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ANNA WOZÂNIAK

BIBLIA W LITERATURZE ROSYJSKIEJ.
OD ORTODOKSJI KU PARAFRAZIE

Literatura rosyjska od najwczesÂniejszych swych przejawoÂw opieraøa sieÎ na
autorytecie Biblii, odwoøywaøa sieÎ do biblijnych motywoÂw, obrazoÂw i symboliki,
nawiaÎzywaøa w sensie formalnym do stylu i form gatunkowych pojawiajaÎcych
sieÎ w PisÂmie SÂwieÎtym. Biblia stanowiøa dla tej literatury ksieÎgeÎ sÂwieÎtaÎ, inspirujaÎcy wzorzec etyczny i niewyczerpane zÂroÂdøo generowania tekstoÂw kultury,
z mniejszaÎ lub wieÎkszaÎ intensywnosÂciaÎ, wøasÂciwie na wszystkich etapach procesu historycznoliterackiego, poczynajaÎc od X wieku, kiedy to RusÂ zostaøa
schrystianizowana w obrzaÎdku grecko-bizantynÂskim, azÇ do wieku XX. Przez
tysiaÎc lat, oproÂcz wøasÂciwie kilkudziesieÎcioletniego okresu sowieckiego totalitaryzmu i materializmu ateistycznego, kultura rosyjska byøa kulturaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Kiedy rozpadø sieÎ ZwiaÎzek Radziecki i zniesiono cenzureÎ, badania nad
religijnym aspektem literatury rosyjskiej uzmysøowiøy jej silne powiaÎzania ze
sferaÎ sakralnaÎ, zorientowanie na dyskurs religijny, jej chrzesÂcijanÂski wymiar
i metafizycznosÂcÂ. Trzeba podkresÂlicÂ, zÇe w Polsce oÂw nurt badawczy, jaki podjaÎø
problematykeÎ sacrum literatury rosyjskiej, odcinajaÎc sieÎ tym samym od programowego zideologizowania badanÂ, narodziø sieÎ za sprawaÎ prekursorskich
dziaøanÂ Ryszarda èuzÇnego, ktoÂry jako jeden z pierwszych zapoczaÎtkowaø takie
prace badawcze na KUL. Polskie opracowania na temat obecnosÂci pierwiastkoÂw sakralnych, w tym roÂwniezÇ funkcjonowania Biblii w kulturze i dzieøach
literatury rosyjskiej, opublikowane przede wszystkim w konÂcu lat osiemdziesiaÎtych i poÂzÂniej, ukazaøy religijno-metafizyczny charakter tej kultury i jej silne
powiaÎzanie z BibliaÎ1.
W literaturze staroruskiej zainteresowanie tematykaÎ biblijnaÎ z racji nieodlegøego zdarzenia, jakim byøo przyjeÎcie chrztu w 988 roku, jest oczywisÂcie zrozumiaøe. PodkresÂlenia wymaga natomiast to, zÇe woÂwczas wøasÂnie wyksztaøciøa
1
Biblia w folklorze i literaturze narodoÂw wschodniosøowianÂskich, red. R. èuzÇny, D. Piwowarska, KrakoÂw 1998; Drogi i rozdrozÇa kultury chrzesÂcijanÂskiej Europy, red. U. Cierniak, J. Grabowski, CzeÎstochowa 2003 (tu zob. rozdz. ¹WaÎtki chrzesÂcijanÂskie w kulturze Europy Wschodniejº,
s. 403±476); W. Supa, Biblia a wspoÂøczesna proza rosyjska, Biaøystok 2006.
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sieÎ postawa kultu wobec SÂwieÎtej KsieÎgi, Pisma SÂwieÎtego, a takzÇe wyroÂsø z owego
kultowego nastawienia do tekstu Biblii2 niebywale wysoki status ksieÎgi i ksiaÎzÇki
jako takiej, usÂwieÎcenie jej znaczenia, nie tylko materialnego (ornamentyka
i inkrustacje ksiaÎg ruskich), ale takzÇe duchowego i poznawczego. Staroruski
zabytek PowiesÂcÂ lat minionych prawie jednaÎ trzeciaÎ swej zawartosÂci zawdzieÎczaø materiaøowi biblijnemu: cytacjom, motywom, postaciom biblijnym i ogoÂlnej
chrzesÂcijanÂskiej wymowie3. Zamieszczone w latopisie PowiesÂcÂ lat minionych
pod rokiem 1096 Pouczenie Wøodzimierza Monomacha z kolei byøo jednym
z najwczesÂniejszych ruskich hymnoÂw na czesÂcÂ StwoÂrcy i stworzenia, wyrazÇeniem estetycznego zachwytu ruskiego ksieÎcia ± znakomicie oczytanego w PisÂ±
mie SÂwieÎtym, zwøaszcza w popularnym na Rusi Kijowskiej Psaøterzu i Apostole
± nad pieÎknem sÂwiata i jego chrzesÂcijanÂskaÎ kosmogoniaÎ. Wøadca ruski, Monomach ze swobodaÎ cytowaø Psalmy w swoim wykøadzie etyki chrzesÂcijanÂskiej,
przeznaczonym dla synoÂw4.
OproÂcz tego kontekstu epoki Starej Rusi, gdzie uformowaø sieÎ oÂw genotyp
waloryzowania Biblii jako ksieÎgi sÂwieÎtej, implikowany oczywisÂcie uznaniem
przez samych RubinoÂw wagi chrystianizacji i szczegoÂlnie prawosøawia wybranego przez ksieÎcia Wøodzimierza jako najlepszej religii i obrzaÎdku, trzeba
w rozpatrywaniu roli Biblii w kulturze i literaturze rosyjskiej kolejnych stuleci
uwzgleÎdnicÂ jeszcze jeden wazÇny kontekst: istotne znaczenie dla ksztaøtowania
sieÎ sÂwiadomosÂci rosyjskiej miaø apokryf, a literatura apokryficzna døugotrwale
oddziaøywaøa na rozwoÂj kultury literackiej, inspirowaøa literatureÎ prawie do
XVIII wieku. TrwaøosÂcÂ inspiracji i siøa tradycji apokryficznej w kulturze rosyjskiej staje sieÎ istotna dla rozwazÇania relacji mieÎdzy odczytaniem Biblii przez
kultureÎ rosyjskaÎ, a zwøaszcza literatureÎ, w dwojakim rozumieniu. OkresÂliøam je
tutaj jako odniesienie ortodoksyjne i parafrazujaÎce do tekstu biblijnego.
2
Na Rusi przekøad caøej Biblii pojawiø sieÎ w 1499 r. w Nowogrodzie, byøa to Biblia Gennadiuszowska. Po przyjeÎciu chrztu na Rusi Kijowskiej korzystano z czeÎsÂciowych tøumaczenÂ Biblii
z jeÎzyka greckiego na jeÎzyk cerkiewnosøowianÂski ± ksiaÎg starotestamentowych: Psaøterza, Parimiejnika (przypowiesÂci odczytywane podczas nabozÇenÂstw sÂwiaÎtecznych) oraz tzw. PieÎcioksieÎgu MojzÇesza. Nowotestamentowe ksieÎgi to: tetraevangelium, peøny tekst czterech Ewangelii, zawarty w kodeksach Ewangelia archangielska (1092) i Ewangelia halicka (1144), ewangeliarze redakcji ruskiej,
np. najbardziej znany nowogrodzki Ewangeliarz Ostromira (1056±1057). Poza tym popularny byø
Apostoø (Akta Apostolskie i Listy Apostolskie), ktoÂrego najstarsze redakcje ruskie pochodzaÎ
z XII w.
3
F. Sielicki, Biblia w najstarszej kronice ruskiej ¹PowiesÂci lat minionychº, Wrocøaw 1984; tenzÇe,
Biblia w ¹latopisie Kijowskimº z lat 1159±1198, ¹Zeszyty Naukowe KULº 27(1984) nr 4, s. 3±15;
tenzÇe, Biblia w ¹Latopisie Kijowskimº z lat 1118±1158, w: Biblia w folklorze i literaturze..., s. 69±72.
4
O funkcjonowaniu psalmoÂw i Psaøterza w literaturze rosyjskiej zob.: L. èucewicz, Psaøtyr'
w russkoj poezji, S.-Pietierburg 2002. Psalmy byøy popularne nie tylko w epoce baroku rosyjskiego,
ale roÂwniezÇ w wieku XVIII i byøy tøumaczone przez czoøowych rosyjskich poetoÂw klasycyzmu. Zob.
J. DeÎbski, ¹Wybaw mnie Panie od czøowieka zøego...º (Psalm 139/140). Z badanÂ nad przekøadami
psalmoÂw w poezji rosyjskiej XVIII wieku, w: Biblia w folklorze i literaturze..., s. 139±142; L. èucewicz, Rol' Psaøtyri w stanowlenii poezji nowogo wriemieni, w: Drogi i rozdrozÇa..., s. 421±432.
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Ortodoksyjny stosunek do tekstu-wzorca, jakim jest Biblia, dla pisarzy
rosyjskich polega na wykorzystaniu materiaøu biblijnego z intencjaÎ czysto
chrzesÂcijanÂskaÎ, w jej prawosøawnym wymiarze i zgodnosÂci z modelem wyjsÂciowym, bez odwoøywania sieÎ do intencji jakiejkolwiek transformacji, czy to zmiany wymowy semantycznej, czy tezÇ innowacji natury formalnej wobec tekstu
wzorcowego. ParafrazujaÎcy natomiast, czyli nieortodoksyjny stosunek do Biblii
byøby w moim przekonaniu, oparty na intencji estetycznej innowacji, jaka podlega takzÇe przeformuøowaniu na pøaszczyzÂnie etycznej, na cheÎci zmiany wymowy semantycznej i co za tym idzie, przeksztaøceniu tekstu wzorcowego. Niejednokrotnie twoÂrcy w sposoÂb zamierzony uciekajaÎ sieÎ do uzupeønienia etyki
chrzesÂcijanÂskiej nowymi konotacjami, przeobrazÇajaÎ intencjeÎ czysto chrzesÂcijanÂskaÎ na rzecz aksjologii humanistycznej czy wreÎcz sÂwieckiej, odczytujaÎ zatem
niekanonicznie tekst-wzorzec. Dlatego tezÇ, jak saÎdzeÎ, mozÇna by te tendencje
okresÂlicÂ jeszcze w inny sposoÂb, jako apokryficzne, oczywisÂcie umownie, traktujaÎc pojeÎcie apokryficzny w znaczeniu szerokim, jako wymiar kultury wspoÂøczesnej, majaÎc na uwadze jej niekanoniczny charakter5. Parafraza, parodia,
przeinaczenie, polemika, dopisywanie ciaÎgu dalszego do biblijnych waÎtkoÂw
czy niejednokrotnie nawet podwazÇanie autorytatywnosÂci etyki chrzesÂcijanÂskiej, wreÎcz heretyckie odniesienie do niej ± to niektoÂre z form traktowania
Biblii przez twoÂrcoÂw rosyjskich i wyrazÇenie ich apokryficznej relacji do wzorca6. Dychotomiczny podziaø zawsze wydaje sieÎ uproszczony, ale i w tej sytuacji
w jakisÂ sposoÂb staje sieÎ pomocny dla usytuowania dyskursu biblijnego literatury rosyjskiej. Anna RazÂny natomiast okresÂla teÎ transformacjeÎ chrzesÂcijanÂstwa w literaturze rosyjskiej XX wieku ± rozpoczynajaÎcaÎ sieÎ od anarchicznego
chrzesÂcijanÂstwa Lwa Toøstoja i oderwania Chrystusa od antropologii i boskosÂci
w toøstoizmie ± jako selektywny stosunek do religii, jako ¹czystaÎº niechrzesÂcijanÂskaÎ antropologieÎ, skierowanaÎ wyøaÎcznie horyzontalnie, ku etyce, ku Chrystusowi czøowiekowi7. Jako przykøady transformacji chrzesÂcijanÂstwa i dostrzegania wartosÂci chrzesÂcijanÂskich poza teologiaÎ, metafizykaÎ i filozofiaÎ czøowieka,
badaczka wskazuje takie utwory, jak Mistrz i Maøgorzata Michaiøa Buøhakowa,
Syn czøowieczy, èazarz, Judasz z Iskariotu Leonida Andriejewa, GolgoteÎ
Czyngiza Ajtmatowa. PowiesÂci Fridricha Gorensztejna Pokuta i Psalm, przynalezÇne do nurtu postmodernistycznego, w przekonaniu badaczki posuwajaÎ sieÎ
jeszcze dalej i saÎ wyrazem, zgodnie z wyznacznikami postmodernizmu, negacji
Boga i zwiaÎzanego z nim porzaÎdku wartosÂci8.
5

Por. Nie-zøota legenda. KanonicznosÂcÂ i apokryficznosÂcÂ w kulturze, red. J. Eichstaed, K. PiaÎtkowski, OzÇaroÂw 2003 (Colloquia Etnologica, 1).
6
Por. Supa, dz. cyt., s. 23.
7
A. RazÂny, Transformacja chrzesÂcijanÂstwa w literaturze rosyjskiej XX wieku. Od modernizmu
do postmodernizmu, w: Drogi i rozdrozÇa..., s. 403±412.
8
TamzÇe, s. 411.
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Do estetyki i kwestii religijnosÂci niektoÂrych prozaikoÂw wymienionych tutaj
przyjdzie nam odwoøacÂ sieÎ jeszcze raz. Chciaøabym przedstawicÂ na poczaÎtku
twoÂrcoÂw emigracyjnych, Borysa Zajcewa, Iwana Szmielowa i Aleksego Riemizowa, ktoÂrzy w roÂzÇnoraki sposoÂb obcujaÎ w swych tekstach z tworzywem biblijnym, a zarazem odzwierciedlajaÎ w swej prozie prawosøawnaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ
RosjeÎ, wøasÂciwie maøo znanaÎ szerszym kreÎgom. Generalnie traktuje sieÎ twoÂrcoÂw emigracji rosyjskiej tzw. ¹pierwszej faliº jako kontynuatoroÂw tradycji rosyjskiej, upowszechniania dziedzictwa religijnego i duchowego dorobku przedrewolucyjnej spusÂcizny kulturowej. I nie jest to opinia bezpodstawna, na emigracji bowiem nastaÎpiø renesans rosyjskiej mysÂli religijnej, zintensyfikowaøo sieÎ
zÇycie religijne, rozwijajaÎce sieÎ dotaÎd pod wpøywem teologii i filozofii religijnej
wybitnych rosyjskich postaci, m.in. teologoÂw: Sergiusza Buøgakowa, Siemiona
Franka, Wasilija ZienÂkowskiego, Gieorgija Føorowskiego, mysÂlicieli: Mikoøaja
Bierdiajewa, Lwa Szestowa, Mikoøaja èosskiego, Fiodora Stiepuna. Nie dziwi
zatem religijne zabarwienie i trancendentny wymiar literatury emigracyjnej,
powracanie do waÎtkoÂw sakralnych, kontynuowanie najlepszej tradycji religijno-metafizycznej przez wybitnych twoÂrcoÂw emigrantoÂw.
Borys Zajcew uwazÇaø ewangelieÎ za ksieÎgeÎ najwazÇniejszaÎ w jego zÇyciu i twoÂrczosÂci:
¹Piewszy: Dante ± ostatni stopienÂ przed Pismem SÂwieÎtym. WyzÇej od Dantego
stoi Biblia. Wszystko inne ± nizÇejº9.
¹PamieÎtam teÎ chwileÎ sprzed ponad pieÎtnastu lat, kiedy nagle odczuøem caøaÎ
sÂwiatøosÂcÂ Ewangelii, kiedy ksieÎga ta po raz pierwszy otwarøa sieÎ przede mnaÎ
niczym cud. A przeciezÇ znaøem jaÎ od dzieckaº10.

Zajcew uznawany byø nie tylko za impresjonisteÎ, ale roÂwniezÇ za pisarza
religijnego jako autor powstaøych na emigracji w ParyzÇu biografii ruskich sÂwieÎtych: Aleksy, czøowiek BozÇy, SÂwieÎty Sergiusz RadonezÇski, utworoÂw pielgrzymek Athos, Waaøam, powiesÂci o religijnym zabarwieniu Zøoty wzoÂr czy gøoÂwnej
ksieÎgi, tetralogii PodroÂzÇ Gleba. Inne wyznanie pisarza emigranta ujawnia jego
religijnaÎ wrazÇliwosÂcÂ:
¹Wøadyka Ewøogiusz w cerkwi po nabozÇenÂstwie moÂwiø o drodze, KrzyzÇu [...]
MoÂwiø o søodkim brzemieniu Chrystusowego KrzyzÇa, i o bohaterstwie «oddania» siebie, moÂwiø do ludzi pozbawionych ojczyzny, zÇyjaÎcych czeÎsto cudem,
niosaÎcych w sercach krwawe rany. MoÂwiø do swoich, swego «stada», do tych,
ktoÂrzy saÎ «w drodze», ktoÂrzy majaÎ w sobie ± z punktu widzenia sÂwiata ±
szczypteÎ szalenÂstwaº11.
9
B. Zajcew, Dni. Miemuarnyje oczerki, statji, zamietki, riecenzii, Russkaja kniga, Moskwa
2000, s. 200.
10
B. Zajcew, Dniewnik pisatiela 1925±1939, w: Dni..., s. 58 [tø. wøasne ± A.W.].
11
TamzÇe, s. 44±45.
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Pisarz, ktoÂry uwazÇany jest za jeden z symboli odrodzenia religii prawosøawnej na emigracji, daje sieÎ poznacÂ jako kontynuator wøasÂnie tej linii ortodoksyjnej w pojmowaniu wiary i ewangelicznego przesøania, wywodzaÎcej sieÎ w literaturze rosyjskiej od Fiodora Dostojewskiego, chociazÇ oczywisÂcie odmiennej od
niej w stosowanych sÂrodkach artystycznych i manierze stylu. Dostojewski za
posÂrednictwem swych bohateroÂw, naznaczonych pieÎtnem choroby i poszukujaÎcych ideaøu Chrystusowego w cierpieniach i grzechu, przerazÇony sÂwiatem bez
Boga i Chrystusa, ukazywaø chrzesÂcijanÂstwo impulsywne i dosÂwiadczane, Zajcew zasÂ swoich bohateroÂw, najczeÎsÂciej reflektujaÎcych osobiste dosÂwiadczenia
pisarza, takzÇe postrzegaø w perspektywie pielgrzymowania ku Bogu i usÂwieÎceniu. Byøa to jednak przestrzenÂ ewangeliczna, wyciszona i kontemplujaÎca, sfera
oddziaøywania cudu, jak w przypadku sÂw. Sergiusza z RadonezÇa, wypeøniajaÎcego z pokoraÎ, chociazÇ aktywnie dzieøo BozÇe i tworzaÎcego ¹zwykøeº cuda
w realiach codziennosÂci. Zajcew w biografii sÂw. Sergiusza z RadonezÇa wypowiada sieÎ na temat cudu tak:
¹BoÂg tym mocniej podtrzymuje, uskrzydla i pomaga czøowiekowi, im ten
bardziej podaÎzÇa ku Niemu, kocha Go, czci pøomienniej im wieÎksza jest ludzka
zdolnosÂcÂ do przewodzenia siø duchowych. OdczuwacÂ to mozÇe kazÇdy, po prostu
wierzaÎcy, niekoniecznie sÂwieÎty. Cud natomiast jest naruszeniem «porzaÎdku
naturalnego» [...] cud nie jest dany «zwykøemu sÂmiertelnikowi». [...] Cud jest
sÂwieÎtem, rozsÂwietlajaÎcym codziennosÂcÂ, jest odpowiedziaÎ na miøosÂcÂ. [...] NajwazÇniejszym cudem ± najmniej oczywistym ± jest zmartwychwstanie po sÂmierci. To jest bezsprzecznie najwieÎksza burza miøosÂci, wyrywajaÎca sieÎ stamtaÎd, na
wezwanie miøosne, jakie pochodzi staÎdº12.

Ten interesujaÎcy komentarz na temat cudownej interwencji miøosÂci Boga
w zÇycie czøowieka wyraziø nie teolog, ale rosyjski pisarz emigracyjny, wygnany
ze swej ojczyzny.
Bohaterka z powiesÂci Zøoty wzoÂr, Natasza, grzesznica i sÂwieÎta, jak Sonia
Marmieøadowa ze Zbrodni i kary Dostojewskiego, powraca na drogeÎ zÇycia
wyznaczonego przez etykeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ i sztukeÎ. ReligijnosÂcÂ Zajcewa najczeÎsÂciej okresÂlano wszak jako ¹maÎdraÎ i lirycznaÎº, poniewazÇ tymi, niedyskursywnie nazwanymi cechami, wyodreÎbniaøa sieÎ ona sposÂroÂd innych postaw religijnych ± ¹obyczajowejº Szmielowa i ¹heretyckiej, czasem nawet demonicznej
religijnosÂci Riemizowaº13. Aura spokoju i ufnosÂci w opatrznosÂcÂ BozÇaÎ rzeczywisÂcie staøa sieÎ cechaÎ stylu Zajcewa w pisarskiej praktyce, jakaÎ uformowaø on
z dala od modernistycznych poszukiwanÂ duchowych, rosyjskich bogoiskatielej
12
Zob. B. Zajcew, Priepodobnyj Siergij RadoniezÇskij, w: A. Riemizow, B. Zajcew, Proza,
Moskwa 1997, s. 317 [tø. wøasne ± A. W.].
13
G. Struwe, Russkaja litieratura w izgnanii. Opyt istoriczeskogo obzora zarubiezÇnoj litieratury, New York 1956, s. 103.
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(D. MieriezÇkowski), nie ulegajaÎc manieryzmowi symbolistoÂw, autentycznie
idaÎc swaÎ wøasnaÎ drogaÎ twoÂrczaÎ w zgodzie z duchem SÂwieÎtej KsieÎgi.
W najwazÇniejszych dzieøach Zajcewa Biblia i Ewangelia stajaÎ sieÎ gøoÂwnym
intertekstem, jaki modeluje aksjologieÎ sÂwiata przedstawionego. Bohaterka
Zøotego wzoru, Natasza, w widoczny sposoÂb powtarza meÎkeÎ krzyzÇowaÎ Chrystusa, niosaÎc brzemieÎ krzyzÇa, przezÇywajaÎc sÂmiercÂ bliskich, ojca i syna. W poszukiwaniu sÂwieÎtosÂci Natasza jawnogrzesznica niczym biblijna Magdalena wchodzi na drogeÎ odkupienia swych win wobec najblizÇszych, meÎzÇa i syna, przyjmuje
cierpienie z pokoraÎ i oddaniem, tylko bowiem przez krzyzÇ wiedzie w jej przekonaniu droga ku zbawieniu:
¹Lecz krzyzÇ wydaø mi sieÎ lekki. Miaøam uczucie, zÇe chocÂby byø jeszcze cieÎzÇszy,
poÂjdeÎ, uginajaÎc sieÎ pod nim i padajaÎc, ale tak przeciezÇ trzeba. NajwyzÇszy czas,
dawno juzÇ pora, abym wzieÎøa na swe ramiona, zbyt beztroskie, ten krzyzÇº14.

W postaci Nataszy, ktoÂra utraciøa jedyne dziecko, syna AndriuszeÎ, zameÎczonego w wieÎzieniu na èubiance, i ktoÂrej maÎzÇ umiera na tyfus, ujawniajaÎ sieÎ
jeszcze ± za pomocaÎ intertekstualnych odniesienÂ ± inne jej wcielenia, nie tylko
Chrystusa, Magdaleny, ale takzÇe cierpiaÎcej po sÂmierci Syna Bogurodzicy:
¹Jestem po prostu kobietaÎ, udreÎczonaÎ i søabaÎ. Jedynie BoÂg, karzaÎcy, ale i miøosierny [...] WezwaøesÂ do siebie syna mojego, maÎzÇ umiera, i tylko w Twej
mocy jest znoÂw napeønicÂ moje serce krwiaÎº15.

Symbolika Golgoty i ¹najwazÇniejszy znak ± krzyzÇaº dotyczy u Zajcewa nie
tylko indywidualnego losu bohateroÂw, ale wpisuje sieÎ w naznaczonaÎ tragediaÎ
rewolucji historieÎ Rosji, Rosji upostaciowanej w symbolu ukrzyzÇowanego
Chrystusa, ktoÂry to motyw przenika twoÂrczosÂcÂ rosyjskich emigrantoÂw (Riemizow, MieriezÇkowski, Szmielow, Bieøy):
¹Tutaj jest cmentarz odrzuconych, zabitych i zameÎczonych, tutaj konÂczy sieÎ
caøa fabryka èubianki. [...] Tak, oto ona, nasza Golgotaº16.
¹Rosja jest ukarana i musi odkupicÂ swaÎ wineÎ [...] Jej dziecieÎ zabili, pogardzane
rosyjskie dziecieÎ krzyzÇujaÎ jeszcze terazº17.

Badacze zwracajaÎ uwageÎ na motyw przewodni utworu, problem grzechu Rosji, czyli krwawej rewolucji i kary, prowadzaÎcej do odkupienia historycznej winy18.
Chronotop drogi ku Prawdzie Chrystusowej, bez waÎtpienia sygnuje zÇyciowaÎ weÎdroÂwkeÎ bohaterki powiesÂci: ¹po prostu zÇyjeÎ, nioseÎ, co mi przeznaczoneº;
14

B. Zajcew, Zoøotoj uzor, w: tenzÇe, Strannoje putieszestwije, Moskwa 1996, s. 558.
TamzÇe, s. 566.
16
TamzÇe, s. 558.
17
TamzÇe, s. 573.
18
Por. N.M. Szczedrina, Borys Zajcew, w: Litieratura russkogo zarubiezÇja (1920±1990).
Uczebnoje posobije, red. A.I. Smirnowoj, Moskwa 2006, s. 81.
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¹Jakie trudne jest zÇycie, jak cieÎzÇkie jest oczyszczenie, ale to...droga, ideÎ...º19.
Caøe udreÎczone pielgrzymowanie Nataszy prowadzi bycÂ mozÇe ku temu, aby
przybywszy ostatecznie do Rzymu realizowacÂ swe powoøanie sÂpiewaczki, na
rzymskiej Via Appia ucaøowacÂ ¹sÂlad stopy Chrystusowejº.
Podobnie w tetralogii PodroÂzÇ Gleba (Putieszestwije Gleba), utworze epokowym w twoÂrczosÂci pisarza ± praca nad nim trwaøa prawie 20 lat, od 1934 do
1953 roku ± poroÂwnywanym do ZÇycia Arsieniewa Iwana Bunina i Roku PanÂskiego Szmielowa, przejawia sieÎ motyw drogi gøoÂwnego bohatera, Gleba, ku
dojrzaøej duchowo religii i wierze. WeÎdroÂwka bohatera znoÂw naznaczona jest
cierpieniem i brzemieniem krzyzÇa, w ktoÂrego cieniu i sÂwiatøosÂci, tragicznej, ale
i uzdrawiajaÎcej mocy, wszystko sieÎ dzieje. Czøowiek u Zajcewa upada bowiem
pod krzyzÇem, podnosi sieÎ z upadku i zmartwychwstaje ku nowemu zÇyciu i duchowemu pielgrzymowaniu. Apoteoza zÇycia i zÇyciowa peregrynacja bohatera
przebiega pod znakiem ¹Drzewa ZÇyciaº ± tytuø ostatniej czeÎsÂci zajcewskiej
tetralogii (poprzednie ksieÎgi to Zaria, Tiszyna, Junost'). KsieÎga ta powraca
do biblijnego obrazu drzewa poznania dobra i zøa, w interpretacji pisarza przybierajaÎcego postacÂ zwycieÎstwa zÇycia nad sÂmierciaÎ i pokonania zøa oraz tryumfalnego wkroczenia dobra w historieÎ sÂwiata. ¹Drzewo ZÇyciaº ucielesÂnia ponadto znak wybranÂstwa, cierpienie oznacza wszak wyroÂzÇnienie, podobnie jak
wygnanie z ojczyzny milionoÂw Rosjan przeistacza sieÎ nie tylko w cierpienie
ukrzyzÇowania, lecz i ofiareÎ oraz usÂwieÎcenie tego cierpienia.
Dla jednego z bohateroÂw PodroÂzÇy Gleba Giennadija Andriejewicza Ewangelia, mimo izÇ jest starym i zaczytanym egzemplarzem ksiaÎzÇki, stanowi podstawowaÎ ksieÎgeÎ maÎdrosÂci, niezastaÎpione zÂroÂdøo wiedzy o sÂwiecie i istnieniu:
¹Tutaj znajduje sieÎ wszystko. Tylko czytacÂ. I kochacÂ. I dzieciom wpajacÂ, aby jaÎ
czytali i obdarzali szacunkiem. To wszystko. Poza tym nic nie ma, w tej ksiaÎzÇeczce jest wszystko. ZÇycie beÎdzie sieÎ toczycÂ dalej, sÂwiaty beÎdaÎ upadacÂ, beÎdaÎ
powstawacÂ nowe, a my nic nie beÎdziemy z tego rozumiecÂ, ale beÎdziemy zÇycÂ
i kochacÂ, cierpiecÂ i umieracÂ, i meÎczycÂ sieÎ nawzajem, a potem zÇaøowacÂ. A ta oto
(Ewangelia) beÎdzie wciaÎzÇ istniecÂ i wiecznie promieniowacÂº20.

Modelowa sytuacja ewangeliczna, meÎka Chrystusa i Jego sÂmiercÂ na krzyzÇu,
ksztaøtujaÎ religijny sÂwiatopoglaÎd Zajcewa, ktoÂrego horyzont pozostaje zgodny
z wymowaÎ tradycyjnie rozumianego chrzesÂcijanÂstwa, teologii i epistemologicznego aspektu prawosøawia. W artystycznej projekcji pisarza realizuje sieÎ wieÎc
uniwersalna aksjologia chrzesÂcijanÂska z perspektywaÎ odkupienia i Zmartwychwstania wøaÎcznie. SposÂroÂd ewangelicznych prawd najwazÇniejsza jest dla

19

TamzÇe, s. 560±562.
B. Zajcew, Putieszestwije Gleba. Awtobiograficzeskaja tietraøogija. Sobranije soczinienij
w 5 tomach, t. 4, Moskwa 1999 (tu czeÎsÂcÂ: Drzewo zÇycia, s. 571; tø. wøasne ± A.W.).
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niego miøosÂcÂ do sÂwiata, StwoÂrcy, do stworzenia, czøowieka søabego i grzesznego,
zjednoczenie z peøniaÎ BozÇego uniwersum:
¹[...] zegar powoli zaczaÎø bicÂ, ogøaszajaÎc z wysokosÂci Domu BozÇego pokoÂj
i øaskeÎ dla wszystkich dusz, tych wszystkich biednych, zabøaÎkanych i grzesznych, jak tezÇ dla wielkich sÂwieÎtychº21.

MiøosÂcÂ jako warunek i spajajaÎcy element istnienia, chrzesÂcijanÂskiej ontologii, miøosÂcÂ do Boga, z ktoÂrej, w ujeÎciu Zajcewa, wyrasta cud i dobro jako droga
wiodaÎca do Prawdy. Mamy tu niewaÎtpliwie pogøos sofijnej idei i koncepcji
wszechjednosÂci Wøodzimierza Soøowjowa, z ktoÂrego mysÂli Zajcew najwieÎcej
czerpaø, postrzeganie sÂwiata jako zÇywego zjednoczonego istnienia.
Ortodoksyjny stosunek do SÂwieÎtej KsieÎgi znajdujemy takzÇe w emigracyjnej
twoÂrczosÂci Iwana Szmielowa, ktoÂry w powiesÂciach Pielgrzymowanie (Bogomolje) ± 1930, Rok PanÂski (Leto Gospodnie) ± 1934±1944, utworach wspomnieniowych, zanurzonych w nurcie typowym dla literatury emigracyjnej, posøugujaÎc sieÎ, tak zresztaÎ jak i Zajcew, figuraÎ narratora dziecka, przywoøuje sÂwiat
Rosji przedrewolucyjnej z jej narodowymi obyczajami i praktykami religijnymi,
usytuowanymi w prawosøawnym kalendarzu liturgicznym. Szmielow byø na tyle
wazÇnym pisarzem emigracji, zÇe za wczesÂniejszaÎ szeroko znanaÎ w Europie apokaliptycznaÎ powiesÂcÂ SøonÂce martwych (1923), jaka przedstawiaøa w poruszajaÎcej
formie opis gøodu z czasu ¹czerwonego terroruº na Krymie, Tomasz Mann
zaproponowaø jego kandydatureÎ do literackiej Nagrody Nobla22. Internalizowanie w strukturze utworoÂw wspomnieniowych problematyki religijno-biblijnej odbywa sieÎ u Szmielowa nie tylko dzieÎki bezposÂrednim nawiaÎzaniom do
tekstu Biblii, cytatom i zapozÇyczeniom (wmontowanie w tekst powiesÂci piesÂni
cerkiewnych, modlitw, fragmentoÂw zÇywotoÂw i oczywisÂcie Pisma SÂwieÎtego).
O wiele istotniejsze wydaje sieÎ jednak sieÎganie po modelowe sytuacje, posøugiwanie sieÎ archetypowymi znaczeniami Pisma SÂwieÎtego. Podobnie jak u Zajcewa takaÎ funkcjeÎ archetypicznaÎ speøniaøa matryca ziemskiego pielgrzymowania czøowieka, nasÂladujaÎcego drogeÎ ChrystusowaÎ, tak u Szmielowa jest to wykorzystywanie zÂroÂdøa biblijnego jako generowania tekstoÂw z historii sÂwieÎtej
jako przypowiesÂci, budujaÎcych opowiesÂci, przekazywanych przez dziecieÎcego
narratora, siedmioletniego WanieÎ. Wszystkie fundamentalne zdarzenia historii
sÂwieÎtej, utrwalonej w nowotestamentalnej relacji ± narodziny Chrystusa, Jego
zÇycie i nauczanie, a potem meÎka, ukrzyzÇowanie, zmartwychwstanie ± skøadajaÎ
sieÎ na chrzesÂcijanÂski kodeks etyczny i kresÂlaÎ sakralne uniwersum sÂwiata powiesÂci. IstniejaÎ one w utworze jako przeformuøowane za pomocaÎ wyobrazÂni
chøopca, obdarzone saÎ atrybutami uproszczenia, figuralizacji pojeÎcÂ sakralnych
21

B. Zajcew, Driewo zÇyzni, s. 498 [tø. wøasne ± A.W.].
Zob. T.W. Marczenko, Iwan Szmielow, w: Litieraturnaja encykøopiedija russkogo zarubiezÇja. 1918±1940. Pisatieli russkogo zarubiezÇja, Moskwa 1997, s. 455.
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i abstrakcyjnych. Dotyczy to np. aspektu trynitarnego w percepcji narratora,
ktoÂry przekazuje swe dziecieÎce wyobrazÇenie dogmatu TroÂjcy SÂwieÎtej, rekonstruuje jaÎ jako wiezÇeÎ cerkwi w klasztorze sÂw. Sergiusza RadonezÇskiego pod
MoskwaÎ23, dokaÎd pielgrzymuje. Percepcja narratora-dziecka jest ± rzecz jasna
± wysublimowana dzieÎki oglaÎdowi sÂwiata takzÇe przez narratora dorosøego.
UzÇycie typowego dla wspomnienÂ praesens historicum powoøuje w powiesÂci
do zÇycia dawne wydarzenia i stwarza pozornosÂcÂ dziania sieÎ historii teraz. Zintensyfikowany jest tutaj proces dziecieÎcego przezÇywania, pozorna naiwnosÂcÂ
i prostota odbioru zdarzenÂ. Zmysøowe wskrzeszenie (doksalne) daje wiedzeÎ
o sÂwiecie, w jakim oddziaøuje wciaÎzÇ sÂwieÎta historia.
Biblijne opowiesÂci, np. o Samarytance (por. J 4,1±26) czy Chrystusie uzdrawiajaÎcym sÂlepca (por. J 9,1±14), przekazywane chøopcu przez jego mentora,
Gorkina, wyrazisÂcie stylizowanego na postacÂ sÂwieÎtego z ikony24, jawiaÎ sieÎ jako
opowiadanie o charakterze metanarracji, nadrzeÎdnej i najwazÇniejszej epickiej
opowiesÂci o Bogu. W powiesÂci Rok PanÂski pisarz przyblizÇa obrzeÎdowosÂcÂ prawosøawnego kalendarza liturgicznego, sÂwieÎta chrzesÂcijanÂskie obchodzone
przez rodzineÎ narratora, m.in. Wielki Post, Wielkanoc, Wielki TydzienÂ MeÎki
PanÂskiej (Strasnaja siedmica), sÂwieÎto PodwyzÇszenia KrzyzÇa. Tym samym ujawnia sieÎ tutaj wizja obrzeÎdowosÂci ludowo-religijnej (prawosøawie obrzeÎdowe), co
nieraz stanowi zarzut pod adresem pisarza, izÇ nie wgøeÎbia sieÎ w istoteÎ teologii
prawosøawnej, a poprzestaje jedynie na powierzchniowej warstwie religii25.
Jednak taki sposoÂb prezentacji jak najpeøniej wyrazÇa sakralnaÎ aksjologieÎ
Szmielowa, ktoÂry ukazuje etykeÎ ewangelicznaÎ; obrazuje tak wazÇnaÎ dla prawosøawnych ideeÎ soborowosÂci, czyli powszechnosÂci, widocznaÎ we wspoÂlnotowym
przezÇywaniu sacrum, wspoÂøuczestnictwie w sytuacjach granicznych zaroÂwno
zÇycia, jak i sÂmierci. TotezÇ na tym wøasÂnie polega estetyka pisarza, by wskrzesicÂ
w zrekonstruowanej wizji braterskaÎ radosÂcÂ blizÂnich (rosyjska idea bratstwa),
jakaÎ przezÇywajaÎ oni przy okazji roÂzÇnych sÂwiaÎt cerkiewnych (czeÎsÂcÂ zatytuøowana
RadosÂcÂ), oraz smutek i rozpacz, dosÂwiadczane przez wspoÂlnoteÎ eschatologicznaÎ, w tragicznych momentach zÇycia, choroby i sÂmierci (czeÎsÂcÂ Smutek).
Teologia I. Szmielowa, zobrazowana w wariancie obrzeÎdowym i obyczajowym, jest oczywisÂcie apofatyczna, tak jak u wielu pisarzy rosyjskich, a w powiesÂci
najpeøniej uosabia jaÎ ojciec gøoÂwnego bohatera, przekazujaÎcy ewangelicznaÎ prawdeÎ, izÇ nieznane saÎ sÂciezÇki Pana i jego wyroki. ZblizÇa sieÎ tym samym do idei teologii
prawosøawnej, gdzie ± jak pisaø teolog Paul Evdokimov ± ¹czøowiek nic nie mozÇe
o Bogu powiedziecÂ, ale juzÇ wie o Jego bliskosÂci, ktoÂra go otacza caøkowicieº26.
23

s. 627.

24

s. 71.
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I. Szmielow, Bogomolje, w: Soønce miortwych. Leto Gospodnie. Bogomolje, Moskwa 2007,
Por. W.W. Kompaniejec, Iwan Szmielow, w: Litieratura russkogo zarubiezÇja (1920±1990)...,
Por. G. Struwe, Russkaja liiteratura w izgnanii, s. 256.
P. Evdokimov, Prawosøawie, tø. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 400.
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ChrzesÂcijanÂska pokora, Chrystusowe przyjeÎcie cierpienia i wyrokoÂw opatrznosÂci,
zgoda na przeznaczony kazÇdemu los, amor fati ± takaÎ naukeÎ wpajajaÎ chøopcu
i Gorkin i ojciec. JednoczesÂnie podkresÂlajaÎ oni zasadeÎ miøosÂci, jaka peøni kluczowaÎ
roleÎ w poznaniu sÂwiata i czøowieka. ¹Wszelkie poznanie jest przepojone miøosÂciaÎ,
tajemniczaÎ intuicjaÎ wyposazÇonaÎ w poznawcze wøasÂciwosÂci charyzmatami Ducha.
MysÂlecÂ o Bogu i kochacÂ jest jednym i tym samym faktem mistycznego zjednoczeniaº, pisaø P. Evdokimov27.
Zasada dogmatycznej miøosÂci organizuje przestrzenÂ powiesÂciowej dylogii
I. Szmielowa Drogi niebianÂskie (Puti niebiesnyje) ± 1935±1947, ¹powiesÂci duchowej', ktoÂrej bohaterzy, jak zwykle pokazani w perspektywie usÂwieÎcenia
czøowieka, majaÎ otwartaÎ drogeÎ daÎzÇenia ku deifikacji, a przy tym doznania peøni
zÇycia, jego grzesznych pokus, tajemnicy i sensu, dzieÎki wszechogarniajaÎcej miøosÂci do Boga i sÂwiata. Antropologia, jakaÎ ukazuje Szmielow w swym niewaÎtpliwie religijnie nacechowanym pisarstwie, oparta jest na etycznym wymiarze
Ewangelii.
Aleksy Riemizow sposÂroÂd tej ¹troÂjcy pisarzyº jest najbardziej kontrowersyjny, jesÂli chodzi o biblijne inspiracje i miejsce, jakie zajmuje w przestrzeni
mieÎdzy ortodoksyjnym i parafrazujaÎcym traktowaniem religii i wiary. TwoÂrca
niewaÎtpliwie bardzo silnie zwiaÎzany byø z religiaÎ prawosøawnaÎ, byø chrzesÂcijaninem. JuzÇ przebywajaÎc na emigracji, wyznaø:
¹MysÂleÎ, zÇe czøowiekowi podarowane saÎ marne siøy. Jak ma sieÎ zachowacÂ
w nieszczeÎsÂciu? I tutaj jedyne, co go ogrzeje, podzÂwignie lub uraduje, to
cerkiew. Historia pokazaøa, jakaÎzÇ moc posiada cerkiewº28.

TwoÂrczosÂcÂ Riemizowa ksztaøtowaøa sieÎ pod wpøywem teologii prawosøawia
zaroÂwno w Rosji, jak i w ParyzÇu. W swej prozie, szczegoÂlnie okresu przedemigracyjnego, bardzo czeÎsto pisarz uciekaø sieÎ jednak do zabiegoÂw gry, mistyfikacji
i literackiej maski, co deformowaøo niejednokrotnie wymoweÎ religijnaÎ jego
utworoÂw. Byø w literaturze rosyjskiej chyba jednym z najbardziej znanych stylizatoroÂw, adaptatoroÂw, ktoÂry reinterpretowaø materiaø apokryficzny, ludowy
i biblijny, adaptowaø literatureÎ hagiograficznaÎ, nierzadko zwracaø sieÎ ku apokryfom i wierzeniom gnostyckim. Pozostawiø po sobie zbiory parafrazowanych
opowiesÂci, wsÂroÂd nich: Leimonarium, Paralipomenon, Gwiazda wszystkie
gwiazdy przewyzÇszajaÎca ± Stella Maria Maris, ZwienigroÂd przesøawny, PrzypowiesÂci Mikoøaja CudotwoÂrcy, Trawa murawa. Wczesny Riemizow jako hermeneuta tekstu Pisma SÂwieÎtego bardzo czeÎsto nawiaÎzywaø w swych utworach
do tradycyjnych ewangelicznych motywoÂw, postaci, posøugiwaø sieÎ biblijnym
przytoczeniami. W jednej z pierwszych powiesÂci, Siostry krzyzÇowe, pojawiaøo
sieÎ na przykøad wiele elementoÂw ewangelicznego paradygmatu cierpienia i meÎ27
28

TamzÇe, s. 413.
N. Kodrianskaja, Aleksiej Riemizow, ParyzÇ 1959, s. 84 [tø. wøasne ± A. W.].
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ki Chrystusowej doznawanej przez siedem kobiet29, a w poemacie Judasz,
zostaø ukazany, podobnie jak w opowiadaniu Judasz Iszkariot Leonida Andriejewa, obraz Judasza i jego czysto ludzka etyka zdrady30. Dla Judasza, w wariancie Riemizowa, Chrystus byø czøowiekiem o sÂmiertelnym, podlegajaÎcym
destrukcji ciele, sam autor poematu nie kwestionowaø jednak boskosÂci Syna
BozÇego. W recepcji motywoÂw ewangelicznych Riemizow posøugiwaø sieÎ nie
tylko parafrazaÎ, czyli przeroÂbkaÎ tekstu wzorcowego, ale czasem posuwaø sieÎ
roÂwniezÇ do trawestacji, a nawet dyskredytacji znaczenÂ biblijnych, jak w Siostrach krzyzÇowych, gdzie scena Apokalipsy napeøniøa sieÎ skarnawalizowanaÎ
semantykaÎ, czy w powiesÂci Zegar, ukazujaÎcej strawestowany obraz apokalipsy,
saÎdu ostatecznego i zmartwychwstania31. Pisarz wielokrotnie na fundamencie
sensu biblijnego nadbudowywaø znaczenia groteskowe i nie stroniø od sÂrodkoÂw
epatowania konwencjonalnego gustu czytelnika obrazami wydawaøoby sieÎ niestosownymi. Wnikliwa analiza tekstu pozwala jednak dojrzecÂ za tymi obrazami
± ktoÂre najczeÎsÂciej saÎ snem bohatera, halucynacjaÎ i omamem ± mysÂl chrystologicznaÎ, obraz cierpiaÎcego za ludzkie grzechy, ukrzyzÇowanego Chrystusa, ktoÂry zøozÇyø ofiareÎ z siebie (powiesÂci Staw, Zegar, PøaczaÎcy padoÂø). OgoÂlna chrzesÂcijanÂska wymowa etyczna nie podlega u pisarza desemantyzacji, pomimo jego
wielorakich zabiegoÂw stylistycznych i eksperymentoÂw formalnych.
Emigracyjna proza pogøeÎbiøa parafrazujaÎcaÎ relacjeÎ Riemizowa do Pisma
SÂwieÎtego. Jakkolwiek pisarz jeszcze bardziej eksperymentowaø z formaÎ, to
teologiczne prawosøawne idee: miøosierdzia i przebaczenia dla najwieÎkszego
nawet grzesznika, temat unizÇenia czøowieka skazanego na cierpienie, tak jak
kenotyczny Chrystus, uobecnianie takich motywoÂw, popularnych w teologii
prawosøawnej, jak ¹energie BozÇeº, idea BogoczøowieczenÂstwa, miøosÂcÂ blizÂniego
(powiesÂcÂ PøaczaÎcy padoÂø ± 1914±1918) wciaÎzÇ istniejaÎ w jego refleksji. W kronice
RusÂ wichrem niesiona (1927), ktoÂra ma formeÎ spowiedzi-modlitwy32, pisarz
odzwierciedliø rewolucyjnaÎ MoskweÎ i Petersburg i nasyciø utwoÂr odwoøaniami
do sfery religijnej, fragmentami zÇywotoÂw, opisem nabozÇenÂstw w cerkwi, zaakcentowaø swoÂj indywidualny kult Bogurodzicy33.
29

A, Riemizow, Siostry krzyzÇowe, tø. A. Pomorski, Warszawa 1985.
TenzÇe, Juda, w: Czortow øog i poøunoszcznoje søonce. Rasskazy i poemy, S.-Pietierburg
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Zob. A. WozÂniak, Tekst biblijny w twoÂrczosÂci symbolistoÂw rosyjskich. Na przykøadzie
Aleksego Riemizowa, w: Biblia w folklorze i literaturze narodoÂw wschodniosøowianÂskich, s. 285±
292.
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Michaiø Buøhakow reprezentuje roÂwniezÇ drugi typ odniesienia do Biblii,
parafrazujaÎcy, czyli de facto taki, ktoÂry sprawia najwieÎcej køopotoÂw w ustaleniu,
czy jest tylko artystycznaÎ emanacjaÎ, czy tezÇ zawiera pewne pierwiastki czystej
sakralnosÂci. Poddany w sowieckiej Rosji szykanom i represjom ze strony wøadz,
pisarz, ktoÂry nigdy ze ZwiaÎzku Radzieckiego nie wyjechaø, mimo staranÂ,
w swym epokowym dziele Mistrz i Maøgorzata (1928±1940) przedstawiø paralelnaÎ historieÎ Jerozolimy czasoÂw Chrystusa i Moskwy lat 30. XX wieku, opanowanej przez siøeÎ nieczystaÎ. ZøozÇonosÂcÂ problematyki filozoficzno-etycznej,
jaka wyøania sieÎ spod groteskowej formy relacji o Moskwie i minorowej opowiesÂci o zdarzeniach w Jeruszalaimie sprzed 2000 lat, pozwala uznacÂ dzieøo,
opus vitae Buøhakowa, za powiesÂcÂ o niekonÂczaÎcej sieÎ interpretacji. PrzypomneÎ
wieÎc tylko, zÇe autor poruszyø tutaj m.in. problematykeÎ twoÂrczosÂci i losu pisarza
w sytuacji zniewolenia, zamiesÂciø gøeÎbokie rozwazÇania na temat miøosÂci i miøosierdzia, wolnosÂci i wiernosÂci, ktoÂra kruszy granice czasoÂw. UzÇyty w utworze
chwyt ¹powiesÂci w powiesÂciº, tworzonej przez Mistrza opowiesÂci o Jeszua Ha-Nocri, weÎdrownym filozofie dawnego wieku, kazÇe postawicÂ pytanie, na ile
autentyczna wymowa chrzesÂcijanÂstwa i wertykalny horyzont religii byøy dla
Buøhakowa inspirujaÎce? Trzecia zÇona Buøhakowa, Jelena Buøhakowa wprawdzie moÂwiøa, zÇe byø wierzaÎcy, chociazÇ nie tak ¹jak ludzie Cerkwiº, ale ± podkresÂlajaÎ badacze ± nie pochowaøa meÎzÇa wedøug prawosøawnego rytuaøu religijnego i nie postawiøa na jego grobie krzyzÇa, tylko kamienÂ ¹GolgoteÎº, zdjeÎtaÎ
z mogiøy Gogola, jego ulubionego pisarza34.
Obraz Jeszua Ha-Nocri stanowi literackaÎ wersjeÎ biblijnego Jezusa, a ich
zwiaÎzek jest umowny. RoÂzÇnicujaÎce obie postacie szczegoÂøy, czy wreÎcz istotne
odmiennosÂci prowokujaÎ do spojrzenia na bohatera utworu jako na zupeønie
innaÎ osobeÎ nizÇ Jezus ukazany w biblijnych kanonicznych opisach. Jeszua nawet
staje sieÎ kimsÂ w rodzaju bardzo odlegøego odpowiednika Jezusa Chrystusa,
mglistym wyobrazÇeniem pierwowzoru, nie wjezÇdzÇa na przykøad na osioøku do
Jeruszalaim, lecz przychodzi donÂ pieszo jako nikomu nieznany filozof w towarzystwie jedynie Mateusza Lewity, i nikt go nie wita35. Buøhakow zastosowaø
tutaj jednakzÇe taki ciekawy chwyt, zÇe kanoniczna i ewangeliczna wersja obrazu
wjazdu Jezusa do Jerozolimy na osioøku brzmi w ustach Piøata, ktoÂry powtarza
oskarzÇenia Jeszui o oszustwo i podburzanie ludu. A zatem poprzez opowiesÂcÂ
zreinterpertowanaÎ przeziera w utworze, mimo wszystko, kod biblijny (por.
wjazd Jezusa do Jerozolimy: Mt 21,7±10, Mk 11,4±11, J 12,12±14, èk 19,33±
38). Scena: Jeszua przed Poncjuszem Piøatem (por. Mt 27,11±14, Mk 15,1±5)
przedstawia zwyczajnego, pozbawionego cielesnej urody czøowieka, pobitego
podczas przesøuchania, ktoÂry stopniowo zaczyna intrygowacÂ swaÎ filozofiaÎ dobra i prawdy meÎczonego przez boÂl gøowy prefekta rzymskiego. Bardziej nizÇ
34
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Jeszua, jak saÎdzeÎ, interesuje autora jednak Piøat, ktoÂry zmienia swoÂj poczaÎtkowy wyrok wygnania Jeszui do Cezarei Stratonowej na kareÎ sÂmierci i tym samym zatwierdza wyrok Sanhedrynu (por. Jezus przed Sanhedrynem Mk 14,58±
60, Mt 26,61±64).
O co wieÎc chodziøo pisarzowi w tej literackiej kreacji obrazu Jeszui, w jego
¹fantazji twoÂrczejº, jak okresÂliøa powiesÂcÂ A. RazÂny? Wydawaøoby sieÎ, zÇe nie
ma sensu poszukiwacÂ powiaÎzanÂ postaci ze zÂroÂdøem kanonicznych ewangelii,
poniewazÇ pisarz korzystaø z zupeønie innego materiaøu, mianowicie z prac historycznych na temat postaci Jezusa, zwøaszcza Artura Drewsa Mit Chrystusa,
przeøozÇonej na rosyjski w 1924 roku, angielskiego biskupa Frederika W. Farrara ZÇycie Jezusa Chrystusa (1878), ZÇywotu Jezusa Ernesta Renana. Ponadto
obok naukowych zÂroÂdeø czerpaø roÂwniezÇ z literackich opracowanÂ na ten temat,
szczegoÂlnie mocno inspirowaø sieÎ sztukaÎ Siergieja Czewkina Jeszua Hanocri.
Bezstronne wyjasÂnienie prawdy (1922), pracaÎ Dmitrija MieriezÇkowskiego Jezus
nieznany (Belgrad 1932), ktoÂre wpøyneÎøy na wizjeÎ Jeszui ± czøowieka w recepcji
Buøhakowa36. Trzeba przypomniecÂ, zÇe zaroÂwno Buøhakow, jak i MierezÇkowski
podjeÎli temat biblijny i przedøozÇyli wøasne odczytanie Jezusa w opozycji do
wulgarnie upowszechnianej w ZSRR teorii o legendarnosÂci Jezusa i mitologicznej teorii na temat genezy chrzesÂcijanÂstwa37.
W bogatej bibliografii prac zÂroÂdøowych pisarza znalazøy sieÎ takzÇe te, ktoÂre
przyblizÇaøy postacÂ Piøata, a wieÎc szczegoÂlnie apokryficzna Ewangelia Nikodema, Apokryficzne opowiesÂci o postaciach i wydarzeniach Nowego Testamentu
Iwana Porfirjewa (1890), roÂzÇne legendy o sÂmierci Piøata, praca niemieckiego
religioznawcy G.A. MuÈllera Poncjusz Piøat, piaÎty prokurator Judei i seÎdzia
Jezusa z Nazaretu, jak tezÇ powiesÂcÂ Anatola France'a Prokurator Judei
(1891)38. CaøaÎ wreszcie demonologicznaÎ i wierzeniowo-magicznaÎ wiedzeÎ na
temat diabøa autor zapozÇyczyø z rosyjskich prac Michaiøa Orøowa Dzieje kontaktoÂw i czøowieka z diabøem (1904), Aleksandra Amfiteatrowa Diabeø w zÇyciu
codziennym, legendzie i literaturze sÂredniowiecznej (1911)39, oraz ze Søownika
Brockhauza i Efrona. To zaiste bogaty wykaz materiaøoÂw zÂroÂdøowych wykorzystanych przez pisarza w powiesÂci, i tak jeszcze przywoøany tutaj nie w peøni.
Wersja historii Jeszui ± Jezusa, jakaÎ przedstawiø Buøahakow w swym epokowym dziele, jest raczej apokryficzna nizÇ zgodna z kanonem chrzesÂcijanÂskim40.
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Kim jest Jeszua Buøhakowa? Miaø 27 lat, weÎdrowaø i gøosiø swaÎ naukeÎ dobra
i prawdy, nie byø urodziwy, w odroÂzÇnieniu od pieÎknego møodzienÂca Judy z Kiriatu. Przed piaÎtym prokuratorem Judei, Piøatem, Jeszua pojawiø sieÎ tak:
¹Czøowiek ten byø odziany w stary i rozdarty, niebieski chiton. Na gøowie miaø
biaøy zawoÂj przewiaÎzany wokoÂø rzemykiem, reÎce zwiaÎzano mu z tyøu. Pod jego
lewym okiem widniaø wielki siniak, w kaÎciku ust miaø zdartaÎ skoÂreÎ i zaschnieÎtaÎ
krew. Patrzyø na prokuratora z leÎkliwaÎ ciekawosÂciaÎº41.

Jeszua urzekø Piøata swym duchowym pieÎknem. A jaki jest Poncjusz Piøat?
U Buøhakowa zobrazowany zostaø jako wøadczy czøowiek, ubrany w biaøy
pøaszcz z czerwonym podbiciem. Samotny (postacÂ zÇony, Klaudii Proculi, pojawiøa sieÎ we wczesnej redakcji powiesÂci), ktoÂrego jedynym wiernym przyjacielem byø pies. Do konÂca, ukazujaÎc sieÎ w ksieÎzÇycowej posÂwiacie wraz ze swym
psem, Piøat rozpamieÎtywaø w swym chorym sumieniu wyrok wydany na biednego weÎdrowca przed 2000 lat. Jak ustalili badacze, obraz literacki Piøata u Buøhakowa jest bardziej szlachetny nizÇ jego ewangeliczny pierwowzoÂr42.
Polscy badacze wysuneÎli tezeÎ, zÇe w swej gøoÂwnej ksieÎdze Buøhakow przedstawiø chrzesÂcijanÂstwo bez Chrystusa43 i ¹sekularyzowanaÎ ewangelieÎº, sÂwiadomie odsteÎpujaÎcaÎ od kategorii sÂcisÂle religijnych44. Andrzej Drawicz ujrzaø
w obrazach biblijnych powiesÂci Buøhakowa ¹znizÇenie sacrumº45. Problem Mistrza i Maøgorzaty staøby sieÎ bardziej koherentny, jesÂliby w ogoÂle odrzuciøo sieÎ
rozwazÇania na temat religijnosÂci tego arcydzieøa, ktoÂre miaøo przeciezÇ od samego poczaÎtku jego powstawania zupeønie inne nastawienie estetyczne i filozoficzny status. Pisarz chciaø bowiem zgøeÎbicÂ problem uwarunkowanÂ sztuki, jej
zalezÇnosÂci od wielorakich presji rzeczywistosÂci. ProjektujaÎc i przetwarzajaÎc
wøasne dosÂwiadczenia, zobrazowaø dramat artysty, Mistrza i geniusza w relacjach z taÎ skomplikowanaÎ realnosÂciaÎ, zawsze ± zgodnie z romantycznymi intuicjami ± artysty niezrozumiaøego i samotnego, zawsze organicznie pokonanego przez wøadzeÎ, ale przeciezÇ ostatecznie tryumfujaÎcego. Chrystus czøowiek
(u Buøhakowa Chrystus nie zmartwychwstaje), filozof i osobowosÂcÂ niebywaøa,
byø dla Buøhakowa niejako fascynujaÎcym upostaciowaniem tych zøozÇonych
uzalezÇnienÂ. W kreacji estetycznej pisarza (czy fantastycznej, jak moÂwiaÎ niektoÂrzy badacze) Jezus zostaø pozbawiony swego boskiego statusu. Ale Buøhakow napisaø przeciezÇ dzieøo o Jeszui. Poszukiwanie systemoÂw wartosÂci poza
etykaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, w kreÎgu aksjologii niereligijnej, sÂwieckiej, wcale nie oznacza u Buøhakowa, zÇe wartosÂci te stajaÎ sieÎ sprzeczne, wreÎcz przeciwnie, saÎ
41
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analogiczne46, pokazujaÎ jakby inny sposoÂb dojsÂcia do zbiezÇnych konstatacji.
Czy brak mistyki i metafizyki chrzesÂcijanÂskiej, dominacja fantastyki oznacza
jednak nieobecnosÂcÂ transcendencji w ogoÂle w dziele Buøhakowa?
Wybrane przykøady pisarzy XX wieku to jedynie niewielki wycinek ogromnej literatury rosyjskiej zwroÂconej w stroneÎ sacrum i SÂwieÎtej KsieÎgi. ProÂba
zarysowania ich artystycznego kontaktu z BibliaÎ takzÇe okazuje sieÎ daleko niepeønym sÂwiadectwem wszelkich mozÇliwosÂci odczytania, a zarazem modyfikowania materiaøu religijnego.
The Bible in Russian Literature. From Orthodoxy to Paraphrase
Summary
The main issues of this article are various references of Russian writers to the
Bible that has a huge meaning and status in Russian culture. Such writers as representatives of ¹first waveº of emigration Boris Zaitsev, Ivan Shmelov, Aleksei Remizov, they use biblical material in orthodox, canonical way, what means that they
do not change intention of the source. As well they paraphrase the Bible what means
that they interpret and change semantical meaning of source. To the first group of
writers belong Zaitsev (The Travel of Gleb) and Shmelov (The Year of Our Lord).
To the second group belongs Remizov, who uses various techniques to transform the
canonical text (Sisters of the Cross). Remizov, however, does not change the Christian meaning of text even when he modifies the text itself. Another writer, who was
mentioned in the article, is Mikhail Bulhakov. He as well uses method of paraphrase
in the biblical text. On account of lack of metaphysical horizon as well as not religious meaning of the work The Master and Margarita, the writer illustrates humanistic and cultural reception of the Bible, her apocryphal version.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, ortodoksja, metafizyka, parafraza, pisarze XX wieku (Zajcew, Szmielow, Riemizow, Buøhakow)
K e y w o r d s: Bible, orthodoxy, metaphysic, paraphrase, writers of 20th (Zaitsev, Shmelov, Remizov, Bulhakov)
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