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ALEKSANDRA KEÎDZIERSKA

BIBLIA W LITERATURZE ANGIELSKIEJ

Gdyby posøuzÇycÂ sieÎ analogiaÎ, jakaÎ niegdysÂ, dla zilustrowania relacji mieÎdzy
literaturaÎ angielskaÎ a BibliaÎ, posøuzÇyø sieÎ John Fox, Pismo SÂwieÎte mozÇna by
przyroÂwnacÂ do søonÂca, wokoÂø ktoÂrego kraÎzÇy literacki wszechsÂwiat. Na firmamencie znajduje sieÎ ksieÎzÇyc (baÎdzÂ ksieÎzÇyce), saÎ planety i caøe galaktyki gwiazd,
ale zÇadne z tych ciaø nie jest w stanie w sposoÂb trwaøy przesøonicÂ søonÂca; co
wieÎcej, zÇadne z nich nie mozÇe sieÎ bez niego obejsÂcÂ1.
PoczynajaÎc od chrystianizacji Brytanii w VII wieku naszej ery azÇ do dzisÂ
dnia, Biblia, jak podkresÂla to David L. Jeffrey, byøa jednym z najwazÇniejszych
tekstoÂw dla literatury angielskiej i wciaÎzÇ ma dla niej absolutnie fundamentalne
znaczenie. JuzÇ u zarania dziejoÂw angielskiego pisÂmiennictwa ustanowiøa kanon
literacki, ktoÂry w znacznym stopniu ksztaøtowaøa azÇ do czasoÂw osÂwiecenia.
I chocÂ obecnie jej wpøyw dramatycznie zmalaø, wciaÎzÇ pozostaje ona dzieøem,
ktoÂre najczeÎsÂciej przywoøujaÎ w swych pracach anglojeÎzyczni autorzy2. Co wieÎcej, stanowi ona klucz, warunek sine qua non rozumienia zaroÂwno ogromnej
czeÎsÂci literatury wspoÂøczesnej, jak i dziedzictwa kultury Zachodu w ogoÂle.
NajwczesÂniejsze z biblijnych nawiaÎzanÂ, odnotowane zresztaÎ w Eklezjastycznej historii (Historica ecclesiastica gentis Anglorum) Bedy Czcigodnego, przypisuje sieÎ Caedmonowi (VII w.), ktoÂry zasøynaÎø Hymnem uwielbienia (The
Hymn of Creation). BoÂg miaø go we sÂnie przemienicÂ z prostego pasterza w natchnionego poeteÎ, aby moÂgø przyblizÇycÂ swym wspoÂøczesnym opowiesÂci z ksiaÎg
Genesis i Exodus, a takzÇe postacÂ zmagajaÎcego sieÎ z szatanem Chrystusa. Podobnym szlakiem motywoÂw i parafraz podaÎzÇaø tworzaÎcy sto lat poÂzÂniej Cynewulf, pozostawiajaÎc po sobie poemat Chrystus (Christ), Juliana, Elene (Elena),
Losy apostoøoÂw (Fates of the Apostles) i najwspanialszy wsÂroÂd anglo-saksonÂskich lirykoÂw Sen o krzyzÇu (Dream of the Rood). ¹Poeta we sÂnie widzi krzyzÇ,
1
J. Fox, The Influence of the English Bible on English Literature, ¹The Princeton Theological
Reviewº 1911 vol. 9 nr 3, s. 338.
2
D.L. Jeffrey, The Oxford Companion to the Bible, red. Bruce M. Metzger, M.D. Coogan,
Oxford 1993, s. 438±439.
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drzewo szubieniczne, lecz nie drzewo hanÂby, z ktoÂrego zaczyna spøywacÂ krew,
[i ktoÂre] obdarzone boskim gøosem, opowiada o straszliwym dniu Chrystusowego konaniaº3. Biblijne parafrazy wysteÎpowaøy w znakomitych anglo-saksonÂskich kazaniach Wulfstana i Aelfrica (ok. X w.), przekøadach komentarzy bi±
blijnych tresÂci, oraz renarracjch (czasem skroÂconych) roÂzÇnych fragmentoÂw Pisma SÂwieÎtego, dzieÎki ktoÂrym stopniowo utrwalaø sieÎ i poszerzaø panteon postaci
i waÎtkoÂw, rozwijajaÎcych takzÇe wydarzenia apokryficzne i epizody z zÇycia sÂwieÎtych (m.in. Jan, Salomon, Judyta, Abraham, Izaak). Nie sposoÂb przy tym nie
wspomniecÂ, izÇ nawet w przedchrzesÂcijanÂskim eposie rycerskim wszelkie poczynania herosa Beowulfa (Beowulf) przenika sÂwiadomosÂcÂ dziaøania BozÇej
OpatrznosÂci.
W sÂredniowieczu wszczepiona w biblijny krzew literatura zaczeÎøa obfitowacÂ
roÂwnie okazaøymi owocami. Jednym z nich byø dramat, na przykøadzie ktoÂrego
mozÇna zaobserwowacÂ najbardziej ekstensywne, a przy tym dowolne wykorzystanie tresÂci biblijnych4. Za najwczesÂniejszaÎ ze sztuk, zapisanaÎ w dialekcie anglo-romanÂskim, uwazÇa sieÎ datowanaÎ na poøoweÎ XII wieku GreÎ o Adamie (Jeu
d'Adam), swobodnaÎ adaptacjeÎ KsieÎgi Rodzaju, øaÎczaÎcaÎ w sobie elementy dramatu liturgicznego i biblijnego. PomijajaÎc wczesne, kroÂtkie dialogi typu Quem
Queritis, od XII do XV wieku rozwijaøy sieÎ misteria urozmaicajaÎce liturgieÎ
podczas obchodoÂw wazÇnych sÂwiaÎt Wielkiej Nocy, BozÇego Ciaøa, BozÇego Narodzenia, celebrowanych m.in. poprzez odgrywanie wszelkich opowiesÂci zwiaÎzanych z historiaÎ czøowieka (stworzenie, zbawienie, saÎd ostateczny etc.). Do
dzisÂ przetrwaøy niektoÂre cykle sztuk z Yorku, Wakefield, Chester, Lincoln
i miasta N. (Noe and the Flood / Noe i potop; The Last Judgment / SaÎd Ostateczny; Ascencion / WniebowstaÎpienie). Mirakle z kolei ukazywaøy obrazy z zÇycia Marii Panny, sÂwieÎtych i meÎczennikoÂw (The Conversion of St. Paul / NawroÂcenie sÂw. Pawøa; The Life of Mary Magdalene / ZÇycie Marii Magdaleny; The
Purification / Oczyszczenie Maryi etc.), wysuwajaÎc na pierwszy plan cudowne
wydarzenia i Boskie interwencje w losy postaci, zasÂ moralitet (Everyman; Pater
Noster; The Castle of Perserverance / Zamek wytrwaøosÂci) w sposoÂb alegoryczno-dydaktyczny obrazowaø walkeÎ uosobionych siø dobra i zøa o duszeÎ czøo±
wieka.
Poza dramatem o wielkosÂci sÂredniowiecza zasÂwiadczycÂ mogaÎ utwory poetyckie, takzÇe te, ktoÂre, podobnie jak Cursor Mundi, poemat posÂwieÎcony
bøogosøawionej Dziewicy, odzwierciedlaøy jej rosnaÎcy kult, a zacheÎcajaÎc do
kontemplacji najistotniejszych tajemnic Starego i Nowego Testamentu (TroÂjcy
SÂwieÎtej, wcielenia, odkupienia, zwiastowania, wniebowzieÎcia, a takzÇe saÎdu
ostatecznego), proÂbowaøy ograniczycÂ popularnosÂcÂ maøo wyrafinowanych

3
4

G. Sampson, Historia literatury angielskiej w zarysie, tø. P. Graff, Warszawa 1967, s. 20.
Jeffrey, dz. cyt., s. 439.
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XIV-wiecznych romansoÂw. Jednym ze znaczaÎcych poetoÂw tej epoki byø ¹Pearl
Poetº ± anonimowy poeta, nazwany tak od tytuøu jednego z wierszy (Pearl ±
¹Perøaº), beÎdaÎcego transpozycjaÎ Mateuszowej przypowiesÂci. Poemat jest alegorycznym przedstawieniem zmarøego dziecka: drogocennej perøy, ktoÂraÎ pochøoneÎøa ziemia. Stroskany ojciec-zøotnik weÎdruje po sÂwiecie w jej poszukiwaniu, by wreszcie spotkacÂ dziewczyneÎ w pieÎknej biaøej wyszywanej perøami
szacie, ktoÂra ukazuje mu wizjeÎ niebianÂskiego ogrodu5. Najprawdopodobniej
spod pioÂra tego samego autora wyszøy takzÇe poematy pt. CierpliwosÂcÂ (Patience) o historii Jonasza i CzystosÂcÂ (Cleanness), wierszowane kazanie6, w ktoÂrym
denuncjacja grzechu opiera sieÎ na przykøadach opowiesÂci m.in. o buncie anioøoÂw, o Sodomie i Gomorze, upadku Babilonu, Baltazarze i wreszcie o Mateuszowej uczcie weselnej (22,1±13). Ten sam manuskrypt, w ktoÂrym zachowaøy
sieÎ wiersze ¹perøowegoº poety, zawiera klejnot eposu rycerskiego Sir Gawain
i Zielony Rycerz (Sir Gawain and the Green Knight) ilustrujaÎcy mariazÇ konwencji z Nowego Testamentu, romansu rycerskiego (ancestral romance) i celtyckiego mitu7.
OryginalnosÂcÂ Geoffreya Chaucera (1340±1400), bezsprzecznie najwazÇniejszego poety w Anglii XIV wieku, przejawiaøa sieÎ m.in. w mniej typowym
adaptowaniu biblijnego materiaøu. W samych tylko OpowiesÂciach kanterberyjskich (The Canterbury Tales, 1380±1400), gdzie pielgrzymi umilajaÎ sobie weÎdroÂwkeÎ do grobu Thomasa Becketta opowiadaniem historii, spopularyzowane
zostaøy takie biblijne gatunki, jak kazanie, exemplum, bestiariusz czy hagiografia, a cytaty z Pisma SÂwieÎtego pozwalajaÎ na roÂzÇnicowanie tonu opowiesÂci.
PowagaÎ emanuje np. The Parson's Tale (OpowiesÂcÂ proboszcza) ± beÎdaÎca isÂcie
Jeremiaszowym kazaniem o pokucie. Za to humor dominuje w satyrycznych
opowiesÂciach Mieszczki z Bath (The Wife of Bath's Tale) lub Møynarza (The
Miller's Tale). W pierwszym przypadku przywoøanie Pawøowej nauki o czystosÂci i cnocie, nie moÂwiaÎc juzÇ o maÎdrosÂciach z Eklezjastesa i KsieÎgi PrzysøoÂw
poteÎguje komizm postaci Mieszczki, beÎdaÎcej uosobieniem ogromnego apetytu
na cielesne rozkosze. W drugim ± sparodiowany motyw budowania arki i potopu wprowadza BiblieÎ jako element struktury opowiadania, jego dramatyzacji i suspensu, takzÇe dydaktyzmu, gdy ¹zatopienieº staje sieÎ karaÎ za podejrzliwosÂcÂ i gøupoteÎ. CzeÎsto przekreÎcane, biblijne wersety ujawniajaÎ hipokryzjeÎ
i ignorancjeÎ kleru, a takzÇe, wedøug Christianii Whitehead8, sygnalizujaÎ kwestie
natury spoøecznej.
Czytelnicy nizÇszego stanu mogli poznawacÂ drogi zbawienia dzieÎki Wizji
Piotra Oracza (Piers Plowman, ok. 1360±1387) autorstwa Williama Langlan5

Sampson, dz.cyt. s. 63.
L.C. Lambdin, R.T. Lambdin, Encyclopedia of Medieval literature, London 2000, s. 105.
7
Jeffrey, dz. cyt., s. 440.
8
Ch. Whitehead, Geoffrey Chaucer, w: The Blackwell Companion to the Bible in English
Literature, red. R. Lemon i in., Oxford 2009, s. 139±147.
6

170

ALEKSANDRA KEÎDZIERSKA

da, ktoÂry nasyciø swoÂj angielskojeÎzyczny utwoÂr wieloma øacinÂskimi cytatami,
zadbaø o wprowadzenie biblijnych postaci, czasem wchodzaÎcych w interakcjeÎ
z nie-biblijnymi (np. gdy Oracz søucha opowiadania Abrahama o Sarze), nie
moÂwiaÎc juzÇ o znakomitym nasÂladownictwie stylu i konwencji gatunkowych
(skarga, kazanie, debata, satyra, autobiografia). Ale najciekawszym z jego
zabiegoÂw zdaje sieÎ bycÂ personifikacja Biblii, przedstawionej alegorycznie pod
dwiema postaciami jako ¹Pismoº (Scripture) ± zÇona kleryka, wyjasÂniajaÎca
ideaø uboÂstwa i dobrych uczynkoÂw, oraz ¹KsieÎgaº (Book) ± zaproszona do
rozstrzygnieÎcia dysputy na temat zbawienia mieÎdzy PrawdaÎ, Miøosierdziem,
Pokojem i PrawosÂciaÎ. Niestety, nie rozwiaÎzuje ona dylematu, tym samym
sugerujaÎc, zÇe do odczytania przesøania potrzebne jest cosÂ wieÎcej nizÇ samo
søowo-litera9.
Wiek XV zaznaczyø sieÎ w relacjach mieÎdzy BibliaÎ a literaturaÎ angielskaÎ jako
epoka stagnacji, a szerzeniu wartosÂci religijnych nie sprzyjaøo ani poteÎpienie ±
jako heretyckiej ± Biblii Wycliffa (1382)10, ani popularyzacja praÎdoÂw humanizmu. ChocÂ z drugiej strony ruchy reformacyjne pobudziøy wiernych do wzmozÇonego studiowania ksieÎgi nad ksieÎgami, takzÇe w aspekcie jej zgodnosÂci z oryginaøem, co z kolei wspieraøo prace nad jego nowymi przekøadami na jeÎzyk narodowy. Po oderwaniu sieÎ korony od Papiestwa (1534), Pismo SÂwieÎte w Anglii
przezÇywa swoÂj renesans, ale dopiero od 1611 roku, dzieÎki Biblii KroÂla Jakuba11
zaczyna zajmowacÂ centralne miejsce w literaturze. Ten wøasÂnie przekøad, zwany WersjaÎ AutoryzowanaÎ (The Authorized Version), uznaje sieÎ za ¹pierwsze
angielskie dzieøo klasyczne, ktoÂre wywarøo [tak poteÎzÇny ± jesÂli nie] najpoteÎzÇniejszy wpøyw na uksztaøtowanie sieÎ [...] charakteru narodowego i mowy [AnglikoÂw]º12. WielkosÂcÂ jej i znaczenie dla pieÎkna jeÎzyka wyraziø Thomas Babington Macaulay, stwierdzajaÎc, izÇ gdyby wszystko, co napisano w jeÎzyku angiel9
M.C. Davlin, William Langland, w: The Blackwell Companion to the Bible in English Literature, s. 124.
10
http://www.badacz.org/kosciol/kosciol_sardes_wiklif.html: dostrzegajaÎc w Søowie BozÇym
najwieÎkszego przeciwnika papieskiej hierarchii, Wycliff (1320±1384) poøozÇyø fundament pod ReformacjeÎ w sÂwiecie anglojeÎzycznym.
11
Projekt opracowania nowej wersji Biblii zostaø zainicjowany przez samego kroÂla Jakuba I,
ktoÂry nadzorowaø prace czterdziestu siedmiu uczonych. I chociazÇ w tym okresie dokonano wielu
innych tøumaczenÂ Biblii na angielski (poza BibliaÎ [1536] Williama Tyndale'a, ojca angielskich
tøumaczy Biblii, i M. Coverdale'a [1535] istniaøy takie tøumaczenia/kompilacje, jak Biblia Travernera [1539], Biblia Genewska [1560] ± pierwsza Biblia wydrukowana z podziaøem ksiaÎg na rozdziaøy i wersety, Biblia BiskupoÂw [Bishops' Bible 1568] oraz katolicki przekøad znany jako Douai
Reims [1578±1609]), niektoÂre powszechnie uwazÇane za blizÇsze oryginaøowi, to ze wzgleÎdoÂw estetycznych wiele osoÂb woli BiblieÎ KroÂla Jakuba, ktoÂrej fraza miaøa przypominacÂ melodieÎ hebrajskiego oryginaøu. Przekøadu tego, twierdzaÎ znawcy, nie da sieÎ poroÂwnacÂ z wpøywem zÇadnego z wczesÂniejszych, a miaraÎ literackiej wartosÂci angielskiej Biblii jest jej wpøyw na takich wielkich twoÂrcoÂw
XX wieku, takich jak J. Joyce, W.B. Yeats, D.H. Lawrence, R. Graves, E. Muir czy T. Huhges.
Zob. The ¹Authorized Versionº and Its Influence. http://www.bartleby.com/214/0201.html
12
Sampson, dz. cyt., s. 201.
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skim, miaøo by przestacÂ istniecÂ, ta jedna ksieÎga wystarczyøaby do wyrazÇenia
jego pieÎkna i poteÎgi13. Søusznie uwazÇana za ¹znak firmowy angielskiej prozy
literackiejº14, na ktoÂraÎ w niespotykany dotaÎd sposoÂb oddziaøywaøa mocaÎ swojej
idiomatyki, kadencji i frazeologii 15, Wersja Autoryzowana staøa sieÎ obiektem
takzÇe estetycznej kontemplacji, a delektowanie sieÎ niaÎ prowadziøo do wielu
kolejnych wysoce zindywidualizowanych tøumaczenÂ. WidacÂ to chocÂby na przykøadzie PsalmoÂw, szczegoÂlnie popularnych, takzÇe ze wzgleÎdu na postacÂ Dawida, ideaø chrzesÂcijanÂskiego artysty. Psaøterz (The Psalter) Williama z Shorham
byø pierwszaÎ, w caøosÂci przeøozÇonaÎ w Anglii ksieÎgaÎ Biblii (ok. 1340), i chocÂ
przeroÂbki PsalmoÂw znajdujemy juzÇ wsÂroÂd anglosaksonÂskich adwentowych lirykoÂw Wulfstana, byøy one pisane (i saÎ do dzisÂ) na przestrzeni wiekoÂw przez
takie znakomitosÂci pioÂra, jak chocÂby John Milton, Henry Vaughan, Christopher Smart, Thomas Carew, rodzenÂstwo SidneyoÂw (Mary i Philip) czy John
Donne. Ten ostatni, uwazÇajaÎc Psalmy za wyborny pokarm ducha, posÂwieÎciø
tematowi ich przekøadu jeden ze swoich esejoÂw.
Jednym z wieÎkszych paradoksoÂw Reformacji, kiedy to tresÂci Pisma nierzadko stawaøy sieÎ elementem antykatolickiej polemiki (np. sztuka Johna Bale'a
o AntychrysÂcie King Johan)16, byøo zahamowanie rozwoju dramatu biblijnego17. DominujaÎce w XIV wieku sztuki o sÂwieÎtych zasteÎpowano opowiesÂciami
o postaciach z hebrajskiej Biblii (np. Ester, Jakub, Lot, Samson, Rut, Ezaw),
odchodzaÎc, takzÇe w dramatach o tematyce nowotestamentowej (John the Baptist / Jan Chrzciciel; Pontius Pilate / Piøat z Pontu; The Prodigal Son / Syn
marnotrawny), od motywu zbawienia i alegorii, by skupicÂ sieÎ na indywidualnej,
nierzadko heroicznej walce duchowej18. Co ciekawsze, obalenie kultu anioøoÂw
i sÂwieÎtych, jak roÂwniezÇ surowe zasady niepozwalajaÎce Bogu pojawiacÂ sieÎ na
scenie ± uznano by to za bluzÂnierstwo ± pozwoliøy szatanowi miecÂ jaÎ caøaÎ dla
siebie, co z kolei przyczyniøo sieÎ do wzrostu popularnosÂci i znaczenia motywu
diabøa w literaturze. Warto takzÇe wspomniecÂ o angazÇowaniu Biblii do przedstawiania politycznych zawirowanÂ, jakich nie brakowaøo w Anglii JakobitoÂw,
Protektoratu i KarolingoÂw. Zastosowanie takie widoczne jest m.in. u Johna
Drydena (1631±1700) w satyrycznym poemacie Absalom i Achitophel, w ktoÂ13

Th.B. Macauley, On John Dryden (1828), http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Babington_Macaulay,_1st_Baron_Macaulay
14
Jeffrey, dz. cyt., s. 441.
15
DzieÎki Biblii KroÂla Jakuba do jeÎzyka weszøo wiele do dzisÂ uzÇywanych wyrazÇenÂ, np. ¹korzenÂ
wszelkiego zøaº, ¹samemu stanowicÂ prawoº, ¹bycÂ jasnym/czystym jak krysztaøº, ¹zøamana trzcinaº,
bo do dzisÂ angielska konstrukcja z dopeøniaczem typu ¹ofº to hebraizm. Por. The ¹Authorized
Versionº and Its Influence.
16
Jeffrey, dz. cyt., s. 442.
17
R. Pooley, Introduction (Early Modern section), w: The Blackwell Companion to the Bible
in English Literature, s. 158.
18
Jeffrey, dz. cyt., s. 442.
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rym aluzje ze Starego Testamentu pozwalajaÎ kodowacÂ, a jednoczesÂnie ujawniacÂ
polityczne øotrostwa na dworze Karola II (spisek G. Monmoutha).
Gruntowna znajomosÂcÂ Pisma SÂwieÎtego, chocÂ nie zawsze Wersji Autoryzowanej, (Szekspir preferowaø BiblieÎ GenewskaÎ, a Donne WulgateÎ), pozwalaøa
twoÂrcom renesansu i baroku na roÂwnie szerokie jak w sÂredniowieczu korzystanie z biblijnych zasoboÂw. Kontynuowano na przykøad praktykeÎ przekreÎcania
cytatoÂw, podkresÂlajaÎc tym samym niegodziwosÂcÂ bohatera (np. Doctor Faustus
Christophera Marlowe'a) i ± jak w przypadku KroÂlowej wieszczek (Fearie
Queen) Edmunda Spencera (1552±1599) ± budowano misterne, wieloczøonowe
i wielopoziomowe alegorie, w ktoÂrych na przestrzeni zaledwie kilku wersoÂw
czytelnik sprawdzaø swoje wiadomosÂci z ksiaÎg WyjsÂcia, Jozuego, SeÎdzioÂw, KroÂlewskich i Mateuszowej Ewangelii19, nie moÂwiaÎc juzÇ o Apokalipsie czy Psalmach, zasilajaÎcych znaczenie i sposoÂb obrazowania (in malo i in bono) takzÇe
w Hymnie o NiebianÂskiej MiøosÂci (Hymn of Heavenly Love) i Hymnie do
NiebianÂskiego PieÎkna (Hymn of Heavenly Beauty) oraz søynnej eklodze Pasterski kalendarz (The Shepherd's Calendar).
WreÎcz wszechobecne, zaroÂwno w wierszach, jak i sztukach, saÎ odwoøania do
Nowego i Starego Testamentu u Shakespeare'a (1564±1616)20, ktoÂry, chocÂ
nigdy nie poruszaø tematyki stricte religijnej, jest czasem postrzegany jako
twoÂrca biblijny (sic!). Hannibal Hamlin na przykøad dowodzi, zÇe dzieø, takich
jak Komedia pomyøek (The Comedy of Errors), Kupiec wenecki (The Merchant
of Venice) czy Hamlet, wreÎcz nie da sieÎ zrozumiecÂ bez Biblii21, z ktoÂrej Shakespeare czerpaø natchnienie do swoich tragedii, sztuk o tematyce historycznej
i komedii. Widziaø w niej nie tylko skarbniceÎ ludzkich typoÂw i roÂl (m.in. wøadca
jako figura Boga), bogactwo motywoÂw posteÎpowania (zdrada, chciwosÂcÂ, zazdrosÂcÂ, zaboÂjstwo, bratoboÂjstwo czy walka o wøadzeÎ ± King Lear / KroÂl Lear,
Hamlet, Mackbeth / Makbet, King Henry IV / Henryk IV, The Winter's Tale /
OpowiesÂcÂ zimowa etc.) i wszelkich namieÎtnosÂci. DzieÎki aluzjom do apokryfoÂw
i PsalmoÂw moÂgø nie tylko zadowolicÂ ¹niskiegoº odbiorceÎ, ktoÂremu w ten sposoÂb uøatwiaø zrozumienie postawy bohatera, ale jednoczesÂnie zuniwersalizowacÂ
postacÂ, sytuujaÎc konflikt w sferze odwiecznej walki dobra ze zøem.
Biblijne aluzje (m.in. do PsalmoÂw i ulubionej lektury protestantoÂw ± listoÂw
sÂw. Pawøa) wypeøniajaÎ tresÂci kazanÂ, medytacji, SonetoÂw SÂwieÎtych (Holy Sonnets), PiesÂni (Songs), Satyr (Satires) i elegii Johna Donne'a (1573±1631), uwazÇanego za pioniera poezji metafizycznej powstajaÎcej w Anglii w pierwszej poøowie XVII wieku, a uprawianej przez takich twoÂrcoÂw, jak ± najwieÎkszy sposÂ19

C.V. Kaske, Edmund Spenser, w: The Blackwell Companion to the Bible in English Literature, s. 203.
20
SzczegoÂøowaÎ analizeÎ tego aspektu twoÂrczosÂci dramaturga przeprowadza Steven Marx
w Shakespeare and the Bible, Oxford 2000.
21
H. Hamlin, William Shakespeare, w: The Blackwell Companion to the Bible in English
Literature, s. 225.
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roÂd nich ± George Herbert (1593±1633) oraz Thomas Carew (1595±1640),
Robert Herrick (1591±1674), Henry Vaughan (Silex Scintillans, 1621±1695),
Andrew Marvell (1621±1678) i Thomas Traherne (1636±74), by wymienicÂ jedynie najznamienitszych, ¹odkrytychº po niemal dwustu latach literackiego
niebytu dopiero przez Thomasa S. Eliota. GøeÎbokie przezÇycie religijne ¹Metafizycyº przeciwstawiali maøo oryginalnemu wierszowi elzÇbietanÂskiemu, ¹oprawiajaÎcº swoje rozwazÇania w kunsztownaÎ rameÎ formy wymysÂlnie zdobionej
paradoksem i konceptem. Biblia staje sieÎ woÂwczas elementem poetyckiego
eksperymentu, gdzie kondensacja znaczenÂ i wyrafinowana metaforyka pozwala
ogarnaÎcÂ nieogarnione, a niewypowiedziane wyrazicÂ przez symbol.
Za nieustanne ¹krzyzÇowanieº søowa BozÇego i ludzkiego (Niebo / Heaven)
Herbert zyskaø sobie miano poety biblijnego (genialny cykl SÂwiaÎtynia / The
Temple), ktoÂre wiek XVII przyznaø jeszcze tylko Miltonowi. W swej biblijnej
teologii poeta ukazuje relacje czøowieka ± nierzadko zbuntowanego ± z Bogiem
poprzez takie obrazy eucharystycznej jednosÂci, jak kisÂcÂ winogron, krzew winny,
winnica (KisÂcÂ winogron / The Bunch of Grapes), ale i obrozÇa (The Collar).
Sama Biblia staje sieÎ wazÇnym tematem poezji, a jej uwielbienie zawierajaÎ zmysøowe sonetach The Holy Scripture (Pismo sÂwieÎte) I i II oraz Heaven, gdzie gøos
Pisma jest echem rajskiego pieÎkna. W wierszu Kolosanie 3,3 (Colossians 3.3.)
zastosowanie italikoÂw ujawnia sens tytuøowego wersetu o zÇyciu ukrytym
z Chrystusem w Bogu. Inwencja formalna Herberta (ksztaøt wielu wierszy jest
integralnie poøaÎczony z ich tresÂciaÎ: The Altar / Oøtarz; Easter Wings / Skrzydøa
wielkanocne) idzie w parze z niepospolitym oglaÎdem Boga (np. The Pulley /
DzÂwig), co stawia poeteÎ w jednym rzeÎdzie z Miltonem i Blakiem, twoÂrcami
o niezwykle zindywidualizowanej, subiektywnej optyce wiary.
Trudno doprawdy, konstatuje Michael Lieb, przecenicÂ wpøyw Biblii na
Johna Miltona (1608±1674), ktoÂry, rozumiejaÎc swoje poetyckie powoøanie jako
prawo do uzupeønienia tego, co w PisÂmie niedopowiedziane lub pominieÎte,
przeksztaøca je i tworzy swojaÎ wersjeÎ22, tak charakterystycznaÎ, zÇe potomni znali
jaÎ podobno lepiej od oryginaøu. WypeøniajaÎc marzenie swego zÇycia, Milton,
w oparciu o Genesis, napisaø Raj utracony (Paradise Lost, 1668), najwieÎkszy
angielski epos chrzesÂcijanÂski, w ktoÂrym wpøyw Biblii na literatureÎ angielskaÎ
osiaÎgnaÎø swoje apogeum, czyniaÎc ten poemat najznamienitszym przykøadem
narodowej kultury. Na takie wyzÇyny nie dostaø sieÎ ani Raj odzyskany (Paradise
Regained, 1671) oparty o EwangelieÎ sÂw. èukasza (rozdz. 4) ani poemat o Samsonie (Samson Agonistes) udramatyzowana wersja KsieÎgi SeÎdzioÂw (16,23). Za
to Raj utracony przeroÂsø swoja epokeÎ i zaroÂwno ze wzgleÎdu na pieÎkno jeÎzyka,
jak i niezwykle wyraziste przedstawienie szatana staø sieÎ inspiracjaÎ dla wielu
poÂzÂniejszych twoÂrcoÂw daÎzÇaÎcych do wykreowania nowego mitu stworzenia. Poza dzieøami Blake'a najciekawsze z wariantoÂw Genesis znalezÂcÂ mozÇna we Fran22
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kensteinie Mary Shelley (1797±1851), u Angeli Carter (1940±1992) w The Passion of New Eve, w Nowym wspaniaøym sÂwiecie (Brave New World) Aldousa
Huxleya (1894±1963), a takzÇe w poetyckim cyklu Crow (Kruk) Teda Hughesa
(1930±1998), gdzie do stwarzania sÂwiata wtraÎca sieÎ Kruk23 przesÂmiewca.
Obok Miltona, Herberta i Donne'a do najpoczytniejszych angielskich autoroÂw XVII wieku nalezÇaø John Bunyan (1628±1688), ktoÂry poza broszuraÎ
O obfitosÂci øaski wylanej na najwieÎkszego z grzesznikoÂw (Grace Abounding
to the Chief of Sinners, 1666), zawierajaÎcej opis odwroÂcenia sieÎ czøowieka od
pustoty zÇycia, i innych poglaÎdowych alegorii, np. The Life and Death of Mr
Badman (1680; ZÇycie i sÂmiercÂ Pana Badmana), The Holy War (1682; SÂwieÎta
wojna) o zdobywaniu przez Diabolusa miasta Ludzkiej Duszy, napisaø najwieÎkszy z barokowych bestselleroÂw pt. WeÎdroÂwka pielgrzyma (The Pilgrim's Progress, 1678). Zdaniem Andrew Bradstocka, byøa to ± poza BibliaÎ ± najczeÎsÂciej
czytana ksiaÎzÇka sÂwiata anglosaskiego przez wiele pokolenÂ24. Geniusz Bunyana
uczyniø BiblieÎ dosteÎpnaÎ dla prostaczkoÂw, ktoÂrzy na przykøadzie obciaÎzÇonego
jarzmem grzechu pielgrzyma otrzymali poglaÎdowaÎ lekcjeÎ o tym, jak chrzesÂcijanin powinien posteÎpowacÂ w nieprzyjaznym sÂwiecie25. PrzedstawiajaÎc w swej
alegorii opisy konsekwencji roÂzÇnych duchowych wyboroÂw, Bunyan wykreowaø
specyficznaÎ mapeÎ duchowej drogi czøowieka zdaÎzÇajaÎcego ku zbawieniu, do
NiebianÂskiego Miasta, dokaÎd prowadzi go sÂciezÇka zwykle peøna zasadzek i pokus (m.in. Targowisko ProÂzÇnosÂci, Dolina PonizÇenia, GoÂry Zadowolenia, Bagno
Rozterek, walka z Olbrzymem RozpaczaÎ).
Po kleÎsce rzaÎdoÂw Cromwella i okresie Restauracji dokonuje sieÎ odchodzenie od pobozÇnosÂci w zÇyciu i sztuce; wazÇniejsza staje sieÎ literatura sÂwiecka ±
takzÇe i to znaczenie wpisuje sieÎ w optykeÎ osÂwiecenia, w ktoÂrym pozycja Biblii
ulega zmianie26. ChocÂ na poczaÎtku stulecia ciaÎgle jeszcze postrzegana jest ona
jako autorytet, jej wpøyw na gøoÂwny nurt literatury stopniowo maleje. Dzieje sieÎ
tak mieÎdzy innymi za sprawaÎ rozwoju powiesÂci, z ktoÂraÎ poroÂwnanie budzi
podejrzenie o fikcyjnosÂci Pisma. Zmniejsza sieÎ polityczne znaczenie purytanoÂw, z ktoÂrymi utozÇsamiano BiblieÎ, a dodatkowe ciosy padajaÎ ze strony rodzimego sceptycyzmu naukowego (Locke) i niemieckiej szkoøy analitycznej tzw.
¹wyzÇszego krytycyzmuº (m.in. w TuÈbingen), traktujaÎcego Pismo, tak jak gdyby
nie powstaøo z bezposÂredniej inspiracji Boga.
RozwoÂj powiesÂci w XVIII wieku otwiera nowe perspektywy dla propagowania biblijnych tresÂci. DzieÎki Danielowi Defoe (1660±1731) duchowa autobiografia, ulubiony gatunek purytanoÂw, znajduje swoÂj najpeøniejszy wyraz
23

ChocÂ w dosøownym tøumaczeniu ¹crowº znaczy wrona, spotkaøam sieÎ z wersjaÎ upoetyzowanaÎ ¹krukº.
24
A. Bradstock, John Bunyan, w: The Blackwell Companion to the Bible in English Literature, s. 294.
25
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w Robinsonie Crusoe (1719), gdzie speønia sieÎ genesis nowego gatunku, tak
wielowymiarowego, jak sama Biblia27. W dziele, ktoÂre bogato ilustruje dziaøanie BozÇej OpatrznosÂci, Biblia wøasÂnie staje sieÎ narzeÎdziem nawroÂcenia bohatera i istotnym elementem narracji, a nawiaÎzania do Genesis, Tory i KsieÎgi
PrzysøoÂw takzÇe w Moll Flanders (1722), Roxanie (1724) i Dzienniku roku zarazy (Journal of the Plague Year, 1722), pokazujaÎc zalezÇnosÂci mieÎdzy biedaÎ
a przesteÎpstwem, ksztaøtujaÎ sumienie spoøeczne czytelnika. ModelujaÎ je roÂwniezÇ odniesienia Jonathana Swifta (1667±1745), czeÎsto stosujaÎcego tzw. mock-biblical, nasÂladowanie stylu biblijnego w przesÂmiewczy sposoÂb (chocÂby za
pomocaÎ kalamburoÂw wybranych søoÂw, poprzez wyrafinowane szyderstwo lub
zawoalowanaÎ subtelnaÎ aluzjeÎ, np. w PodroÂzÇach Guliwera (Gulliver's Travels,
1726), gdzie, jak dowodzi Richard Webster ± ¹zabawyº Swifta z perspektywaÎ
ilustrujaÎ dziaøanie nasteÎpstw grzechu pierworodnego28. Doktrynalna krytyka
cechowaøa juzÇ OpowiesÂcÂ o balii (The Tale of Tub, 1704), satyrycznaÎ alegorieÎ
pokazujaÎcaÎ rozøam dziedzictwa KosÂcioøa na skutek skrajnie zindywidualizowanej percepcji tych, ktoÂrym je powierzono.
TakzÇe Laurence Sterne (1713±1768) i Henry Fielding (1707±1754) czeÎsto
stosowali aluzje biblijne w celach humorystycznych. Rzadko jednak mozÇna
obserwowacÂ wpøyw Biblii na struktureÎ narracyjnaÎ powiesÂci, rzaÎdzaÎcaÎ przytaczanymi w niej przykøadami, jej tematykaÎ i substancjaÎ dyskursu; staÎd donioøosÂcÂ
Josepha Andrewsa, najbardziej ± obok Toma Jonesa ± znanej powiesÂci Fieldinga, w ktoÂrej historia JoÂzefa z KsieÎgi Rodzaju, aplikowana za pomocaÎ nowotestamentowych perykop (np. o dobrym Samarytaninie), pozwala na stworzenie
kilku poziomoÂw interpretacji29. CiekawaÎ propozycjeÎ niosaÎ tezÇ powiesÂci Jane
Austen (1775±1817) z poczaÎtku XIX wieku. Wedøug Michaela Giffina zasøugujaÎ na miano ¹biblijnychº30, jako zÇe porusza ewangeliczny problem zbawienia
w sferze zÇycia rodzinnego i maøzÇenÂskiego, uczaÎc nie tylko podejmowania krzyzÇa, ale interpretowania w kategoriach biblijnych roÂzÇnych ludzkich uøomnosÂci,
jak na przykøad biernosÂcÂ, brak miøosÂci blizÂniego (Mansfield Park, 1814), pycha
i nietolerancja (Pride and Prejudice, 1813 / Duma i uprzedzenie) czy romantycznosÂcÂ (Sense and Sensibility, 1811 / RozwazÇna i romantyczna).
Zdaniem Jeffreya, do bardziej konserwatywnej tradycji wiedzy biblijnej
zaliczycÂ mozÇna powiesÂcÂ Old Mortality (1816) Waltera Scotta (1771±1832)
o wpøywie kalwinÂskiej Biblii na politykeÎ (spisek tzw. Covenanters) i dzieøa
Jamesa Hogga (1770±1835): zaroÂwno poemat Pilgrims of the Sun (1815; Piel27
A.V. Cunningham, Daniel Defore, w: The Blackwell Companion to the Bible in English
Literature, s. 357.
28
R. Webster, The diminutive insect: Gulliver's Travels. Original Sin and the imagery of size,
http://www.richardwebster.net/gulliverstravelsandoriginalsin.html
29
Jeffrey, dz. cyt., s. 444.
30
M. Giffin, Jane Austen, w: The Blackwell Companion to the Bible in English Literature,
s. 425.
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grzymi søonÂca), jak i Private Memoire and Confessions of a Justified Sinner
(1824; Osobisty pamieÎtnik grzesznika przez niego samego zapisany) ukazujaÎ
napieÎcie mieÎdzy biblijnym spojrzeniem na ludzkaÎ kondycjeÎ i romantycznym
poszukiwaniem tozÇsamosÂci31. Podczas gdy XVIII-wiecznym poetom towarzyszyøo melancholijne skupienie, obecne m.in. w Night Thoughts (1742±45; MysÂli
nocne) Edwarda Younga, w medytacjach Christophera Smarta w Jubilate Agno
i Song to David (1763) czy w psalmach i hymnach Williama Cowpera: Task
(1785; Zadanie) i Olney Hymns (1779; Hymny z Olney), ¹poczaÎwszy od Williama Blake'a (1757±1827), [ktoÂry Nowy i Stary Testament nazwaø wielkim
Kodem Sztukiº; Laokoon], literatura angielska wchodzi w nowaÎ fazeÎ relacji
z BibliaÎº32.
Blake, uksztaøtowany przez mysÂl Swedenborga prekursor angielskiego romantyzmu, dokonuje radykalnego przeobrazÇenia Genesis: kreuje nowy mit po
to, by nie zostaø zniewolony przez zÇaden inny. W KsieÎdze Urizena (The Book of
Urizen, 1794), sÂwiat nie jest rajskim ogrodem, raczej zapuszczonaÎ dzÇunglaÎ,
a stwarzanie pojmowane jest jako walka, bolesne wydzieranie sieÎ z pierwotnej,
dynamicznej jednosÂci. Dobro oddziela sieÎ od zøa, sacrum od profanum, generujaÎc przy tym szereg antynomii, ktoÂre determinowaøy specyfikeÎ mitycznego
kosmosu Blake'a przedstawionego m.in. w Book of Thel (1789; KsieÎga Thel),
Marriage of Heaven and Hell (1793; ZasÂlubiny nieba i piekøa) oraz pismach
prozaÎ Jeruzalem (1820) i The Everlasting Gospel (1778; Wieczna Ewangelia).
Wiele odniesienÂ biblijnych widacÂ we wczesnych PiesÂniach niewinnosÂci
(Songs of Innocence, 1789), ktoÂre w zestawieniu z PiesÂniami dosÂwiadczenia
(Songs of Experience, 1794) pokazujaÎ ewolucjeÎ obrazu Boga (m.in. w utworach
The Lamb / Baranek; The Divnie Image / Boski wizerunek; Holy Thursday /
Wielki Czwartek; The Human Abstract / Wizerunek czøowieka; The Tiger /
Tygrys), ewolucjeÎ dokonujaÎcaÎ sieÎ takzÇe poprzez korelacje tekstu i dobranej
do niego malarskiej wizji; co ciekawsze, obraz søuzÇy nie tyle deszyfracji kodu,
co ± dokonujaÎc pewnej tylko problematyzacji tekstu ± pozwala odczytacÂ go
w nowym sÂwietle, czeÎsto w opozycji do legalistycznego, moralnego chrzesÂcijanÂstwa33.
W jego odczytaniu Miltonowskiej postaci Szatana (rewizjonistyczny poe±
mat Milton) mozÇna upatrywacÂ poczaÎtkoÂw modernistycznego podejsÂcia do
Biblii w literaturze, ktoÂre, inspirujaÎc poÂzÂniejszych romantykoÂw, przyczyniøo
sieÎ do kreacji specyficznego bohatera. Samotny, tragiczny, zbuntowany, oÂw
pan samego siebie tylko u George'a G. Byrona (1788±1824) pojawia sieÎ w roÂzÇnych wersjach ± jako Manfred, Don Juan, Childe Harold i Kain. Wciela sieÎ
31
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nawet w postacÂ demonicznej Christabel (ktoÂrej imieÎ jest zakamuflowanaÎ aluzjaÎ
do Chrystusa i Abla). Kain wysteÎpuje tezÇ w eseju The Wanderings of Cain
(WeÎdroÂwki Kaina) Samuela T. Coleridge'a (1772±1834) i jego Rymach o seÎdziwym marynarzu (The Rymes of the Ancient Mariner). SwobodeÎ romantycznych
adaptacji widacÂ na przykøadzie biblijnych motywoÂw raju i przymierza. Raj to
Xanadu w poemacie Kubla Khan Coleridge'a, zasÂ wygnaniem z raju dla Don
Juana (Don Juan) jest rozøaÎka z JuliaÎ. W RozpeÎtanym Prometeuszu (Prometheus Unbound) Percy B. Shelley (1792±1822) proponuje rewizjonistycznaÎ wersjeÎ przymierza mieÎdzy Jahwe a Izraelem, a Laon i Cythna zawiera motywy
z Apokalipsy, widoczne takzÇe u Williama Wordswortha (1770±1850), gdzie
søuzÇaÎ poecie (Prelude / Preludium; Lines Written with a Stale-Pencil upon Stone
/ Strofy pisane oøoÂwkiem na kamieniu) do budowania ¹mitu upadøego jeÎzykaº34.
UpøywajaÎcy pod znakiem konfrontacji Pisma i nauki wiek XIX, zwøaszcza
epoka kroÂlowej Wiktorii (1837±1901), jeszcze bardziej umacnia postawy kontestacji wobec Biblii, chocÂ co pewien czas, szczegoÂlnie w poezji, odzÇywaøo zainteresowanie sprawami ducha. Pisali o nich na przykøad traktarianie, najwazÇniejsi przywoÂdcy Ruchu Oxfordzkiego: John Keble (1792±1866) i John Henry
Newman (1801±1890). TakzÇe Arthur Hugh Clough (1816±1961) i Christina
Rossetti (1830±1894), ktoÂra mimo zÇarliwej religijnosÂci, w znakomitym i do dzisÂ
budzaÎcym kontrowersje poemacie Goblin Market przerabia Chrystusowe zaproszenie do komunii na søowa kuszenia niewinnej panny. W 1873 Mathew
Arnold (1822±1888) publikuje istotny z punktu widzenia relacji Biblia±literatura traktat teologiczny Literature and Dogma (Literatura i dogmat), a pod
koniec wieku powstaje søynna wizja Boga jako Charta niebios (The Hound of
Heaven) w poemacie Francisa Thompsona (1859±1904). JednakzÇe najwazÇniejszym przedstawicielem poezji religijnej XIX stulecia jest Gerard Manley Hopkins (1844±1889), ktoÂremu Biblia pomaga charakteryzowacÂ roÂzÇne etapy swego
duchowego rozwoju. WøasÂciwie caøaÎ dojrzaøaÎ poezjeÎ Hopkinsa przenikajaÎ obrazy i jeÎzyk Pisma. Jak zauwazÇyø Paul Fiddes, odnajdujaÎc ¹nowy sens starych
søoÂwº35, Hopkins opisuje dosÂwiadczenia konwertyty (z anglikanizmu na katolicyzm), na ktoÂre skøadajaÎ sieÎ samotnosÂcÂ i noc duszy wpisana zwykle w towarzyszaÎcy jej psalm lamentacyjny (m.in. Thou art... / Zaiste prawy byøbysÂ...),
motyw pustyni, ale i radosÂcÂ bliskosÂci Boga i wreszcie wielkosÂcÂ Chrystusowego
zÇniwa i Ziemi Obiecanej (The Wreck of the Deutschland / Katastrofa statku
¹Deutschlandº; Pied Beauty / Pstre pieÎkno; Starlight Night / GwiazÂdzista noc;
Hurrahing in Harvest / RadosÂcÂ w porze zÇniw). Prawie nieznany swym wspoÂø34
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35
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czesnym, opowiadaø o swoich doznaniach w sposoÂb tak nowatorski, zÇe jego
wiersze wydano posÂmiertnie dopiero w 1918 roku.
Nawet Charles Algernon Swinburne (1837±1909), jeden z najwieÎkszych
przeciwnikoÂw chrzesÂcijanÂstwa, wprowadza do swego wiersza osobeÎ Chrystusa,
by w bezposÂrednim donÂ zwrocie powiedziecÂ ¹ZwycieÎzÇyøesÂ, Galilejczykuº
(Hymn to Proserpine / Hymn do Proserpiny) i zaraz przepowiedziecÂ kleÎskeÎ
jego postawy. W poemacie Dolores tytuøowa bohaterka (¹Our Lady of Painº),
kochajaÎca boÂl, staje sieÎ dla wyznawcoÂw laickiej religii nasteÎpczyniaÎ Maryi,
a litaniczna formuøa utworu jeszcze bardziej podkresÂla jego bluzÂnierczy ton.
Dante G. Rossetti (1828±1882), zaøozÇyciel Bractwa PrerafaelitoÂw, w Bøogosøawionej dzieweczce (The Blessed Damozel) kresÂli obraz nieba, gdzie wciaÎzÇ cielesna niewiasta pozostaje niespeøniona, gdyzÇ nie mozÇe tam przebywacÂ ze swym
ukochanym. Tu daje znacÂ o sobie specyficzny styl PrerafaelitoÂw bazujaÎcy na
archaizmach, powtoÂrzeniach i symbolice biblijnej, potrzebnej jedynie do wykreowania pozoroÂw, atmosfery pseudoreligijnosÂci, dziwnie nieprzystajaÎcej do
poganÂskiego charakteru wiersza.
Motywy biblijne wysteÎpujaÎ w utworach, ktoÂrych autorzy proÂbujaÎ okresÂlicÂ
swojaÎ postaweÎ wobec wiary. Epilog do Dramatis Personae Roberta Browninga
pokazuje jego fascynacjeÎ szkoøaÎ mysÂli z TuÈbingen, a Abt Fogler Feuerbachem
i jego eschatologiaÎ. W Christmas Eve (Wigilia), gdzie pokazane saÎ dwa roÂzÇne
sposoby celebrowania sÂwiaÎt BozÇego Narodzenia (modlitwa w kaplicy i analizowanie tekstu Biblii metodaÎ ¹wyzÇszego krytycyzmuº), Browning przedkøada
ducha nad litereÎ. SÂmiercÂ na pustyni (A Death in the Desert) opowiada o ostatnich godzinach zÇycia sÂw. Jana Ewangelisty, ktoÂry martwi sieÎ o to, jak potoczaÎ
sieÎ losy chrzesÂcijanÂstwa, gdy zabraknie ostatniego naocznego sÂwiadka zÇycia
i meÎki Chrystusa. Biblijny Dawid (oczywista figura Chrystusa) pojawia sieÎ
w Saulu, by pomoÂc osÂwietlicÂ wewneÎtrzny dylemat kosÂcielnego hierarchy. W Aurorze Leigh Elizabeth Barrett (1806±1861), zÇona Browninga, pokazuje studenta z TuÈbingen odrzucajaÎcego chrzesÂcijanÂstwo. Nowe spojrzenie na motyw
ukrzyzÇowania rzuca jej The Seraphim (The Weeping Christ) ± Serafin (PøaczaÎcy
Chrystus) i post-Miltonowski dramat A Drama of Exile (Dramat wygnania),
w ktoÂrym poznajemy dosÂwiadczenia wypeÎdzonych z raju prarodzicoÂw. W elegii
In Memoriam (31±34) Alfred Tennyson (1809±1892) dokonuje trawestacji postaci èazarza i Maryi, a w Supposed Confessions of a Second-rate Sensitive
Mind... z goryczaÎ poroÂwnuje siebie do skryboÂw i faryzeuszy, ktoÂrzy proszaÎ
Jezusa o znak. Reprezentatywny dlanÂ motyw raju to niebo rozumiane jako
jednosÂcÂ w rodzinie (The May Queen).
W powiesÂci XIX wieku zroÂzÇnicowanie postaw wzgleÎdem potraktowania
biblijnego materiaøu najlepiej widacÂ na przykøadzie sioÂstr BronteÈ. U Charlotte
(1816±1855) dopatrzecÂ sieÎ mozÇna klasycznego zastosowania ± Biblia niesie
pocieszenie w chorobie (Jane Eyre), ale juzÇ Ann (1820±1849) zÇaÎda dla swojej
bohaterki Helen Huntingdon prawa do indywidualnej interpretacji Pisma (The
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Tenant of Wildfeld Hall / Mieszkanka Wildfeld Hall). WreÎcz antychrzesÂcijanÂska
jest Emily (1818±1848) nie tylko z powodu gotyckosÂci Wichrowych wzgoÂrz
(Wuthering Heights) i demonizmu postaci Heathcliffa, ale takzÇe za sprawaÎ
ostrej krytyki ewangelikalizmu (kazanie Branaderhama). George Eliot
(1819±1880), autorka przekøadu na angielski ZÇycia Jezusa (The Life of Jesus
Critically Examined) Davida Straussa oraz Istoty chrzesÂcijanÂstwa (The Essence
of Christianity) Ludwiga Feuerbacha, odwazÇnie podejmowaøa temat historycznych uwarunkowanÂ biblijnej hermeneutyki36, pokazujaÎc roÂzÇne postawy wobec
Pisma (Middlemarch, 1872 / Miasteczko Middlemarch,) i sposoby interpretowania go, wykpiwajaÎc typowe dla protestantoÂw, wybioÂrcze (Felix Holt; Silas
Marner), czasem zgoøa niechrzesÂcijanÂskie traktowanie Biblii (np. wroÂzÇenie z Pisma ± Adam Bede) czy zapisywanie w nim rzucanej na wroga klaÎtwy (Møyn
nad FlosaÎ / The Mill on the Floss). Bohaterowie jej powiesÂci czeÎsto noszaÎ
biblijne imiona (m.in. Silas, Adam, Daniel), a Daniel Deronda uruchamia caøaÎ
epickaÎ maszynerieÎ biblijnej ¹literature of exileº37. W Targowisku proÂzÇnosÂci
(Vanity Fair) William M. Thackeray (1811±1863) tezÇ ukazuje talizmanicznosÂcÂ
Biblii, gdy stary Osborne, wydziedziczywszy George'a, skresÂla z rodzinnej Biblii wpisane tam po urodzeniu imieÎ syna (swoisty rytuaø jego usÂmiercenia).
SpinajaÎc biblijnaÎ klamraÎ vanitas vanitatum swaÎ wielkaÎ alegorieÎ wiktorianÂskiego
sÂwiata i jego upadku, Thackeray przypomina czytelnikom, zÇe nie powinni sieÎ
interesowacÂ ani Becky ani AmeliaÎ, ale sÂwiatem poza nimi, sÂwiatem, ktoÂry czeka
na zmiany postulowane chocÂby przez Johna Ruskina (1819±1900) w Unto This
Last (Temu ostatniemu). Biblia przywoøana w Ruth Elizabeth Gaskell (1810±
1865) oskarzÇa o nieczuøosÂcÂ ludzi, ktoÂrzy potrafiaÎ jedynie poteÎpicÂ czøowieka za
popeønione grzechy, ale pozostawiajaÎ go bez zÇadnej pomocy. Charles Dickens
(1812±1870) uzÇywa wielu, mniej lub bardziej explicytnych, aluzji do Pisma.
Znajdujemy je np. w OpowiesÂci wigilijnej (A Christmas Carol) w motywach
narodzin i meÎki PanÂskiej, a symboliczne ukrzyzÇowanie Pipa w Wielkich nadziejach (Great Expectations) naznacza jego powiesÂciowy zÇywot cierpieniem.
U Thomasa Hardy'ego (1840±1928) religia skupia w sobie ¹boÂl modernizmuº,
jaki przenika powiesÂcÂ i ludzkaÎ kondycjeÎ u schyøku XIX wieku (Tess of the
D'Urbervilles / Tessa D'Urberville; Jude the Obscure / Juda Nieznany; The
Mayor of Casterbridge / Burmistrz z Casterbridge). W Tessie pojawiajaÎ sieÎ
liczne biblijne cytaty (Exodus, Psalmy, Eklezjastes, Genesis, Izajasz), nawet
dysputy religijnych tresÂci, ale z reguøy nie przynoszaÎ one ukojenia, raczej pogøeÎbiajaÎ niepokoÂj i bezradnosÂcÂ czøowieka w walce ze sÂlepym losem. Jeszcze
inaczej podchodzi do Biblii George MacDonald (1824±1905), ktoÂry w powiesÂci
Lilith (1895) ukazuje zÇydowskie apokryfy w sÂwietle Nowego Testamentu, pro36
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wokujaÎc swych kalwinÂskich kolegoÂw hipotezaÎ o powszechnym zbawieniu38.
Nawet ¹sensacjaº, melodramat, kryminaø i powiesÂcÂ przygodowa korzystajaÎ
z Biblii, mogaÎc chocÂby za pomocaÎ imienia okresÂlicÂ sytuacjeÎ bohaterki (Maria
Magdalena) baÎdzÂ zasygnalizowacÂ jej reputacjeÎ.
Biblijne postaci w nowym konteksÂcie i kostiumie kreuje w swojej prozie
Oscar Wilde (1845±1900), ¹arcykapøanº angielskiego estetyzmu, ktoÂry sytuuje
raj w atelier Bazylego Hallwarda z Portretu Doriana Gray'a (The Picture of
Dorian Gray)39. NiektoÂre postaci z jego opowiadanÂ reprezentujaÎ Chrystusa
niosaÎcego pomoc potrzebujaÎcym (The Selfish Giant / Samolubny olbrzym;
The Happy Prince / SzczeÎsÂliwy ksiaÎzÇeÎ; The Young King / Møody kroÂl). Ale
juzÇ te z poematoÂw prozaÎ (The Doer of Good / Dobro czyniaÎcy; The Master /
Mistrz; The House of Judgment / Dom saÎdu) nie mogaÎ pogodzicÂ sieÎ z ingerencjaÎ
Jezusa w ich zÇycie i najczeÎsÂciej marnujaÎ jej owoce. Jezus pojawia sieÎ takzÇe
w eseju The Soul of Man Under Socialism (Dusza czøowieka w socjalizmie),
a radykalna Ballada o wieÎzieniu w Reading (The Ballad of Reading Gaol)
sugeruje, zÇe Chrystus jest tam obecny razem z grzesznikami. TrawestacjaÎ ±
dla wielu bluzÂnierczaÎ ± ewangelicznej przypowiesÂci jest mroczna tragedia Salome, skaÎdinaÎd znakomita pod wzgleÎdem nasÂladownictwa biblijnego stylu i obrazowania.
RozdzÂwieÎk mieÎdzy religiaÎ a zÇyciem przekøada sieÎ takzÇe na relacje Biblii
z literaturaÎ XX wieku, a mimo to zdumiewa ilosÂcÂ nawiaÎzanÂ pojawiajaÎcych sieÎ
we wspoÂøczesnej angielskiej powiesÂci, poezji, a nawet ± najbardziej chyba zlaicyzowanym ± dramacie. Niepokorny w swoich poszukiwaniach sensu wiary byø
William Butler Yeats (1865±1939), ktoÂry poza wierszami o Trzech KroÂlach
(Magi), o PowtoÂrnym nadejsÂciu (The Second Coming), PrzeklenÂstwie Adama
(Adam's Curse ) czy The Host of the Air, wykorzystywaø odniesienia do meÎki
PanÂskiej w swoich misteriach: Kalwaria (Calvary) i Zmartwychwstanie (The
Resurrection). Thomas S. Eliot (1888±1965) nie tylko przyblizÇyø czytelnikom
¹MetafizykoÂwº, Blake'a i omoÂwiø relacjeÎ mieÎdzy religiaÎ a literaturaÎ (esej Religion and Literature / Religia i literatura). W The Hippoptamus (Hipopotam)
zaprezentowaø satyreÎ na KosÂcioÂø i jego sÂwiatowosÂcÂ. W PiesÂni miøosnej J. Alfreda
Prufrocka (The Love Song of J. Alfred Prufrock) biblijne przywoøania do
èazarza i Jana Chrzciciela stanowiaÎ element strategii obiektywnego korelatu.
The Waste Land (Ziemia niczyja) ukazuje BiblieÎ w optyce wojny, ktoÂra czyni
z niej jedynie jeden z roztrzaskanych obrazoÂw40, ¹leÎk w garsÂci prochuº ± fraza
ta staøa sieÎ inspiracjaÎ powiesÂci Evelyna Waugha (1903±66) pt. A Handful of
Dust (GarsÂcÂ prochu). Kiedy w 1927 roku Eliot przechodzi na anglikanizm,
w jego twoÂrczosÂci pojawia sieÎ coraz wieÎcej biblijnych aluzji (np. The Hollow
38
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Man / WydraÎzÇeni ludzie; Journey of the Magi / WeÎdroÂwka trzech KroÂli; Ash
Wednesday / Popielec; Four Quartets / Cztery kwartety). Ukoronowaniem tej
aluzyjnosÂci jest PiesÂnÂ Symeona (A Song for Simeon), nazwana przez Fullera
¹najbardziej biblijnym z wierszy Eliotaº41. Nie sposoÂb nie wspomniecÂ tu o poetyckim dramacie Eliota Mord w katedrze (Murder in the Cathedral) opartym
na motywach meÎki, ale i narodzenia PanÂskiego (¹ureligijnienie teatruº), ktoÂremu posÂwieÎcone jest centralne interludium ± kazanie sztuki. WazÇne saÎ tezÇ
refreny z The Rock (Opoka), z kluczowym motywem skaøy i odrzuconego
kamienia weÎgielnego, podkresÂlajaÎcym obraz moralnego bankructwa spoøeczenÂstwa, ktoÂre odsuneÎøo sieÎ od KosÂcioøa.
Opowiadana poprzez biblijne obrazy I wojna sÂwiatowa widoczna jest w Pani Dalloway Virginii Woolf (1882±1941). Dla jednego z bohateroÂw, Septimusa
Smitha, poszukiwanie raju konÂczy sieÎ samoboÂjstwem, przed ktoÂrym wypowiada
on znamienne søowa ¹wykonaøo sieÎº42. DzieÎki odnalezieniu wspoÂlnego jeÎzyka
mieÎdzy ojcem a dziecÂmi raj zostaje ¹odzyskanyº w powiesÂci Do latarni mor±
skiej (To the Lighthouse). Apokalipsa i ukrzyzÇowanie to najczeÎstsze metafory
zÇoønierskiej egzystencji na ¹ziemi niczyjejº, gdzie ma swojaÎ genezeÎ In Parenthesis (Mimochodem), dzieøo Davida Jonesa (1895±1974), najblizÇsze eposowi
chrzesÂcijanÂskiemu XX wieku43. Z perspektywy okopoÂw raj utracony to edwardianÂska Anglia starego spoøecznego porzaÎdku i jej sielskie pejzazÇe, ktoÂre Edmund Blunden (1896±1974) nazwie ¹Rajem zatrutymº. Nowy sÂwiat to piekøo
na ziemi, w ktoÂrym dokonuje sieÎ odwroÂcenie biblijnego porzaÎdku: Abraham
zabija Izaaka w Parable of the old Man and the Young (PrzypowisÂcÂ o starym
czøowieku i møodym) Wilfreda Owena (1893±1918), a Goliat zwycieÎzÇa w David
and Goliath Roberta Gravesa (1895±1985); wszystko przenika poczucie bezsensu (Futility / Bezsens Owena), a cierpienie ± dystynktywny wyznacznik
ludzkiego losu ± wyrazÇane jest przez rozliczne nawiaÎzania do Kalwarii, Chrystusowej meÎki i losu Hioba (Owen: Greater Love / WieÎksza miøosÂcÂ; Spring
Offensive / Wiosenna ofensywa; At A Calvary Near The Ancre / Na Kalwarii
pod Ancre; Siegfiried Sasoon (1886±1967): The Redeemer / Odkupiciel).
WsÂroÂd twoÂrcoÂw pierwszej poøowy XX wieku, uderza biblijny radykalizm
Davida H. Lawrence'a (1885±1930), najlepiej widoczny ± w poezji i prozie ±
w konstruowaniu postaci Ewy, Adama i Chrystusa44. W We Have Come
Through (PrzezÇylisÂmy) juzÇ nie prarodzice, ale kochankowie ukrywajaÎ sieÎ przed
Bogiem, a On przed nimi, a w Figs (Figi) Ewa krytykuje StwoÂrceÎ z pozycji
41
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kobiety wyzwolonej. The White Peacock (Biaøy paw) jest w swej istocie powiesÂciaÎ o fascynacji owocem zakazanym i o braku odwagi do powtoÂrzenia aktu
nieposøuszenÂstwa Ewy. Z kolei w Sons and Lovers (Synowie i kochankowie)
Paul Morel, poszukujaÎc satysfakcji seksualnej, odzyskuje w sobie ¹starego
Adamaº. Anna z The Rainbow (TeÎcza) nie chce bycÂ traktowana jak ¹zÇebro
Adamaº, zasÂ Women in Love (Zakochane kobiety) oraz Kochanek Lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover) pokazujaÎ drogeÎ do odzyskania raju poprzez
naturalnaÎ radosÂcÂ z cielesnej miøosÂci. W The Escaped Cock (Czøowiek, ktoÂry
umarø) bezimienny, Zmartwychwstaøy powtarza sobie noli me tangere (nie zatrzymuj mnie), ale kiedy kapøanka Isis opatruje jego blizny, usÂwiadamia sobie,
zÇe ciaøo ma swoje wøasne zÇycie.
U najwieÎkszego z modernistoÂw, Jamesa Joyce'a (1882±1941), biblijne odniesienia mozÇna znalezÂcÂ w DublinÂczykach (Dubliners, 1914), Portrecie artysty
z czasoÂw møodosÂci (A Portrait of the Artist as a Young Man, 1916) i ± oczywisÂcie
± w Ulissesie (1922). Nigdzie jednak nie zostaøy potraktowane tak, jak w Finnegans Wake (1939), powiesÂci uwazÇanej za heretyckaÎ summeÎ, antychrzesÂcijanÂski
epos, ukazujaÎcy upadek jako kwestieÎ jeÎzyka; upadek nie tylko czøowieka (totalizowany juzÇ w pierwszym zdaniu) i szatana, ale takzÇe sÂmiercÂ Boga (Begog;
G.O.G), ktoÂry staje sieÎ jedynie bytem niedoskonaøego eksperymentu, wieÎzÂniem ludzkiego søowa, trudno rozpoznawalnych wezwanÂ (np. ¹O LOUD!º
zamiast ¹O, Lordº lub ¹Lud, hear usº ± ¹Wysøuchaj nas, Panieº)45.
Swoistym kontrapunktem dla kosmopolitycznej wizji Joyce'a saÎ powiesÂci
Grahama Greene'a (1904±1991) i Williama Goldinga (1911±1993), powiesÂci
z krwi i kosÂci ± o grzechu, øasce i zbawieniu, o niebie i piekle. Obaj sieÎgajaÎ
do Biblii by ukazacÂ ± Greene we W Brighton (Brighton Rock, 1938), Golding
we Wøadcy much (Lord of the Flies, 1954) ± kleÎskeÎ wrazÇliwosÂci møodocianego
bohatera pozostawionego samemu sobie. Wyrazista symbolika (niebo±piekøo),
paradoksy istnienia i ludzkich decyzji i te same, ale jakzÇe inaczej ¹wygraneº
motywy: upadku we Free Fall (Siøa bezwøadu, 1959) Goldinga i budowniczego ±
nie tylko wiezÇy (The Spire, 1964 / WiezÇa), ale swojego i cudzego zÇycia w oparciu
o ewangeliczne przesøanie (Greene: Moc i chwaøa / The Power and the Glory,
1940; Sedno sprawy / The Heart of the Matter, 1948; TraÎd / A Burnt Out Case,
1951). Nieco lzÇejsze i bardziej w swym przesøaniu optymistyczne saÎ szalenie dzisÂ
popularne wsÂroÂd miøosÂnikoÂw fantasy trylogie: Wøadca piersÂcieni (The Lord of
the Rings) Johna R.R. Tolkiena (1892±1973) i redefiniujaÎca raj Perelandra
Clive'a S. Lewisa (1898±1963). W okresie postmodernizmu na uwageÎ zasøuguje
Historia sÂwiata w dziesieÎciu i poÂø rozdziaøach (A History of the World in 10 1/2
Chapters) Juliana Barnesa (ur. 1946), gdzie narratorem jest kornik ± pasazÇer na
gapeÎ, ktoÂry zdradza tajemnice arki Noego, postrzegajaÎc jaÎ jako paradoksalny
45
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symbol uwieÎzienia, braku bezpieczenÂstwa i zgoøa niechrzesÂcijanÂskiej nieroÂwnosÂci. W ten pesymizm wpisuje sieÎ takzÇe wspaniaøa poezja Ronalda S. Thomasa
(1913±2000), zwøaszcza zbiory Stones of the Field (1946; Kamieniste pole), Pieta
(1960) i Laboratories of the Spirit (1975; Laboratorium ducha), a ciaÎgle jeszcze
aktualnaÎ metaforaÎ, ktoÂra zdaje sieÎ obrazowacÂ kierunek relacji Biblia±literatura
jest Becketowskie czekanie na Godota (Waiting for Godot, 1954), przestroga,
zÇe nawet z rajskiego ogrodu mozÇe pozostacÂ jedno zaledwie drzewo, ktoÂre nie
wydaje owocu.
Jak widacÂ trudno nie zgodzicÂ sieÎ z Johnem Foxem, zÇe angielska literatura
jest ¹tak naprawdeÎ w caøosÂci literaturaÎ biblijnaÎ lub jesÂli mozÇna tak powiedziecÂ,
zbiblicyzowanaÎ [biblicised]º46 i zÇe ± jak twierdzi Gasse ± ¹nie ma literatury,
przynajmniej istotnej literatury, tak bardzo uzalezÇnionej ± jak angielska ± od
Bibliiº47. Trudno przewidziecÂ, jaki scenariusz zwiaÎzkoÂw Biblii z literaturaÎ napisze czas. BycÂ mozÇe, jak wyprorokowaø Thomas S. Eliot, Biblia beÎdzie tylko
pomnikiem na grobie chrzesÂcijanÂskiej literatury, stajaÎc sieÎ woÂwczas jedynie
¹przechowalniaÎ prawd, skøadnicaÎ punktoÂw odniesienia, obrazoÂw i aluzji, skarbnicaÎ mitoÂw, postaci, sposoboÂw narracji i wzorcoÂw do wykorzystania dla pisarzyº48. Ale patrzaÎc na te trzynasÂcie (VII±XX) wiekoÂw wzajemnych powiaÎzanÂ,
chceÎ wierzycÂ zaroÂwno w moc winnego krzewu, jak i w miøosiernych ogrodnikoÂw, ktoÂrzy nie pozwolaÎ mu zginaÎcÂ.
Bible in English Literature
Summary
This article covers a complex relationship between the Bible and English literature from, to quote D.L. Jeffrey, ¹the swift Christianization of Britain in 7th CE [...]
down to the present `post-Christian' eraº. The author concentrates on and discusses
the most essential results of more than thirteen centuries of this spiritual insemination, dealing mainly with a depiction of the most essential motifs and themes and
occasionally commenting on various works' generic and technical aspects. Although
we see that almost every writer explored biblical allusions in one way or another,
emerging as the most significant developments are Anglo-Saxon poetry, Medieval
drama, works of the Metaphysical poets as well as those of J. Milton, J. Bunyan and
W. Blake. Having reached this peak, literature seems to have started losing interest
in the Bible, or rather instead of the mission to evangelize, it preferred filling the old
purport with new words and ideas, the most notorious `deconstructionists' being

46
47
48

Fox, art. cyt., s. 388.
R. Garnett, E. Gosse, English Literature. An Illustrated Record, New York 1935, s. 204.
D.Bevan, Literature and the Bible, Amsterdam±Atlanta Georgia 1993, s. 4.

184

ALEKSANDRA KEÎDZIERSKA

Blake and his Romantic followers, decadent Swinburne and such modernists as D.H.
Lawrence or J. Joyce.
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