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על פיודור טיוטצ'ב

פיודור טיוטצ'ב נולד למשפחה אריסטוקרטית ותיקה באחוזה שלה ליד בריאנסק .הוא למד בפקולטה לספרות של אוניברסיטת מוסקבה ,לאחר מכן במשך
יותר מעשרים שנה שירת כדיפלומט רוסי במינכן ,שם נכח בהרצאותיו של פרידריך וילהלם שלינג ,וקשר קשרים עם היינה .לאחר מכן היה דיפלומט בטורינו.
עם שיבתו לרוסיה התחיל את שירותו כצנזור .הוא תרגם מכתבי פרידריך שילר ,היינריך היינה ויוהאן וולפגנג פון גתה לרוסית.
טיוטצ'ב כתב כארבע מאות שירים .שירתו של העשור השני של המאה התשע-עשרה היא שירה מסורתית בסוגת אודה של המאה השמונה-עשרה ברוסיה.
בשירים של שנות השלושים נראים מוטיבים רומנטיים ,בעיקר רומנטיזם גרמני .הנושאים העיקריים הם הרהורים על מערכת העולם ,גורלו של האדם וטבע.
בשנות הארבעים טיוטצ'ב כמעט שלא חיבר שירים ,אבל כתב כמה מאמרים על היחסים בין רוסיה והתרבות המערבית.
בשנת  1854הוצאה לאור אוסף שיריו הראשון על ידי ידידיו ,ללא השתתפות המחבר .ב 1870–1860-רווחים בשירתו של טיוטצ'ב המוטיבים הפוליטיים .השיר
המפורסם ביותר של טיוטצ'ב הוא "."Silentium
ב 1850-הוא התאהב באצילה רוסית שירדה מנכסיה – ילנה דניסייבה .הוא הקדיש לה כמה שירים שנונים ,שבהם תיאר את האהבה כאסון גורלי .מאוחר
יותר החוקרים והעורכים קיבצו את השירים האלה באוסף 'דניסייבסקיי' מכיוון שרוב השיריםת השייכים לו  ,מוקדשים לה .ההבנה האופיינית שלהם לאהבה
כטרגדיה ,ככוח קטלני המוביל להרס ולמוות ,מצויה גם ביצירתו המוקדמת של טיוטצ' ב ,לכן יהיה נכון יותר לקרוא את השירים הקשורים למחזור הדניסיאני ללא
התייחסות לביוגרפיה של המשורר .דניסייבה נפטרה ב.1864-
טיוטצ'ב נחשב לאחד מגדולי משוררי רוסיה במאה ה 19-ושמו מוזכר בהקשר זה בסמיכות לשמו של אלכסנדר פושקין .טיוטצ'ב היה פטריוט רוסי וביחד עם
ניקולאי נקראסוב היה ידוע כמבטא העליונות של העם הרוסי .אל מול הקדמה המערבית הוא טען את אמרתו המפורסמת ש"בשכל לבדו לא ניתן להבין
את רוסיה ,שום אמת מידה רגילה אינה מקיפה את גדולתה והיא עומדת לבדה בייחודיותה  -ברוסיה ניתן רק להאמין" .כן טען טיוטצ'ב לעליונות רוחנית
ושליחות משיחית של רוסיה.
רחל כצנלסון-שזר כתבה עליו" :טיוטצ'ב בשיריו ,שאין דוגמתם ברוסית לחופש האינטלקט ולחדירה האימפרסיוניסטית ליפי הטבע ,כפר במוסריותן הנעלה
של הופעות הטבע ,וחי בייאוש בטוח של הוגה דעות ושל משורר ,השואב את אמתו מכל מעינות ההכרה"

המבנים ההרכבים של טיוטצ'ב מתוחים ככל האפשר ונראים כמו היפר-פיצוי של מאמצים בונים" (יו .נ .צ'ומאקוב) .מכאן ה"עודף הפיגורטיבי " ",הרזיית יתר של
רכיבים של סדרים שונים " ,המאפשרת לך לחדור לתחושה הטרגית של סתירות ההוויה הקוסמית.
חשוב מאוד להבנת ה פואטיקה של טייטצ'ב הוא הריחוק הבסיסי שלו מהתהליך הספרותי ,חוסר נכונותו לראות את עצמו כסופר מקצועי ואף להזניח את
תוצאות עבודתו שלו.
א.פושקין הכיר את טיוטצ'ב ופירסם את יצירותיו בכתב-עת שלו .נ 'קורולבה מנסחת את ההבדל ביניהם באופן הבא" :פושקין מתאר אדם שחי חיים סוערים,
אמיתיים ,לעיתים אפילו יומיומיים ,טיוטצ'ב – את האדם מחוץ לחיי היומיום ,לפעמים אפילו מחוץ למציאות ,המאזין לזעקה המיידית של הנבל האאולי ,הקולט
את יופיו של הטבע ומעריץ אותה".
לפיודור טיוטצ'ב היו שתי נשים וכמה פילגשים .אחת מהן ,הורטנזיה לאפ ,הגיעה עם טיוטצ'ב לרוסיה מגרמניה ,וילדה לו לאחר מכן שני בנים .בצוואתו
הוריש המשורר לגברת לאפ את הקצבה שהוענקה כחוק לאלמנתו בהיותו פקיד ממשלתי בכיר .המשורר נפטר בשנת  .1873האלמנה והילדים שלו מילאו את
צוואתו ,ובמשך עשרים שנה ,עד למותה של אישתו ,קיבלה הורטזיה לאפ את הקצבה .זה כל מה שאנחנו יודעים על סיפור האהבה הזה.
מתוך "ויקיפדיה"
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ישנן בסתו ימי
תקּופה קצרה אְך נהֱ דרת -
אזּ ,כמֹו גביש ,הּיֹום צלּול
וארּוּכֹות קֹורן הערב...

Есть в осени первоначальной
– Короткая, но дивная пора
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

ואיפה שמגל עבד ,נפלה שבלת,
הּכל ּכבר ריק  -מרחב מּכל הצד ,ורק
השערה של קּור דקה נֹובלת
זֹורחת על התלם-סרק.

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё - простор везде,Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

את הצּפֹור שּוב לא נתן לשמע,
אבל סּופֹות תחילת החרף רחֹוקֹות,
ותכלת החמה ,הטהֹורה נשּפכת עֹוד
על השדה ּ -כֻּּלֹו מרגֹוע...

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
– Но далеко ещё до первых зимних бурь
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле...

אלּול,

*

*

*

אין לחזת איְך תתקבל,
איְך תהדהד מּלה שּלנּו,

* *

*

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,-

И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

*

* *

Дума за думой, волна за волной –
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь – в заключении, там – на просторе –
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно-пустой.

Последняя любовь
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье, –
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.
Весенняя гроза
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

,ואהדה נתנת לנּו
.ּכמֹו שנתן חסדֹו של אל
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-  גל אחר גל,שעף אחרי שעך
:על- אֹותֹו ּכח- בתֹוְך הטבע
, מרחב רּוח- בלב דחּוק אֹו בים
-  שם – רק שטח ּפתּוח, מאסר- ּכאן
, אֹותה הגאּות,אֹותֹו השפל
.שוא מדאיג בלי מהּות-אֹותֹו חזיֹון
אַ ַהב אַ חֲ רֹון
איְך בשנֹותינּו הנֹוטֹות
... עדין הרגש,מלא חשש
 אֹור ּפרדֹות, האר נא,האר
! שקיעת השמש,של סֹוף האהב
,הצל חצי מרֹום העיב
- ,רק משֹוטט מערבה הזהר
, יֹום מעריב, האט נא קצת,האט נא
! ּכשּוף הטהר,והמשְך
, הדם בגּוף דֹולל,אכן
...אְך בלבב מלא רֹוְך ונחת
! הלל, אהב אחרֹון,הֹו
.חסר תקוה בָך ואשר יחד
יבית
ִ סּופַ ת ְרעָ ִמים אֲ ִב
בתחילת מאי אהּוב לי סער
ּכשרעם אביבי ראשֹון
,ּכאּלּו משחק ּכנער
.רֹועם בתכלת המרֹום

Гремят раскаты молодые!
Вот дождик брызнул, пыль летит...
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит...
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам...
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила!

.הדי הרעם! עֹוז וחמד
... בא גשם עם לחּות,הנה
,תלּויֹות ּפנינים צחֹות על זרד
...מזהיב השמש את החּוט
,סילֹון זריז רץ בשּפּוע
,ביער סאֹון הצּפֳּ רים
ּכֻּּלם ביער ּובגבּה
.לרעם הד להיֹות שמחים
)1
 במקֹום יין,ּכאּלּו הבה
 שֹובבה,לנשר זאּוס
מלא גביע רעם מהשמים
!שפכה בצחֹוק על הגבעה
, אלת הנעורים,) הבה – במיתולוגיה יוונית בת האל זאוס1
מוזגת משקאות במשתאות האלים

*

* *

Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит…
Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя…
Весне и горя мало:

*

*

*

,לא סתם ּכֹועס החרף
,ּכי תמה תקּופתֹו
והאביב בלי הרף
. מניס אֹותֹו,דֹופק
ואת החרף יחד
.ּכֻּּלם ּכבר מגרשים
גם עפרֹוני שמים
.בצליל רֹוטט שרים
,החרף עֹוד טֹורח
.על האביב רֹוטן
אך זה צֹוחק שמח
...ועֹוד יֹותר סֹואן
:החרף משתגע
,גּוש שלג קר לקח
,חן קֹולע-בתינֹוק
...ואחר ּכְך ברח
אְך האביב בלי ּפגע

Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.

*

* *

Природа - сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
К. Б.

,בשלג מתרחץ
,רגע-ורק מסמיק בן
.לחרף מתלֹוצץ

*

*

*

אדם- והּוא את בני.הטבע – ספינקס
משמיד במבחנֹו יֹותר בטּוח
ּכי מה למעשה סֹוד לפצּוח
.אין לֹו ולא היה לּו מעֹולם
.ב.ק

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое—
И сердцу стало так тепло...

:ּפגשתי בְך – ואיזה ּפלא
;עבר רחֹוק קם לתחּיה
נזּכרתי בימים האלה
...ּובלבי חמים היה

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, —

ּכמֹו שבסתו אשר גֹווע
-  ישנן שעֹות,ישנם ימים
ּפתאֹום אביב קצר אֹורע
.ושּוב קֹורא לנּו לחיֹות

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...
Как, после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне,—
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,

ושּוב ברּוח הרֹווחת
,ימים ברגשֹות מלאים
רֹואה בנחת הנשּכחת
...קוי ּפנים לי חביבים
,ּכמֹו לאחר ּפרדת שנֹות אלף
- מביט עליְך ּכמֹו נרדם
ושּוב צלילים עֹולים בלי הרף
... שּלא נדמּו מעֹולם
 בעצם,ּכאן לא רק זכרֹונֹות

Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

- ּכאן קֹול חּיים אלי חזר
,שּוב בְך רֹואה אֹותֹו הקסם
..!ושּוב אֹוהב ּכמֹו בעבר
גוליאייב.טיוטצ'ב וללחן מלחין לא ידוע בביצוע י.שיר למילים פ
https://www.youtube.com/watch?v באתר
=mnJuwizXD9E&list=RDmnJuwizXD9E#t=54

Весенние воды
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!
Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..»

מי אָ ִביב
,מלבין עֹוד שלג בשדֹות
- אְך מי אביב ּכבר רֹועשים
,זֹורמים ּומעירים גדֹות
 זֹורחים ּומכריזים,זֹורמים
:לכל הארץ ואילְך
! קבלּו ּפנים,"אביב קרֹוב
 והּוא שלח,הּוא עֹוד צעיר
!הֹלם אֹותנּו להקדים
,אביב מגיע מיֻּחל
,ימים של מאי באשר רב
 חמים במעגל,שקטים
"..!רֹוקדים סמּוקים מאחֹוריו
אוברזצובה.רחמנינוב בביצוע י.טיוטצ'ב וללחן ס.שיר למילים פ
https://www.youtube.com/watch?v=5thkEBUZo7Q
פלמינג באתר.בביצוע ר
https://www.youtube.com/watch?v=c4swNTq8QT0

