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BIBLIA LUTRA.
BIBLIA W LITERATURZE NIEMIECKOJEÎZYCZNEJ

SposÂroÂd wszystkich dzieø literatury sÂwiatowej najwieÎkszy wpøyw na literatureÎ niemieckojeÎzycznaÎ wszystkich epok wywarøa Biblia. Jest ona ± moÂwiaÎc za
Wilhelmem GoÈssmannem ± najbardziej wyczerpanym zÂroÂdøem inspiracji1 i najwazÇniejszym wzorcem literackim, nie tylko dla autoroÂw tworzaÎcych literatureÎ
duchownaÎ czy religijnaÎ. Trudno odnotowacÂ pisarza, ktoÂry nie stworzyø chocÂby
jednego utworu, ktoÂry cechujaÎ ± czy to na pøaszczyzÂnie tresÂciowej czy tezÇ jeÎzykowo-formalnej ± powiaÎzania intertekstualne z Pismem SÂwieÎtym. NiezalezÇnie
od sÂwiatopoglaÎdu i wyznania wszyscy znaczaÎcy pisarze niemieccy, poczaÎwszy
od pierwszej tworzaÎcej w jeÎzyku niemieckim autorki Frau Ava po wspoÂøczesnych, powojennych ateistycznych pisarzy, jak Bertold Brecht, czy nihilistycznopostmodernistycznych autoroÂw, jak Thomas Bernhard, posiadajaÎ mniej lub
bardziej ugruntowanaÎ znajomosÂcÂ Biblii2. Wobec tak szerokiego spektrum nie
sposoÂb w ramach niniejszego artykuøu nakresÂlicÂ wszystkich koneksji mieÎdzy
BibliaÎ a literaturaÎ niemieckaÎ, dotyczaÎcych tematoÂw, motywoÂw, postaci. MozÇna
jedynie w ramach chronologicznego zarysu nasÂwietlicÂ gøoÂwne tendencje i wskazacÂ na zmiany paradygmatoÂw, momentoÂw przeøomowych recepcji Biblii w poszczegoÂlnych epokach historyczno-literackich.
W zÇadnej innej epoce literatury niemieckiej sacra scriptura (lat.), biblia,
bibel (mhd.) nie byøa parafrazowana tak intensywnie jak w sÂredniowieczu.
Prawie caøa literatura tej epoki jest nasycona cytatami, aluzjami i reminiscencjami tekstoÂw Pisma SÂwieÎtego. JuzÇ w jego pierwszej fazie, we wczesnym sÂred1

W. GoÈssmann, Die Bibel als Buch der Weltliteratur, w: Welch ein Buch! Die Bibel als Weltliteratur, Stuttgart 1991, s. 10.
2
Zob. Die Bibel in den Worten der Dichter, red. Bertram Kircher, Freiburg±Basel±Wien 2005,
s. 3; B. Lermen, ¹Ich begann die Geschichten der Bibel zu lesen: Ein Riû; und der Abgrund Mensch
klaffte aufº. Rezeptionsformen der Bibel, w: Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur des 20.
Jahrhunderts, red. H. Schmidinger, t. 1: Formen und Motive, s. 49; M. KøanÂska, Die Transfigurationstechnik im Kontext der BezuÈge zwischen Bibel und Literatur (mit einigen Beispielen aus der dt.
Literatur des 20. Jh.s), w: Der Heiligen Schrift auf der Spur. BeitraÈge zur biblischen IntertextualitaÈt
in der Literatur, red. M. KøanÂska, J. Kita-Huber, P. Zarychta, KrakoÂw 2009, s. 39.
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niowieczu (800±1170), powstaøa bogata kroÂtka i duzÇa epika biblijna o roÂzÇnorodnych formach i typach tekstoÂw. Spektrum form literackich sieÎga tu od regularnych tøumaczenÂ poprzez kaznodziejskaÎ prozeÎ egzegetycznaÎ azÇ po epikeÎ biblijnaÎ, nie wspominajaÎc o innych gatunkach literackich, jak legendy, zÇywoty sÂwieÎtych czy kazania rymowane3. SposÂroÂd najstarszych powstaøych w VIII i IX
wieku utworoÂw literackich wywodzaÎcych sieÎ z Biblii nalezÇy wymienicÂ fragmentarycznie przekazanaÎ starowysokoniemieckaÎ wersjeÎ harmonii ewangelii Diatessaron syryjskiego autora Tatiana Der Altdeutsche Tatian i komentowany
przekøad PsalmoÂw oraz PiesÂni nad PiesÂniami benedyktynÂskiego zakonnika
Notkera Labeo z klasztoru Sankt Gallen. Mniejsze utwory tego typu to poetyckie przeksztaøcenie aktu stworzenia sÂwiata w Wessobrunner SchoÈpfungsgebet i konÂca sÂwiata w Muspilli oraz anonimowe czeÎsÂciowo zachowane tøumaczenia Ewangelii wedøug sÂw. Mateusza z klasztoru w Monsee z 748 roku, zwane
Monsee-Wiener-Fragmente lub Wien-MuÈnchener-Evangelien-Fragmente.
DuzÇaÎ epikeÎ biblijnaÎ wczesnego sÂredniowiecza reprezentujaÎ rymowane poetyckie parafrazy, jak anonimowo i fragmentarycznie przekazana AltsaÈchsische
Genesis (ok. 850), utrzymany w konwencji germanÂskiego eposu Heliand (ok.
840) i bogato komentowana harmonia Ewangelii Liber evangeliorum Otfrida
z Weiûenburga (ok. 870). Autorzy dwoÂch ostatnich utworoÂw za pomocaÎ roÂzÇnych sÂrodkoÂw stylistyczno-retorycznych ± pierwszy przedstawiajaÎc wydarzenia
biblijne z germanÂsko-heroicznej perspektywy, drugi stosujaÎc metodeÎ moralnej
egzegezy ± dokonujaÎ przekøadu najwazÇniejszego rozdziaøu historii zbawienia,
tzn. zÇycia, sÂmierci i zmartwychwstania Jezusa, na jeÎzyk starosaski, podtrzymujaÎc w ten sposoÂb tradycjeÎ poÂzÂno starozÇytnej øacinÂskiej epiki biblijnej w jeÎzyku
narodowym. Wszystkie teksty majaÎ na celu teologicznaÎ i duszpasterskaÎ parenezeÎ osoÂb sÂwieckich lub duchownych.
LiterackaÎ koniunktureÎ tresÂci biblijne przezÇywajaÎ w XI i XII wieku, kiedy to
na gruncie reform zainicjowanych przez klasztory benedyktynoÂw z Cluny, Hirz
i Hersau powstaje poezja kluniacka. ReligijnaÎ litteÂrature engageÂe, dyktowanaÎ
ascetycznym zapaøem, mozÇna podzielicÂ tematycznie na kilka spokrewnionych
ze sobaÎ grup: utwory czerpiaÎce waÎtki zaroÂwno ze Starego, jak tezÇ Nowego
Testamentu (MittelfraÈnkische Reimbibel), utwory opisujaÎce epizody ze Starego
3
PrzeglaÎd epiki biblijnej proponujaÎ: A. Masser, Bibel- und Legendenepik des deutschen Mittelalters, Berlin 1976; D. Kartschoke, Bibeldichtung. Studien zur Geschichte der epischen Bibelparaphrase von Iuvencus bis Otfried von Weiûenburg, MuÈnchen 1975; D. Kartschoke, Altdeutsche
Bibeldichtung, Stuttgart 1975; M. Wehrli, Sacra Poesis. Bibelepik als europaÈische Tradition, w:
Formen mittelalterlicher ErzaÈhlung. AufsaÈtze, ZuÈrich 1969, s. 51±71; M. GoÂrecka, Poetische Transponierung der Heilsgeschichte in der deutschen Bibelepik des FruÈhmittelalters, w: Der Heiligen
Schrift auf der Spur, s. 135±146; H. Rupp, Die religioÈsen Dichtungen des 11./12. Jahrhunderts,
TuÈbingen±Basel 1958; B. Naumann, Dichter und Publikum in der deutschen und lateinischen
Bibelepik des fruÈhen 12. Jahrhunderts, NuÈrnberg 1968; Geistliche und weltliche Epik des Mittelalters
È sterreich, red. D. McLintock, A. Stevens, F. Wagner, GoÈppingen 1987.
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Testamentu (anonimowo przekazane Altdeutsche Genesis, Die Wahrheit, Lob
Salomonis, Die altdeutsche Exodus, Die Vorauer BuÈcher Mosis, Historia Judith,
Von der Babylonischen Gefangenschaft, Esau und Jakob, Von den zehn Geboten, Tobias Lamprechta i Hoheliedparaphrase Willirama von Ebersberga), utwory nowotestamentalne (Von Christi Geburt, Cantilena de Conversione Sancti
Pauli, Christus und Pilatus, Leben Jesu i Johannes rekluzy Frau Ava, Cantilena
de Miraculis Christi autora o imieniu Ezzo) i inne. WieÎkszosÂcÂ tych tekstoÂw,
majaÎcych na celu objasÂnienie Biblii w sensie historiozbawczym i moralnym,
zostaøa udokumentowana w licznych reÎkopisach zbiorowych, powstaøych pod
koniec XII wieku4. Poetyckie wersje historii zbawienia w niemieckiej epice
biblijnej nie saÎ jedynie kopiami tresÂci biblijnych, lecz utworami peønymi innowacji. Liczne modyfikacje, uzupeønienia, opuszczenia, stylizacje czy parafrazy,
wynikajaÎce z inkulturacji, czyli dostosowania tekstoÂw do realioÂw zÇycia czytelnikoÂw i autoroÂw, nie wpøywajaÎ jednak w znaczaÎcej mierze na wierny przekaz
tresÂci biblijnych. Od konÂca XII wieku epika biblijna sensu stricte usteÎpuje
bogatej poezji apokryficznej i legendarnej, idaÎcej w parze z rozwijajaÎcaÎ sieÎ
pobozÇnosÂciaÎ ludowaÎ5.
W poÂzÂnym sÂredniowieczu i we wczesnej nowozÇytnosÂci Biblia staøa sieÎ zÂroÂdøem inspiracji dla nowych gatunkoÂw literackich, za jaki nalezÇy uznacÂ misteria
czy tezÇ widowiska religijne (geistliche Spiele) oraz dramat biblijny (biblisches
Drama). Pierwsze z nich, oparte na wydarzeniach biblijnych, ale inspirowane
gøoÂwnie przez ducha liturgii, koncentrowaøy sieÎ wokoÂø trzech kreÎgoÂw tematycznych: narodzenia, meÎki i sÂmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
(Weihnachts-, Passions- und Osterspiele). Do najwazÇniejszych sÂwiadectw tego
gatunku nalezÇaÎ Innsbrucker Osterspiel (1391) i Wiener Osterspiel (1472). W dramacie biblijnym, beÎdaÎcym pierwszaÎ sÂwiadomaÎ nowoczesnaÎ formaÎ dramatu
o waÎtkach biblijnych, preferowano tresÂci ze Starego Testamentu, co wskazuje
na fakt, zÇe nie chodziøo o gøoszenie Nowiny o zbawieniu, lecz o dramatyzacjeÎ
kluczowych wydarzenÂ, jak upadek Adama i Ewy, grzech pierworodny, i postaci,
takich jak Kain i Abel, Rebeka, Estera, Tobiasz, Judyta, Ruth, JoÂzef. Do
gøoÂwnych waÎtkoÂw zaczerpnieÎtych z Nowego Testamentu nalezÇaøa przypowiesÂcÂ
o synu marnotrawnym i o biednym èazarzu. Biblijne sztuki teatralne miaøy ±
jak wynika z prologoÂw, epilogoÂw i piesÂni choÂru ± wymoweÎ moralizujaÎcaÎ. NajwieÎkszaÎ popularnosÂciaÎ cieszyøa sieÎ historia JoÂzefa, ktoÂrej posÂwieÎcono ponad
25 drukoÂw. Z najwazÇniejszych utworoÂw na uwageÎ zasøugujaÎ: Hansa Sachsa
Tragedia von SchoÈpfung fal und auûtreibung Ade auû dem paradeyû (1548)
i Comedi de Hiob (1547), Johannesa Rufa Spiel von Joseph dem Frommem
JuÈngling (1540) oraz Thomasa Naogeorga Judas Iscariotes (1552). Inscenizacja
4

Th. Bein, Germanistische MediaÈvistik. Eine EinfuÈhrung, Berlin 1998, s. 122±123.
Por. A. Masser, Bibel, Apokryphen und Legenden. Geburt und Kindheit Jesu in der religioÈsen Epik des deutschen Mittelalters, Berlin 1969.
5
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wydarzenÂ biblijnych byøa kontynuowana przez protestancki teatr szkolny
(M. Opitz, Judith, 1625) i kontrreformacyjny teatr jezuicki XVII wieku, a poÂzÂniej przez dramat biblijny XVIII wieku. Johann Kaspar Lavater w swojej
tragedii Pontius Pilatus (1782/1785) przedstawia meÎkeÎ Odkupiciela jako dramat dramatoÂw, jako apogeum sÂwiatowych dzieø dramatycznych, a Klopstock
w tragedii Der Tod Adams (1757) przyjmuje funkcjeÎ kapøanÂskaÎ, kreujaÎc sceneÎ
na amboneÎ6.
Za istotny posteÎp, ba, punkt zwrotny i przeøomowy w literackiej recepcji
i poetyckiej adaptacji Biblii, nalezÇy uznacÂ przekøad KsieÎgi KsiaÎg na narodowy
jeÎzyk niemiecki przez Marcina Lutra: w 1522 roku ukazaø sieÎ drukiem przekøad
Nowego Testamentu Das Neue Testament Deutzsch (Septembertestament i drugie wydanie Dezemberbibel), zasÂ w 1534 roku Hans Lufft w Wittenberdze
wydaø caøaÎ BiblieÎ: Biblia: das ist: Die gantze Heilige Schrifft: Deutsch Auffs
new zugerichtet. Luter opiera swoje tøumaczenie zgodnie z duchem humanizmu
i jego zasadaÎ ad fontes na pierwowzorach tekstu Biblii w jeÎzykach oryginalnych,
hebrajskim i greckim7. Translatorski wyczyn Lutra poprzedziøo ± dzieÎki wynalazkowi ruchomych czcionek przez Gutenberga ± 14 wersji Biblii. Pierwsza
z nich zostaøa opublikowana w 1466 roku przez Mentela w Strassburgu. ZÇadna
z przedluteranÂskich przekøadoÂw biblijnych nie miaøa jednak charakteru innowatorskiego, twoÂrczego, lecz wszystkie byøy ± podobnie jak najstarsza germanÂska wersja Biblii, przeøozÇona przez biskupa WulfileÎ (ok. 380) na jeÎzyk zachodniogotycki ± wersjami interlinearnymi, dosøownymi i opieraøy sieÎ na øacinÂskim
translacie Biblii Vulgata (383±385) spod pioÂra sÂw. Hieronima8.
DzieÎki wiekopomnemu przekøadowi Lutra i ¹zniemczeniu Bibliiº (Eindeutschung der Bibel) dyspozycyjnosÂcÂ literacka natchnionego tekstu staøa sieÎ w niemieckim obszarze kulturowym jeszcze bardziej znaczaÎca. Biblia Lutra staøa sieÎ
dla Niemiec ± jak unisono uwazÇali Goethe, Heine, Nietzsche czy Hegel ±
¹podstawaÎ wszelkiej literackosÂciº9. Niemiecki Reformator nie podwazÇa
wprawdzie autorytetu KsieÎgi ZÇycia i stoi w tradycji, zÇe Pismo SÂwieÎte jest najwieÎkszym miarodajnym autorytetem i posiada sposÂroÂd wszystkich dzieø rangeÎ
najwyzÇszaÎ, ale sens Pisma ± jak zauwazÇa sam Erazm z Rotterdamu10 ± zostaø
przez Lutra poddany krytycznej refleksji, starannemu precyzyjnemu rozwazÇa6
G. Hahn, Literatur und Konfessionalisierung, w: Die Literatur im UÈbergang vom Mittelalter
zur Neuzeit, red. W. RoÈcke, M. MuÈnkler, MuÈnchen±Wien 2004, s. 242±262.
7
GøoÂwnym zÂroÂdøem Lutra byøo drugie wydanie greckiego przekøadu Erazma z Rotterdamu
z øacinÂskimi objasÂnieniami z 1519 r.
8
S. Sonderegger, Geschichte deutschsprachiger BibeluÈbersetzungen in GrundzuÈgen, w:
Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der dt. Sprache und ihrer Erforschung, red.
W. Besch, t. 1, Berlin±New York 1998, s. 229±284.
9
W. Killy, Die Bibel als Sprache, w: Erneuerung aus der Bibel, red. S. Meurer, Stuttgart 1982,
s. 27.
10
Erasmus von Rotterdam, Vom freien Willen, GoÈttingen 1979, s. 19.
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niu i weryfikacji zrozumienia i oddania wøasÂciwego sensu tekstu wyjsÂciowego.
Zgodnie ze swojaÎ teologicznaÎ reguøaÎ sola scriptura Luter sprowadziø autorytet
Pisma do formuøy sacra scriptura sui ipsius interpress11. W swoim teoretyczno-translatorskim pisÂmie polemicznym Der Sendbrief vom Dolmetschen, skierowanym do oÂwczesnych tøumaczy Biblii i biblioznawcoÂw, krytykujaÎcych jego
przedsieÎwzieÎcie, Reformator wypowiedziaø sieÎ ostro i otwarcie przeciwko dosøownemu tøumaczeniu, tzw. przeliterowywaniu, propagujaÎc tym samym dowolnosÂcÂ sformuøowanÂ i odsteÎpstwa od oryginaøu w teksÂcie docelowym12. Zmiana
sensu tresÂci biblijnych wynikajaÎca z hermeneutycznej zasady Lutra ma funkcjeÎ
krytycznaÎ. Wraz z nowym rozumieniem Pisma nie tylko konÂczy sieÎ jednosÂcÂ
KosÂcioøa, ale takzÇe caøkowicie afirmatywny autorytatywny charakter Biblii
w nowozÇytnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Przekøadowi Lutra literatura niemiecka zawdzieÎcza nie tylko powstanie pisanego jeÎzyka niemieckiego, lecz takzÇe decydujaÎce impulsy, jesÂli chodzi o rozwoÂj literacki repertuaru form. Przekøad Lutra, jak søusznie zaznaczyø Albrecht SchoÈne, rozpoczaÎø
proces sekularyzacji, w wyniku ktoÂrego Biblia staøa sieÎ ogoÂlnym dobrem kulturowym, a kultura sÂwiecka zaczeÎøa sieÎ posøugiwacÂ jej formami jeÎzykowymi
i gatunkowymi13.
Trend wolnego poetyckiego przekøadu Biblii, zainicjowany przez Lutra,
jest widoczny juzÇ w niemieckiej liryce barokowej, ktoÂrej wieÎksza czeÎsÂcÂ ma
jeszcze charakter duchowny i religijny. Søowo BozÇe w poetyckiej trawestacji
barokowej nie jest jeszcze wprawdzie sprofanowane, ale poezja wykorzystuje
jego aktualnosÂcÂ i stawia siebie wyzÇej, jest celem samym w sobie. W ten sposoÂb
poezja duchowna toruje drogeÎ do sekularyzacji. Jako przykøady mozÇna przytoczycÂ Sonn- und Feiertagssonette Andreasa Gryphiusa, Epistellieder Martina
Opitza czy tezÇ Geistliche Gedancken Daniela Caspra Lohensteina14.
WazÇnym etapem na drodze ku sekularyzacji religijnego wzorca i dysponowania BibliaÎ w sposoÂb autonomiczny jest epoka niemieckiego osÂwiecenia.
W pierwszej jego fazie, tzn. w pierwszej poøowie XVIII wieku, narracje biblijne
i filozoficzny nurt racjonalizmu korelujaÎ ze sobaÎ, o czym sÂwiadczaÎ patriarchady
Johanna Jakoba Bodmera (Noah, 1752), Jakob und Joseph (1751) czy epos
biblijny Der gepruÈfte Abraham (1753) Christopha Martina Wielanda. Ostatnie
11

Cyt. za: W. ThoÈnissen, Gemeinsames VerstaÈndnis der einen Bibel?, w: Bibel-Impulse, red.
R. Dillmann, Berlin 2006, s. 9.
12
Zob. J. Kopperschmidt, BibeluÈbersetzung als Literatur?, w: Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, t. 1: Formen und Motive, red. H. Schmidinger, Mainz 20002,
s. 91. Por. takzÇe Was Dolmetschen fuÈr Kunst und Arbeit sey. BeitraÈge zur Geschichte der deutschen
BibeluÈbersetzung, red. H. Reinitzer, Hamburg 1982; Cz. Karolak, Przekøad Biblii, w: Dzieje kultury
niemieckiej, red. Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orøowski, Warszawa 2006, s. 96±97.
13
A. SchoÈne, SaÈkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher PfarressoÈhne, GoÈttingen 1968, s. 17.
14
Zob. R. Gerling, Schriftwort und lyrisches Wort. Die Umsetzung biblischer Texte in der
Lyrik des 17. Jahrhunderts, Meisenheim am Glan 1969.
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dzieøo wienÂczaÎce bogataÎ niemieckaÎ epikeÎ biblijnaÎ i afirmatywne wykorzystanie
Biblii to Messias (1748±1773) Friedricha Gottlieba Klopstocka, zwany nowozÇytnaÎ biblijnaÎ mesjadaÎ niemieckaÎ. Ten utwoÂr, skøadajaÎcy sieÎ z 20 piesÂni opisujaÎcych prawie caøaÎ historieÎ zbawienia, jest przesiaÎknieÎty duchem pietyzmu i stoi
jeszcze w tradycji literatury objawieniowej oraz w søuzÇbie dogmatyce kosÂcielnej, søuzÇaÎcej jako drogowskaz w zÇyciu chrzesÂcijanÂskim. SÂwiadczy o tym chociazÇby doboÂr formy ± eposu, beÎdaÎcego obok tragedii najbardziej wyniosøaÎ
formaÎ literackaÎ, zastosowanie heksametru oraz przedstawienie symetrycznego
obrazu historii, ktoÂrego centrum stanowi godzina sÂmierci Zbawiciela na krzyzÇu,
w ktoÂrej BoÂg jedna sieÎ z czøowiekiem. NowozÇytna epika biblijna znajdzie pojedynczych kontynuatoroÂw w XIX wieku. GøoÂwnym z nich jest Friedrich RuÈckert ze swojaÎ zharmonizowanaÎ wersjaÎ Ewangelii Leben Jesu (1839), beÎdaÎcaÎ
afirmacyjnaÎ ripostaÎ na krytyczne przedstawienie postaci Zbawiciela w nieco
wczesÂniej wydanej ksiaÎzÇce Das Leben Jesu (1835/36) Friedricha Strauûa.
W ostatniej fazie osÂwiecenia interpretacja Biblii zostaje zdominowana
przez rozum i ogoÂlnie pojeÎtaÎ moralnosÂcÂ. Wydarzenia historiozbawcze i wypowiedzi postaci biblijnych saÎ weryfikowane przez pryzmat ratio, a Biblia jest
postrzegana nie jako ksieÎga wiary, lecz jako podreÎcznik zasad moralnych oraz
ksieÎga maÎdrosÂci, jako Skarbnica ogoÂlnoludzkich zasad norm zÇyciowych. WaÎtki
biblijne saÎ traktowane nie tylko jako wykøadnia mysÂli religijno-moralnej, lecz
stanowiaÎ okazjeÎ do analizy psychologicznej. Gatunki, formy biblijne, np. parabola, zaczynajaÎ sieÎ uwalniacÂ od kontekstu religijnego i moralizatorskiego charakteru. Najlepszym tego przykøadem jest poetycka przenosÂnia Gottholda
Ephraima Lessinga o trzech piersÂcieniach (Ringparabel)15.
W XVIII wieku zostaje zapoczaÎtkowana egzegeza Biblii jako dzieøa literackiego, a nie wyøaÎcznie jako Pisma objawiajaÎcego sieÎ Boga. To nowatorskie
rozumienie, ktoÂrego inicjatorem jest Robert Lowth ze swoim dzieøem De sacra
poesia Hebraerorum (1753), rozpropagowaø w Niemczech zainspirowany mysÂlaÎ
brytyjskiego biskupa Johann Gottfried Herder, upatrujaÎc w Biblii podstawowe
sÂwiadectwo wyobrazÇenÂ ludzkich o Bogu, stworzeniu i opatrznosÂci oraz wybitne
dzieøo staroorientalnej literatury, traktujaÎc jaÎ jako najstarsze dzieøo ludzkosÂci,
a PiesÂnÂ nad PiesÂniami jako najstarszy zbioÂr piesÂni ludowych. Herder odegraø
duzÇy wpøyw na recepcjeÎ Biblii w okresie poosÂwieceniowym, przede wszystkim
poprzez swoje pisma AÈlteste Urkunde des Menschengeschlechts (1774/1776),
Die juÈdischen Dichtungen und Fabeln (1781) i Vom Geist der ebraÈischen Poesie
(1782/83), w ktoÂrych to zinterpretowaø Stary Testament jako dokument narodowej literatury zÇydowskiej, dystansujaÎc sieÎ tym samym od pozycji KosÂcioøa.
WykazujaÎc suwerennosÂcÂ Starego Testamentu jako dzieøa literackiego, szcze15

D. Gutzen, Poesie und Bibel. Beobachtungen zu ihrer Entdeckung und Interpretation im 18.
Jahrhundert, Bonn 1972; H. Politzer, Lessings Ringparabel von den drei Ringen, ¹The German
Quarterlyº 31(1958), s. 161±177.
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goÂlnie w stosunku do literatury greckiej, Herder zapoczaÎtkowuje recepcjeÎ Biblii jako klasyka literatury sÂwiatowej16. Tak tezÇ odczytywaø BiblieÎ Johann Wolfgang von Goethe w swojej autobiografii Dichtung und Wahrheit (1831)17.
Lessing zgodnie z naukowymi poglaÎdami i racjonalizmem epoki, z postulatami osÂwieconego rozumu podwazÇa objawieniowy charakter Biblii, dosøowne
objasÂnienia BozÇego søowa uwazÇa za bibliolatrieÎ i stara sieÎ pogodzicÂ nowe nurty
religijno-krytyczne z tradycjaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ swoich przodkoÂw. Za istoteÎ uwazÇa
nie litereÎ, a ducha Pisma SÂwieÎtego i praktyczne oddziaøywanie Biblii na zÇycie
i dziaøanie ludzi. Najpeøniej ilustruje to jego poemat dramatyczny Nathan der
Weise, beÎdaÎcy modelowym przykøadem scenariusza osÂwieceniowej tolerancji.
ProtoplastaÎ Nathana byø Moses Mendelsohn. Lessing przenosi tu mozÇliwosÂcÂ
oddziaøywania KosÂcioøa na pisarstwo i wywiaÎzuje dyskusjeÎ na temat poetyckosÂci Biblii i jej wymiaru estetycznego.
Metafizyczne znaczenie Biblii zostaje przesunieÎte w sfereÎ estetyki definitywnie na przeøomie XVIII i XIX wieku. WazÇnaÎ roleÎ odegraø w tym procesie
Jean Paul, stojaÎcy mieÎdzy osÂwieceniem, klasykaÎ i romantyzmem. W swoim
pisÂmie poetologicznym Vorschule der AÈsthetik (1804) przyznaje tekstowi biblijnemu konstytutywnaÎ roleÎ, ale stosujaÎc wyniosøy styl, uzÇywa metafor i pojeÎcÂ
biblijnych przez pryzmat ironii i nadaje poezji funkcjeÎ teologii. Dystans pisarza
do wiary w Chrystusa ukonstytuowanej przez KosÂcioÂø najpeøniej odzwierciedla
rozdziaø Rede des toten Christus vom WeltgebaÈude herab, daû kein Gott mehr sie
w powiesÂci SiebenkaÈs (1796). Autor pisze tu, zÇe niebo jest puste, BoÂg milczaÎcy,
a modlitwa to szalenÂstwo18. Na poczaÎtku XIX wieku posÂrednie oddziaøywanie
Biblii wychodzi z obszaru sacrum do obszaru profanum, co znajduje wyraz we
wszystkich formach literackich. Pod wzgleÎdem ilosÂciowym mozÇna zauwazÇycÂ
wprawdzie malejaÎcaÎ tendencjeÎ, ale pod wzgleÎdem jakosÂci Biblia jest nadal
uwazÇana za wybitny dokument historii ludzkiej i powiesÂcÂ uniwersalnaÎ. Wiek
XIX postrzegaø BiblieÎ gøoÂwnie w aspekcie historycznym, historycznej rzeczywistosÂci, prawdziwosÂci. Biblijne historie byøy widziane i oceniane przez pryzmat historii (David Friedrich Strauss, Ernest Renan). Goethe posÂwiadcza w Geschichte der Farbenlehre (1810), zÇe Biblia jest KsieÎgaÎ NarodoÂw.
Istotnym dokumentem sÂwiadczaÎcym o sekularyzacji Søowa BozÇego jest
Faust (1833) Johanna Wolfganga von Goethe, ktoÂrego bohater tytuøowy, przekøadajaÎc EwangelieÎ JanowaÎ juzÇ przy pierwszym wyrazie waha sieÎ i pragnie
zastaÎpicÂ Logos søowem sens, moc, czyn. W ten sposoÂb oddala sieÎ od wzorca
16

Zob. D. Gutzen, dz. cyt., 86±112.
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i traci z pola widzenia odniesienie ewangelicznego søowa do Søowa, ktoÂre staøo
sieÎ Ciaøem. PoczaÎtek procesu sekularyzacji w twoÂrczosÂci niemieckiego geniusza
zaznacza Prometheus-Ode (1773), w ktoÂrej po raz pierwszy podmiot liryczny
imaginuje radykalne odøaÎczenie sieÎ ludzkiego serca od Boga i ktoÂry za boski
ogienÂ uwazÇa tylko ten, ktoÂry rozpala sam czøowiek19.
ZsekularyzowanaÎ estetycznaÎ tradycjeÎ recepcji Biblii reprezentuje poÂzÂny
romantyk Heinrich Heine, ktoÂry to wykorzystuje metafory i postaci biblijne
jako punkt wyjsÂcia do krytyki spoøeczenÂstwa w sporze z chrzesÂcijanÂstwem swego czasu. W poemacie satyrycznym Deutschland. Ein WintermaÈrchen (1844)
prekursor modernistycznego widzenia, tworzaÎcy w duchu møodego liberalizmu,
posøuguje sieÎ wyobrazÇeniami i teologumenami, gøoÂwnie w celu parodii.
Proces sekularyzacji Biblii przypieczeÎtowuje nihilistyczny filozof i pisarz
Friedrich Nietzsche. W swoim przeøomowym aforystycznym dziele Also sprach
Zarathustra (1883±85) stosuje on na pøaszczyzÂnie jeÎzykowo-waÎtkowej biblijnaÎ
retorykeÎ, ironieÎ i zaskakujaÎce transformacje, a nasteÎpnie rozprawia sieÎ w krytyczno-parodystyczny sposoÂb z BibliaÎ. Wszystkie techniki poetyckie i stylistyczne søuzÇaÎ do dekonstrukcji tresÂci prawd objawionych, parodystyczno-bluzÂnierczemu przeobrazÇeniu søowa BozÇego oraz do konstrukcji wøasnych zsekularyzowanych prawd. W sÂlad za sekularyzacjaÎ biblijnego materiaøu w autobiografii
Nietzschego Ecce homo poÂjdaÎ w XX wieku Oskar Kokoschka (Hiob), Joseph
Roth (Hiob) i Heinrich BoÈll (Wo warst du, Adam?).
Od przeøomu XIX i XX wieku, przede wszystkim w nasteÎpstwie Nietzschego, pojawia sieÎ w literaturze niemieckojeÎzycznej coraz wieÎcej autoroÂw, ktoÂrzy
w sposoÂb nonszalancki stawiajaÎ pod znakiem zapytania sÂwiadomosÂcÂ historycznaÎ naznaczonaÎ religijnosÂciaÎ, a tym samym narracjeÎ biblijnaÎ. W atmosferze dekadencji doby Fin de sieÁcle nasteÎpuje zdetronizowanie Boga i intronizacja czøowieka. Dla okresu modernizmu charakterystyczna jest krytyczna rewizja tematoÂw i tradycyjnych, archaicznych form biblijnych narratorskich i lirycznych,
przede wszystkim przypowiesÂci i PsalmoÂw, zaczerpnieÎtych z wczesÂniejszych
epok. W literackich trawestacjach biblijnych daje sieÎ zauwazÇycÂ radykalna zmiana funkcji zaroÂwno co do tresÂci, jak tezÇ formy. NietzscheanÂskie, negujaÎce reminiscencje biblijne i radykalne przewartosÂciowanie biblijnego materiaøu charakteryzujaÎ twoÂrczosÂcÂ poetyckaÎ wielu autoroÂw, mieÎdzy innymi lirykeÎ Georga
Trakla (Sebastian im Traum), Rainera Marii Rilkego (Die Aufzeichnungen des
Malte Laurids Brigge), prozeÎ Bertolda Brechta (Hauspostille) i Franza Kafki
(Von den Gleichnissen, Vor dem Gesetz). SuwerennosÂcÂ w recepcji Biblii cechuje takzÇe najobszerniejszaÎ czterotomowaÎ powiesÂcÂ Thomasa Manna Joseph und
seine BruÈder (1926±1942), beÎdaÎcej dokumentem nowozÇytnej kultury chrzesÂcijanÂskiej, w ktoÂrej Biblia jako klasyk literatury sÂwiatowej jest odczytywana poprzez pryzmat wspoÂøczesnej teologii, religioznawstwa, archeologii i psychologii
19
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gøeÎbi. Przemiana wzorca biblijnego w parodieÎ z uwagi na kontekst historyczno-kulturowy cechuje juzÇ wczesÂniejszaÎ søynnaÎ powiesÂcÂ Thomasa Manna Zauberberg (1924).
Po dwoÂch wojnach sÂwiatowych, OsÂwieÎcimiu, i tzw. ¹godzinie Zeroº (Stunde Null), ¹karczowiskuº (Kahlschlag) oraz ¹wyprowadzce wiezÇy z kosÂci søoniowejº (Auszug aus dem Elfenbeinturm) literatura, jesÂli w ogoÂle moÂwi o Biblii,
ma do niej stosunek raczej sceptyczny i podaje prawdy biblijne w waÎtpliwosÂcÂ
lub je parodiuje. Technika parodii-montazÇu i wyobcowania cechuje w tym
samym stopniu twoÂrczosÂcÂ pisarzy niemieckich ± jak Wolfgang Borchert (Die
drei dunklen KoÈnige), GuÈnther Grass (Blechtrommel), Uwe Johnson (Jonas
zum Beispiel), austriackich ± jak Peter Handke (Lebensbeschreibung) i szwajcarskich ± jak Friedrich DuÈrrenmatt (Ein Engel kommt nach Babylon).
Specyficzne wykorzystanie Biblii charakteryzuje powojennaÎ twoÂrczosÂcÂ pisarek i pisarzy zÇydowskich. Paul Celan i Else Lasker-SchuÈler dokonujaÎ w swojej
poezji przez pryzmat Biblii retrospekcji wøasnego pochodzenia i tozÇsamosÂci.
Ich liryka jest wkøadem do dialogu chrzesÂcijanÂsko-judaistycznego. Komparatystyczne spojrzenie na BiblieÎ jako na tøo wøasnej autobiografii i materiaø søuzÇaÎcy wyrazÇeniu wøasnych bolaÎczek, teÎsknot, przezÇycÂ i dosÂwiadczenÂ, cechuje
twoÂrczosÂcÂ wielu wspoÂøczesnych pisarzy. Na przykøadzie postaci biblijnych ukazujaÎ oni w sposoÂb egzemplifikujaÎcy uniwersalne problemy i aksjomaty antropologiczne. Elisabeth LanggaÈsser opisuje w utworze Saisonbeginn historieÎ meÎki Jezusa w konteksÂcie przesÂladowania ZÇydoÂw, zasÂ Nelly Sachs wyrazÇa w liryce
inspirowanej tekstami biblijnymi cierpienie i zagøadeÎ ZÇydoÂw (Und niemand
weiû weiter, 1957; Das Leiden Israels, 1964). PowiesÂcÂ Stefana Heyma KoÈnig
Davids Bericht jest ironiczno-wyobcowujaÎcaÎ inscenizacjaÎ walki o wøadzeÎ w realnym socjalizmie. Grete Weil w autobiograficznej prozie Der Brautpreis konfrontuje sieÎ z biblijnaÎ postaciaÎ Davida, by ukazacÂ poprzez wøasne dosÂwiadczenia ± ucieczkeÎ, dosÂwiadczenie, cierpienia, przemoc, mord, sÂmiercÂ ± regres ludzkosÂci.
Biblijno-religijne søownictwo wysteÎpuje u wielu autoroÂw takzÇe literatury
postmodernistycznej, majaÎcej w Niemczech poczaÎtek w latach 70. PowiaÎzania
intertekstualne saÎ tu bardzo roÂzÇnorodne i sieÎgajaÎ od zazeÎbiania sieÎ na pøaszczyzÂnie tresÂci po cytaty, antycytaty, parafrazy, parodiowanie lub tøumaczenie
w innym sensie. W jednej z najsøynniejszych niemieckojeÎzycznych powiesÂci
postmodernistycznych Patricka SuÈskinda Das ParfuÈm protagonista Jean-Baptista Grenouille, genialny, obrzydliwy ponadczøowiek, roztacza swoje imperium
i proÂbuje na nowo stworzycÂ sÂwiat i jego historieÎ. Stoi on w rzeÎdzie postaci, ktoÂre
ze wzgleÎdu na fatalne przecenienie wøasnych siø i mozÇliwosÂci nie postrzegajaÎ sieÎ
juzÇ jako istoty stworzone, lecz jako stwoÂrcy i zbawcy. Podobne aktualizujaÎce
i perwersyjne wykorzystanie Biblii cechuje utwory Franza FuÈhmanna (Die
SchoÈpfung), Ericha Hackla (Auroras Anlaû) i Thomasa Bernharda (Frost).
Przykøadami transfiguratywnego, niekonwencjonalnego, lekcewazÇaÎcego obejsÂ-
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cia sieÎ z BibliaÎ, ktoÂre podwazÇajaÎ sens Boskiego Objawienia, jest poezja Christine Lavant (Die Bettlerschale. Gedichte, 1956) i Ferdinanda Schmatza (das
grosse balen'n, 1999). Bez stosowania nazw lub imion postaci biblijnych, a jedynie poprzez artystyczny system analogii i aluzji, autorzy stwarzajaÎ odniesienia do Biblii20.
* * *

W historii literatury niemieckiej mozÇna wyodreÎbnicÂ pieÎcÂ gøoÂwnych faz powiaÎzanÂ Biblii z literaturaÎ. W sÂredniowieczu, gdy dominujaÎcaÎ roleÎ odgrywaø
KosÂcioÂø i wiara chrzesÂcijanÂska, Biblia byøa traktowana w kreÎgach literackich
jako dzieøo samo w sobie. TwoÂrcy bogatej epiki biblijnej parafrazujaÎcej w afirmatywny sposoÂb teksty Pisma SÂwieÎtego zapoczaÎtkowali rozwoÂj powstania literatury narodowej. Utwory tego okresu miaøy charakter propagandowy i søuzÇyøy
pogøeÎbieniu wiary i chrystianizacji. Pierwotny sens i znaczenie Biblii zostaje
zakwestionowane ± w imieÎ nauki i idei spoøecznej ± w okresie osÂwiecenia.
Biblia jako poezja o wspaniaøym rytmie, bogatej sile wyobrazÂni i z elementami
folkloru wschodniego staje sieÎ popularna i przezÇywa swoÂj renesans w XIX
wieku, gøoÂwnie za sprawaÎ Herdera. Literatura wspoÂøczesna wykorzystuje jeÎzyk
Biblii nie jako ozdoby, lecz jako istotne elementy wyrazu poetyckiego, a postacie biblijne søuzÇaÎ autorefleksji lub prezentacji archeologicznych archetypoÂw.
LiteratureÎ niemieckaÎ XX wieku cechuje w wieÎkszosÂci krytyczna i negujaÎca
stylizacja biblijna. Oznacza to, zÇe system wartosÂci oraz intencje autora nie
odpowiadajaÎ temu, co zawiera tekst biblijny, a søowo BozÇe jest stosowane
w celu wyobcowania i parodii. Afirmacyjna stylizacja biblijna wysteÎpuje w literaturze wspoÂøczesnej sporadycznie. NajczeÎstszym rodzajem stylizacji, typowym
dla modernistycznej i postmodernistycznej liryki, jest stylizacja czeÎsÂciowa, søuzÇaÎca celom polemicznym lub rozwiaÎzaniom alternatywnym.
The Luther Bible. The Bible in German-language Literature
Summary
Five major phases of interrelation between the Bible and literature may be
distinguished in German literary history. During the Middle Ages, when the Church
and Christian faith played the dominant role, the Bible was treated in literary circles
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as a work in itself. Authors of the abundant biblical epic poetry, affirmatively paraphrasing Scripture texts, initiated the emergence and development of national
literature. The works of that period had a propagandist character and served Christianization as well as the deepening of the faith. The original sense and meaning of
the Bible was challenged ± in the name of science and the social idea ± during the
period of the Enlightenment. The Bible seen as poetry endowed with wonderful
rhythm, having powerful imaginative impact, and containing elements of Eastern
folklore became popular and enjoyed its renaissance in the 19th century, mainly on
Herder's account. Contemporary literature employs the language of the Bible not as
ornamentation but as key element of poetic expression, and biblical characters serve
either auto-reflection or the presentation of archaeological archetypes. 20th century
German literature tends to have critical and negating biblical stylization. Such stylization results when the author's intentions and value system do not agree with what
the biblical text contains, and when the word of God is used for the purpose of
alienation and parody. Affirmative biblical stylization occurs sporadically in contemporary literature. The most common kind of biblical stylization, typical of modernist
and postmodernist lyric poetry, is partial stylization, serving polemic purposes or
alternative solutions.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia, literatura niemieckojeÎzyczna, epika biblijna, transfiguracja biblijna, stylizacja biblijna
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