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Jakub Sadowski

Timur i jego drużyna.
Semiotyka złożonej relacji utworów Gajdara i Razumnego

Niemal  każdy,  kto  w  latach  sześćdziesiątych,  siedemdziesiątych  czy  we  wczesnych
osiemdziesiątych dorastał przed peerelowskim telewizorem, pamięta program Niewidzialna
ręka. Ja pamiętam go z czasów, gdy emitowany był jako element coniedzielnego  Teleranka.
Bohaterowie i jednocześnie adresaci programu – altruiści z krwi i kości – dokonywali czynów
zasługujących na najwyższe pochwały, tak wszakże, by beneficjenci nie wiedzieli, kto stoi za
wykonaną – trudną i potrzebną – pracą. Jedyny znak, jaki pozostawiali po sobie – to odcisk
dłoni. Sam program, jak się zdaje, był przeniesieniem na polski grunt etosu „timurowców” –
radzieckich  pionierów,  naśladujących  wyczyny  tytułowego  bohatera  słynnej  opowieści
Arkadija Gajdara.  Telewizyjne ilustracje zadań wykonanych przez „niewidzialne ręce” jako
żywo przypominały kadry filmowych adaptacji przygód drużyny Timura.

Tekst  Timura  i  jego  drużyny ukazał  się  po  raz  pierwszy  w  1940  roku  na  łamach
dziecięcej gazety „Pionierskaja Prawda” – organu Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej
im. Włodzimierza Iljicza Lenina. Opowieść szybko stała się obowiązkowym instrumentem
formacji  społecznej  najmłodszych  obywateli  ZSRR,  we  współczesnej  zaś  Rosji  pozostaje
elementem kanonu literatury dziecięcej. Doczekała się dwóch ekranizacji: pierwszej – o niej
właśnie będzie tu mowa – jeszcze w roku pierwszego wydania książki1, drugiej – w roku 19762.
Reżyserem pierwszej filmowej adaptacji przygód Timura był Aleksandr Razumnyj, jeden z
najbardziej doświadczonych radzieckich kinematografistów, oddany X muzie od 1915 roku i
wielekroć  przenoszący  na  ekran  fabuły  literackie3.  Kolejna  wersja  przygód  heroicznego
pioniera stanowiła efekt pracy Aleksandra Błanka i Siergieja Linkowa, którzy przed Timurem i
jego drużyną wspólnie ekranizowali  Cement Fiodora Gładkowa – powieść z wczesnych lat
dwudziestych, często wskazywaną przez radziecką krytykę jako element kanonu literatury
socrealistycznej,  o  której  jednak  właściwiej  byłoby mówić  –  jak  czyni  to  Piotr  Fast  –  w
kategoriach tekstu antycypującego radziecką powieść produkcyjną lat trzydziestych4.

1 Timur i jego drużyna (Timur i jewo komanda), reż.  Aleksandr Razumnyj,  1940. Film doczekał się swoistego
sequela pt.  Przysięga Timura (Kliatwa Timura, reż. Lew Kuleszow, 1942).  Bezpośrednio po niemieckiej inwazji
na ZSRR w czerwcu 1941 roku, na pilne zlecenie rządowego Komitetu ds. Kinematografii, rozpoczęły się prace
nad kontynuacją przygód członków słynnej drużyny pionierskiej. Film o czytelnej wymowie wspólnototwórczej i
mobilizacyjno-patriotycznej, z udziałem odtwórców wszystkich głównych ról z filmu Razumnego, powstał jako
efekt współpracy Gajdara z reżyserami Lwem Kuleszowem i Aleksandrą Chochłową.
2 Timur i jego drużyna (Timur i jego komanda), reż. Aleksandr Błank, Siergiej Linkow, 1976.
3 Matka  (Mat’,  1919) – według powieści  Maksyma Gorkiego;  Dama pikowa (Pikowaja dama, 1927)  – według
opowieści Aleksandra Puszkina (film nakręcony w Niemczech).
4 Piotr Fast,  Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej. Doktryna, poetyka, konteksty,  Universitas, Kraków
2003, s. 19.
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Film Razumnego wszedł  na ekrany w ostatnim dniu 1940  roku,  nieco ponad  trzy
miesiące po tym, jak w „Pionierskiej Prawdzie” zaczęły się ukazywać odcinki literackiej wersji.
Już zatem same daty podpowiadają, iż kinematograficznych przygód drużyny pionierów nie
można uznać za ekranizację w zwykłym znaczeniu tego terminu.  W istocie genetyczna i
semiotyczna relacja opowieści Gajdara i obrazu Razumnego jest złożona. Scenariusz filmu
napisał  sam autor książki,  ale i  jej  tekst w pewnym stopniu zdeterminowany został  przez
potrzeby języka kinematografii.  Razumnyj i  Gajdar rozpoczęli  prace nad filmem w marcu
1940 roku, podczas gdy wersja literacka została ukończona dopiero pod koniec sierpnia. Co
więcej,  na ostateczny kształt zarówno scenariusza,  jak i  literackiego maszynopisu Gajdara
wpłynęły  konsultacje  z  wyselekcjonowaną  grupą  dzieci,  które  stały  się  wstępnymi
recenzentami fabuły. Jak stwierdza popularna biografia pisarza z czasów radzieckich, „jemu i
Razumnemu zaproponowano, by «zaufali poparciu społecznemu» i przeprowadzili publiczne
omówienie scenariusza w audytorium dziecięcym”5.

Wpływ producenta filmowego na kształt tekstu literackiego uzewnętrznił się już na
poziomie imienia głównego bohatera,  a  co za tym idzie  –  również  na poziomie tytułu  i
książki, i filmu. Pierwotnie bowiem Arkadij Gajdar pracował nad postacią nie Timura, lecz
Dunkana  –  ściślej:  Wołodi  Dunkana,  którego  przyjaciele-pionierzy  wołali  po  nazwisku.
Jednak w Komitecie ds. Kinematografii przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR autor miał –
według wersji biografa – usłyszeć: „Film powinien wyjść dość ciekawy. I dosyć pożyteczny w
warstwie wychowawczej. Tyle tylko, że… tytuł nie najlepszy. To znaczy w zasadzie «…i jego
drużyna» jest w porządku. W tym coś jest. Ale Dunkan… Dobry radziecki chłopiec. Pionier.
Wymyślił taką pożyteczną zabawę – i nagle «Dunkan». Naradziliśmy się tutaj z towarzyszami.
Imię musicie zmienić”6.

Jak zauważa w tym kontekście Marietta Czudakowa, „Gajdar, pozostając politycznie
radziecki, literacko starał się wyjść w przestrzeń inną, ogólnoludzką”7 – właśnie temu miało
służyć  wprowadzenie  szekspirowskiego  literackiego  kontekstu  dla  czytelników  dorosłych
(Król  Dunkan  z  Makbeta)  i  verne’owskiego  dla  dziecięcych  (statek  „Duncan”  z  Dzieci
kapitana Granta)8. Władze odpowiedzialne za przemysł kinematograficzny, domagając się nie
tyle rusyfikacji imienia głównego bohatera, ile uczynienia go bardziej swojskim, doprowadziły
zatem  do  wykluczenia  powyższych  kontekstów,  potencjalnie  otwierających  strukturę
semiotyczną planowanego filmu. Tymczasem za zamkniętością takiej struktury przemawiało
kilka argumentów. Po pierwsze – potrzeby poznawcze dziecięcego audytorium, ciążącego ku
strukturom baśniowym, pokrewnym mitom, jednoznacznie klasyfikującym pojawiające się w
narracji elementy świata jako dobre lub złe. Po drugie – natura przekazu artystycznego (czy
ściślej:  aspirującego  do  artystycznego9)  w  warunkach  kultury  totalitarnej.  Przekaz  taki
cechować  musiały  struktury  zamknięte,  którym  –  jak  baśniom  i  mitom  –  towarzyszył
mechanizm wyrazistej nominacji bohaterów, rzeczy i zjawisk, czyli przyporządkowywania ich
do jednego z dwóch biegunów binarnego opisu rzeczywistości. I wreszcie po trzecie – wymogi
dotyczące specyfiki  przekazu o cechach mobilizacyjnych,  typowych dla oficjalnej  kultury

5 Boris Kamow, Obyknowiennaja biografija (Arkadij Gajdar), Mołodaja Gwardija, Moskwa 1971, s. 327. Tu i dalej,
jeśli nie zaznaczono inaczej – tłumaczenie moje (J.S.).
6 Ibidem, s. 325.
7 Marietta Czudakowa,  Docz komandira i kapitanskaja doczka. K 100-letiju so dla rożdienija Arkadija Gajdara,
http://old.russ.ru/culture/literature/20040122_mch.html (dostęp: 6.01.2016).
8 Czudakowa rozpoznaje ponadto szereg intertekstów odsyłających do klasyki rodzimej tradycji literackiej, w
tym przede wszystkim do powieści historycznej Aleksandra Puszkina Córka kapitana. Ibidem.
9 Szerzej  o problemach związanych z  zakwalifikowaniem modelowego tekstu  socrealistycznego jako dzieła
artystycznego  zob.:  Jakub Sadowski,  Między  Pałacem  Rad  i  Pałacem  Kultury.  Studium  kultury  totalitarnej,
Libron, Kraków 2009, s. 88.

2



radzieckiej w okresie funkcjonowania paktu Ribbentrop-Mołotow 10, kultury, w obrębie której
transmitowano  ideę  zbliżającej  się  konfrontacji  wojennej  i  konstruowano  imperatyw
konsolidacji  do walki  z  wrogiem zewnętrznym.  Także i  w tym wypadku konieczne było
stworzenie obrazu świata spolaryzowanego, plemiennego, a obco brzmiący i odsyłający do
nierodzimej  tradycji  literackiej  „Dunkan”  niebezpiecznie  pozbawiał  postać  cech
jednoznaczności.

Zamiast Dunkana Gajdar zaproponował Timura – i usatysfakcjonował tym zarówno
Komitet ds.  Kinematografii,  jak i  Aleksandra Razumnego.  Krytyka literacka rozpoznała w
imieniu bohatera imię syna pisarza; gdyby nie to, mogłaby się w jego brzmieniu doszukiwać
określonych komunikatów. Wystarczyłoby zwrócić uwagę na fakt, że imię „Timur” pochodzi z
języków turkijskich, w których oznacza tyle, co „żelazny”; zważywszy na wzorową postawę
społeczno-polityczną bohatera, twardy charakter i wodzowskie predyspozycje, nietrudno by
zbudować paralelę „żelaznego” Timura i „stalowego” Dżugaszwilego. Synowska proweniencja
imienia wykluczała ją jednak, a do tego opowieść Gajdara zachowywała – jak na standardy
kultury totalitarnej – wyjątkowo apolityczny charakter, zaś film Razumnego zapewnił sobie
legitymację  polityczną  dzięki  jedynie  niewielkim  wizualnym  nawiązaniom  do  postaci
sekretarza generalnego Wszechzwiązkowej  Komunistycznej  Partii  (bolszewików).  Było ich
zaledwie dwa: w kadrze przez kilka sekund znalazło się małe popiersie Stalina stojące na
biurku w domu, w którym spędziła noc zagubiona Żenia, później zaś – przez nieco dłuższą
chwilę – widz śledzący brawurową motocyklową podróż Timura i Żeni ma szansę rozpoznać
obraz  wodza  w  sylwetce  pomnika,  pod  którym  bohaterowie  przepuszczają  kolumnę
czerwonoarmistów11.

W sytuacji,  gdy Timur pozbawiony został swojego literackiego kontekstu – dobrego
króla Dunkana i niosącego ratunek statku „Duncan” – do utworów Gajdara i Razumnego nie
trafiła  wstępnie  zadana  pozytywna  konotacja  postaci.  Bohater  musiał  stać  się  postacią
semiotycznie samowystarczalną – taką, która na poziomie prezentowanej fabuły wypracuje
wystarczające dla czytelnika i widza uzasadnienie jej jednoznacznie pozytywnej nominacji.
Rzeczywiście, Timur jest postacią nieskalaną – liderem wśród pionierów i innych dzieciaków
spędzających  wakacje  na  podmoskiewskim  letnisku,  strategiem  wyznaczającym  swojej
drużynie plan pomocy starszym i potrzebującym, obrońcą dacz czerwonoarmistów, gdy ci
pozostają na służbie, obrońcą ogrodów przed nalotami hordy młodocianych złodziei jabłek,
wreszcie  –  ideologicznym przeciwnikiem Miszki  Kwakina,  lidera  owej  zdemoralizowanej
hordy.  Przy  takim  nagromadzeniu  pozytywnych  charakterystyk  bohater  w  łatwy  sposób
mógłby okazać się postacią płaską, nieciekawą. Pogłębienie jego wizerunku następuje dzięki
próbie charakteru, z którą związana jest zasadnicza intryga przewidziana w Gajdarowskiej
fabule. Na drodze przyjaźni dzielnego pioniera i Żeni staje jej starsza siostra Olga, biorąca
Timura  za  chuligana,  członka  bandy  Kwakina.  Krzywdzące  dla  bohatera  posądzenie  i
konieczność odzyskania dobrego imienia staną się osią fabuły.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe nieporozumienie powstaje w
wyniku tego, że Olga obserwuje sytuację, którą Gajdar opisuje następująco:

10 Przykładami filmów fabularnych o wyraźnie mobilizacyjnym charakterze są  Czwarty peryskop (Czetwiortyj
pieriskop,  1939) Wiktora Ejsymonta oraz jego późniejsze Przyjaciółki frontowe (Frontowyje podrugi,  1941), nade
wszystko jednak Górą, dziewczęta! (Traktoristy, 1939) Iwana Pyrjewa.
11 Ukazany w filmie pomnik od 1937 roku znajdował się w Dubnie, oddalonej od Moskwy o 120 kilometrów i z
pewnością  niemogącej  znaleźć  się  na  trasie  bohaterów  zmierzających  do  stolicy  z  podmoskiewskiej
miejscowości, w której rozgrywa się główna część fabuły. Dla widza z 1940 roku monument był jednak dobrze
rozpoznawalny, bowiem jego zmniejszony wariant stał się elementem pawilonu ZSRR na Wystawie Światowej w
Nowym Jorku w 1939 roku, co skrupulatnie relacjonowała prasa radziecka.

3



Niedbale wymachując zerwaną gałązką,  Timur przeciął  drogę Kwakinowi.  Zauważywszy to,
Kwakin zatrzymał się, na jego płaskiej twarzy nie znać było zdziwienia ani strachu.

– Komisarzowi cześć i  sława! – pochylając na bok głowę, rzekł niezbyt głośno. – Dokąd tak
pilno?

– Atamanowi cześć i sława! – odpowiedział mu tym samym tonem Timur. – Pilno mi się spotkać
z tobą. […] Słuchaj, atamanie, czy widziałeś na parkanie domu numer 34 taki oto znak? – To mówiąc,
Timur wskazał mu gwiazdę na swojej niebieskiej koszulce.

– A jakże, widziałem – Kwakin naczupurzył się. – Ja, bracie, widzę wszystko. Wszystko i zawsze,
czy to w dzień, czy to w nocy.

– No to zapamiętaj sobie: jeżeli zobaczysz taki znak, czy to w dzień, czy w nocy, to szoruj od
tego miejsca jak oparzony.

– Ej, komisarzu! Widać, żeś w gorącej wodzie kąpany – odciął się Kwakin, przeciągając słowa.
Ano dość tego, pogadaliśmy, i kwita.

– Ej, atamanie, widać, żeś uparty jak kozioł – nie podnosząc głosu, odpowiedział Timur. – A
teraz zakarbuj to sobie w pamięci i powtórz całej waszej bandzie, że to nasza ostatnia rozmowa.

Ktoś postronny aniby pomyślał, że to są wrogowie, a nie przyjaciele od serca12.

„Aniby pomyślała” również Olga, w efekcie zabraniając siostrze kontaktów z Timurem,
który wcześniej zdążył już Żenię wybawić z poważnej opresji. Rzecz jednak w tym, że mylnej
oceny  sytuacji  Olga  dokonała  podczas  obserwacji  sceny,  w  której  eksponowany  był  etos
przywódcy pionierów. Timur zmierzał do Kwakina, by dokonać interwencji w sprawie ogrodu
przy domu numer 34, ogołoconego niedawno z jabłek przez młodocianych przestępców. Dom
należał do czerwonoarmisty Kriukowa, a pod jego nieobecność pieczę nad nim dyskretnie
sprawowali pionierzy. Świadczyć o tym miała radziecka gwiazda narysowana na ścianie – na
znak, że – jak tłumaczył Timur Żeni – „z tego domu ktoś poszedł do Czerwonej Armii. I że od
tej chwili ten dom jest pod naszą ochroną i opieką” 13. Z semiotycznego punktu widzenia takie
zobowiązanie aktywuje i wiąże w jeden system kilka znaków, takich jak: gwiazda, pełniąca
funkcję  emblematu  państwa  czy  też  ojczyzny  (ściślej:  socjalistycznego  państwa  i
socjalistycznej ojczyzny); armia, tyleż reprezentująca państwo/ojczyznę, co reprezentowana
przez  pusty  oficerski  dom,  stanowiąca  w  efekcie  subtekst  obrony  państwa/ojczyzny;
organizacja  pionierska,  również  uzyskująca  status  emanacji  państwa/ojczyzny,  a  poprzez
podjęcie misji  ochrony oficerskiego domu stająca się kolejnym subtekstem obronnym.  W
powyższym  kontekście  semiotycznym  postać  Timura  staje  się  nośnikiem  całego  szeregu
państwowych znaczeń: to przywódca pionierów, strzegących bezpieczeństwa domostw tych,
którzy strzegą spokoju ojczyzny.

Paradoksalnie dlatego właśnie Timur w rozmowie z Kwakinem wygląda nie jak jego
zajadły wróg, lecz jak przyjaciel. Pionier zachowuje się stosownie do swojego semiotycznego
statusu – jest nośnikiem majestatu państwa. Jako taki musi najpierw ostrzec ideologicznego
przeciwnika przed konsekwencjami grabieży oficerskich ogrodów (znamienne, że nie staje w
obronie innych dacz), następnie wypowiedzieć mu ultimatum (co wraz z innymi pionierami
czyni  niemal  według  protokołu  dyplomatycznego  i  przy  zachowaniu  quasi-wojskowego
ceremoniału) i dopiero wtedy – po jego odrzuceniu – pójść na konfrontację. Siostra Żeni –
Olga  –  widzi  go  jednak  nie  w  scenie  konfrontacji  z  chuliganem,  lecz  pełnej  godności
rozmowy.  A zatem państwowy etos,  który nakazał  bohaterowi  rozmawiać w taki  właśnie
sposób z  ideologicznym przeciwnikiem,  przyczynił  się  do niewłaściwego odczytania jego
postaci, odczytania naiwnego – Olga nie była bowiem w stanie dostrzec w Timurze emanacji
państwa.

12 Arkady Gajdar, Timur i jego drużyna, przeł. Aleksander Wat, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969, s. 38–39.
13 Ibidem, s. 40.
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Zasadnicza intryga fabularna i  w powieści,  i  w filmie została zawiązana w niemal
identyczny sposób.  I  w książce,  i  w filmie Olga obserwuje Timura z Kwakinem i wyciąga
mylne wnioski, po czym na ich podstawie zabrania młodszej siostrze widywać się z Timurem.
I w książce, i w filmie zmienia zdanie na temat młodego bohatera, gdy ten, łamiąc szereg
zasad, dowozi Żenię na motocyklu na krótkie spotkanie z ojcem-czerwonoarmistą. W efekcie
w  obu  dziełach  jednakowo  następuje  zderzenie  reprezentowanego  przez  Timura  etosu
państwowego  i  niesprawiedliwie  przypisywanej  mu  etykiety  chuligana.  Utwór  literacki  i
kinematograficzny prezentują podobną wizję postawy młodego bohatera,  który stara się z
godnością – znów w zgodzie ze swoim etosem – zmierzyć z tą sytuacją. Wizje te różnią się
jedynie drobnymi szczegółami,  jednak szczegóły te rzucają światło na relacje literackiego
zamysłu i kinematograficznej realizacji.

Pech chciał, że między Olgą i Gieorgijem – wujkiem Timura – zawiązuje się relacja
miłosna.  Działalność drużyny pionierów-altruistów Timur utrzymuje w tajemnicy również
przed wujkiem. W rezultacie, gdy Olga – nie wiedząc o więziach rodzinnych chłopca i swego
ukochanego – wskazuje Gieorgijowi Timura jako chuligana, Gieorgij wpada w gniew, a Timur
w tarapaty – jego niezasłużona banicja pogłębia się. Jednocześnie etos zabrania mu łatwej
ścieżki obrony, która wymagałaby dekonspiracji całej drużyny. W wersji literackiej bohater
otrzymuje wsparcie od przyjaciela:

– Tima – rzekł Gejka z nieoczekiwaną łagodnością, biorąc przyjaciela za rękę. – Co to znaczy?
Przecież nie zrobiliśmy nikomu nic złego. Sam wiesz, że jeśli człowiek postępuje słusznie...

– Tak, wiem… to nie powinien bać się niczego na świecie. Ale bądź co bądź to boli14.

W filmie scena wygląda nieco inaczej. Wypowiedź powierzono nie Gejce, lecz innemu
pionierowi,  ale  –  co  ważniejsze  –  nie  mówi  on  z  „nieoczekiwaną  łagodnością”,  tylko
bezwzględnie stanowczo. Nie bierze przyjaciela za rękę, lecz po męsku obejmuje go, kładąc
dłoń na ramieniu, samemu wygłaszając frazę: „Wiesz, kiedy człowiek postępuje słusznie, nie
powinien bać się niczego na świecie”. Prawą dłoń ma wówczas zaciśniętą w pięść, całą rękę zaś
zdecydowanie zgiętą w łokciu. Na tym scena się kończy, żadne słowa o bólu nie padają.

Ten i kilka innych podobnych zabiegów świadczy o tym, że Aleksander Razumnyj w
swoim obrazie dokonuje drobnych korekt literackiego pierwowzoru – takich wszakże, które
dostosowują  wyjściową  Gajdarowską  fabułę  do  wymogów  wzorcowego  tekstu  kultury
totalitarnej.  Natura  tekstu  kinematograficznego  –  jego  zwartość,  wszechstronność
oddziaływania  na  odbiorcę  i  potencjalnie  wielka  skuteczność  symboliczna  –  wymuszały
zbliżoną  do  modelowego  stadium  zamkniętość  struktury  narracyjnej  i  jednoznaczność
postaci. Teksty literackie operowały nieco większą autonomią kreacji świata przedstawionego
–  taką,  która  między  innymi  pozwalała  na  duchowe  rozterki  bohatera  jednoznacznie
pozytywnego, na jego enuncjacje typu „bądź co bądź to boli”. Tekst kinematograficzny musi
jednak  być  modelowo  totalitarny,  a  bohaterowie  uzyskujący  jednoznacznie  pozytywną
nominację  mają  prawo  do  rozterek  jedynie  przed  ewentualną  wewnętrzną  przemianą,
dzielącą  ich  filmową  biografię  na  niedojrzały  i  dojrzały  etap  świadomości  społeczno-
ideologicznej15. W kulturze totalitarnej realizuje się charakterystyczna i dla mitologii, i dla
psychologii  dziecięcej  zasada realizmu moralnego16,  sprowadzająca się do tego, iż bohater

14 Ibidem, s. 90.
15 Np. Leontij Szirokow z Piątego oceanu (Piatyj okiean,  1940) Isidora Annienskiego sprzed i po odmieniającej
jego życie rozmowie z komisarzem aeroklubu,  Tania Morozowa z  Jasnej  drogi (Swietłyj  put’,  1940) Grigorija
Aleksandrowa z początku i końca fabuły filmowej (posługaczka – deputowana Rady Najwyższej ZSRR), profesor
Dobrotworski sprzed i po katharsis sądu koleżeńskiego w Sądzie honoru (Sud czesti, 1948) Aleksandra Sztejna.
16 Lew Wygotski, Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka,  przeł. Anna Brzezińska, Tomasz Czub [w:]
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uzyskujący pozytywną charakterystykę na podstawie jednego parametru opisu, musi uzyskać
pozytywną  również  w  pozostałych.  Ergo:  ten,  kto  reprezentuje  właściwą  postawę
ideologiczną, musi być też odważny; kto – jak Timur – jest emanacją państwa i reprezentuje
jego etos, nie może wykazywać słabości wtedy, gdy należy dowieść słuszności swojej postawy.

Ta sama logika nakazuje temu,  co jest słuszne,  być reprezentowanym przez to,  co
piękne. Dlatego właśnie obraz młodego bohatera musi odpowiadać kanonicznemu sposobowi
kreacji  bohatera  nieskazitelnego.  Obraz  ten  w  rosyjskim  kinie  socrealistycznym
zdeterminowany jest przez ustną tradycję ludową: postaci zaliczające się do nieskazitelnych i
heroicznych odpowiadają wyobrażeniom zaczerpniętym głównie z bajki magicznej – formy
pokrewnej  mitowi,  w której  odbywana przez bohatera droga służąca wykonaniu pewnego
nadrzędnego zadania umożliwia opis świata za pomocą elementarnych kategorii binarnych, w
tym także etycznych – dobra i zła. Jak stwierdza Andriej Siniawskij, nadaniu światu struktury
w bajce magicznej służą elementy estetyczne:

Władza,  dobro,  szlachetne charaktery nieodmiennie dają o sobie znać za pomocą ukazywanego w
pięknych barwach żaru,  blasku. W rezultacie jurysdykcja,  religia,  moralność,  ekonomia w widoczny
sposób redukowane są i transformowane przez estetykę. Miarą oceny wszystkiego jest blask i światło.
Świat jest poznawany i opisywany na sposób dekoratywny17.

Dlatego właśnie „dekoratywna” proweniencja bohatera pozytywnego wyposaży go w
zdrową posturę, złociste włosy i szczery uśmiech. Dlatego też na potrzeby filmu transformacji
musiał ulec wygląd samego Timura – według Gajdara „rosłego ciemnowłosego chłopaka, lat
około  trzynastu”18.  Wykonawcy  roli  pioniera  –  czternastoletniego  podówczas  Liwija
Szczipaczowa  –  nie  można  było  wprawdzie  określić  mianem  „rosłego”,  jednak  pozostałe
parametry czyniły zeń miniaturę Siergieja Stolarowa zarówno w jego klasycznych rolach –
Władimira Głuszaka w  Aerogradzie (1935)  Aleksandra Dowżenki  czy Iwana Martynowa w
Cyrku (Cirk, 1936) Grigorija Aleksandrowa – jak i w rolach w kinie dziecięcym,  sui generis
baśniowym – Iwanuszki w Pięknej Wasylisie (Wasilisa Priekrasnaja,  1939) Aleksandra Roua
czy Nikity Kożemiaki w Kaszczeju Nieśmiertelnym (Kaszczej Biessmiertnyj, 1944) tego samego
reżysera. Dodajmy, że filmowy Timur, choć raczej nie „rosły”,  reprezentuje sobą wszystkie
atrybuty  zdrowej  postawy  –  jest  zawsze  wyprostowany,  mowa  jego  ciała  zaświadcza  o
odwadze i szacunku dla innych. „Świetlistą” naturę fizyczną bohatera dopełnia jasny, staranny
ubiór,  zaś  wizualną  reprezentacją  przynależności  do  radzieckiego  systemu  wartości  jest
nieodłączna  pionierska  chusta  i  znaczek19.  Wszystkie  powyższe  atrybuty  w  scenie
napiętnowania Miszki Kwakina budują postać wręcz majestatyczną.

Na  zasadzie  negatywowego  portretu  bohatera  pozytywnego  zbudowana  będzie
filmowa postać Kwakina,  w którą wcielił  się Borys Jasień.  Kwakin jest nie tylko ideowym
antagonistą Timura, ale i jego wizualną antytezą. Czarne włosy, niedbały ubiór, zadziornie
przekrzywiona  czapka-kaszkiet,  mowa  ciała  podkreślająca  lekceważący  stosunek  do
otoczenia reprezentują świat antywartości.  W pierwszym krótkim ujęciu,  w którym widz
poznaje Kwakina,  ten siedzi w niedbałej  pozie,  w czarnej  bluzie i  z papierosem. W kinie

Dziecko w zabawie i świecie języka, red. Anna Brzezińska et al., Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 76; Jakub Sadowski,
op.cit., s. 71–79.
17 Andriej Siniawskij, Iwan-durak. Oczerk russkoj narodnoj wiery, Agraf, Moskwa 2001, s. 11.
18 Arkady Gajdar, op.cit., s. 25.
19 Notabene  inaczej niż  w  opowieści  Gajdara,  gdzie  Timur  ubrany  jest  w  „ciemnoniebieską  koszulkę  z
wyhaftowaną na piersi  czerwoną gwiazdą” (ibidem, s.  32).  Chusta i  znaczek w formie gwiazdy z podobizną
Lenina pomiędzy jej  ramionami  –  rzeczywiste atrybuty  pionierów –  zwiększają  wiarygodność  postaci  jako
nośnika znaczeń instytucjonalnych, powiązanych z państwem.
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socrealistycznym  palenie  jako  takie  nie  jest  czynnością  stygmatyzowaną,  o  ile  dotyczy
bohaterów dojrzałych, dorosłych, reprezentujących etos pracy. W innych przypadkach staje
się elementem portretu negatywnego.

Powiedzieliśmy wyżej o znacznej filmowej transformacji postaci literackiego Timura.
„Transformacja”  jest  tu  terminem  nieprzypadkowym.  Kultura  totalitarna,  tworząc  swoje
teksty,  korzysta  między  innymi  właśnie  z  mechanizmu  transformacji,  tj.  umiejscowienia
znaków bądź tekstów wyjściowego pola semiotycznego20 (w danym wypadku – semiosfery
kultury  rosyjskiej)  w  docelowym  (w  danym  przypadku  –  socrealistycznym)  polu
semiotycznym  przy  jednoczesnym  spełnieniu  kilku  innych  warunków21.  Tekst  Gajdara
powstawał  wprawdzie  w  warunkach  kultury  totalitarnej,  współkształtował  jej  przestrzeń
literacką  i  wszedł  do  jej  kanonu;  niemniej  język  kinematografii  –  znacznie  mniej
autonomiczny niż literacki – wymagał tego, by niektóre znaki i teksty, zawarte w literackiej
wersji opowieści, uległy dodatkowej transformacji.

Uległ jej finał. Gieorgij nieoczekiwanie pojawia się przed Olgą w oficerskim mundurze
– odchodzi na służbę do Armii Czerwonej. Udającemu się na stację ukochanemu siostry Żenia
aranżuje orszak składający się z olbrzymiej drużyny Timura i jej sympatyków:

Wyszli  na ulicę.  Olga grała na akordeonie.  Potem zadzwoniły,  zahuczały blaszanki,  butelki,
patyki – wystąpiła zaimprowizowana orkiestra i wnet zagrzmiał śpiew.

Szli przez zielone ulice coraz liczniejszym tłumem. Z początku przechodnie nie rozumieli, co to
za hałas,  zgiełk i  pisk.  Dlaczego śpiewają i  co śpiewają? Ale potem, zrozumiawszy,  uśmiechali  się i
życzyli kapitanowi – jedni w duchu, inni na głos – szczęśliwej drogi22.

Powyższa scena –  zważywszy na specyfikę literatury dziecięcej  –  wygląda całkiem
naturalnie i z pewnością nie transmituje żadnego totalitarnokulturowego komunikatu. Zgoła
inaczej  dzieje  się  w  odpowiadającej  jej  scenie  filmu  Aleksandra  Razumnego.  W  tym
przypadku jest i przewidziana przez Gajdara orkiestra, jest i tłum, jednak scena przybiera
postać  rytualnego masowego finału,  charakterystycznego dla  rosyjskiego przedwojennego
kina socrealistycznego, znanego z  Cyrku i  Wołgi, Wołgi (1938)  Aleksandrowa czy też  Górą,
dziewczęta!  oraz Świniarki i pastucha (1941)  Pyrjewa. Wszystkie powyższe filmy kończą się
sceną  bądź  sekwencją  scen  prezentujących  śpiewaną  –  zawsze  w  marszowym  tempie  –
puentę. Prezentuje ona mitologiczną wykładnię fabuły, operując tekstem o takiej konstrukcji
i  takimi audiowizualnymi technikami perswazyjnymi,  które czynią z widza współnadawcę
komunikatu. W ten sposób sam ów końcowy komunikat przybiera formę i funkcję rytuału, a
zważywszy na jego treść, skoncentrowaną na konsolidacji wokół idei obrony przed wrogiem
zewnętrznym czy wewnętrznym, może być określony jako imperatyw mobilizacyjny23.

W finale  Timura i jego drużyny Razumnyj konkretyzuje przewidzianą przez Gajdara
muzykę i nakazuje bohaterom śpiewać marszową pieśń ze słowami przeznaczonego dla dzieci
wiersza Włodzimierza Majakowskiego:

20 Nietożsamego ze światem przedstawionym konkretnego utworu. W rozpatrywanym przypadku transformacja
nie stanowi „przeróbki” obrazu literackiego na filmowy (ze względu na historię powstawania opowieści i filmu
niemożliwe jest wskazanie tekstu-pierwowzoru), lecz „przeróbki” obrazu zakodowanego przez znaki i  teksty
kultury rosyjskiej na taki, który jest zakodowany przez znaki i teksty rosyjskiej kultury t o t a l i t a r n e j.
21 Należy do nich,  po pierwsze,homonimia (formalna identyczność)  wyjściowego i  docelowego znaku bądź
tekstu,  po  drugie  zaś  -  funkcjonowanie  przetransformowanego  znaku  lub  tekstu  w  innym  niż  wyjściowy
systemie  gramatycznym,  zakładającym  konieczność  mechanizmu  nominacji,  czyli  przyporządkowania
poszczególnych elementów opisywanego świata do pozytywnego  lub negatywnego bieguna binarnego opisu
mitologicznego.
22 Arkady Gajdar, op.cit., s. 111.
23 Szerzej o zjawisku imperatywu mobilizacyjnego piszę w publikacji: Jakub Sadowski, op.cit., s. 83–85, 132–133.
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Возьмем винтовки новые,
на штык флажки!
И с песнею
                  в стрелковые
пойдем кружки.
Раз,
      два!
Все
      в ряд!
Впе-
        ред,
от-
     ряд. [...]

И если двинет армии
страна моя –
мы будем
                санитарами
во всех боях.
Ра-
     нят
в ле-
        су,
к сво-
          им
сне-
       су.

Бесшумною разведкою –
тиха нога –
за камнем

     и за веткою
найдем врага.
Пол-
        зу
день,
         ночь
мо-
      им
по-
     мочь.
Блестят винтовки новые,
на них

флажки.
Мы с песнею
                       в стрелковые
идем кружки.
Раз,
      два!
Под-
        ряд!
Ша-
       гай,
от-
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     ряд!24

Wiersz  Weźmiemy nowe karabiny datowany jest na 1927 rok, kiedy w literaturze nie
panuje jeszcze wprawdzie paradygmat stalinowski, jednak w dyskursie publicznym stawiane
są pierwsze kroki ku językowi totalitarnemu. Umożliwia to zmiana retoryki politycznej po
XIV Zjeździe WKP(b), który usankcjonował dogmat „budowy socjalizmu w jednym kraju”, a
wraz z nim – wyrazistą retorykę obrony państwa radzieckiego przed wrogiem zewnętrznym i
wewnętrznym.  Przeznaczony  do  kształtowania  postaw  młodego  pokolenia  wiersz
Majakowskiego jest  wyrazistym przykładem tej  tendencji.  W roku 1940  oficjalna kultura
rosyjska ma już wszystkie narzędzia pozwalające na umieszczenie go (podobnie zresztą jak
większej części twórczości najsłynniejszego rosyjskiego futurysty) w totalitarno-kulturowej
semiosferze. W niej Weźmiemy nowe karabiny przestaje być wierszem propagandowym sensu
stricto,  przyjmując  charakter  mitologiczno-plemiennego  autokomunikatu.  „Z  pieśnią
pójdziemy do kółek strzeleckich” przestaje być nawoływaniem do wychowania patriotycznego
czy zachętą do paramilitarnej przygody, stając się przekazem o strukturze świata. W świecie
radzieckim młody człowiek bierze do ręki karabin dlatego, że taka jest jego rola społeczna.

Ciekawa jest struktura finałowej sceny.  Pierwszą zwrotkę intonuje Olga – ukochana
odprowadzanego oficera.  Drugą  chórem wraz  z  bohaterką  śpiewają  już  wszystkie  dzieci.
Męski  głos  Gieorgija  dołącza  się  dopiero  przy  trzeciej  –  w  treści  najbardziej  wojskowo-
operacyjnej, której narracja dotyczy gotowości do realizacji zadania wywiadowczego. Dzięki
takiemu układowi realizuje się zasada przejścia od perspektywy indywidualnej do zbiorowej:
pieśń  rozpoczyna konkretny bohater z  konkretną  filmową biografią.  Podchwycona przez
wszystkich  uczestników  sceny  masowej  staje  się  już  zbiorowym  credo;  sprzyja  temu
oczywiście  gramatyczna  charakterystyka  podmiotu  lirycznego  Majakowskiego  –  pierwsza
osoba liczby mnogiej. Ponadto moment włączenia się oficera do komunikatu podyktowany
jest  wpisaną  w  mitologiczny  przekaz  zasadą  realistyczną:  o  zadaniu  wojskowym  śpiewa
wojskowy. Dzięki temu komunikat dodatkowo nabiera cech wiarygodności.

Niezwykle  ważnym  elementem  finału  są  dwie  krótkie  sceny  dialogowe,  które
towarzyszą pieśni. W pobliżu tłumu odprowadzających zjawia się Miszka Kwakin. Bohater
został  już  napiętnowany  –  odbyła  się  negatywna  nominacja  jego  postawy.  Nie  jest  już
zawadiacko pewny siebie, jego postać pozbawiona jest już lekceważącej mowy ciała. Jeden z
jego kompanów pyta go wówczas: „A ty dokąd? Ty też z nimi na spacer?”. Kwakin odpowiada:
„Dobra,  dobra.  Oni odprowadzają dowódcę Armii Czerwonej” – co oznacza,  że jest już w
stanie rozpoznać etos państwowy. Po chwili maszerujący Timur spostrzega idącego z boku
powolnym krokiem Kwakina i  zwraca się do niego:  „Chodź bliżej!  Po co chodzić obok?”.
Razumnyj  dokonuje  w  ten  sposób  dodatkowego  zabiegu  wzmacniającego  zarówno
wspólnototwórczy wymiar finału, jak i otwartość zbiorowego podmiotu. Następuje bowiem
zaproszenie do kolektywnego podmiotu pieśni również tych niegdysiejszych antagonistów,
którzy – jak Kwakin – gotowi są do resocjalizacji.  Rozpoznaniu etosu państwa towarzyszy
zatem natychmiastowa zmiana mitologicznej nominacji postaci.

Finałowa scena ma wreszcie jeszcze jeden wymiar. Wykorzystując do jej budowy tekst

24 Tłum. filologiczne bez uwzględnienia wersyfikacji: „Weźmiemy nowe karabiny, na bagnety chorągiewki. I z
pieśnią pójdziemy do kółek strzeleckich. Raz, dwa! Wszyscy razem! Oddział naprzód. / I jeśli mój kraj pośle w
bój  armie,  będziemy  sanitariuszami  we  wszystkich  bitwach.  Ranią  w  lesie  –  odniosę  do  swoich.  /  Jako
bezszelestni zwiadowcy znajdziemy wroga za kamieniem i za gałązką. Skradam się w dzień i w nocy, by pomóc
swoim.  Błyszczą  nowe karabiny,  na  nich  chorągiewki.  Z  pieśnią  idziemy do kółek  strzeleckich.  Raz,  dwa!
Wszyscy  razem!  Oddział  naprzód!”.  Tekst  za:  Władimir  Majakowskij,  Woz’miom  wintowki  nowyje,  Małysz,
Moskwa 1975,  s.  6–18.  Tekst podzielono na zwrotki;  wielokropkiem w nawiasie zaznaczono miejsce zwrotki
nieuwzględnionej przez reżysera.
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Majakowskiego,  twórcy  filmu  w  pewnym  stopniu  kompensują  fabule  Gajdara  utratę  jej
pierwotnych  literackich  odniesień  –  zamiast  powszechnych  pojawiają  się  wewnętrzne,
rosyjskie, dopuszczone do semiosfery kultury stalinowskiej. Zespół znaczeń powiązanych z
twórczością poety zostaje inkorporowany do semiotycznego zasobu utworu już na początku
filmowej  fabuły,  gdy Olga,  oczekując na siostrę na tarasie daczy,  czyta książkę,  na której
okładce widnieje nazwisko Mikołaja Asiejewa i  tytuł  –  Majakowski  się zaczyna.  W kadrze
zostało wyraźnie ukazane książkowe wydanie poematu Asiejewa pochodzące z 1940 roku
(Majakowskij  naczinajetsja).  Biograficzny  utwór,  formalnie  utrzymany  w  tradycji
futurystycznej,  strukturalnie  zaś  w  pełni  odpowiadający  konwencji  socrealistycznej,  był
napisany dwa lata wcześniej. W roku 1941 Asiejew uzyskał za niego Nagrodę Stalinowską I
stopnia w dziedzinie poezji. Była to pierwsza edycja tych wyróżnień – nagród twórczych o
najwyższej podówczas randze.

Fascynacji  Asiejewowskiego  podmiotu  lirycznego  postacią  Majakowskiego  i  jego
postawą  ideową  towarzyszyły  charakterystyczne  dla  kultury  oficjalnej  doby  szczytowego
terroru politycznego postulaty oczyszczenia świata25:

Чтоб новая,
радостная эпоха,
отборным зерном человечьим
густа, –
была от бурьяна
и чертополоха
обезопашена
и чиста.
Чтоб не было в ней
ни условий,
ни места
для липких лакеев,
ханжей и лжецов,
для льстивого слова,
трусливого жеста;
чтоб люди людей –
узнавали в лицо.
Чтобы Маяковского
облик весёлый
сквозь гущу веков
продирался всегда…
Им будет –
я знаю! –
земли новосёлы,
какая-то названа
вами
звезда26.

25 Klasycznym  przykładem  analogicznych  wątków  w  kinematografii  jest  finał  Wołgi,  Wołgi Aleksandrowa
(mającej  premierę w roku powstania poematu Asiejewa),  gdzie pozytywni  bohaterowie,  napiętnowawszy w
śpiewanej komediowej puencie wrogie elementy, postulują wysprzątanie „starego chłamu” za pomocą miotły.
26 Tłum.  filologiczne bez uwzględnienia wersyfikacji:  „By nowa radosna epoka,  gęsta od  wybornego ziarna
człowieczego, była zabezpieczona przed chwastami, przed ostem. By nie było w niej ani warunków, ani miejsca
dla lepkich lokajów, hipokrytów i kłamców, dla pochlebstwa i tchórzostwa; by ludzie rozpoznawali ludzi po
twarzy.  By wesołe oblicze Majakowskiego przezierało zawsze przez gąszcz wieków… Jego imieniem będzie –
wiem  to!  –  nazwana  przez  was,  osiedleńcy  nowej  ziemi,  jakaś  gwiazda”.  Nikołaj Asiejew,  Majakowskij
naczinajetsja [w:]  idem,  Izbrannyje proizwiedienija.  Tom wtoroj.  Poemy i pieriewody, Gosudarstwiennoje
Izdatielstwo Chudożestwiennoj Litieratury, Moskwa 1953, s. 160–161.
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Tekst  biografii  Majakowskiego i  jego twórczości  zostaje  inkorporowany do obrazu
Razumnego  nie  w  sposób  bezpośredni,  lecz  zapożyczony,  co  więcej  –  rodzaj  tego
zapożyczenia wyraźnie transformuje zespoły znaczeń związanych z poetą na tekst totalitarny.
W  recepcji  tych  totalitarnokulturowych  odbiorców  filmu,  którzy  podążą  za  literackim
intertekstem,  wydźwięk  cytowanego  powyżej  finałowego  fragmentu  poematu  Asiejewa
wzmocni  i  uwiarygodni  mitologiczno-plemienną,  nominacyjną  funkcję  Timura  i  jego
drużyny.

***

Poza kilkoma na pozór mało znaczącymi szczegółami fabuły dwóch opowieści o Timurze –
literackiej i kinematograficznej – odpowiadają sobie w najwyższym stopniu. Niemniej jednak
wzajemne relacje semiotyczne obu utworów należy uznać za niezwykle ciekawe i  daleko
wykraczające poza schemat literackiego pierwowzoru i jego filmowej adaptacji. Równoległa
od pewnego momentu praca Gajdara nad opowieścią i scenariuszem teoretycznie uprawniają
do rozpatrywania obrazu Razumnego jako autorskiej Gajdarowskiej translacji fabuły na język
filmu.  To  byłoby  jednak  zbytnim  uproszczeniem,  zważywszy  na  fakt,  w  jakim  stopniu
potrzeby  filmu  wpłynęły  na  dzieło  literackie.  Należałoby  raczej  mówić  o  wzajemnej
interferencji utworu literackiego i kinematograficznego, co w zasadzie przekreśla możliwość
traktowania filmu jako ekranizacji opowieści. Traci w tym przypadku swoją zasadność pojęcie
tekstu  wyjściowego  czy  pierwowzoru.  Należałoby  raczej  mówić  o  literackiej  i  filmowej
realizacji zasadniczo tej samej fabuły.

Mimo że w sensie  fabularnym teksty różnią się  szczegółami,  to –  jak  wiadomo –
właśnie w szczegółach zwykł tkwić diabeł. Właśnie one pozwalają przeanalizować sposób i
stopień  inkorporacji  poszczególnych  wątków  i  obrazów  do  totalitarnokulturowego  pola
semiotycznego. A także wyciągnąć ogólne wnioski dotyczące natury transformacji znaków i
tekstów na język kultury stalinowskiej.  Dwie realizacje jednej  w istocie fabuły,  jedna – w
bardziej autonomicznym języku literatury, druga – w znacznie bardziej stotalitaryzowanym
języku kina, stanowią tutaj bezcenny materiał badawczy.
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