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                    Paralele leśne w literaturze obcej przełomu XX i XXI wieku

                                         (Ludmiła Pietruszewska i Erlend Loe)
                              

        Można zauważyć, że w obecnym czasie sfera humanistyczna spowodowała nijaki 

zamęt, przemieszała różne przedmioty, zjawiska oraz pojęcia: przestrzeń i czas, przyszłość i 

przeszłość,  wysokie  i  niskie  itp.  W literaturze  pięknej  XXI wieku dokonała  się  ogromna 

transformacja, wskutek której status bohatera literackiego otrzymuje praktycznie wszystko: 

przedmioty,  fantazja,  procesy  fizjologiczne  itd.  Życie  świata,  pola,  lasu,  ulicy,  prawie 

każdego  bohatera  jakiegokolwiek  utworu  literackiego  jest  opisywane  niby  od  wewnątrz 

głównego  bohatera,  wprawie  bez  korekty,  bez  żadnych  kryteriów  adekwatności.  Teraz 

wszystkie te obiekty istnieją nie we własnej postaci, a jako cienie percepcji bohatera, świat 

zaciera swe wyraźne granicy i staje się irracjonalny.  Z kategoriami czasu i przestrzeni dzieje 

się podobna metamorfoza: czas zaczyna się „dziwnie zachowywać” (lutuje, psoci, gniewa się 

itp.), to znaczy staje się nieuchwytny. Przestrzeń, jak okazuje się, jest wewnątrz głównego 

bohatera  (jako  przykład  mogą  posłużyć  utwory  takich  pisarzy  jak:  Władimir  Makanin, 

Benedykt Jefriemow, Ludmiła Pietruszewska, Wasilij Aksjonow  i in.).

         W celu głębszego zrozumienia niektórych cech procesu literackiego przełomu XX i 

XXI  wieku,  zwróćmy  się  do  koncepcji  „człowiek-przyroda”,  lub  bardziej  precyzyjnie 

„człowiek-las”  we  współczesnej  literaturze  rosyjskiej  i  norweskiej.  Ciekawa  jest  uwaga 

odnośnie do publikowanych utworów literackich współczesnych znanych lub mniej znanych 

pisarzy:  oni  wszyscy piszą  teraz  i  tutaj,  co  pozwala  nam być  pierwszymi  czytelnikami  i 

krytykami  ich  dzieł.  Istnieje  możliwość  śledzenia  życia  twórczego  i  osobistego 

współczesnych nam autorów, możemy spotykać się z nimi, prowadzić korespondencję itd. 

        Wizję lasu we współczesnej literaturze proponujemy prześledzić na przykładach 

dzieł  Ludmiły  Pietruszewskiej  i  Erlenda  Loe,  którzy  z  kolei  są  przedstawicielami 

odpowiednio literatury rosyjskiej  i  norweskiej.  Wybór  został  dokonany nie  przypadkowo: 
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motywy sylwiczne,  które  spotykamy w utworach tych  pisarzy,  pozwolą określić  niektóre 

perspektywy rozwoju wizji lasu w literaturze przełomu XX-XXI wieków.

     W twórczości Ludmiły Pietruszewskiej (ur. w 1938 r. w Moskwie), na pierwszy rzut 

oka nie ma lasu.  Utwory pisarki przedstawiają przeważnie życie bohaterów w mieście, w 

jednym mieszkaniu itd. O tym mowa w wielu publikacjach naukowych  1. Nie wchodząc w 

dyskusję z naukowcami zajmującymi się twórczością L. Pietruszewskej, podejmiemy próbę 

prześledzenia  epistemologicznego  i  aksjologicznego  charakteru  wizji  lasu  w  twórczości 

pisarki.   Godnym uwagi jest, że L. Pietruszewska widzi ślady pokrewieństwa tego czynnika 

środowiska naturalnego z rodem człowieczym. Po dwudziestu latach milczenia ukazała się 

książka Mała  dziewczynka  z  Metropolu (2006),  która  składa  się  z  noweli  i  esejów.  L. 

Pietruszewska  daje  w  niej  swoje  wyjaśnienie  gatunków  literackich,  z  których  każdy 

„potrzebuje swoich środków wyrazu”. Tradycyjnie pisarka zaczyna od bajki, podkreślając jej 

osobliwości. „Już wieczorem, kiedy las podchodzi do werandy, […] – już może być inna 

bajka, daleka i ciekawa. Bajka na noc, z przygodami, smutkami, no zawsze ze zwycięstwem 

dobra  nad złem na  końcu”  (14)2.   Wspomnienie  o  archetypie  lasu  wnosi  do  treści  bajki 

elementy przygody, zapału oraz ciekawości. Przeciwieństwem do bajki jest  nowela, w której 

po myśli pisarki nie ma szczęśliwego zakończenia.  W pierwszej części rozpatrywanej książki 

(Początek)  L.  Pietruszewska  wprowadza  czytelnika  w  kręg  swoich  przemyśleń  o  rodzie 

człowieczym,  który  pisarka  widzi  jako  „drzewo  genealogiczne  z  gałęziami”.  Ciekawe 

porównanie  ludzi  z  lasem  przepełnione  jest  myślami  autorki  o  nierozłącznym  związku 

człowieka i przyrody.  Mitologem las występuje tu jako pamięć wiekowa narodu, jest mocno 

nacechowana  doświadczeniem  poprzednich  pokoleń,  które  trzeba  przekazać  przyszłym. 

„Ród wygląda jak las, jego widać daleko – w postaci łańcucha ludzi-drzewa, którzy trzymają 

się za ręce. […]. Tam, we mgle czasów i wieków, oni stoją, poprzednie pokolenia, drzewa z 

wieloma rękami,  i każdy przodek jest  połączony przez gałęzie  z jednej  strony ze swoimi 

rodzicami, a z drugiej strony z dziećmi. […]. I każdy z nich o trzech postaciach – dziecię,  

rodzic i osoba” (22).  Warto podkreślić, że w L. Pietruszewskiej las staje się człowiekiem, a 

nie  na  odwrót  –  pojawiają  się  „ludzie-drzewa”.   Echem odbijają  się  w znanej  powieści-

1 О twórczości  L.  Pietruszewskiej  patrz.:  H. Waszkielewicz,  Чернушка и прекрасная. Twórczość Ludmiły  
Pietruszewskiej,  Kraków:  Collegium Columbium,  2007;  o  asymetryczności  prozy  L.  Pietruszewskiej  patrz.: 
A.Skotnicka, Model prozy „innej” w literzturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław, 2001; o charakterystycznym 
doświadczeniu  myślenia  artystycznego  końca  XX  w.  patrz.:  И.  Кутлемина,  Опыт творчества сказок 
Л.Петрушевской в контексте её творчества, [в:] Классика и современность, Архангельск, 1999, с. 150; 
o świecie bohaterów prozy L. Pietruszewskiej patrz.: Д.Быков, Рай уродов. О творчестве писательницы Л.  
Петрушевской, [в:] „Огонёк”, 1993, № 18.
2 Людмила Петрушевская, Маленькая девочка из „Метрополя”, Санкт-Петерберг, 2006 (tłumaczenie tu i  
   dalej  utworów rosyjskich i norweskiego pisarzy moje. – L.K.).
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przypowieści  Ojciec-Las (1989)3 A. Kima podobnie brzmiące słowa: „Dla Gleba Turajewa 

jego ojciec Stiepan Nikołajewicz i był  Lasem, i dla Stiepana jego ojciec był  Lasem…” (I 

гл.)4. A. Kim śledzi ciekawą transformację: człowiek-Las, przy czym „Las po swojej śmierci 

staje  się  człowiekiem”.  Taka  transformacja  przedstawiona  jest  jako  zamknięty  cykl: 

narodzenie – śmierć – odrodzenie na nowo, to znaczy nieśmiertelność życia samego w sobie. 

Identyfikacja człowieka z drzewem nasuwa myśl o tym, że na przełomie XX-XXI wieków 

znowu zmienia się stosunek k przyrodzie. Ludzie na tyle zagubili się z dżunglach miast oraz 

w pustocie swej samotności, że odczuli potrzebę bliskości kogoś innego (tzn. nie człowieka). 

Niestety oziębłość,  zaściankowość, nieufność sobie podobnym zmuszają człowieka szukać 

wspólnoty, rozumienia, ciepła właśnie w przyrodzie – nigdy niezmieniającej swego stosunku 

do człowieka, zawsze gościnnej i przyjaznej. W opowieści Możliwość menipei. Trzy podróże  

(2002) bohater, stary człowiek, błąka po lasach, starając się „nikogo nie widzieć”,  lecz w 

swoich wędrówkach często napotyka się na „takich samych błądzących ludzi, którzy patrzyli 

na  niego  pustymi,  obcymi  oczyma  niby  odpychając  się”  (71)5.  Podobną  relację  między 

człowiekiem a przyrodą spotykamy w eseju Nowi Robinsonowie. Rodzina zostawia miasto w 

celu osiedlenia się na wsi. Okazuje się, że ojciec rodziny decyduje pójść jeszcze dalej w głąb 

lasu, daleko od ludzi (od ich kłótni i krzyków) i osiedlić się w lesie. L. Pietruszewska śledzi  

tę  charakterystykę  obrazu  sylwicznego,  która  wyraźnie  zaprezentowana  jest  w  znanej 

powieści W lasach P. Mielnikowa-Pieczerskiego: las-żywiciel („w lasach była malina i rosły 

grzyby”, „ojciec rąbał torf”, 99)6; w powieści Robinson Crusoe D. Defoe  – oswojenie lasu w 

celu pożywienia  (ojciec „liczył  oswoić w lesie siew jesienny”, 107); las jak ratunek przed 

prześladowaniem  (podobne przykłady znajdujemy w prozie  A. Puszkina  Dubrowski,  О. 

Кobylańskiej  Ziemia).  Jednak  u  L.  Pietruszewskiej  bohater  biegnie  do  lasu  kierowany 

„manią  ucieczki”,  ucieka właśnie do lasu,  gdzie  buduje dom i osiedla  się wraz ze swoją 

rodziną,  dwójką  przybranych  dzieci,  babcią  Anisjej  i  zwierzętami.  Czasami  pisarka 

przedstawia  las  jako  miejsce  czarów-uzdrowienia.  W opowieści  Nagini jest  fragment,  w 

którym  dziewczyna-nagini  ze  stanu  Nagaland  (India)  pragnie  uzdrowić  swojego 

moskiewskiego przyjaciela Andrieja, który zachorował. Dziewczyna próbuje dowiedzieć się, 

gdzie  w  Moskwie  można  kupić  żywego  koguta,  ale  na  owo  pytanie  nie  otrzymuje 

odpowiedzi. Wtedy Ira idzie do lasu. L. Pietruszewska od razu opatruje zaistniałą sytuację 

3 О filozofii powieści A. Кima „Оjciec-Las” patrz.: Monika Izabella Zielińska, Obrzeża i dale leśne. Motywy  
  sylwiczne w prozie rosyjskiej XX wieku, Warszawa 2010, s. 226-247.

4 А. Ким, Отец-Лес. Роман-притча, „Новый мир” 1989, № 4, с. 5-48.
5 Людмила Петрушевская, Где я была (рассказы из иной реальности), Москва 2002.
6 Ibidem.
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odpowiednim komentarzem: „O tym nie wolno było mówić, to była wprawie praktyka wiary 

w czary (woodu). On wtedy cudem wyzdrowiał”7.  Uzdrowienie innego rodzaju odbywa się 

koło jodły w lesie.  W opowieści  Testament  starego mnicha jesteśmy świadkami opozycji 

dwóch  światów:  ludzie  –  wioska,  mnisi  –   Rajski  las.  Przewidując  swoją  śmierć  z  ręki 

mordercy,  przełożony  klasztoru,  święty  Tryfon,  prosi  wdowę  z  chorym  dzieckiem  przez 

miesiąc siedzieć na jego mogile około starej jodły (wtedy chłopczyk wyzdrowieje). Po tym, 

jak matka rzuciła ubranie chorego syna na gałęzie jodły, dziecko wyzdrowiało: właściwości 

lecznicze  drzewa  leśnego  uzdrowiły  go.  W  tej  opowieści  wizja  lasu  występuje  w  kilku 

obliczach:  las  jako  locus uzdrowienia  od  choroby,  jako  miejsce  inicjacji  (rozbójnicy  po 

śmierci świętego mnicha żałują za popełnione przestępstwo i idą do klasztoru), jako próg raju 

(nie piekła!): „chorych ze wsi zabierano do lasu i tam pozostawiano. Uważano bowiem, że 

jeżeli  ktoś umrze w lesie,  to od razu trafi  do raju”, (269)8.  Las to także miejsce zguby i 

poszukiwania (na przykład opowieść Nina Коmarowa znajomi nas z dziewczynką Anią, która 

zabłądziła w lesie. Poszukiwania dziecka doprowadziły do tego, że matka przepadała w lesie, 

szukając swojej córki, a ojciec „został leśnikiem i prawie cały czas szukał śladów córki w 

lasach”, 188)9.  Można dodać, że w prozie rosyjskiej pisarki las występuje jako przestrzeń „z 

innej  rzeczywistości”,  przy  czym  obraz  sylwiczny  opisany  jest  za  pomocą  tradycyjnych 

stałych epitetów (ciemny, nie do przejścia las), lecz jego  ontologiczna wewnętrzna treść ma 

filozoficznie psychologiczny sens. 

      Jak  możemy  się  przekonać,  w  twórczości  L.  Pietruszewskiej  wizja  lasu  jest 

przedstawiona w szerokim aspekcie: niejednoznaczna w swojej istocie, różnorodna według 

sposobu  przekazu  oraz  nowatorska  w  znaczeniu  celowego  zwrócenia  się  (ucieczka)  do 

przyrody jako zaistniałej potrzebie i wołaniu bohatera być blisko niej.

         Pisarz współczesnej literatury światowej Erlend Loe (ur. w 1969 r. w Trondheimie) 

został wybrany nie przypadkowo. W twórczości norweskiego pisarza możemy obserwować 

podobne  przedstawienie  lasu  jak  w L.  Pietruszwskiej.   Warto  nadmienić,  że  E.  Loe  jest 

popularnym współczesnym pisarzem, laureatem kilku prestiżowych nagród literackich, jego 

powieści są tłumaczone na 12 języków świata. 11 czerwca 2010 r. W Moskwie on udzielił  

wywiadu,  w którym powiedział,  że  nie  uważa siebie  za wielkiego pisarza.  Jego zdaniem 

7 Людмила Петрушевская, Два царства, рассказы и сказки,
    режим доступа: http://www.belousenko.com/books/Petrushevskaya/petrushevskaya_dva_tsarstva.htm  
    (21.10.2013)
8 Людмила Петрушевская, Где я была (рассказы из иной реальности), Москва, 2002.
9 Ibidem.
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prawdziwi pisarze to ci, których książki będą czytać zarówno teraz, jak i za tysiąc lat, a jego 

– tylko  przez  określony czas.  E.  Loe przyznaje  się,  że  ma  zdolność  dostrzegania  czegoś 

niezwykłego  w  otaczającej  go  rzeczywistości,  swoistego  charakteru  jakiejś  absurdalnej 

sytuacji oraz odzwierciedlania jej w czasie, w którym żyje10. Styl prozy owego norweskiego 

pisarza  łatwo  poznać  po  niewylewności  słów,  miejscami  nawet  pozornie  naiwny,   z 

odcieniem  ironii,  hiperboli,  metafory.  Wydaje  się,  że  bohaterowie  jego  powieści  zbyt 

wymagają  do  rzeczywistości,  za  dużo  oczekują  od  teraźniejszości.  W powieści  Doppler 

(2004)  zapoznajemy  się  z  głównym  bohaterem,  który  jeździ  na  rowerze  po  lesie  (we 

wspomnianym wywiadzie E. Loe mówi, że on zawsze jeździ na rowerze. Wydaje się, że taką 

cechę „odziedziczył”  po autorze i bohater powieści).   Pewnego razu po tym, jak Andreas 

Doppler spadł ze swojego środka transportu i uderzył się głową o kamień, decyduje rzucić 

życie w mieście, pracę, rodzinę i osiedlić się w lesie (podobnie jak ojciec z opowieści Nowi 

Robinsonowie L. Pietruszewskiej). Można konstatować, że bohater nieoczekiwanie poczuł w 

sobie łączność z lasem, odczuł, że jego miejsce tylko w lesie. Bodźcem dla nowego życia 

Andreasa stały się dwa uderzenia: rowerem po głowie i śmiertelne uderzenie siekierą klępę. 

Konsekwencją  wymienionych  wydarzeń  staje  się  nowe  życie  Dopplera  w  lesie.  Bohater 

wymienia  mięso  zabitej  klępy  (czyli  samicy  łosia)  na  mleko  w  supermarkecie,  zaczyna 

opiekować  się  dzieckiem  klępy  Bongo.  Wydaje  się,  że  życie  pustelnika  nie  może  być 

ciekawe,  lecz  E.  Loe  napełnia  każdy  dzień  Dopplera  nowymi  przygodami  (na  przykład 

kradzież  konfitur  i  żywności  w piwnicy  Dusseldorfa,  leśne  spotkania  z  żoną,  pójście  na 

wywiadówkę do szkoły, gdzie uczy się jego córka itd.). Na pytanie, dlaczego on osiedlił się w 

lesie, Doppler odpowiada, że nie lubi ludzi (tak samo jak bohaterowie L. Pietruszewskiej  – 

oni również czują się nieswojo, niekomfortowo, samotnie w towarzystwie sobie podobnym). 

Andreas przyznaje się,  że w lesie on ćwiczy samotność,  uczy się mieszkać w przestrzeni 

leśnej. Rozważania bohatera o wiekowym pojednaniu lasu z człowieczeństwem podobne są 

do  przemyśleń  rosyjskiej  pisarki  o  wspólnej  genetyce  człowieka  i  drzewa.  „Błądzący  w 

drzewach sok niesie  pamięć  o tych,  kto żył  przed nami.  W szumie  strumyka  brzmi  głos 

mojego ojca” (106)11. Doppler broni las i przekonuje innych w tym, że „człowiek spokojnie 

może powierzyć  swoje życie  lasu.  Ponieważ las  słucha  i  przenika  się  współczuciem.  On 

niczego nie niszczy, on tylko sadzi i napawa wodą. Las wszystko rozumie i wszystko mieści 

w sobie” (108).  Metamorfoza  życiowa bohatera  zostaje  niepojętą  dla  innych:  córka Nora 

10 Интервью „ОНА – Эрлeнд Лу и прога о нем” можно прослушать в режиме доступа: 
      http  ://  alenakis  .  livejournal  .  com  /15866.  html   (12.09.2013)  
11 Эрленд Лу, Допплер, Санкт-Петербург: Издательство „Азбука-классика”, 2005.
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zachwyca się dziecięcą pop-kulturą i uczy się języka elfów (według Tolkiena) i nie akceptuje 

decyzji  ojca;  żona  również  nie  rozumie  intencji  męża,  który  z  wyróżnieniem  ukończył 

wyższą uczelnie, zrobił karierę, miał niezły dochód, dom, rodzinę. Tylko Andreas odczuwa 

lekkość  po  tym,  jak  podjął  tą  decyzję:  „...las  otworzył  mi  się  i  zabrał  mnie  do  siebie. 

Adoptował” (145). Postrzegając las jako swojego ojca, Doppler często powraca myślami do 

dawno zmarłego ojca, z którym nie miał zbyt ciepłych relacji. W pamięci o ojcu Andreas 

stawi  swoisty  słup  totem  –  symbol  wdzięczności  i  przebaczenia  z  pewnym  odcieniem 

sakralizacji.  Fabuła  powieści  rozwija  w  ten  sposób,  że  w  Dopplera  pojawiają  się 

prześladowcy.   Las  napełnia  się  innymi  „dziwakami”,  a  w  takim  lesie  bohater  zaczyna 

odczuwać duszność.  W tym celu Andreas idzie dalej, w głąb, szukać swój nowy las, żeby 

rozpuścić  się  w  nim.  „Jeszcze  trochę  i  ja  całkowicie  zaleśnię  się  (облесничаю).  Las  to 

ja.”(219),  –   do  takiego  wniosku  dochodzi  bohater  pod  koniec   powieści.  Jakkolwiek 

wydawałoby się to dziwne, czytelnik rozumie,  że koniec powieści to tylko jego początek. 

Kontynuacja  historii  Dopplera  została  opublikowana  rok  później  –  powieść  „Ciężarówki  

„volvo” (2005), w której droga życiowa Andreasa Dopplera, jego syna Gregusa oraz łosia 

Bonga będą ściśle związane z nowymi bohaterami: 92-letnią Mają Britt, obrażoną na koncern 

„Volvo”;  Bobem Marli, któremu sąd zabronił trzymać papugi i który znajduje pocieszenie w 

muzyce; amatorem ornitologiem Antonem von Borringem –  maniakalnym sprzymierzeńcem 

systemu wychowania skautów („skaut – przyjaciel przyrody”).

              Kiedy Doppler wraz z synem i łosiem przybyli do domu Main Britt, od razu dała  

ogłoszenie w Internecie o safari na łosiu Bongo. „Ona wyrosła w lesie i była nauczona nie 

marnowania swojej szansy, tym bardziej gdy trafia się rzadko” (88)12. W rezultacie tego, że 

Andreas z synem wychodzą z lasu do ludzi, ich oczekują różne niespodziewane próby (m. in. 

sprawdzanie  na  sobie  oddziaływania  haszyszu).  W  końcu  łoś  ucieka  do  lasu,  a  syn  go 

zostawia. Wtedy Doppler zaczyna rozumieć, że on musi uciekać od nowych znajomych do 

„swojego” lasu.

                W odróżnieniu od poprzedniej powieści z kolejnością występowania wydarzeń w 

fabule,  w  tym  utworze  spostrzegamy  „silva  rerum”:  autorskie  wtrącenie  w  postaci 

przypomnienia, że za pięć stron, na przykład,  pojawią się bohaterowie poprzedniej powieści, 

przepisy  na  dzicz,  zaświadczenia  o  koncernie  „Volvo”,  a  ostatnie  strony  poświęcają 

czytelnika w tajemnice rodzinne E. Loe. W utworach norweskiego pisarza czas i przestrzeń 

są rozpatrywane w kilku temporalno-lokalnych płaszczyznach: miejska, leśna i autorska, w 

12 Эрленд Лу, Грузовики „вольво”, Санкт-Петербург: Издательский Дом „Азбука-классика”, 2007.
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porównaniu  z  którymi  wygrywa  płaszczyzna  sylwiczna,  zawsze  filozoficznie  mądra, 

psychologicznie roztropna, cierpliwa oraz bezpieczna. 

                 Przeprowadzając paralele między motywami sylwicznymi L. Pietruszewskiej a E. 

Loe, można konstatować, że wizja lasu w rozpatrywanych dziełach literackich obdarzona jest 

innym odcieniem i sensem, aniżeli w utworach pisarzy minionych epok.  Przestrzeń leśna w 

we współczesnej literaturze staje się swoistym quasi-rajem, pseudo-ratunkiem od miejskiego 

tempa życia, ogromnej ilości obowiązków, wymagających od człowieka (bohaterów utworów 

literackich) przyjęcia szybkich decyzji i czynów, ciągłego przebywania w napięciu i stresie. 

Dlatego  ucieczka  na  łono  przyrody,  w  szczególności  lasu,  jest  odbierana  jako  fałszywy 

ratunek od codziennie wykonywanych czynności. Jednakże jakkolwiek długo przebywałby 

bohater  w  przestrzeni  sylwicznej,  następuje  „obudzenie”  i  on  znowu  musi  powrócić  do 

codzienności…  Wizja  lasu  zostaje  tylko  przyjemnym  wspomnieniem,  świeżym  łykiem 

powietrza, który dodaje energii i siły. Kontakt z lasem, możliwość spędzenia czasu na jego 

terytorium, żeby „odpocząć”, „złapać oddech”, „pobyć samemu”, żeby wrócić do „swoich 

kręgów” –  właśnie  to  jest  nowym sensem,  nową konsystencją  wizji  lasu  w teraźniejszej  

literaturze.

Jak  świadczą  utwory  wielu  pisarzy  i  poetów  z  przełomu  XX  i  XXI  wieku,  w 

literaturze pięknej możemy zaobserwować powrót do tradycji klasycznych, do archetypów, 

tematów literackich poprzednich epok, zostają one jednak napełnione nową treścią, sensem i 

interpretacją. A to, z kolei, pozwala wysunąć wniosek, że rozpatrywana wizja lasu nadal żyje, 

lecz  nowym  życiem,  ciekawym  i  niejednoznacznym.  Trafna  jest  uwaga  Michaiła  M. 

Bachtina, że „ważną jest idea nowego życia literatury, jej wyzwolenia z niewoli swego czasu. 

Nawet dawne, narodzone w dialogu minionych wieków sensy nigdy nie mogą być stabilne 

(raz  i  na  zawsze  skończone)  –  one  zawsze  będą  zmieniać  się,  aktualizować  w  procesie 

następnego, przyszłego rozwoju dialogu kultur”13.

13 М. Бахтин, К методологии гуманитарных наук, [в:] М.М. Бахтин, Эстетика словесного творчества,  
   Москва, 1979, с. 373 (tłumaczenie moje.  - L.K.).
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