
Wstęp

Dawny spór Moskwy i Petersburga jeszcze w XIX wieku przeniósł się do 
dziedziny literatury i znalazł wyraz w poglądach słowianofilów. Różnorodno-
ści i malowniczej krzykliwości Moskwy przeciwstawiono klasyczną precyzję 
Petersburga, podporządkowanego ideom i kaprysom instytucji państwa. Kon-
tynuując tę tradycję, lubimy dzielić poezję i prozę na petersburską i moskiew-
ską, określamy różnice i analizujemy szczególne cechy jednej i drugiej.

Z tego punktu widzenia nie budzi wątpliwości moskiewskie zakorzenie-
nie Borysa Pasternaka, które stało się zasadniczą cechą jego charakteru i poe-
zji. Ono tłumaczy właściwości jego mieszającego style słownictwa, do dziś 
dnia drażniące smak niektórych koneserów „dobrych” wierszy. Przyjmując 
jako zasadną tę afiliację, trzeba zauważyć jednocześnie, że Pasternak darzył 
Petersburg gorącą miłością i przez całe życie do Petersburga go ciągnęło. Nie 
na próżno wiersz o Petersburgu, napisany w 1915 roku, stał się określeniem 
twórczego geniuszu, „ponad barierami”, przezwyciężającego wszelkie ograni-
czenia ludzkich możliwości.

Stryjeczna siostra Borysa Pasternaka, znakomita badaczka literatury an-
tycznej, folkloru i mitologii, Olga Michajłowna Frejdenberg – wyraziście re-
prezentuje klasyczną dążność do określoności i definitywności, która cechuje 
petersburską precyzję myśli i stylistyczną harmonię języka. Dobitność i bez-
względność jej ocen, surowość wobec ludzkich słabości i niedostatków sta-
nowią całkowite przeciwieństwo łagodności i pozbawionych apodyktyczności 
sądów Pasternaka, jego ustępliwości i zrozumienia dla różnych poglądów i opi-
nii. Jego dobroć i szczere pragnienie zgody górują nad ostrą i chwilami nie-
życzliwą pryncypialnością siostry i czynią z ich korespondencji wyrazisty przy-
kład zwycięskiej siły dziecinnej wierności i  szczerego przywiązania obojga.  
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Leonid Osipowicz Pasternak z żoną Rozalią Izidorowną, 

Odessa, lata 90. XIX wieku

Ich listy obejmują ogromny okres od 1910 po 1954, a więc niemal całą biogra-
fię istotną dla ich twórczości; są czymś wyjątkowym ze względu na współmier-
ność talentu obojga korespondentów, przy całej różnicy charakterów i sposobu 
życia, tak samo duchowo silnych i serdecznie sobie bliskich.

Czas, w którym przypadło im żyć i którego zwierciadłem jest ich kore-
spondencja, to straszne lata naszej historii. Ten czas kształtował ich życie i naj-
ważniejszą jego treść – pracę. W listach wzajemnie zdają sobie sprawę z tego, 
co udało im się zrobić, pragną dzielić się ze sobą tym, co osiągnęli. Mając 
dotkliwą świadomość więziennych, poniżających ludzką godność warunków, 
szczególnie okrutnych w okresie totalitarnych rządów Stalina, dążyli za wszelką 
cenę do tego, aby zostawić po sobie godny ślad swojego istnienia w  nauce 
i w literaturze. Głębokie przeżycie historii jako pamięci, w której są chronione 
i nadal żyją wielkie osiągnięcia ludzkiego ducha, kieruje oboje ku heroicznej 
próbie odtworzenia w słowie przeżytego doświadczenia: Pasternak podejmuje 
ją w Doktorze Żywago, Frejdenberg w swoich zapiskach zatytułowanych Prze-
bieg życia. Obojgu nie było dane ujrzeć i w pełni ocenić wyników swej ofiarnej 
pracy, wykonywanej w sytuacji codziennie skradającego się śmiertelnego nie-
bezpieczeństwa – oboje, nie umawiając się, poświęcili tej pracy ostatnie lata 
i  siły. Doktor Żywago już od dawna cieszy się sławą wzniosłego świadectwa 
epoki, odwagi i heroizmu; zapiski Frejdenberg, przygotowane przez badaczkę 
i publikatorkę jej prac naukowych, Ninę Braginską, czekają na swego wydawcę.

Do książki zawierającej listy Borysa Pasternaka i Olgi Frejdenberg pozwo-
liliśmy sobie włączyć urywki z tych zapisków, przede wszystkim odnoszące się 
do wspomnień o ich spotkaniach i listach, ale też takie, które mogą do pew-
nego stopnia zastąpić niezachowane listy samej Olgi Michajłownej. Godną 
nagany bezceremonialność postępowania z  tekstem tych urywków, czasem 
pokawałkowanych i skontaminowanych z różnych miejsc, usprawiedliwiamy 
nadzieją na rychłe pełne ich wydanie1.

1	 Kilkanaście	lat	po	napisaniu	tych	słów	tego	wydania	wciąż	nie	ma	(przyp.	tłum.).
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Olga Frejdenberg zaczęła je pisać w strasznych latach 30. Pierwsze ze-

szyty poświęcone są wspomnieniom dzieciństwa i młodości, lecz w miarę 
zbliżania się tematu do czasów współczesnych narracja nabiera charakteru 
dziennika. Są tu bezkompromisowe oceny uniwersyteckich współpracow-
ników, odważne i  szczere charakterystyki epoki. Autorka doskonale zdaje 
sobie sprawę z  tego, że żyje w  czasach totalnej podejrzliwości, śledzenia 
i donosicielstwa, nieustannych aresztowań, że gdyby znaleziono te zapiski, 
całej rodzinie groziłaby nieuchronna zguba. Ale rozumienie konieczności 
utrwalania zdarzeń ze wszystkimi ich szczegółami skłania Olgę Frejdenberg, 
jako uczoną i jako człowieka, do heroicznej nieustępliwości. Dzień po dniu 
zapisuje zdarzenia związane z aresztowaniem brata i jego żony. Szczególnym 
patosem cierpienia i oskarżenia są nasycone stronice zeszytów poświęcone 
blokadzie Leningradu:

W Rosji wszyscy jesteśmy pod znakiem zapytania, czy jest blokada, czy jej 

nie ma. Ona jest zawsze; człowiek zawsze jest w oblężeniu; o nikim nie da 

się powiedzieć: jutro go nie aresztują, jutro nie pochłonie go śmierć2. 

Nie powstrzymywała Olgi Frejdenberg możliwość, że jej zapiski prze-
padną, rządziło nią poczucie obowiązku i wiara w przyszłość, którą nazywała 
historią:

Być może te zeszyty zaginą… Jak nie rewizja, to wybuch… A ile duchowego 

wysiłku wymaga ich pisanie… Cóż poza ostatnią pozostawioną mi wiarą 

w historię mogłoby mnie zmusić, aby tak cierpieć i pisać?3

Zapiski cudem ocalały, przeżyły swoją autorkę i zgodnie z wolą jej spadko-
bierczyni zostały przewiezione do Oksfordu, do archiwum jej ukochanego wuja 
Leonida Osipowicza Pasternaka. Zwłokę z ich wydaniem w Rosji tłumaczy się 
objętością książki i niesłychanym zakresem wspominanych w niej zdarzeń, 

2	 O.M.	Frejdenberg,	Osada czełowieka	[Oblężenie człowieka],	„Minuwszeje.	Istoriczeskij	almanach”	1987,	
nr	3,	s.	8.	

3	 Tamże.
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które obecnie wymagają szczegółowych komentarzy. Miejmy nadzieję na ich 
rychłą publikację, co stanie się pomnikiem nie tylko samej Olgi Frejdenberg 
jako autorki, ale także wszystkich zamęczonych i  okaleczonych przez tę 
potworną epokę.

• • •

Życie mieszkającej w Odessie rodziny Pasternaków, w której dorastali Leonid 
Osipowicz (ojciec Borysa) i Anna Osipowna4 (matka Olgi Frejdenberg), było 
surowe i ascetyczne. Dzieci – Róża, Katarzyna, Aleksander, Anna i Leonid  
– po spartańsku uczyły się samodzielności, tego, by nie być od nikogo zależne 
i nikomu nie być nic winne. Chłopcom zapewniono wykształcenie, z dziew-
cząt jedynie Asia, najmłodsza i najzdolniejsza, uczyła się w gimnazjum.

Jeszcze w gimnazjum Leonid Pasternak poznał Michała Filipowicza Frej-
denberga5, który zaangażował go do ilustrowania odeskich pism humorystycz-
nych „Świerszcz” (1879), „Latarnia” i „Pszczółka” (1881–1889). Frejdenberg 
był to niezwykle utalentowany wynalazca samouk, dziennikarz i aeronauta, 
założyciel teatru dramatycznego w Eupatorii, obieżyświat, który zjeździł całą 
Rosję i Europę. W dzieciństwie porzucony przez rodziców, uciekł od rodziny, 
która go przygarnęła, i, wypróbowawszy rozmaite sposoby zarabiania na życie, 
został w końcu paryskim korespondentem jednej z odeskich gazet. Po powro-
cie do Rosji grał w teatrze komedii i wodewilu, pisał sztuki, epigramaty, wier-
sze. Z płótna introligatorskiego zrobił balon, którym wzniósł się nad odeskim 
placem targowym.

Wesołość i temperament cechujące młodsze dzieci rodziny Pasternaków 
burzyły purytańsko surową atmosferę domu. Rodzice nie mogli również za-
akceptować starań Frejdenberga o rękę Asi. Pokłóciwszy się z rodzicami i star-
szym rodzeństwem, Asia uciekła z  domu. Natomiast pomiędzy rodzinami 
Leonida Pasternaka i Frejdenbergów niezmiennie panowała przyjaźń i  ser-
deczne ciepło.

4	 Anna	Osipowna	Frejdenberg,	z domu	Pasternak	(1860–1944).
5	 Michał	Filipowicz	Frejdenberg	(1858–1920).
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Ukończywszy niemal równocześnie Akademię Sztuk Pięknych w Mona-
chium i Wydział Prawa na Uniwersytecie Noworosyjskim, Leonid Pasternak6 
z młodą żoną, znaną już pianistką, Rozalią Izidorowną Kaufman7, w 1889 
opuszczają Odessę i osiadają w Moskwie. Po roku, w 1890, urodził im się syn 
Borys, a w 1893 – Aleksander (Szura)8.

Wszystkie letnie miesiące, dopóki żyli starzy rodzice, do 1902 roku, jak 
dawniej niezmiennie spędzano w  Odessie. Frejdenbergowie w  tym czasie 
mieli już troje dzieci, najmłodsza Ola była rówieśniczką Borii. Czasy dzieciń-
stwa związane ze wspólnym pobytem na letnisku, które Pasternakowie wy-
najmowali w miejscowości Bolszoj Fontan, oboje zapamiętali na całe życie. 

6	 Leonid	Osipowicz	Pasternak	(1862–1945).
7	 Rozalia	Izidorowna	Pasternak,	z domu	Kaufman	(1867–1939).
8	 Aleksander	Leonidowicz	Pasternak	(1893–1983)	–	architekt.
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W swojej korespondencji niejednokrotnie powracają do zapisanych w pamięci 
przeżyć odeskiego dzieciństwa. Wtedy ukształtowały się podstawy rozumie-
nia się bez zastrzeżeń, odczucie bliskości i wspólnoty upodobań i stające się 
życiową koniecznością wzajemne zainteresowanie.

Starszy brat Oli, Saszka9, wyrastał w całkowitym lekceważeniu wszelkich 
norm i zakazów. Już w dzieciństwie ujawniły się jego fantazja i nieprzewidy-
walność zachowań. 

Pasternakowie mieli wówczas już czworo dzieci, w 1900 i 1902 przyszły 
na świat córki Józefina i Lidia10.

Lato 1901 roku przyniosło żałobę i ogromny smutek: umarł ulubieniec 
rodziny, Żenia Frejdenberg:

Wyrastał na przedziwnego człowieka – pisała Olga Michajłowna w swoich 

zapiskach – mądry, wyróżniający się talentem i duszą. W rodzinie był obiek-

tem kultu. Wcześnie zaczął pisać, rysował i układał wiersze, cichy, łagodny, 

skupiony, uduchowiony – taki był już w wieku dziewięciu lat…

Lato, jak zawsze, Ola spędzała na letnisku u Pasternaków, a Żenia umierał 
w szpitalu na ropne zapalenie wyrostka robaczkowego: 

umierał jak święty. Oddał Mamie pugilaresik za pięć kopiejek, a w środku 

moneta. Co po nim zastało? – fotografia, wiersz na dzień urodzin i klucz 

do ogrodzenia grobu.

Żenia miał 14 lat, kiedy umarł, ja miałam wtedy 11.

Śmierć syna pozostawiła trwały ślad w  życiu rodziny. Anna Osipowna 
przez wiele lat nie przerywała żałoby i całkowicie zarzuciła swoje zajęcia mu-
zyczne, a była muzycznie niezwykle uzdolniona. Michał Filipowicz chciał się 

  9	 Aleksander	Michajłowicz	Frejdenberg	(Michajłow;	1884–1938)	–	inżynier.
10	 Józefina	Leonidowna	Pasternak	(Żoza,	Żonia;	1900–1993);	Lidia	Leonidowna	Pasternak-Slater	(1903–1989).

Michał Filipowicz Frejdenberg z żoną Anną Osipowną
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wyrwać z Odessy i najpierw sam przeniósł się do Petersburga, a w następnym 
roku przyjechała tam cała rodzina.

Po raz pierwszy Pasternakowie nie pojechali do Odessy latem 1903, nie-
długo po śmierci ojca Rozalii Pasternak. Jej matka, Berta Samojłowna Kauf-
man, przeniosła się do Petersburga do córki Klary11, która wyszła za mąż za 
inżyniera kolejowego Aleksandra Łazariewicza Marguliusa.

Pierwszą połowę lata na wynajętej przez Pasternaków daczy pod Małoja-
rosławcem spędzili z nimi, jak zwykle, Anna Osipowna Frejdenberg z dziećmi. 
Saszka pasjonował się fotografią, na jego zdjęciach można zobaczyć wiele scen 
z tego okresu.

W Petersburgu Frejdenbergowie zajmowali obszerne mieszkanie w wiel-
kim domu przy Kanale Jekaterinskim, tuż za Soborem Kazańskim. Z okna 
widać było most Bankowy. W dole rosły młode topole. Umeblowali się, dopro-
wadzili elektryczność, co w tamtym czasie było nowością i luksusem. Michał 
Filipowicz zdobył rozgłos jako wynalazca pierwszej w świecie automatycznej 
centrali telefonicznej i wpływowy dziennikarz. 

Życie Frejdenbergów nie toczyło się jednak gładko. Jako wynalazca Frej-
denberg nie zawsze znajdował możliwość realizacji swoich pomysłów. Po 
czteroletnich próbach centrali telefonicznej w Paryżu i Londynie sprzedał ją 
firmie Erikson. Był też wynalazcą oryginalnych modeli linotypu. Nieustannie 
musiał poszukiwać środków na przygotowanie prototypowych modeli swoich 
wynalazków. Agent, który załatwiał jego sprawy za granicą, okazał się oszu-
stem i całkiem go zrujnował. Po 1910 roku Frejdenberg pracował nad konstruk-
cją łodzi podwodnej, która miała zwiększyć siłę bojową rosyjskiej armii, i od-
mówił korzystnej sprzedaży swego wynalazku cudzoziemcom. Niestrudzony, 
wiecznie pełen przeróżnych projektów, pisał felietony, wydawał gazety, zawsze 
niepewny, co będzie następnego dnia.

W domu główną osobą była Anna Osipowna, nadzwyczaj prostolinijna, 
szczera, nieskłonna do żadnych ustępstw i kompromisów. Przez cały czas nie-
pewności i trudności w życiu codziennym była wierna swoim kryteriom moral-
nym i sumienna w sposobie prowadzenia domu. W domu panował wzorowy 

11	 Klara	Izidorowna	(Klaudia,	z domu	Kaufman;	1869–1959)	–	siostra	Rozalii	 Izidorownej	Pasternak,	
w pierwszym	małżeństwie	Margulius-Margalska,	w drugim	Łapszowa.
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porządek, schludność iście holenderska. „Porządek i porządność” – mówił o jej 
stylu życia Borys Pasternak.

Rola matki w  życiu Olgi Michajłownej była ogromna, co widać w  jej 
listach do Pasternaka. Olga uczyła się w  jednym z  lepszych petersburskich 
prywatnych gimnazjów, gdzie zyskała przyjaciółki na całe życie, pokochała 
też nauczycielkę literatury Olgę Władimirowną Nikolską, której córce, Ru-
sudan Rubienownej Orbieli, powierzyła później swoje archiwum. W czasie 
wizyt w Petersburgu Borys Pasternak zanurzał się w atmosferze tego domu 
i często stawał się przedmiotem wesołych żartów ze strony przyjaciółek Oli. 
W autobiograficznym szkicu Ludzie i sytuacje tak wspominał swoje pierwsze 
wrażenie z Petersburga:

Jako uczeń trzeciej czy czwartej klasy gimnazjum za bezpłatnym biletem, 

ofiarowanym przez stryja, zawiadowcę petersburskiej stacji towarowej na 

Mikołajowskiej Kolei Żelaznej, sam jeden jeździłem do Petersburga na ferie 

Bożego Narodzenia. Całymi dniami przemierzałem ulice nieśmiertelnego 

miasta, jak gdybym stopami i oczami pożerał jakąś genialną kamienną księgę, 

a wszystkie wieczory spędzałem w teatrze Komissarżewskiej. Byłem zatruty 

najnowszą wówczas literaturą, nieprzytomnie wielbiłem Andrieja Biełego, 

Hamsuna, Przybyszewskiego12.

Teatr Komissarżewskiej zainaugurował działalność we wrześniu 1904, 
co pozwala uściślić datę tej podróży. Borys uczył się wtedy w piątej klasie. 
Wakacje zaczynały się 19 grudnia. Michał Frejdenberg zaopatrywał go w bi-
lety. Ola była jego towarzyszką i z humorem obserwowała jego marzycielstwo 
i roztargnienie.

Pasternak wspominał potem, jak oburzyło go to, że Michał Filipowicz 
jako współpracownik konserwatywnego pisma „Petersburgskij listok” musiał 
na łamach swojej gazety niezmiennie pomstować na Komissarżewską i  jej 
teatr. „Wstrząsnęło nim to i wydało się taką zdradą, że nie mógł dłużej gościć 
u niego i zaraz wyjechał” – zanotował opowieść Pasternaka w 1943 historyk 
teatru Nikołaj Nikołajewicz Czuszkin.

12	 B.	Pasternak,	Drogi napowietrzne i inne utwory,	przeł.	S.	Pollak,	Warszawa	1973,	s.	57–58.
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Po ukończeniu gimnazjum Olga Frejdenberg przez pewien czas uczęsz-

czała w charakterze wolnej słuchaczki na Wyższe Kursy dla Kobiet13, na które 
przyjęto jej przyjaciółki. Na ferie świąteczne w 1909 Borys znowu przyjechał 
do Petersburga i mieszkał u Frejdenbergów. Zawładnęła nim Ola i jej wesoła 
i rozhukana kompania. Były to jej przyjaciółki z gimnazjum Jelena Liwszyc 
i Maria Małoziemowa, ich bracia i znajomi.

Pod koniec lutego 1910 Olga przyjechała do Moskwy i spędziła tam pięć 
dni. Spacerowali, chodzili do Galerii Tretiakowskiej, Borys pokazywał jej 
Moskwę, jak kiedyś ona jemu Petersburg. Kiedy wyjechała, pisywali do sie-
bie kartki, w których przez błazeńskie maski widać duchowe pokrewieństwo 
i podobną samotność. Związane z tym uczucie wywołało nieoczekiwany nagły 
wybuch całkowitego wzajemnego zaufania i  szczerości, gwałtownie zbliża-
jący ich do siebie po wspólnym powrocie z Merekulu, gdzie Pasternakowie 
wypoczywali latem. Podróż pociągiem i dorożką przez miasto stała się dla 
obojga symbolem niedającej się nigdy zapomnieć duchowej bliskości, którą 
z głębokim wzruszeniem przypominali sobie później i przeżywali na nowo 
w różnych chwilach swojej ciągnącej się pół wieku rozmowy. Właśnie tam 
i wtedy znaleźli właściwy ton na całe dalsze życie, nazwali i określili tematy, 
powiedzieli sobie to najważniejsze, co związało ich na zawsze. I jeśli w pew-
nych okresach ten ton się zmieniał i brzmiał fałszywie, to dźwięczący w duszy 
kamerton pozwalał im znowu wracać do tonacji tego lata.

Zauważmy, że listy te czasem trudno czytać, tak przepełnione są ogromną 
liryczną treścią, która nie znajduje dla siebie słownego wyrazu. Pod tym wzglę-
dem są one podobne do pierwszych literackich prób Borysa Pasternaka i póź-
niejszych wczesnych prac naukowych Olgi Frejdenberg.

Jednak rysująca się wtedy bliskość została od razu gwałtownie i  nie-
spodziewanie przerwana przez Olgę Frejdenberg, co dla Borysa Pasternaka 
miało poważne psychologiczne następstwa. Jej odmowę przyjazdu do Mos-
kwy przyjął jako świadectwo lichości tego wszystkiego, co składało się dotąd 

13	 Były	to	powstałe	w 1906	Wysszyje	żenskije	istoriko-litieraturnyje	kursy	N.P.	Rajewa,	zasłużona	dla	
kultury	humanistycznej	Rosji	instytucja,	z całkiem	solidną	kadrą;	wykładał	na	nich,	na	przykład,	Ta-
deusz	Zieliński,	charyzmatyczny	badacz	starożytności	grecko-rzymskiej,	z którym	jednak	Frejdenberg	
nie	zetknęła	się	w tym	czasie.	Srebrny	medal	ukończenia	gimnazjum	nie	wystarczał,	by	Olgę	przyjęto	
jako	regularną	słuchaczkę,	było	miejsce	tylko	dla	trzech	Żydówek	(przyp.	tłum.).
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na jego życie wewnętrzne, jako wskazanie na konieczność „radykalnej reedu-
kacji”, która zbliżyłaby go do klasycznego świata „Petersburga”, świata Oli 
i jej ojca – tak pisał o tym po dwu latach w liście do swego przyjaciela, Alek-
sandra Lwowicza Szticha14. Zerwanie stosunków rozumiał jako brak akcep-
tacji, a przewidziana dyscyplinująca praca nad sobą oznaczała „odejście od 
romantyzmu i kreacyjnej, wciąż kreacyjnej, fantastyki w stronę obiektywiza-
cji” wrażeń i ich wyrazu.

I po dwu latach, kiedy w lecie 1912 roku studiował w Marburgu niemiecką 
filozofię, Pasternak dowiedział się od Olgi Frejdenberg, że nie zrozumiał jej 
właściwie, że niesłusznie z jej powodu wszedł nie na tę, co trzeba, drogę, kiedy 
oddał się racjonalizmowi i poskramianiu swoich uczuć. List Olgi Frejdenberg, 
napisany po ich spotkaniu, otwierał przed Pasternakiem perspektywę zajęcia 
się literaturą, czego wcześniej sobie zabraniał. Podróż do Włoch, do rodziców, 
która nastąpiła po marburskim semestrze, i poznanie żywych źródeł sztuki 
europejskiej potwierdziły trafność wyboru i umocniły jego decyzję.

W swoich zapiskach Olga Frejdenberg poświęca kilka zeszytów czasom 
młodości, tęsknotom, rozczarowaniom i poszukiwaniom drogi. Dowiadujemy 
się z nich, że Wyższe Kursy dla Kobiet zdecydowanie i z pogardą odrzuciła jako 
namiastkę wykształcenia. Pokochała spokój i wolność, marzyła o niezależności.

Wiele i dogłębnie czytała. Aby czytać w oryginale, niezbędna była znajo-
mość języków. Ojciec popierał zajęcia językowe. Przychodziła ją uczyć Fran-
cuzka. Nieco później równocześnie przychodziły Angielka i Włoszka, był też 
hiszpański, portugalski i szwedzki.

W listach z 1910 mowa o fascynacji Maupassantem, któremu Olga była 
wierna przez całe życie, i o powieści Jensa Petera Jacobsena Niels Lyhne, któ-
rej to lekturze towarzyszył wybuch sprzecznych emocji. Pasternak przez całe 
życie zaliczał prozę Jacobsena do zjawisk decydujących o historii nowej litera-
tury europejskiej, jeszcze w latach 40. mówił o kryjących się w niej niewyko-
rzystanych możliwościach.

W  rodzinie Frejdenbergów żywiono pogardę dla oficjalnego wykształ-
cenia – Michał Frejdenberg, który samodzielnie zdobył niesłychaną wiedzę 

14	 B.	Pasternak,	Sobranije soczinienij v piati tomach,	Moskwa	1989–1992,	t.	IV,	s.	312–313.	(Dalsze	cy-
taty	z tego	wydania,	sygnowane	skrótem	tytułu	Sobr. socz. – przyp.	tłum.).	
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w najróżnorodniejszych dziedzinach nauki i sztuki i stykał się w swojej dzia-
łalności z tępotą umysłową wpływowych urzędników i uznanych uczonych, 
uważał uniwersytet za zwykłą stratę czasu, w dodatku szkodzącą naturalnie 
rozwijającym się uzdolnieniom i hodującą wąskich, ograniczonych specjali-
stów, niedostrzegających życia, niezdolnych do rozwijania się i pozbawionych 
pragnienia nowej wiedzy. Te poglądy, tak czy inaczej, znalazły swój wyraz 
w życiu i zajęciach jego dzieci, były też bliskie Leonidowi Pasternakowi, co 
pośrednio potwierdza stosunek Borysa do uczonych filozofów w Marburgu, 
których w liście do Szticha nazywał „prostakami intelektualizmu”. Tym właś-
nie można wytłumaczyć pokpiwanie w ówczesnych listach Oli Frejdenberg do 
Borysa z jego zajęć uniwersyteckich. I to do Michała Frejdenberga Pasternak 
pisał w zimie 1913, kiedy zrywał z filozofią. 

Niełatwo było Oli w  domu w  tych latach. Do ukształtowanej jeszcze 
w  dzieciństwie nadwrażliwości doszła pasja myślowego przepracowywania 
wrażeń. Fascynacje następowały po fascynacjach, literaccy bohaterowie sta-
wali się drogowskazami rozwoju duchowego. Ojciec nie mieszał się do jej wy-
chowania. W okresach dobrobytu kupował jej w najwykwintniejszych skle-
pach modne kapelusze, eleganckie buty, angielski płaszcz mieli szyć najlepsi 
krawcy. W okresach, kiedy byli bardzo biedni, Ola próbowała pomagać ojcu, 
była jego sekretarką, pracowała, udzielała lekcji. Jednak nie wytrzymała psy-
chicznie chodzenia tropem ogłoszeń i prób zatrudnienia się w charakterze na-
uczycielki. Przygnębiające wrażenie wywoływały mieszkania, nie lepiej było 
z gospodarzami, zraniona została jej miłość własna. Usiłowała zająć się introli-
gatorstwem, pomagała ojcu w sprawach wydawniczych, poznawała pracę pra-
sowych reporterów.

Domowe odosobnienie Olgi Frejdenberg przeplatało się z wyjazdami za 
granicę, częstszymi w związku z koniecznością leczenia wykrytej u niej gruź-
licy. Polubiła podróżowanie, znajomość obcych języków, a pieniądze, które za-
pewniał jej ojciec, pozwalały włóczyć się, gdzie dusza zapragnie, odnajdywać 
się w nieznanych miejscach, gubić się, zawierać nieoczekiwane znajomości, 
w pełni rozkoszować się swobodą.

Całkowitym przeciwieństwem był pod tym względem Borys Pasternak, 
który we wszystkim się ograniczał i, znalazłszy się w Marburgu dzięki prezen-
towi od matki, wydawał pieniądze tylko na opłacenie seminariów i wykładów, 
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wyliczając się rodzicom z każdej wydanej marki. Olga wyraziście opisuje ich 
spotkanie we frankfurckiej restauracji – jego mizerny wygląd wywołuje w niej 
uczucie wstydu i zniecierpliwienia, pośpiesznie wychodzi z Borysem, jak naj-
dalej od cudzych spojrzeń.

Początek wojny światowej zastaje Olgę Frejdenberg na północy Szwecji 
w maleńkim miasteczku Älvdalen, które sobie upodobała i gdzie nawet za-
mierzała wyjść za mąż. Pełne niepokoju telegramy od rodziców wzywały ją 
do domu. Ale Szwecja była już odcięta od Rosji, więc, kupiwszy bilety, długo 
i z trudem wracała do Petersburga przez Finlandię przepełnionym pociągiem 
z uchodźcami.

Barwny szkic z życia Frejdenbergów w pierwszych miesiącach wojny zna-
leźliśmy w liście z 1977 roku Filipa Hosiassona do siostry Borysa Pasternaka, 
Lidii. Filip Hosiasson był synem przyrodniej siostry Olgi i Borysa – Augusty 
Hosiasson i potem został znanym francuskim artystą15. Zaskoczeni, podobnie 
jak Olga, początkiem wojny, on i matka wracali wtedy z podróży po Europie 
przez Szwecję do Odessy i zaszli zobaczyć się z krewnymi:

Mieszkali Frejdenbergowie przy jednej z zachwycających petersburskich ulic 

nad kanałami. Drzwi Mamie i mnie otworzyła ciocia Asia – a z nią była Ola. 

Po pocałunkach Ciocia powiedziała: „No, Filu, jesteś z Olą prawie równo-

latkiem, więc zajmie się Tobą” [Ola miała 24 lata, Filip 16].

Ola wzięła mnie za rękę i powiedziała: „Chodźmy do mojego pokoju”. Prze-

marsz trwał długo – przez pokoje w amfiladzie (potem rozpoznawałem po-

dobne mieszkania u Dostojewskiego), w każdym pokoju siedzieli albo leżeli 

ludzie, niezwracający na nas najmniejszej uwagi. Mnie, mieszkańcowi Odessy 

i okcydentaliście, wydało się to dziwne.

Zapytałem Olę: „Kim są ci ludzie?”. Odpowiedziała: „Skąd mogę wiedzieć? 

Albo znajomi Taty, albo Brata” (był studentem).

U siebie w pokoju Ola spytała: „Co czytasz?”. Dowiedziawszy się, że kocham 

poezję, zwłaszcza najnowszą, zdumiała mnie propozycją: „Chcesz, pójdziemy 

po kolacji do Szkoły Tieniszewa – tam Wiaczesław Iwanow ma odczyt Od 

Kanta do Kruppa, a zobaczysz pewnie i innych poetów”.

15	 Philippe	Hosiasson	(1898–1978).	
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Nie posiadałem się ze szczęścia, mogąc zobaczyć żywych poetów, których 

wiersze wtedy ubóstwiałem!

Kolacja była dla mnie (i Mamy) dziwaczna: trzydzieścioro ludzi za stołem – 

a mało kto z kim się znał. For odessites it’s been very Russian. I mean, odd16.

Po kolacji Ola zaprowadziła mnie do wspaniałej auli Szkoły Tieniszewa, 

gdzie najbardziej uroczyście dekoracyjny poeta Wiaczesław Iwanow („My 

dwa burzą zapalone pnie – dwa płomienie północnego boru” itd.) zadziwił 

mnie prozaicznymi binoklami pod złotą czupryną i koźlim głosem. Wykład 

nie bardzo mi się spodobał: hurra-patriotyzm niewysokiego lotu. Z obieca-

nych przez Olę innych poetów, Ola pokazała mi tylko wysokiego młodzieńca 

z bardzo żydowską bladą twarzą i potężną grdyką, trzymającego się dziwnie 

prosto. Ola powiedziała: „To młody, niezmiernie obiecujący poeta – Osip 

Mandelsztam. Nazywają go w naszym kręgu «marmurowa mucha»”. To prze-

zwisko wydało mi się nader trafne.

W listopadzie 1914 roku Olga Frejdenberg została siostrą miłosierdzia, 
w tej roli odnalazła sposobność służenia ludziom, z którymi łączyły ją brak 
konwenansów, prostota i  otwartość kontaktów. Jej obowiązki nie dotyczyły 
strony medycznej, była to filantropia i jak sama nazywała „praca kulturalno- 
-oświatowa wśród rannych”.

W październiku 1915 Pasternak przyjechał na kilka dni do Petersburga. 
Wspomnienie o spotkaniu z Olgą, pochłoniętą w tym czasie pracą z rannymi, 
i zachwyt nad jej działalnością znalazły wyraz w słowach z Listu żelaznego:

Już zaczęły się u nas załamywać zawsze trudne dla ogromnej Rosji sprawy 

transportu i zaopatrzenia. Już z nowych słów: zlecenie, medykamenty, licencja 

i chłodnie – wypełzały larwy pierwszych spekulacji. Podczas gdy spekulacje 

myślały wagonami, w wagonach tych w dzień i w nocy, pospiesznie, ze śpie-

wem, wywożono duże partie świeżej rdzennej ludności w zamian za zepsutą, 

wracającą pociągami sanitarnymi. A najlepsze spośród dziewcząt i kobiet szły 

na siostry miłosierdzia17.

16	 Dla	kogoś	z Odessy	było	to,	myślę,	aż	nazbyt	rosyjskie	(ang.).
17	 B.	Pasternak,	Drogi napowietrzne,	dz.	cyt.,	s.	509.	



21

W
s

tę
p

Olga Frejdenberg miała z rannymi dobry, serdeczny kontakt, nawiązywała 
z nimi stosunki oparte na całkowitej duchowej równości. Boleśnie przeżywane 
utraty ludzi, którzy stali się jej bliscy, nadawały jej pracy charakter opętania, 
spalania się, całkowitego wyrzeczenia się siebie.

Smutny czas wojennych klęsk wiązał ludzi jakimiś wewnętrznymi nićmi 
zrozumienia i współczucia.

Pod koniec swojej patriotycznej działalności Olga czuła się kimś we-
wnętrznie rozbitym i przegranym. Nie było już powrotu do dawnego stylu 
życia. Rewolucja otworzyła kobietom dostęp do uniwersytetu. Wbrew życze-
niom ojca, Olga w swoim ubiorze siostry miłosierdzia poszła i złożyła papiery. 
Miała nadzieję, że kształcenie się i nauka dadzą nowy kierunek jej szukającym 
pola działania siłom.

Długo przymierzała się, wybierała, aż wreszcie zdecydowała się na wy-
dział filologii klasycznej, na którym po przerwanych zajęciach z profesorem 
Aleksandrem Korniłowiczem Borozdinem, poświęconych rosyjskiej paleogra-
fii i apokryfom, zaczęła studiować pod kierunkiem Siergieja Aleksandrowicza 
Żebielowa, Iwana Iwanowicza Tołstoja i  Grigorija Filimonowicza Cerietie-
lego. Kiedy kończyła Uniwersytet w 1923 roku, miała już napisaną dyserta-
cję, w której jako pierwsza ustaliła zależność hagiografii od greckiej powieści 
erotycznej. Jedynym sposobem upublicznienia swoich prac, przy braku moż-
liwości ich wydania, była obrona dysertacji. Tymczasem przedrewolucyjny sy-
stem stopni naukowych został zlikwidowany. W walce o prawo bronienia swo-
jej pracy Oldze Michajłownej pomógł akademik Nikołaj Jakowlewicz Marr. 
W Instytucie Literatury i Języka, gdzie odbywała się obrona, poznała Izraiła 
Grigorjewicza Frank-Kamienieckiego, bliska z nim przyjaźń zajęła w jej życiu 
ważne miejsce.

Wyjaśnienie tego, czemu, wbrew ojcowskiej edukacji, Olga zajęła się 
nauką, i  jej jednoczesnego dystansowania się od samozadowolenia i  ogra-
niczoności związanych z wąską specjalizacją znajdujemy w przedmowie do, 
ostatecznie nigdy nieopublikowanej w całości, dysertacji:

Ludziom, pragnącym traktować naukę apatycznie, z miarą ustaloną raz na 

zawsze i koniecznie beznamiętną, nie polecam swojej pracy: moje wyjaśnie-

nia skierowane są tylko do tych, dla których nauka jest przede wszystkim 
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przejawem życia, karmi się życiem, z niego bierze dobro i zło, a to, co zyskała, 

zwraca raz jeszcze życiu, jego wrogiemu łonu18. 

Po ukończeniu Uniwersytetu Olga Frejdenberg nie mogła znaleźć pracy. 
Borys Pasternak proponował jej pomoc, skorzystanie z  jego wydawniczych 
kontaktów. Dogadał się z  Aleksandrem Nikołajewiczem Tichonowem, fak-
tycznym szefem wydawnictwa „Literatura Światowa”, że Frejdenberg podej-
mie się przekładu pierwszego tomu Złotej gałęzi Frazera. Zamierzał załatwić 
przyjęcie Olgi Michajłownej przez przewodniczącego CKB-u  (Komisji po-
prawy warunków życiowych uczonych) Michaiła Nikołajewicza Pokrowskiego, 
aby pomóc jej znaleźć zatrudnienie i otrzymywać racje żywnościowe lepszej 
kategorii. Najczęściej jednak jego próby pomocy, rozmowy na temat sytuacji 
Olgi z Anatolijem Wasiljewiczem Łunaczarskim, Siergiejem F. Oldenburgiem 
(stałym sekretarzem Akademii Nauk), z Nikołajem J. Marrem, Walerianem 
Aptiekarem (o wydaniu jej książki w serii Komakademii19) i z innymi, okazy-
wały się niepotrzebne, nie prowadziły do niczego, były też powodem zarzu-
tów i niezadowolenia samej Olgi Michajłownej, jej matki, wreszcie starszych 
Pasternaków w Berlinie.

Trudności w zdobyciu pozycji naukowej, w społecznej akceptacji, nakła-
dały się na nieznośnie ciężkie warunki codziennego życia. W domu zarabiał 
jedynie Saszka, starszy brat Olgi Michajłownej, pozbawiony dyscypliny non-
konformista. Podobnie jak ojciec, znał wszystkie rzemiosła, do tego świetnie 
grał na fortepianie, rzeźbił i rysował. W istocie skromny i nieśmiały, zarazem 
nie uznawał niczyjego autorytetu i nikomu nie chciał się podporządkować. 
W jego oczach nie miały znaczenia ani pełniony urząd, ani wiek.

Utrwalona w nim od dzieciństwa pasja sprzeciwu wobec wszystkiego, co 
przypisywało sobie prawomocność, także sprzeciwu wobec zła – czyniła zeń 
kogoś zupełnie niezwykłego. Kochał głęboko i czule matkę i siostrę, ale jego 
język i zachowanie, zarzucanie im, że są darmozjadami, czyniły wspólne życie 
z nim czymś trudnym do zniesienia.

18	 Cyt.	za:	N.	Braginska,	Przedmowa	[do	pierwszej	w Rosji	publikacji	fragmentów	korespondencji	Pa-
sternaka	i Frejdenberg],	„Drużba	narodow”	1988,	nr	7,	s.	203.

19	 Kommunisticzeskaja	Akadiemia	–	partyjna	instytucja	naukowa	działająca	w latach	1918–1936,	z sie-
dzibą	w Moskwie	(przyp.	tłum.).
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Kiedy się ożenił i wprowadził żonę do domu, ciężar i niewygoda wspól-
nego egzystowania przekroczyły granice wytrzymałości. Dlatego w  listach 
Olgi raz po raz pojawiają się zarzuty pod adresem „pijawki-Saszki”, a  jego 
wyprowadzenie się w 1927 roku odczuwane było jako wyzwolenie.

W dalszym życiu domu Saszka uczestniczy jedynie w przypadkach skraj-
nej konieczności: w  sądowym procesie, kiedy usiłowano pozbawić rodzinę 
Frejdenbergów mieszkania, przy druku dysertacji doktorskiej Olgi, przy wy-
jazdach na letnisko. Straszna zagłada jego rodziny w 1937 (aresztowanie jego 
żony, Marii Nikołajewnej Szmidt, a potem jego samego) zmieniła ich oboje 
w przedmiot ofiarnej miłości Olgi, jakby dla odkupienia wcześniejszego braku 
serdeczności. Tak wtargnięcie niesprawiedliwości i przemocy w los ludzi przy-
dawało im nimbu męczeństwa.

Przepracowawszy kilka lat w rozmaitych instytucjach naukowych, Olga 
Frejdenberg zostaje w 1932 kierownikiem katedry literatury klasycznej Uniwer-
sytetu Leningradzkiego, gromadząc wokół siebie cały kwiat rosyjskiej filologii 
antycznej. W 1935 broni pracę doktorską, opublikowaną pod tytułem Poetyka 
fabuły i gatunku. Tragiczny los tej książki, którą wycofano ze sprzedaży krótko 
po jej ukazaniu się, można w ogólnym zarysie prześledzić w korespondencji 
z Borysem Pasternakiem.

Najpewniej ostatni raz Olga i Borys widzieli się, kiedy Pasternak przyje-
chał do Leningradu w drodze powrotnej z Paryża, gdzie latem 1935 uczestni-
czył w kongresie antyfaszystowskim. Odłączywszy się od delegacji, wracającej 
do Moskwy, ugrzązł w domu pań Frejdenberg, wyczerpany po półrocznym 
niedosypianiu, które było skutkiem ciężkiego kryzysu nerwowego. Najwyraź-
niej nie chciał jechać do domu, a zdenerwowana tym żona sama przyjechała 
do Leningradu i zakończyła tę przeciągającą się rodzinną wizytę.

W tych latach w korespondencji brata i siostry pojawia się temat możliwo-
ści powrotu rodziny Pasternaków z Niemiec w związku z rozprzestrzenianiem 
się faszyzmu.

Gorące pragnienie, by zobaczyć się z rodzicami po długiej rozłące, i nie-
pokój o nich komplikowała niepewność związana z tym, że rodzice nie zdawali 
sobie sprawy ze stopnia trudności codziennego życia w Moskwie, natomiast 
dzieci nie mogły mieć jasnego wyobrażenia o niebezpieczeństwach pozostawa-
nia w nazistowskich Niemczech. Było rzeczą oczywistą, że warunki w Rosji są 
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zdecydowanie gorsze niż niemieckie – stąd „naftowy” aspekt zaproszenia (to, że 
jedzenie trzeba gotować na kuchence naftowej) – mieszkanie było zajęte przez 
dokwaterowanych lokatorów, a Leonid Osipowicz stawiał jako warunek przy-
jazdu osobne mieszkanie z pracownią, co było praktycznie nie do spełnienia.

Obrazy były już zapakowane i czekały w radzieckiej ambasadzie w Berli-
nie, gdzie z dnia na dzień spodziewano się przymusowego wysiedlenia oby-
wateli Rosji.

Sytuacja została rozwiązana w sposób nieoczekiwany i szczęśliwy. Młod-
sza córka, Lidia, wyszła za mąż za Anglika, Eliota Slatera, z którym pracowała 
w berlińskim laboratorium, wyjechała z nim do Oksfordu i  sprowadziła do 
siebie całą rodzinę.

Ale gdy tylko starzy rodzice otrząsnęli się z emocji towarzyszących prze-
nosinom, znowu pojawiła się myśl o powrocie do Rosji. Nagła śmierć Rozalii 
Izidorownej w sierpniu 1939 kazała zrezygnować z tych planów, już wówczas 
zgubnych, bo w  Rosji szalała na dobre wielka fala represji politycznych 
i  aresztowań, nawet korespondencja z  zagranicą stawała się coraz bardziej 
niebezpieczna.

W  strasznych latach wojny i  oblężenia Leningradu Olga Frejdenberg 
znajdowała w  sobie siły do zapisania i  zredagowania wygłoszonego przed 
wojną cyklu wykładów o antycznym folklorze, napisania książek o Homerze 
i o Plaucie. Budzące grozę obrazy życia oblężonego miasta, zapisane przez nią 
wówczas i przytoczone we fragmentach w niniejszej książce, pozwalają sobie 
wyobrazić żelazną wytrzymałość i siłę woli tej kobiety, codziennie poddawane 
strasznej próbie.

W roku 1950, w związku z rozpętaną wówczas kampanią antysemicką, 
o  której sugestywnie pisała w  swoich zapiskach, Olga Frejdenberg została 
zmuszona do odejścia z Uniwersytetu, od tego też czasu jej prace całkowicie 
znikają z naukowego obiegu.

Dopiero w latach 70. zaczyna się pojawiać zrazu nieśmiałe, ale stopniowo 
rosnące zainteresowanie jej osobą i pracami. Ten powrót zapoczątkowała przy-
gotowana przez Jurija Łotmana publikacja trzech ineditów w Zapiskach Uni-
wersytetu Tartuskiego, której towarzyszył spis nieopublikowanych prac Frej-
denberg, zawierający przeszło czterdzieści pozycji. Obecnie wiele z nich się 
ukazało, jej twórczości poświęca się dysertacje, powstają obszerne studia. 
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Zdaniem Tamary W. Cywjan, omawiającej edycję monografii Frejdenberg 
Obraz i pojęcie (Moskwa 1978), jej myśli „znalazły obecnie dla siebie miejsce 
bardziej trwałe i organiczne, niż je miały kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy pi-
sała swoje prace”20.

Główny materiał badań Olgi Frejdenberg to mitologia i podstawy mito-
logicznego myślenia, punkt ciężkości jej zainteresowań to narodziny literatury 
jako sztuki, czyli jako estetycznego punktu widzenia na świat. Nowatorstwo 
jej metody i śmiałość jej intuicji stale kłóciły się z tradycyjnymi poglądami 
wąskich specjalistów, z ich raz na zawsze ustalonymi kryteriami.

Sporny charakter jej myśli – pisze Nina Braginska – bierze się z wrodzonej 

oryginalności, odziedziczonej po ojcu, i z talentu, którego natura jest arty-

styczna, a nie dyskursywna, ten zaś spokrewnia ją z matką i Pasternakami21.

Chcąc określić główną trudność w  rozumieniu prac Olgi Frejdenberg, 
posłużmy się własnymi jej słowami z listu do wiernej przyjaciółki Olgi Niko-
łajewnej Nikolskiej, napisanego 9 października 1953:

Mój los w nauce byłby dla mnie o wiele pomyślniejszy i sama byłabym szczęś-

liwsza, gdybym potrafiła język intuicji przekładać na język logicznego rozumo-

wania… Zawsze wydawało mi się, że ze swoimi pracami znajduję się w nurcie 

czegoś bardzo ważnego, co ujawni się ex post jako całość i wtedy sama lepiej 

zrozumiem ogniwa swojej pracy. Muszę Pani powiedzieć, gdy już jestem stara, 

że to przeczucie mnie nie zawiodło, może jedyne w tym wszystkim, czym 

oszukało mnie życie. Patrząc wstecz, od ogniwa do ogniwa, widzę, jakbym 

szła przez pokoje, z których każdy był ciemny, ale zjawiało się w nim światło, 

kiedy otwierałam drzwi do następnego22.

Zwraca tutaj uwagę metafora, charakteryzująca naukowe myślenie Olgi 
Frejdenberg poprzez zestawienie z przechodzeniem przez amfiladę pokojów 

20	 T.W.	Cywjan,	recenzja	z:	O.	Frejdenberg,	Mif i litieratura driewnosti,	Moskwa	1978,	„Izwiestija	Akadie-
mii	nauk	SSSR.	Sierija	litieratury	i jazyka”	1981,	nr	2,	s.	175.	

21	 „Drużba	narodow”	1988,	nr	7,	s.	205.
22	 Tamże.
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w wielkim mieszkaniu przy Kanale Jekaterinskim w czasie, gdy była młoda. 
Poza tym trzeba powiedzieć, że ustalone w ostatnich dziesięcioleciach nowe 
fakty i odkrycia archeologiczne, o których informuje Wiaczesław Wsiewoło-
dowicz Iwanow w omówieniu książki Mit i literatura starożytności, potwier-
dzają zaproponowane wcześniej przez Frejdenberg rekonstrukcje historyczne, 
co świadczy na korzyść jej metody23.

• • •

W życiu naszej rodziny przed wojną obecność babci Asi i  cioci Oli czuło 
się stale, chociaż one mieszkały w  Leningradzie, a  my w  Moskwie, ja zaś 
byłem u  nich jedynie jako nieświadome niczego półtoraroczne dziecko, 
kiedy wieziono mnie na pierwsze moje letnisko do Tajc pod Leningradem. 
Właśnie wtedy otrzymałem od nich przezwisko Dudlik, imię zrobione z nie-
mowlęcego ciągu dźwięków, który wychwyciły, próbując ze mną rozmawiać. 
Niedokładnie pamiętam też krótką wizytę cioci Oli w  lecie 1928, kiedy 
zatrzymała się u nas. Brak spotkań nie usuwał jednak poczucia obecności 
ich w naszym życiu, wszystkie wiadomości od nich zawsze były przez nas 
wszystkich omawiane.

Przed wojną nie byłem w Leningradzie, ale Mama jeździła dość często 
i jej opowieści wzmagały odczucie ważności i rodzinnej bliskości ich istnie-
nia. W czasie wojny niepokój o ich los i oczekiwanie, że przyjadą do nas do 
Taszkentu, na co wciąż miał nadzieję Tata, nie opuszczały nas w ciągu całej 
blokady, a śmierć babci Asi była ogromnie smutnym i ciężkim przeżyciem dla 
całej rodziny. 

Wiosną 1950 musiałem opuścić dom i znalazłem się w małym ukraiń-
skim miasteczku na brzegu Dniepru. Garnizonowe życie nie przypadło mi do 
gustu, więc jesienią, kiedy dostałem przepustkę, postanowiłem pojechać do 
Leningradu, aby poszukać etatu wykładowcy w jednej z tamtejszych uczelni. 
Wyszedłszy w ledwie czytelny leningradzki świt i jeszcze niczego nie zdążyw-
szy postanowić, porozumiałem się z jakimś człowiekiem z przydworcowego 

23	 W.W.	Iwanow,	recenzja	z:	Mif i litieratura driewnosti,	Moskwa	1978,	„Narody	Azii	i Afriki”	1979,	nr	6,	
s.	220.
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tłumu i ten człowiek zawiózł mnie czekającą za węgłem karetką pogotowia 
ratunkowego na, jak się okazało całkiem bliski, Plac Kazański, oraz objaśnił, 
jak przejść na ulicę Plechanowa. Frontowe wejście do domu od ulicy Griboje-
dowa było zamknięte od czasów wojny.

Było już całkiem jasno, kiedy wszedłem na drugie piętro po czarnych 
schodach z żółtymi, wytartymi pośrodku stopniami i zadzwoniłem do drzwi 
pod numerem 4. Dziwnie melodyjny głos zapytał, kto tam, potem słychać 
było szczęk odmykanych zasuwek – i w otwartych drzwiach, za którymi w pół-
mroku widać było wielką kuchnię, obłożoną do połowy ścian drewnem na opał 
i zastawioną dziwnymi technicznymi urządzeniami, zobaczyłem ciocię Olę.

Nieduża, otyła i napuchnięta, jak wszystkie kobiety, które przeżyły blo-
kadę, z zaciekawieniem przyglądała mi się przez grube szkła pryzmatycznych 
okularów. Ucałowaliśmy się i ona od razu, z rodzinną bezpośredniością, wyjaś-
niła mi, że niczym nie powinienem się krępować i że ona też zamierza zająć 
się swoimi sprawami. Spytała, czy mam określone plany, i wysłała do łazienki, 
żebym umył się zimną wodą, opowiedziawszy przy tym historię rodzinnych 
sreber, schowanych przez jej ojca tuż przed śmiercią i znalezionych po wielu 
latach pod dębową obudową wielkiej emaliowanej wanny.

Maszyny w kuchni okazały się modelami wynalazków Michała Filipowi-
cza Frejdenberga, które ciocia Ola przygotowała do przeniesienia do muzeum. 
Na ścianach wisiało kilka prac dziadka. Stała włoska ludowa rzeźba, przywie-
ziona z zagranicznych podróży. Za oknami szumiały wysokie topole.

Już przy śniadaniu ciocia zaczęła mówić o listach Papy. Uderzyło mnie, 
jak powiedziała: „One są przecież takie zdumiewające”. Mówiła, że odchodzi 
z Uniwersytetu, porzuca stworzoną przez siebie katedrę, wspominała o losie 
swoich niewydanych prac i przewidywanych spadkobiercach.

Obawiam się, że słuchałem niezbyt uważnie. Ciągnęło mnie do czekają-
cego na mnie miasta.

Moje starania się nie powiodły, następnego dnia musiałem wyjechać.
Zobaczyliśmy się jeszcze raz po roku, kiedy na krótko przyjechałem razem 

z Mamą.
Po śmierci cioci Oli pytałem Tatę o los jej archiwum, ale powiedział, że 

ma ona przyjaciół i uczniów, że wszystko z tym będzie w porządku, żebym, 
póki on żyje, nie zaprzątał sobie tym głowy.



Wkrótce i jego zabrakło. Znaleźliśmy listy Oli, porządkując jego papiery. 
Od razu przypomniałem sobie o paczce jego listów do niej, przewiązanej złotą 
wstążeczką, i zacząłem poszukiwania.

W Leningradzie o ich losie krążyły legendy. Olga Michajłowna czytała 
niektórym znajomym wyimki z nich. Odwiedziliśmy niewielki krąg jej przy-
jaciół i dowiedzieli o jej testamencie, czyniącym spadkobierczynią Rusudan 
Rubienowną Orbieli. Wkrótce zaprzyjaźniliśmy się z tą kobietą, odznaczającą 
się niezwykłą szlachetnością, bogatym umysłem i odwagą. Powiedziała, że od 
dawna nas oczekiwała, aby wraz z nami zdecydować o losie archiwum Olgi 
Michajłownej, przechowywanego u niej w kufrze pod fortepianem.

Pracami Olgi Michajłownej i przywróceniem jej nazwiska nauce zaczęła 
się wtedy zajmować Nina Braginska. Znając warunki panujące w archiwach 
państwowych i trudności pracy w nich, poradziliśmy, by oddać ten kufer w ręce 
Niny Braginskiej jako zainteresowanej uczonej i oddanemu człowiekowi. Na 
dnie tego kufra, pośród planów zajęć, bibliograficznych fiszek, młodzieńczych 
zeszytów z wierszami, konspektów, fotografii i pachnących lekarstwami papie-
rów, które leżały na biurku Olgi Michajłownej po jej śmierci, znalazł się także 
pakiet listów Taty.

W epilogu ułożonej przez nas książki zamieściliśmy część korespondencji 
Borysa Pasternaka z Marią Aleksandrowną Markową (z domu Margulius)24, 
jego przyrodnią siostrą ze strony matki, która po śmierci Anny Osipownej Frej-
denberg stopniowo stała się dla Olgi Michajłownej najbliższym człowiekiem 
i wspierała ją w czasie choroby, starając się w miarę możliwości łagodzić jej 
samotność i  tęsknotę do rodzinnego ciepła, będącego już tylko wspomnie-
niem z dzieciństwa.

Listy do Marii Markowej przechowywane są teraz przez jej wnuka, A.W. Kur-
sina, który uprzejmie udostępnił nam ich fotokopie.

Jewgienij Borisowicz Pasternak
 Jelena Władimirowna Pasternak

24	 Maria	Aleksandrowna	Markowa	(Maszura	Margulius;	1893–1960)	–	śpiewaczka	i aktorka	teatralna.


