
twórczej, trudno było się wyciszyć, a tym bardziej podjąć z nią intymny dialog. 
Dlatego, odsuwając inne – niewątpliwie rozgadane – pisarki, Bojmwoł wyru-
sza w wyimaginowaną przechadzkę z „królową wiersza” tylko w jej towarzy-

19 О. Рубинчик: „Оглянувшиеся. Анна Ахматова, Марк Шагал и Рахиль Баумволь”. 
Toronto Slavic Quarterly, no 14 (2005). http://sites.utoronto.ca/tsq/14/rubinchik14.shtml [dostęp 
15.02.2020]. 

http://sites.utoronto.ca/tsq/14/rubinchik14.shtml
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stwie: „Мы с тобою идем по жнивью”; „Я, сестра твоя, рядом иду”; „Мы 
с тобой продолжаем наш путь”; „Мы идем по жнивью не спеша”. Ważna 
jest wspólnota drogi, jaką przebywają obie poetki („мы идем”). Dwukrotnie 
(w drugim i przedostatnim dystychu) wypowiedziana zostaje ta sama fraza: 

„идем по жнивью”, przy czym słowo „жнивьё”, tj. ściernisko/rżysko, może być 
rozumiane gwarowo, jako czas zbierania plonów, czyli – żniwo. W sensie me-
taforycznym, a nie alegorycznym, przechadzka poetek odbywa się w czasie ich 
egzystencjalnej i twórczej dojrzałości. Achmatowa ma 65 lat, Bojmwoł – 40, obie 
mogą zbierać zatem plony własnej pracy. Ale „жнивьё” może oznaczać też co in-
nego – to ściernisko, które pozostało po antysemickich żniwach. Wrócimy jeszcze 
do tego wątku. 

Zdarzenie jest tu silnie przez podmiot interioryzowane: „niespieszny” spacer 
odbywa się w bliskości ciał i w trwałości związków, a nieusuwalne zaimki oso-
bowe Ja–Ty zdają się potwierdzać „siostrzaną” relację dusz. „Relacja jest wzajem-
nością” – przypomina filozof dialogu, Martin Buber20. „Королева стиха” – Ach-
matowa i jej towarzyszka Bojmwoł, która powie o sobie: „царской я крови, как 
ты”, choć dzielą tę samą poetycką drogę, nie są jednakże sobie równe. Żydówka 
Rachela powie o Annie Wszechrusi: „Я любуюсь […] / Горделивой осанкой 
твоей, // Властным взглядом, решительным ртом”; o sobie natomiast: „Рост 
мой мал, я сутулюсь слегка”. To, co dumne, niepokorne i majestatyczne, prze-
ciwstawione zostało temu, co skulone, pokorne i niewielkie: „Жизнь твоя у Руси 
на виду. / Я, сестра твоя, рядом иду”. Opozycja: „на виду” – „рядом” pod-
kreśla nierówność we wspólnocie zarówno od strony wyglądu (władcza dama vs 
garbuska), jak i od strony doświadczeń: „За спиною – страданий века”. Co waż-
ne, „cierpienia wieku” są przy Żydówce, a nie przy Rosjance. Gdyby odwołać 
się do cytowanego wcześniej wspomnienia Bojmwoł, należałoby powiedzieć, 
że w tej opozycji z całą ostrością ujawniło się przeciwstawienie „damy” („Carsko-
sielskiej wesołej grzesznicy”21) i – „wychowanej po radziecku”22 – bolszewiczki. 
Dwa światy doświadczeń, dwa wzajemne widzenia siebie. 

Rachela Bojmwoł, być może, niewiele jeszcze wiedziała o przeżyciach Ach-
matowej z lat trzydziestych, opisanych później w przejmującym poemacie Requi-
em, a przynajmniej nie ujawnia tej wiedzy ani w swoim wierszu, ani w swoim 
wspomnieniu. W czasie Wielkiej Czystki, żyła względnie spokojnie w „żydow-
skim Mińsku”23, dopiero pod koniec lat 40. – o czym już wspominaliśmy –  
doświadczała wzmożonej antysemickiej wrogości24. Dlatego w Przechadzce  

20 M. Buber: Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Wybrał, przeł. i wstęp napisał J. Doktór. 
Warszawa 1992, s. 48.

21 A. Achmatowa: Poezje…
22 Р. Тименчик: Три персонажа…
23 Р. Баумволь: Я имела честь знать Моисея Кульбака…
24 Р. Баумволь, „Пред грозным ликом старости своей”…; А. Калугина: Рахиль Баумволь 

— хранительница еврейского слова…
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pojawia się niezwykle wymowna fraza, że „źli wrogowie” („злые враги”) siłą 
zabronili jej („отняли”) tworzenia we własnym języku („песню отняли”). „Zły 
wróg” do wieku XVII oznaczał także „zły los” czy „złą dolę”25, a nawet „diabła” 
w znaczeniu „wspólnego nieprzyjaciela rodu ludzkiego”26. Tak też – peryfrastycz-
nie, aluzyjnie – należy czytać wers, do którego jeszcze wrócimy: „Песню отняли 
злые враги”. 

Alegoryczna lektura Przechadzki pokazuje, że wiersz Racheli Bojmwoł w przy-
padkowe zdarzenie biograficzne wpisuje nieprzypadkowe zderzenie losów. Spotkanie 

„złotoustej Anny Wszechrusi”, jak ją nazwała Marina Cwietajewa27, ze „strażniczką 
żydowskiego słowa”, jak prawdopodobnie nazwała siebie Bojmwoł28, odbywa się 
w milczeniu.

Мы с тобою идем по жнивью. 
Я молчать тебе вдоволь даю 

И сама я охотно молчу,
Молча думаю то, что хочу. 

[…]

Мы идем по жнивью не спеша.
Надрывается молча душа 

Milczenie, o którym mowa w wersie inicjalnym („Ты сегодня особенно как-
то тиха”), nie bierze się stąd, że „złotousta” Achmatowa nie podejmuje w cza-
sie przechadzki rozmowy, natomiast Bojmwoł, również korzystając z milczenia 
(„сама я охотно молчу”), może rozmyślać o czym chce („Молча думаю то, 
что хочу”) i upajać się panującą na polach ciszą („Я любуюсь в тиши средь 
полей”). Wyraz „как-то” wprowadza znaczeniową podwójność, z jednej strony 
– przysłówkowo – intensyfikuje milczenie (i jest równoznaczny słowom „очень”, 
„слишком”, „крайне”), z drugiej – zaimkowo – zdumiewa się milczeniem, nie po-
trafi określić jego stopnia. Każdorazowo odnosi się do bliżej nie znanych (pod-
miotowi mówiącemu i czytelnikom) przyczyn czy racji adresatki wiersza. Meta-
forycznie powiedzielibyśmy, że wyraz „как-то”, wyjęty z mowy żywej, dziwi się 
milczeniu (mowie martwej). 

W pierwszym dystychu uwydatnione zostało jednak jeszcze inne – semantycz-
ne i intertekstualne – zjawisko: równoczesności rzeczy i zdarzeń przeciwnych (unus 

25 A. Brückner: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927, s. 632. 
26 В.И. Даль: Толковый словарь живого великорусского языка. т. 1. Москва 1978, s. 258.
27 M. Цветаева: Через сотни разъединяющих лет… Комментарии А.А. Саакянц. 

Свердловск 1989, s. 95.
28 Określenie „хранительница еврейского слова” stale pojawia się przy okazji Bojmwoł 

(w artykułach, przypomnieniach, hasłach biograficznych), oderwało się od swego autora i funkc-
jonuje jako vox populi.
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mundus). Bojmwoł wyraziła je w głębokim rymie żeńskim: „тиха” – „стиха”. Do-
myślamy się, że nie chodzi w nim o rozszerzenie współdźwięczności poza granicę 
akcentowanej samogłoski, ani też o położenie nacisku na wierszotwórczą czy in-
strumentacyjną funkcję rymu. Ważniejszą rolę odgrywa tu raczej semantyczna 
funkcja rymu, gdzie od homonimii przechodzimy do polisemii ukrytej w rdzeniu 

„стих–”, otwierającej nie wprost zarówno na nastrój (ndm „стих”), jak i na żywioł, 
moc („стихия”). I nawet jeśli ta „воображаемая этимология”, by strawestować 
humorystycznie pierwotny tytuł liryku Racheli Bojmwoł, błędnie kreśli pole zna-
czeniowe słowa „стих”, to przecież nietrudno zauważyć, że w obrazie „królowej 
wiersza” – Achmatowej – która „dzisiaj” („сегодня”) z jakiegoś tylko jej znanego 
powodu („особенно”) zamilkła, żydowska poetka zamknęła i żywiołowość mło-
dego wieku autorki Różańca i niepodrabialny nastrój (oraz krój) jej wiersza. A jest 
to wiersz w żywiole języka „prostego, dyskretnego”29, który „ujawnia liryczną 
duszę bardziej twardą niż miękką, raczej nieustępliwą niż płaczliwą, wyraźnie 
dominującą, a nie uciskaną”30, i w którym poetka „poetka świadomie milczy […] 
o wielu rzeczach”31. 

Wróćmy zatem do milczenia, które jest jednym z najważniejszych słów-klu-
czy omawianego wiersza. Otóż w Przechadzce obie poetki zostały, jak się zdaje, 
wyłączone ze wspólnoty języka. Milczenie nie jest ich wyborem, ale zadaną im 
raną. Zauważmy: milcząca dusza krzyczy wniebogłosy („надрывается молча 
душа”), zaś cisza lamentuje, zawodzi, woła o pomstę do nieba („тишина вопиет 
до небес”). Przywołanie słów z tego samego emocjonalnego rejestru – „надрывать” 
i „вопиять”32 – atmosferę przechadzki czyni gęstą, trudną do zniesienia. Milczenie 
kobiet, cisza pól, rozdarte dusze – to wszystko zanosi do niebios jakiś niedający się 
znieść ból, jakaś skarga, której niepodobna wyrazić w ludzkim języku.

Wiersz powstał w czasie, kiedy stalinowski antysemityzm osiągnął apogeum, 
a wszedłszy na szczyt terroru – zaczynał słabnąć. Euforia zwykła zadowalać się 
sama sobą i męczyć przeżywaniem zwycięstwa. Inaczej ten, kogo dotknęło spoj-
rzenie Gorgony: „kto ujrzał Gorgonę, ten nie powrócił, by dać świadectwo, albo 
powrócił niemy”33. Bojmwoł zwraca się do „królowej wiersza” jako niema poet-
ka niemego narodu: „Мой народ, для кого я пою, / Разве слышит он песню 
мою?”. Pieśń – powiada – została zniewolona przez „złych wrogów” („Песню 
отняли злые враги”). Pozornie nie wiemy, kim oni są, ponieważ nie zostali na-
zwani wprost. Nie mają swoich imion, ale w literaturze odnajdziemy niejeden 
ich wizerunek – rozbójników, grabieżców, gwałcicieli. To także hegemoni idei, 

29 В.Ф. Ходасевич, [b.t.] Новь, nr 69 (1914), s. 6. http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_1914_
akhmatova.shtml [dostęp 15.02.2020]. 

30 Н.В. Недоброво, „Анна Ахматова”. Русская мысль, nr 7 (1915). http://az.lib.ru/n/
nedobrowo_n_w/text_1915_akhmatova.shtml [dostęp 15.02.2020].

31 В.Ф. Ходасевич: [b.t.]…
32 В.И. Даль: Толковый словарь… T. 1, s. 241, s.v. вопиять; T. 2, s. 407, s.v. надрывать.
33 P. Levi: Pogrążeni i ocaleni. Przeł. S. Kasprzysiak. Kraków 2007, s. 101.

http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_1914_akhmatova.shtml
http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_1914_akhmatova.shtml
http://az.lib.ru/n/nedobrowo_n_w/text_1915_akhmatova.shtml
http://az.lib.ru/n/nedobrowo_n_w/text_1915_akhmatova.shtml
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podporządkowujący sobie narody i trzebiący odmienne tożsamości. W wierszu 
Bojmwoł siłą odebrana pieśń jest wygnaniem z pieśni. Etymologia słowa „wygna-
nie” wskazuje na przemocowy związek kata i ofiary34, przy czym ofiara nie ma 
do kogo apelować, wszak jest w swoim „czasie cierpienia”, które można odczytać 
także jako „trwające przez stulecia” („за спиною – страданий века”). Ofiara jest 
niema, pozbawiona głosu. 

W milczącym dialogu z Achmatową, „królową wiersza”, Rachela wspomina 
i swoje „królewskie” pochodzenie, przeciwstawiając je odmienności dzisiejszego 
położenia: „Хоть и царской я крови, как ты, / Я взирать не могу с высоты”. 
Dawna Rachel, w której imię wpisano pokorę („owieczka”), była pramatką naro-
du żydowskiego; dzisiejsza Rachel – „również królewskiej krwi” – bierze odpo-
wiedzialność za swój naród nie konkretnie, ale alegorycznie: pragnie, by odzyskał 
on swój głos, własną „pieśń”. Wywłaszczenie z pieśni nie jest bowiem prostym 
wygnaniem z języka, wygłuszeniem go, lecz uśmierceniem. Głos poetki jest pe-
łen goryczy. Naród, dla którego śpiewa, nie słyszy jej pieśni, a może nawet i nie 
rozumie już języka, w którym ona śpiewa. 

„Королева, сестра, помоги!” – w tej prośbie ukryta jest niemoc. Jak odzyskać 
język, który zamilkł? Jak wskrzesić pieśń, która nie uszła cało? „Мне не надо 
ни стран, ни морей, / Ни чудесной короны твоей” – mówi do „Anny Wszech-
rusi” „strażniczka żydowskiego słowa”. Gdybyż można było wszystkie skarby 
tego świata oddać za przywrócenie głosu; gdybyż jedna poetka mogła uratować 
poetkę inną. Jak jednak zmusić „ich”, czyli „złych wrogów”, aby oddali pieśń? 

„Только песню заставь их вернуть” – ten wers możemy czytać dwojako. Jest 
prośbą do Achmatowej, by swoją pieśnią zmusiła „złych wrogów” do uwolnienia 
pieśni żydowskiej; ale także żądaniem, by oni (Żydzi) powrócili do swojej pieśni, 
czyli do języka. 

W istocie rzeczy chodzi o to, by pieśń była śpiewana dla wolnego narodu. 
Prosty język ma często głębsze dno, ukrywa w swojej nieporadności intencje do-
datkowe. Kiedy Bojmwoł mówi do Achmatowej: „...Мы с тобой продолжаем 
наш путь”, to w rozpoczynającym wers wielokropku uwyraźniona jest pauza 
będąca związaniem przebytej drogi – tej realnej, po ściernisku, i tej duchowej, 
rosyjsko-żydowskiej psychomachii. W prozaicznych słowach o kontynuacji prze-
chadzki jest etycznie, a może metafizycznie zawarte przekonanie o wspólnocie 
drogi („наш путь”), to znaczy heroicznej postawie trwania. Dlatego przechadzka 
odbywa się w milczeniu, ponieważ inaczej nie można wyrazić bezsilności wobec 
przemocy świata.

34 A. Brückner: Słownik etymologiczny…, s. 146, s.v. gnać; М.Р. Фасмер: Этимологический 
словарь русского языка. перев. О.Н. Трубачев. T. 1. Москва 1986, s. 419, s.v. гнать. 
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