STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 4 ± 2009
DOI 10.24425/snt.2009.133806

JERZY KACZOROWSKI

BIBLIA W LITERATURZE FRANCUSKOJEÎZYCZNEJ

Cywilizacja i kultura europejska powstaøa w wyniku syntezy klasycznej
kultury grecko-rzymskiej oraz chrzesÂcijanÂstwa i takzÇe literatura europejska ±
beÎdaÎca istotnym skøadnikiem tej syntezy ± rodziøa sieÎ na skutek stapiania sieÎ
klasycznej tradycji literackiej z nowymi czynnikami, ktoÂre wraz z chrzesÂcijanÂstwem wniosøa do kultury Biblia1.
Zrodzone w øonie kultury zÇydowskiej chrzesÂcijanÂstwo wraz z rozprzestrzenianiem sieÎ na poganÂskie obszary Cesarstwa Rzymskiego, zaczeÎøo absorbowacÂ
kultureÎ klasycznaÎ i stopniowo uznawacÂ jej wartosÂcÂ. Stolice Cesarstwa ± Rzym
i Konstantynopol ± staøy sieÎ realnymi centrami chrzesÂcijanÂstwa, zajmujaÎc miejsce Jerozolimy.
PoczaÎtkowo kultura poganÂska i judeochrzesÂcijanÂska przejawiaøy wobec
siebie wrogosÂcÂ i niecheÎcÂ oraz demonstrowaøy wzajemnaÎ postaweÎ wyzÇszosÂci.
Dla starozÇytnych GrekoÂw i Rzymian to, co znajdowaøo sieÎ poza ich kreÎgiem
kulturowym, miaøo charakter barbarzynÂski i nosiøo raczej cechy antykultury,
dla judeochrzesÂcijan natomiast to, co poganÂskie, byøo napieÎtnowane faøszem
i oznaczaøo bøeÎdnaÎ wizjeÎ rzeczywistosÂci.
Kultura grecko-øacinÂska opieraøa sieÎ na wyksztaøceniu szkolnym, ktoÂrego
celem byøa alfabetyzacja oraz ksztaøcenie inteligencji, wrazÇliwosÂci i wyobrazÂni.
Uczono gramatyki, muzyki, historii oraz mitologii (ktoÂrej wykøad peøniø funkcjeÎ
zblizÇonaÎ do nauki religii) ± w oparciu o poezjeÎ (przede wszystkim Homera,
a potem na Zachodzie takzÇe Wergiliusza, ktoÂrych dzieøa posiadaøy status ksiaÎg
objawionych i ktoÂrzy z tego powodu zwani byli Poetami). Z czasem jednak
poezja traciøa status tekstoÂw natchnionych przez TranscendencjeÎ i przybieraøa
wymiar dyskursu czysto ludzkiego, majaÎcego charakter konwencjonalny, pod1

Ponadto mozÇemy moÂwicÂ o obecnosÂci w literackiej kulturze Europy trzeciego zÂroÂdøa: dziedzictwa celtyckiego, ktoÂre uwidoczniøo sieÎ w postaci tzw. ¹miøosÂci dwornejº. Por. Denis de Rougemont, MiøosÂcÂ a sÂwiat kultury zachodniej, wyd. I franc. 1931; wyd. I pol. 1961.
Uwagi syntetyczne obecne w tym artykule ± zwøaszcza w jego wsteÎpie i zakonÂczeniu ± inspirowane saÎ przez lektureÎ fragmentu ksiaÎzÇki Olivier Milleta i Philippea de Robert Culture biblique
(Paris 2001, s. 339±406).
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danego posiadanej przez poeteÎ zdolnosÂci do wymysÂlania, udawania i ukøadania,
a wieÎc majaÎcego (nawet jesÂli zawieraø tresÂci religijne) bytowosÂcÂ fikcyjnaÎ.
Natomiast u ZÇydoÂw, a potem chrzesÂcijan Biblia miaøa zawsze status tekstu
niezaprzeczalnie objawionego, a wieÎc zawierajaÎcego PrawdeÎ najwyzÇszaÎ. Nauczanie koncentrowaøo sieÎ wieÎc na jej badaniu i interpretowaniu. Inne teksty
poetyckie z racji swej fikcjonalnosÂci musiaøy im sieÎ wieÎc jawicÂ jako nosÂniki
twierdzenÂ køamliwych, a wieÎc w konsekwencji niemoralnych, to znaczy szkodliwych2. W ten sposoÂb rodziø sieÎ podziaø na poezjeÎ sacrum (biblijnaÎ) i profanum.
Dla chrzesÂcijan kreÎgu cywilizacji europejskiej pojawia sieÎ zatem woÂwczas
problem podwoÂjnej wiernosÂci: Biblii i kulturze grecko-rzymskiej. RozwiaÎzywanie tego dylematu wymagaøo nowych ujeÎcÂ programowych dla szkoÂø, ktoÂre ±
roÂzÇne w roÂzÇnych epokach i sÂrodowiskach ± stworzyøy ostatecznie ± od pierwszych wiekoÂw chrzesÂcijanÂstwa azÇ do czasoÂw wspoÂøczesnych ± duchowy i estetyczny fundament historii literatury europejskiej. MozÇna powiedziecÂ, zÇe historia zwiaÎzkoÂw literatury z BibliaÎ to dzieje wielowiekowego dylematu, ktoÂry
znalazø rozwiaÎzanie dopiero w XVIII-wiecznej idei literatury jako dokonania
realizujaÎcego swoÂj wewneÎtrzny cel estetyczny3.
W oczach starozÇytnych intelektualistoÂw poganÂskich søabosÂciaÎ Pisma SÂwieÎtego byøo to, izÇ zostaøo ono napisane ± ich zdaniem ± jeÎzykiem prostym i nieuczonym, a wieÎc ± patrzaÎc z poziomu dokonanÂ literatury poganÂskiej ± pozbawionym artyzmu i prymitywnym, adresowanym do ludzi niewyksztaøconych.
Pisarze chrzesÂcijanÂscy usiøowali wykazacÂ charakter artystyczny Biblii, tworzaÎc
teorieÎ ¹BozÇej elokwencjiº, przemawiajaÎcej w PisÂmie SÂwieÎtym jeÎzykiem alegorycznym, ktoÂry wymagaø od czytelnika odpowiedniego przygotowania i erudycji. InnaÎ linieÎ apologetycznaÎ reprezentowaø sÂw. Hieronim. Chodziøo w niej
o udowodnienie, zÇe takzÇe w Biblii istniejaÎ figury retoryczne i poezja liryczna.
Na przeøomie VII i VIII wieku Beda Wielebny osÂmieliø sieÎ juzÇ twierdzicÂ, zÇe
Biblia przewyzÇsza literatureÎ takzÇe pod wzgleÎdem retorycznym.

I. SÂREDNIOWIECZE

W sÂredniowiecznej literaturze francuskiej ± podobnie jak w innych literaturach sÂredniowiecza europejskiego ± Biblia jest wszechobecna4. Stanowi dla
2

NalezÇy przypomniecÂ, zÇe z podobnych przyczyn takzÇe Platon oskarzÇaø poetoÂw o niemoralnosÂcÂ
i postulowaø ich usunieÎcie ze swego idealnego PanÂstwa.
3
Przypomnijmy tu chociazÇby francuskaÎ batalieÎ nowozÇytnikoÂw przeciwko starozÇytnikom oraz
zasady estetyczne sformuøowane przez Immanuela Kanta.
4
Zagadnienie inspiracji biblijnych w literaturze francuskojeÎzycznej nalezÇy do obszerniejszego
tematu wpøywoÂw chrzesÂcijanÂstwa na teÎ literatureÎ. Wpøywy te ± obecne w takich gatunkach pisÂmien-
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niej istotne zÂroÂdøo idei, tematoÂw, obrazoÂw i symboli. Najstarszym zabytkiem
literatury francuskiej, majaÎcym (posÂrednie) odniesienie do Pisma SÂwieÎtego jest
francuskie tøumaczenie greckiego apokryfu z V w. Ewangelia Nikodema. Z X w.
pochodzi umieszczona w ¹ReÎkopisie z Clermontº, ujeÎta w formie wierszowej
La passion5. Okoøo roku 1100 zostaje dokonany najstarszy przekøad psaøterza,
a w wieku XIII zostaje przetøumaczona z Wulgaty caøa Biblia (drukowana
w Lyonie w roku 1477). Od XII w. powstajaÎ parafrazy i poematy oparte na
motywach biblijnych oraz pierwsze przekøady psalmoÂw. Okoøo 1190 r. zostaje
napisana Le Livre de la Bible ± pierwsza adaptacja Biblii autorstwa Hermana
z Valenciennes. Ma ona formeÎ wierszowaÎ i skøada sieÎ z 7000 aleksandrynoÂw.
Jest to poetycka kompilacja zawierajaÎca streszczenie KsieÎgi Rodzaju oraz legend apokryficznych. Innym dzieøem tego autora jest tøumaczenie øacinÂskiego
utworu Liber de Nativitatae Mariae, beÎdaÎcego kompilacjaÎ waÎtkoÂw apokryficznych oraz pochodzaÎcych z Ewangelii Mateusza i èukasza, Li Romanz de Dieu
et de sa MeÁre, ktoÂry stanie sieÎ jednym z najpopularniejszych przykøadoÂw sÂredniowiecznego gatunku epickiego zwanego Bible en francËais.
Biblia jest niemal wyøaÎcznaÎ inspiratorkaÎ sÂredniowiecznego teatru, ktoÂry
roÂzÇni sieÎ w sposoÂb zasadniczy od teatru klasycznego. Hoøduje on nowej formie
wypowiedzi estetycznej, ktoÂraÎ mozÇna okresÂlicÂ jako ¹realizm biblijnyº. Najwybitniejszym przykøadem tego gatunku jest napisane w dialekcie normandzkim
trzyczeÎsÂciowe misterium Jeu d'Adam z poczaÎtku XII w.6, ktoÂre przedstawia
w sposoÂb dramatyczny, dla celoÂw budujaÎcych, dzieje grzechu pierworodnego.
Widzowie oglaÎdajaÎ historieÎ, ktoÂra ich dotyczy i pozostaje w jakisÂ sposoÂb ich
wøasnaÎ historiaÎ. Widowisko jest skierowane do widza zbiorowego, beÎdaÎcego
nie tylko adresatem spektaklu, lecz takzÇe jego podmiotem. Postaci sztuki saÎ
przedstawione na sposoÂb realistyczny (np. Adam i Ewa, ktoÂrzy zachowujaÎ sieÎ
jak maøzÇenÂstwo z epoki) i moÂwiaÎ jeÎzykiem, ktoÂrym posøugujaÎ sieÎ widzowie.
Mamy tu wieÎc do czynienia z wszechstronnym realizmem: sytuacyjnym, rodzajowym, jeÎzykowym i moralnym. ChrzesÂcijanÂski dramaturg wpisuje dramat
o grzechu pierworodnym w swojskaÎ codziennosÂcÂ. Zobiektywizowany przez
nictwa, jak hagiografie, kazania, traktaty moralno-teologiczne itp. ± o ile wyrazÂnie nie ma w nich
obecnosÂci Biblii ± nie saÎ jednak przedmiotem naszej relacji. Z tego powodu nie wspominamy w niej
o wielu inspirowanych przez chrzesÂcijanÂstwo wybitnych dzieøach literatury francuskiej, odsyøajaÎc
do nich czytelnika najwyzÇej w przypisach.
SposÂroÂd sÂredniowiecznych utworoÂw literatury francuskojeÎzycznej inspirujaÎcej sieÎ waÎtkami
chrzesÂcijanÂskimi pozabiblijnymi nalezÇy wymienicÂ SekwencjeÎ o sÂw. Eulalii (881), PiesÂnÂ o sÂw. Aleksym (ok. 1040), GreÎ o sÂw. Mikoøaju (1190±1202) Jean Bodela, Cuda Naszej Pani (1220±1230)
Gautiera z Coinci, utwory hagiograficzne Rutebeufa, a wsÂroÂd nich dramat Cud o Teofilu (ok.
1260) i ZÇywot Ludwika SÂwieÎtego (1309) J. Joinville'a.
5
Tytuøy utworoÂw ± o ile nie byøy one tøumaczone na jeÎzyk polski ± podajemy w oryginale.
W wypadku istnienia przekøadu polskiego, podajemy na pierwszym miejscu tytuø w brzmieniu
polskim.
6
ReÎkopis tego misterium znajduje sieÎ w bibliotece w Tours.
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przedstawienie teatralne dramat zbawienia ma dotyczycÂ kazÇdego wiernego:
widz powinien rozpoznacÂ swoÂj los w fabule przedstawienia.
Pod koniec sÂredniowiecza powstajaÎ liczne misteria7 oparte na PisÂmie SÂwieÎtym oraz mirakle ± przedstawiajaÎce sceny z zÇycia Matki Boskiej i sÂwieÎtych.
Wielkie misteria dramatyczne konÂca sÂredniowiecza przedstawiaøy caøaÎ historieÎ
zbawienia; trwaøy kilka dni i stosowaøy bogate i niezwykle widowiskowe sÂrodki
dramatyczne. Byøy one udramatyzowanym katechizmem. Eustache MarcadeÂ
(lub MercadeÂ; zm. 1440), byø przypuszczalnie autorem jednego z pierwszych
zachowanych do dzisiaj misterioÂw. Przypisuje sieÎ mu autorstwo Le MysteÁre de
la Passion, popularnie zwanym Passion d'Arras (grane w Arras i Metzu w latach 1420±1437, wchodzaÎce w skøad ¹ReÎkopisu z Arrasº), ktoÂrego tekst napisany byø osÂmiozgøoskowcem liczaÎcym 24 944 wierszy i ktoÂre byøo grane w ciaÎgu
czterech dni. Prolog tego utworu rozgrywa sieÎ w raju i ukazuje saÎd nad szatanem jako sprawcaÎ grzechu pierworodnego; BoÂg zapowiada zesøanie swego
Syna, jako majaÎcego odkupicÂ ludzkosÂcÂ z niewoli grzechu. NasteÎpne trzy dni
przedstawienia ukazujaÎ zÇycie Jezusa jako czøowieka na ziemi. TresÂcÂ czwartego
dnia stanowi wniebowstaÎpienie Chrystusa Zmartwychwstaøego i jego relacja
o dziele odkupienia. ¹ReÎkopis z Arrasº zawiera takzÇe inne misterium przypisywane Eustachemu MarcadeÂ pt. La Vengeance de JeÂsus-Christ.
Ten sam temat znajdziemy w innych monumentalnych misteriach, m.in.
w Le MysteÁre de la passion (grane 1455; wyd. 1458) Arnoula GreÂban (Gresban), ktoÂrego tekst liczy 35 000 wersoÂw i ktoÂre takzÇe rozgrywa sieÎ w ciaÎgu
czterech dni. Autorem misterioÂw byø takzÇe brat Arnoula, Simon ± autor liczaÎcego 24 000 wersoÂw Le Triomphant mysteÁre des actes des Apostres, translateÂ
fideÁlement de la veÂriteÂ historiale, ordonneÂ par personnages (1465; drukowane
1540), w ktoÂrym bierze udziaø 495 postaci i ktoÂre ¹nie schodziøo ze scenyº azÇ do
1536 r. (wspoÂøpracowaø przy nim takzÇe Arnoul).
Czwartym wazÇnym twoÂrcaÎ misterioÂw byø Jean Michel (1435±1501), autor
MysteÁre de la ReÂsurrection, przedstawionego w Angers w 1455 r. i beÎdaÎcego
liczaÎcaÎ 50 000 wierszy (a wieÎc dwa razy obszerniejszaÎ od pierwowzoru) i gorszaÎ
artystycznie przeroÂbkaÎ MysteÁre de la Passion Arnoula GreÂban, interesujaÎcaÎ
z racji umieszczenia w czasach Jezusa scen obyczajowych z XV wieku.
Z poÂzÂniejszych dramatoÂw misteryjnych wymienicÂ nalezÇy PasjeÎ Michela
(1486) i PasjeÎ z Valenciennes (1547). Rozkwitowi tego gatunku poøozÇyø kres
zakaz odgrywania tego typu przedstawienÂ wydany w 1548 r. przez wøadze
kosÂcielne.
7

Misterium ± XV-wieczny gatunek teatralny oparty na obrzeÎdach liturgicznych, zawierajaÎcy
takzÇe sceny z zÇycia biblijnego lub z hagiografii. Nazwa wywodzi sieÎ od øacinÂskiego ministerium
(posøuga), co wskazuje, zÇe peøniøo ono przede wszystkim funkcjeÎ katechetycznaÎ; misteria byøy
adresowane do szerokiej publicznosÂci i miaøy rozbudzacÂ wiareÎ. Na misterium skøadaø sieÎ ciaÎg
ozÇywionych, opatrzonych dialogami obrazoÂw, w ktoÂrych mieszaøy sieÎ realizm i cudownosÂcÂ. Do
tradycyjnych tematoÂw misteryjnych nalezÇaøa Pasja Chrystusa.
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II. WIEK XVI

Na poczaÎtku XVI w. sztuki dramatyczne oparte na waÎtkach ewangelicznych
tworzy Maøgorzata z Nawarry (1492±1549) (ComeÂdie de la NativiteÂ, ComeÂdie des
trois rois, ComeÂdie des Saints Innocents, ComeÂdie du DeÂsert). Jej utwory, cechujaÎce sieÎ formaÎ sÂredniowiecznaÎ, miaøy jednak charakter dramatoÂw autorskich.
Jak wiek XV to czas misterioÂw, tak wiek XVI przynosi odnoweÎ biblijnaÎ,
ktoÂrej gøoÂwnaÎ przyczynaÎ byøa reformacja i zÇywotnosÂcÂ kalwinizmu we Francji.
PojawiajaÎ sieÎ wieÎc przede wszystkim zaroÂwno katolickie, jak i protestanckie
przekøady Pisma SÂwieÎtego. W roku 1523 wychodzi w ParyzÇu katolicki przekøad
z Wulgaty Nowego Testamentu, a w roku 1530 w Antwerpii ± przekøad caøej
Biblii autorstwa Jacques'a LefeÁvre d'Etaples'a. Zostaø on jednak uznany przez
KosÂcioÂø dopiero po wydaniu go z poprawkami w Leuven w roku 1550 i 1578
(Biblia LowanÂska). W 1566 r. innego katolickiego przekøadu z Wulgaty dokonuje R. Benoist.
WsÂroÂd XVI-wiecznych przekøadoÂw protestanckich nalezÇy wymienicÂ Bible
de SerrieÁres z lat 1534±36, beÎdaÎcaÎ wøasÂciwie dokonanaÎ przez Pierre'a Roberta
(kuzyna Kalwina, zwanego OliveÂtanem) przeroÂbkaÎ tekstu LefeÁvre d'Etaples'a,
oraz wydany w 1555 r. w Bazylei przekøad SeÂbastiena Castellion. W 1588 r.
ukazuje sieÎ Biblia Genewska ± takzÇe oparta na teksÂcie LefeÁvre'a ± lecz z przeroÂbkami samego Kalwina oraz TheÂodore'a de BeÁze, wydana potem na nowo
z poprawkami w latach 1696±17078.
Przekøady i parafrazy Psaøterza powstajaÎ najpierw w obozie protestanckim.
WsÂroÂd tøumaczy hugenockich nalezÇy wymienicÂ poeteÎ CleÂment Marota (1496±
1544) i JoanneÎ, kroÂlowaÎ Nawarry (Jeanne d'Albret, 1528±1572) z jej Psaumes
de David viratz en rythmes Gaston (1565). Marot przeksztaøciø 49 psalmoÂw
w liryczne piesÂni o budowie stroficznej. Trawestacji pozostaøych psalmoÂw, nieopracowanych przez Marota, dokonaø TheÂodore de BeÁze (1519±1605; wyd.
1562). Przekøady obu poetoÂw zøozÇyøy sieÎ na psaøterz hugenocki, wykorzystywany w liturgiach. Parafrazy katolickie ukazaøy sieÎ dopiero w roku 1572. Ich
autorem byø Jean-Antoine de BaõÈf (1532±1589; Psautier).
Inny nurt literatury inspirujaÎcej sieÎ BibliaÎ tworzyøy nasÂladowania, ktoÂre
stanowiøy nowe dzieøa poetyckie oparte na zÂroÂdøach biblijnych. WsÂroÂd nich
wyroÂzÇnicÂ nalezÇy Monachomachie de David et Goliath ± utwoÂr epicko-liryczny
katolika Joachima Du Bellay (1522±1560). Do najwazÇniejszych nasÂladowanÂ
protestanckich ± beÎdaÎcych czeÎsto utworami na usøugach propagandy religijnej
± nalezÇy tragedia9 TheÂodore'a de BeÁze Abraham sacrifiant (1552), ktoÂra trak8

Kolejne wydania przygotowali J.F. Osterwald (NeuchaÃtel 1744) i ± po dalszym przeredagowaniu ± L. Segond (ParyzÇ 1874±80); przeroÂbkaÎ Osterwalda jest Biblia Synodalna.
9
Jest to pierwsza tragedia napisana w jeÎzyku francuskim.
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tuje o przesÂladowaniach protestantoÂw. Sztuka owa ± beÎdaÎca manifestacjaÎ doktryny kalwinÂskiej ± øaÎczy cechy formalne dramatu antycznego i sÂredniowiecznego misterium. UtwoÂr ten, ktoÂry temat biblijny poddawaø konwencji poetyki
tragedii klasycznej10, staø sieÎ wzorem dla wielu tragedii, ktoÂrych przedmiotem
byøy wydarzenia biblijne (w latach 1550±1706 powstaøo ich ponad czterdziesÂci).
W poezji wieku XVI wspoÂøistniejaÎ dwa style: biblijny styl ¹ogoøoceniaº
i ¹literackiº styl klasyczny. Agrippa d'AubigneÂ (1552±1630) w swych Rymach
tragicznych (Tragiques, 1613) dokonuje ich syntezy. Opisuje w tym obszernym
poemacie epicko-satyrycznym francuskie wojny religijne, osÂwietlone sÂwiatøem
Apokalipsy (protestanci to Nowy Izrael); sam poeta przybiera tu pozeÎ proroka.
Guillaume de Saluste du Bartas (1544±1590) jest autorem poematu Judith
(wyd. 1574 w zbiorze La Muse chreÂtienne) i ogromnego dydaktyczno-epickiego
poematu La Sepmaine (La Semaine) ou la CreÂation du Monde (1578), moÂwiaÎcego o stworzeniu sÂwiata. UtwoÂr byø tøumaczony na wiele jeÎzykoÂw i wywarø
wpøyw na Miltona, a takzÇe Torquato Tassa. W 1584 r. zostaø opublikowany
niedokonÂczony dalszy ciaÎg tego dzieøa pt. La Seconde Semaine: L'Enfance du
Monde (opisujaÎcy tylko dwa dni ¹drugiego tygodniaº istnienia sÂwiata).

III. WIEK XVII

W XVII w. pojawia sieÎ nowe francuskie tøumaczenie Pisma SÂwieÎtego z Wulgaty w przekøadzie Antoine'a i Louis-Isaaca Lemaistre (LemaõÃtre) de Sacy oraz
Antoine'a Arnaud (znanego twoÂrcy doktryny jansenistycznej), znane jako Bible de Sacy11 (1667). Przekøad ten cieszyø sieÎ popularnosÂciaÎ, miaø jednakzÇe charakter jansenistyczny, podobnie jak Biblia z Port-Royal (1696), owoc zespoøowej pracy, w ktoÂrej uczestniczyø takzÇe Blaise Pascal. PojawiajaÎ sieÎ tezÇ katolickie
parafrazy psalmoÂw ± Philippe'a Desportes'a (1546±1606) Les 150 psaumes de
David. PrieÁres et meÂditations chrestiennes,1603); Jeana Bertaut (1552±1611)
w jego Les Oeuvres poeÂtiques (1620), FrancËois de Malherbe'a (1555±1628).
W ten sposoÂb obok nurtu sÂwieckiej poezji lirycznej pojawiø sieÎ nurt refleksyjnej
liryki religijnej i jego szczegoÂlny gatunek ± medytacja.
Katolik, Jean de La CeppeÁde (1550±1623) jest autorem MeÂditations sur les
Psaumes, ale przede wszystkim TheÂoreÁmes sur le sacreÂ mysteÁre de notre reÂdemption (czeÎsÂcÂ I : 1613, czeÎsÂcÂ II: 1621) ± cyklu ponad 500 sonetoÂw, beÎdaÎcych roz10

Jak wiemy, w renesansie nasteÎpuje powroÂt do klasycznych wzorcoÂw estetycznych.
Nowy Testament: Amsterdam 1667 (Bible de Mons); Stary Testament: ParyzÇ 1672±95: wyd.
E. Rondet (Bible de Vence) obok tekstu parafraza P. CarrieÁre'a oraz wsteÎp i objasÂnienia A. Calmeta; Kolonia 1739: wyd. poprawione Nicolasa Legros (Biblia KolonÂska).
11
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mysÂlaniami nad MeÎkaÎ Chrystusa, uøozÇonymi w formeÎ stacji, poczaÎwszy od
modlitwy w OgroÂjcu. Podmiot liryczny, beÎdaÎcy sÂwiadkiem przerazÇajaÎcego widowiska, kontempluje jego kolejne etapy, ogarniajaÎc ich sens za pomocaÎ gry
wypeøniajaÎcych tekst poetycki antytez. WyboÂr formy sonetu wyrazÇa tutaj charakterystyczne dla baroku pragnienie utrwalenia wydarzenia w postaci obrazu,
poruszajaÎcej wizji. Jest to poezja mistyczna, øaÎczaÎca rygor formalny i wylewnosÂcÂ.
Po triumfie klasycyzmu w teatrze w drugiej poøowie XVII wieku z teatru
znikajaÎ dramaty o tresÂci biblijnej. Dzieje sieÎ tak, poniewazÇ ani ideologia kontrreformacji, ani protestancka nie mogøy sieÎ zgodzicÂ na znieksztaøcenia, ktoÂrym
musiaøby bycÂ poddawany tekst biblijny, aby pozostacÂ wiernym reguøom klasycyzmu. NasteÎpuje wieÎc laicyzacja teatru. Boileau w swej Sztuce poetyckiej
(1674) kazÇe zostawicÂ religieÎ teologom. Utwory o tresÂci religijnej saÎ wystawiane
jedynie w teatrze szkolnym, w celach pedagogicznych. WøasÂnie do tych ostatnich nalezÇaÎ arcydzieøa Jean Racine'a (1639±1699) Estera (1689) i Atalia (1691).
PostacÂ Estery jest takzÇe tematem tragedii Aman (1601) Antoine'a de Montchrestien (1575±1621).
JesÂli chodzi o poezjeÎ biblijnaÎ, jej obecnosÂcÂ w literaturze XVII-wiecznej jest
o wiele ubozÇsza. Jezuita Pierre Le Moyne (1602±1672) w Hymnes opiewa na
podstawie tekstoÂw biblijnych stworzenie sÂwiatøa. W Discours de la poeÂsie przywoøuje starozÇytnaÎ i wciaÎzÇ zÇywotnaÎ tradycjeÎ, wedøug ktoÂrej pierwsi poganÂscy
poeci byli reprezentantami poesia divina, objawiajaÎcej ukrytaÎ przed profanami
prawdeÎ o rzeczywistosÂci. Tematy i obrazy biblijne saÎ obecne w odach
Malherbe'a i Racine'a. Marc-Antoine Girard de Saint-Amant (1594±1661)
w MoõÈse sauveÂ (1653) øaÎczy cechy epopei i idylli.
Wiek XVII jest wiekiem arcydzieø francuskiej prozy religijnej, jednakzÇe
obecna w niej problematyka przekracza zagadnienie inspiracji biblijnych i z tego
powodu nie beÎdziemy sieÎ niaÎ tutaj zajmowacÂ12.

IV. WIEK XVIII

Widoczny wsÂroÂd europejskich teoretykoÂw literatury XVI i poczaÎtkoÂw
XVII wieku dylemat mieÎdzy wiernosÂciaÎ ideaøom estetycznym literatury starozÇytnej a wiernosÂciaÎ prawdzie o rzeczywistosÂci (ktoÂraÎ w peøni posiadaøo przeciezÇ
tylko chrzesÂcijanÂstwo) teoretycy jezuiccy13 starali sieÎ rozwiaÎzacÂ, postulujaÎc
12

WymienÂmy tylko pobozÇne traktaty sÂw. Franciszka Salezego, pisma FrancËois FeÂnelona,
kazania i pisma polemiczne Jacques BeÂnigne Bossueta, czy MysÂli Blaise Pascala. Ogromne bogactwo pisÂmiennictwa religijnego tej epoki prezentuje monografia Henri Bremonda L'Histoire litteÂraire du sentiment religieux en France (Paris 1916±1933).
13
Np. Possevino, SpanmuÈller, Sarbiewski.
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formuøeÎ chrystianizacji waÎtkoÂw antycznych. Problem wroÂciø jednak jako przedmiot rozwazÇanÂ i argument w søynnej dyskusji teoretycznoliterackiej z przeøomu
XVII i XVIII w., ktoÂra zostaøa nazwana ¹sporem starozÇytnikoÂw z nowozÇytnikamiº.
UczestniczkaÎ tej debaty, nalezÇaÎcaÎ do obozu ¹starozÇytnikoÂwº, byøa tøumaczka wielu dzieø literatury klasycznej, a przede wszystkim Homera, Anne Dacier
(1647±1720). Jej mysÂlenie ilustruje opublikowany przez niaÎ przekøad Iliady
(1711) wraz z przedmowaÎ i przypisami tøumaczki. W dzieøku Des Causes de
la Corruption du Goust (1714) polemizuje ona z nowozÇytnikami, ktoÂrzy uwazÇali starozÇytnych za quasi-barbarzynÂcoÂw. Pani Dacier broniøa Homera i uwazÇaøa
go za bliskiego Biblii. Argumentowaøa, zÇe przedstawiaø on natureÎ w jej pierwotnej prostocie, podobnie jak to czyni Pismo SÂwieÎte. ZaroÂwno Biblia, jak
i Homer ± twierdziøa ± ukazujaÎ wielkosÂcÂ i heroizm i wøasÂciwie mozÇna moÂwicÂ
o paralelizmie (conformiteÂ admirable ± godna podziwu zgodnosÂcÂ) stosowanych
moralnych przykøadoÂw, epizodoÂw i stylu. Autorka zalicza twoÂrczosÂcÂ Homera
do ¹poezji boskiejº (czyli ¹teologicznejº)14, ktoÂra byøa blizÇsza boskich zÂroÂdeø
i prawdy nizÇ poÂzÂniejsza uczona poezja humanistyczna; dlatego wøasÂnie ¹nienowoczesnosÂcÂº Biblii i Homera jest ich wartosÂciaÎ. Pani Dacier opowiadaøa sieÎ
wieÎc za tradycyjnym pojmowaniem poezji jako natchnienia (poetyckiego i sakralnego), ktoÂrym pogardzaø nowoczesny racjonalizm i gust literacki.
W XVIII wieku odnotowujemy w dalszym ciaÎgu nowe przekøady Biblii ±
dwa katolickie (z Wulgaty): Richarda Simon (1702) i FrancËois Philippe'a Mesengui (1752), oraz protestancki: socynianina Michel-Charles'a Le CeÁne (Amsterdam, 1741). Biblia jest w tym czasie wciaÎzÇ obecna w teatrze szkolnym
i w (coraz rzadszej) poezji religijnej. Do przykøadoÂw tej ostatniej nalezÇaÎ PoeÂsies
sacreÂes (t. 1: 1751; t. 2: 1763) Jean-Jacques'a Lefranc de Pompignan (1709±
1784), ktoÂrych inspiracjaÎ byøy Psalmy i Prorocy i w ktoÂrych autor staraø sieÎ
odtworzycÂ jak najwierniej styl biblijny.
W tym czasie sekularyzacji, niecheÎtnej, a nawet wrogiej chrzesÂcijanÂstwu,
BibliaÎ interesuje sieÎ takzÇe nurt literatury poddanej ideologicznie filozofii osÂwiecenia i krytycyzmowi osÂwieceniowemu ± po to by tekst sÂwieÎty zdesakralizowacÂ.
Tutaj przede wszystkim nalezÇy wspomniecÂ o Wolterze (1694±1778; notabene
znakomitym znawcy Biblii), ktoÂry swaÎ erudycjeÎ zwroÂciø przeciw Pismu SÂwieÎtemu (staraø sieÎ udowodnicÂ naukowo, zÇe poszczegoÂlne ksieÎgi biblijne saÎ poÂzÂniejszymi faøszerstwami). Byø on przeciwnikiem Biblii zaroÂwno w aspekcie religijnym i ideologicznym, jak literackim (klasyczny gust literacki przeszkadzaø mu
w docenieniu artyzmu Pisma SÂwieÎtego); wykorzystywaø jednak w swojej twoÂrczosÂci waÎtki biblijne, np. w dramatach Samson (1733) i SauÈl (1762 ± ten ostatni
utwoÂr ma charakter parodystyczny).
14

Koncepcja poety teologa wywodzi sieÎ od Platona i byøa podejmowana przez wielu teoretykoÂw literatury poczaÎwszy od starozÇytnosÂci. Zob. m.in. traktat G. Boccaccia Dii gentium.
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W dzieøach Jean-Jacques'a Rousseau (1712±1778) Biblia przywoøywana
jest tylko epizodycznie. Przede wszystkim nalezÇy tu wspomniecÂ o poczaÎtku jego
WyznanÂ i obecnosÂci w nim Apokalipsy, ale tekst biblijny peøni tu juzÇ tylko roleÎ
niewidzialnej matrycy dyskursu, ktoÂry zajmuje stopniowo miejsce Pisma SÂwieÎtego i daÎzÇy do caøkowitego zastaÎpienia go.
Co do neoklasycyzmu ± ten odzÇegnuje sieÎ caøkowicie od symboliki biblijnej.
W sposoÂb symboliczny uzmysøawia to akt sÂcieÎcia w czasie rewolucji gøoÂw posaÎgom kroÂloÂw Judy i Izraela stojaÎcych na gzymsie fasady paryskiej katedry
Notre-Dame.

V. WIEK XIX

W XIX wieku w dalszym ciaÎgu ukazujaÎ sieÎ nowe katolickie przekøady Biblii
(zawsze z Wulgaty, poniewazÇ miaøa ona status tekstu kanonicznego) ± Antoine
EugeÁne'a Genouda zwanego tezÇ de Genoude (ParyzÇ, 1820±1824), Jean-Jacques'a BourasseÂ i Pierre-DeÂsireÂ'a Janvier'a (Tours, 1843), Jean-Baptiste'a
Glaire'a (ParyzÇ, 1871±73), Antoine'a Arnauda (1881), Louis-Claude'a Filliona
(ParyzÇ, 1888±1904) oraz Augustina Crampona (Tournai, 1894±1904). SposÂroÂd
przekøadoÂw protestanckich nalezÇy wymienicÂ tøumaczenie Starego Testamentu
przez H.A. Perret-Gentila (1876), pietystycznaÎ BiblieÎ LozanÂskaÎ (1839, 1854±
72) oraz Nowy Testament w translacji Hugues'a Oltramare'a (1872), wydanie
Louisa Segonda (1880), BiblieÎ z Reuss (1874±1881) oraz BiblieÎ Johna Darby
(1885). Ponadto odnotowacÂ nalezÇy przekøady Biblii zÇydowskiej: BiblieÎ rabinatu
francuskiego w tøumaczeniu Samuela Cahena (ParyzÇ, 1832±36; 1899±1906),
a takzÇe BiblieÎ EugeÁne'a Ledrain (1886±1889).
W Anglii i Niemczech, krajach, ktoÂre zrodziøy romantyzm, osÂwiecenie nie
miaøo charakteru tak antychrzesÂcijanÂskiego jak we Francji: poeta staje sieÎ wieszczem i mistagogiem odkrywajaÎcym na nowo i interpretujaÎcym stare mity,
a poezja ± pierwotnym jeÎzykiem powrotu do zÂroÂdeø ludzkosÂci. Pod wpøywem
praÎdoÂw kulturowych i literackich rozwijajaÎcych sieÎ w tych dwoÂch krajach, w romantyzmie francuskim ma miejsce powroÂt do Biblii. Poeci szukajaÎ w niej natchnienia; odnawia sieÎ jej prestizÇ i autorytet.
FrancËois-ReneÂ de Chateaubriand (1768±1849) w wydanym w roku 1799
szkicu O pieÎknie poetyckim i moralnym religii chrzesÂcijanÂskiej (Des beauteÂs
poeÂtiques et morales de la religion chreÂtienne, a przede wszystkim w zbiorze
esejoÂw Duch wiary chrzesÂcijanÂskiej15 (GeÂnie du christianisme, 1802), beÎdaÎcym
dzieøem o charakterze apologetycznym, gøosi, zÇe chrzesÂcijanÂstwo jest ¹najbar15

Inny polski tytuø: Geniusz chrzesÂcijanÂstwa.
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dziej poetyckaÎ, najbardziej ludzkaÎ, najbardziej sprzyjajaÎcaÎ wolnosÂci, sztukom
i literaturzeº religiaÎ. BiblieÎ (wraz z liturgiaÎ) uznaje za alternatyweÎ w stosunku
do konwencji klasycznych. Pisarz dokonuje przeglaÎdu wielkich epopei chrzesÂcijanÂskich oraz rozwazÇa zagadnienie cudownosÂci w poganÂstwie i chrzesÂcijanÂstwie. Dochodzi do wniosku, zÇe BoÂg chrzesÂcijanÂski z czysto poetyckiego punktu
widzenia ¹przewyzÇsza Jowiszaº. Chateaubriand ± w odroÂzÇnieniu od pani Dacier ± wyzÇej nizÇ Homera stawia BiblieÎ, ktoÂra jest dla niego ksieÎgaÎ ¹pierwotnaÎ
i totalnaÎº. Jego argumenty dotyczaÎce wyzÇszosÂci chrzesÂcijanÂstwa majaÎ na wzgleÎdzie przede wszystkim walor estetyczny. W zÇadnej innej religii nie mozÇna, jego
zdaniem, znalezÂcÂ tyle pieÎkna ± w sztuce, liturgii, muzyce czy kontemplacji16.
NajwieÎkszy z francuskich romantykoÂw, Victor Hugo (1802±1885), w søynnej
przedmowie do dramatu Cromwell (1927), przyjeÎtej jako manifest romantyzmu, wiaÎzÇe poczaÎtki dramatu z mysÂlaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ i widzi w tym gatunku
poøaÎczenie liryki i epopei. Biblijna KsieÎga Rodzaju jest dla niego wyrazem
ludzkosÂci pierwotnej, epopeje homeryckie ± spoøeczenÂstwa zorganizowanego,
zasÂ epoka chrzesÂcijanÂska wyrazÇa sieÎ za posÂrednictwem niepokoju i groteski.
W przedmowie do eseju William Shakespeare (1863) pisze, zÇe ¹caøa Biblia jest
poezjaÎº, a w przedmowie do SÂwiateø i cieni (Rayons et des ombres; 1840) zwierza sieÎ: ¹Biblia jest mojaÎ ksieÎgaÎº. Tematy biblijne saÎ obecne w jego twoÂrczosÂci
juzÇ w pierwszych zbiorach poetyckich Odes et ballades (1826; MoõÈse sur le Nil)
i Les Orientales (1829; Le feu du ciel).
Biblia jest tezÇ obecna w Legendzie wiekoÂw (La LeÂgende des siecles; 1859),
ogromnym projekcie epickim, ktoÂry w planach autora miaø opisywacÂ caøaÎ historieÎ ludzkosÂci jako przebiegajaÎcaÎ w atmosferze walki mieÎdzy Bogiem i Szatanem drogeÎ czøowieka poprzez rewolucje ku posteÎpowi. Pierwsza czeÎsÂcÂ Legendy
wiekoÂw jest zatytuøowana ¹Od Ewy do Jezusaº; rozpoczyna sieÎ opisem wydarzenÂ biblijnych (historia Adama i Ewy oraz wydarzenia opisane w Ewangeliach). W sposoÂb caøkowicie swobodny wykorzystuje Hugo biblijnaÎ historieÎ
Kaina w napisanej przed LegendaÎ wiekoÂw, lecz wydanej dopiero w 1886 r. ±
po sÂmierci pisarza ± niedokonÂczonej epopei filozoficznej La Fin de Satan, ktoÂra
traktuje w sposoÂb halucynacyjny o problemie zøa17. Hugo, ktoÂry w møodosÂci byø
katolikiem, w swych poematach historiozoficznych przedstawia tematy biblijne
na sposoÂb panteistyczny.
U Hugo, jako pisarza inspirujaÎcego sieÎ BibliaÎ, widoczne saÎ trzy charakterystyczne cechy: 1) jego mysÂl krytyczna i estetyczna jest oparta na Biblii jako
Super-KsieÎdze; 2) w swoich poematach lirycznych zapozÇycza z Biblii tematy,
osoby, obrazy, idee i styl w trzech gatunkach: saÎ to bukolika, epika i gatunek
16
Chateaubriand jest takzÇe autorem powiesÂci Les Martyres, posÂwieÎconej meÎczenÂstwu pierwszych chrzesÂcijan.
17
Poemat ten wraz z innym wydanym posÂmiertnie w 1891 r. ± zatytuøowanym Dieu ± oraz
LegendaÎ wiekoÂw tworzy trylogieÎ historiozoficznaÎ.
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profetyczno-apokaliptyczny; 3) oddaliwszy sieÎ od chrzesÂcijanÂstwa, usiøuje stworzycÂ ¹nowaÎ BiblieÎº, w ktoÂrej przedstawia swojaÎ panteistycznaÎ teologieÎ oraz
filozofieÎ i na ktoÂrej proroka sieÎ kreuje. Jej przesøaniem staje sieÎ idea PosteÎpu.
UwazÇa, zÇe Nowy Testament znioÂsø Stary, i pragnie ± jak wielu mu podobnych
rewolucyjnych i progresistowskich romantykoÂw ± stworzycÂ nowaÎ gnozeÎ, ktoÂra
chce Jezusa uratowacÂ ¹przed terrorem Bibliiº. W ten sposoÂb ¹bibliaº Hugo
staje sieÎ parodiaÎ Biblii objawionej.
Te trzy sposoby obecnosÂci Biblii w literaturze, wspoÂøistniejaÎce w twoÂrczosÂci
Hugo, u innych pisarzy romantycznych saÎ caøkowicie rozdzielone. Ostatni z nich
widoczny jest poczaÎwszy od rewolucji francuskiej u tych pisarzy i ideologoÂw,
ktoÂrzy wykorzystywali autorytet Biblii do propagowania swoich progresistowskich albo utopijnych idei. FeÂliciteÂ de Lamennais (1782±1754) w swoich napisanych stylem biblijnym (pod wpøywem KsiaÎg pielgrzymstwa Mickiewicza)
Søowach wieszczych (Paroles d'un croyant, 1834), uzÇywa stylu biblijnego do
gøoszenia ¹ewangelicznychº wartosÂci uboÂstwa, solidarnosÂci, osÂwiecenia przez
wiareÎ i stawiania na czøowieka. Podobnie wykorzystuje BiblieÎ gøosÂny historyk
Jules Michelet (1798±1874) w La Bible de l'humaniteÂ (1864), skierowanej przeciwko KosÂcioøowi apologii rewolucji. Chce on stworzycÂ nowaÎ, posteÎpowaÎ
¹ewangelieÎ ludzkosÂciº.
Romantyczna odnowa liryzmu sprawia, zÇe oÂwczesÂni poeci szukajaÎ natchnienia w Biblii. Alphonse de Lamartine (1790±1869) jest autorem tragedii
SauÈl (1818) oraz zbioru utworoÂw lirycznych Harmonies poeÂtiques et religieuses
(1830), w ktoÂrych widoczny jest wpøyw psalmoÂw. TakzÇe w swoich poematach
historiozoficznych, przede wszystkim w La Chute d'un Ange (1837), opisujaÎcym historieÎ ludzkosÂci przed potopem, Lamartine wykorzystuje BiblieÎ do swoich rozwazÇanÂ historiozoficznych; jednakzÇe poeta oddala sieÎ w nich od chrzesÂcijanÂstwa, a majaÎ one wymoweÎ panteistycznaÎ. W poÂzÂniejszym poemacie La
Vigne et la Maison (1856), w ktoÂrym dusza dialoguje z ¹jaº na wzoÂr psalmu
42, widacÂ oznaki powrotu do møodzienÂczej wiary.
Poeci romantyczni cheÎtnie tworzaÎ oparte na tematach biblijnych utwory,
ktoÂre jednak oddalajaÎ sieÎ od interpretacji chrzesÂcijanÂskiej i tworzaÎ swoiste
¹nowe apokryfyº. I tak GeÂrard de Nerval (1808±1855) publikuje w roku
1844 poemat Christ aux oliviers, w ktoÂrym Chrystus dosÂwiadcza zwaÎtpienia
w istnienie Boga; Alfred de Vigny (1787±1863) w 1826 r. wydaje PoeÁmes antiques et modernes, tom poezji podzielony na trzy czeÎsÂci: poematy mistyczne
(MoõÈse, Eloa, ou La súur des anges, le DeÂluge), poematy antyczne (m.in. la
Fille de JephteÂ, la Femme adulteÁre, le Bain de Suzanne) i nieinteresujaÎce nas tu
poematy wspoÂøczesne. Forma tych utworoÂw ma charakter symboliczny, a filozofia ± pesymistyczny: przedstawia w sposoÂb fatalistyczny cierpienie geniusza.
Do trawestujaÎcych tematykeÎ biblijnaÎ utworoÂw tego poety nalezÇaÎ tezÇ La coleÁre
de Samson (1839) oraz Le Mont des Oliviers (1843), ktoÂrego przedmiotem
rozwazÇanÂ jest niesprawiedliwosÂcÂ Boga. Ponadto jako przykøady romantycznych
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¹apokryfoÂw niechrzesÂcijanÂskichº mozÇna wymienicÂ takzÇe dialogowany poemat
prozaÎ Ahasverus (1833) Edgara Quineta (1803±1875), ktoÂrego bohater, ¹ZÇyd ±
wieczny tuøaczº, staje sieÎ figuraÎ mesjanicznaÎ, czy CXIX wiersz z KwiatoÂw zøa
(Fleurs du mal, 1857) Charles'a. Baudelaire'a (1821±1867) zatytuøowany Abel
i Kain. Generalnie romantyzm francuski oddala sieÎ od chrzesÂcijanÂskiej (a takzÇe
zÇydowskiej) egzegezy Biblii: widoczne jest w nim uczucie pesymizmu, a nawet
beznadziejnosÂci w obliczu niesprawiedliwosÂci i twardosÂci Boga.
Kolejny sposoÂb wykorzystania motywoÂw biblijnych tworzy orientacja archeologiczno-estetyczna, jeszcze bardziej odarta z symboliki judeochrzesÂcijanÂskiej. W Romansie pewnej mumii (Roman de la momie, 1858) TheÂophile Gautier (1811±1872) wykorzystuje epizody z KsieÎgi WyjsÂcia do konstruowania
konglomeratu danych archeologii i fantastycznej legendy. Do tej grupy nalezÇaÎ
takzÇe dzieøa Charles'a Leconte de Lisle (1818±1894), Gustave'a Flauberta
(1821±1880) i symbolistoÂw. Pierwszy z nich pisze Poematy barbarzynÂskie (PoeÁmes barbares, 1862), wsÂroÂd nich wiersze Kain (gdzie Kain jest przedstawiony
jako ofiara zazdrosnego i niesprawiedliwego Boga) i Winnica Nabota. Biblia
staje sieÎ tu elementem obszerniejszego sÂwiata mitologii. W powiesÂci Flauberta
SalammboÃ (1862) Chrystus jest przedstawiany jako symbol wspoÂøcierpienia.
U SteÂphane'a MallarmeÂgo (1842±1888) sztuka zostaje wyniesiona na piedestaø
religii; wykorzystuje on religijny mit jeÎzyka sakralnego do idei KsieÎgi absolutnej, niby swoistej ateistycznej biblii religii sztuki czystej.
Inny waÎtek w literaturze inspirujaÎcej sieÎ BibliaÎ, ale takzÇe wykorzystujaÎcej
naukowaÎ wiedzeÎ o niej ± racjonalistyczny i sentymentalny zarazem ± reprezentuje ZÇywot Jezusa (Vie de JeÂsus, 1863) Ernesta Renana (1823±1892), dzieøo
stanowiaÎce pierwszaÎ czeÎsÂcÂ Historii poczaÎtkoÂw chrzesÂcijanÂstwa (Histoire des
origines du christianisme, 1863±1881), w ktoÂrym Jezus jest przedstawiony jako
szlachetny, ale zwykøy czøowiek.
Stosunki mieÎdzy BibliaÎ a poezjaÎ wkraczajaÎ na nowy etap u LautreÂamonta
(1846±1870: PiesÂni Maldorora / Les Chants de Maldoror, 1868)18 i Arthura
Rimbaud (1854±1851: Sezon w piekle / Un saison en enfer, 1873) i Iluminacje
(Illuminations, 1874). Biblia zostaje tu caøkowicie pozbawiona swojej wartosÂci
religijnej i jej symbole kraÎzÇaÎ swobodnie w dyskursie poetyckim za przyzwoleniem natchnienia poetyckiego. Wraz z Iluminacjami konÂczy sieÎ nie tylko proces
uwalniania poezji francuskiej od dziedzictwa klasycznego, lecz takzÇe proces
uwalniania sieÎ tej poezji od odniesienÂ biblijnych, ktoÂre na poczaÎtku wieku
XIX inspirowaøy jaÎ estetycznie, a potem byøy kontestowane ideologicznie. Jeszcze przed Nietzschem zostaøa w tej bluzÂnierczej poezji proklamowana sÂmiercÂ
Boga i w konsekwencji sÂmiercÂ Biblii jako KsieÎgi.
18

Na kroÂtko przed sÂmierciaÎ LautreÂamont przygotowywaø nowaÎ wersjeÎ tego utworu. Pisaø:
¹Caøkowicie zmieniøem metodeÎ, zÇeby gøosicÂ tylko nadziejeÎ, ufnosÂcÂ, spokoÂj, szczeÎsÂcie, obowiaÎzek
i prawdeÎ praktycznaÎ.
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VI. WIEK XX

W tym samym czasie, gdy dokonywaøo sieÎ owo uwalnianie, na terenie
katolicyzmu miaøo miejsce odkrywanie wøasnej tradycji19. Nie do przecenienia
jest dziaøalnosÂcÂ edytorska ks. Jacques'a Paula de Migne'a (1800±1875), m.in.
Scripturae sacrae cursus completus (Kompletny kurs Pisma SÂwieÎtego), ktoÂry
gromadziø szeroki zestaw komentarzy do kazÇdej z ksiaÎg Biblii20. Tworzy sieÎ
zÇywy katolicki praÎd intelektualny21, ktoÂry daje poczaÎtek ¹renesansowi katolickiemuº. Ernest Hello (1828±1885) w swoich Søowach BozÇych (Paroles de Dieu,
reÂflexions sur quelques textes sacreÂs, 1875) ukazuje wymiar teologiczny figur
i opowiesÂci biblijnych i interpretuje je jako dzieje ludzkiego cierpienia, beÎdaÎce
takzÇe dziejami Boga (beÎdzie to miaøo takzÇe miejsce poÂzÂniej ± w powiesÂciach
Georges'a Bernanosa). LeÂon Bloy (1846±1917) reprezentuje mistycyzm profetyczny, ktoÂry obwinia wspoÂøczesnosÂcÂ o poddanie sieÎ duchowi burzÇuazyjnemu
i w konsekwencji o profanacjeÎ Søowa BozÇego (ExeÂgeÁse des lieux communs,
1913; Le salut par les juifs, 1892; Krew biednego / Le sang du pauvre, 1893).
Literatura wedøug tego pisarza powinna miecÂ za cel poszukiwanie sensu sakralnego historii, bycÂ jej egzegezaÎ, podobnie jak jest niaÎ Biblia. Pojmuje wieÎc on
literatureÎ jako swego rodzaju biblia profana.
TakzÇe Paul Claudel (1890±1955) odkrywa ± w sto lat po fascynacji romantykoÂw BibliaÎ estetyzujaÎcaÎ ± BiblieÎ tradycji katolickiej. Czyta Pismo SÂwieÎte (w
wersji øacinÂskiej Wulgaty) zgodnie z rozumieniem, jakie przed nim odkrywa
liturgia KosÂcioøa katolickiego i teologia Søowa wcielonego. Na planie poetyckim ma u niego miejsce wpøyw poetyki Rimbauda. To dzieøo literackie sytuuje
sieÎ wieÎc na skrzyzÇowaniu dwoÂch sÂwiatoÂw ± sÂwiata integralnie katolickiej Biblii
i sÂwiata poetyki postsymbolistycznej. Biblia ustanowi dla tej poezji model jeÎzyka symbolicznego, zdolnego do wyrazÇania boskiego powoøania czøowieka do
wspoÂøudziaøu w Akcie stwoÂrczym. Claudel usiøowaø dotrzecÂ do czystych pojeÎcÂ
poprzez pozory rzeczy; poeta jest wedøug niego powoøany do odczytania zna19
M.in. dokonuje sieÎ odnowa sÂpiewu gregorianÂskiego, a FreÂdeÂric Ozanam tøumaczy na francuski (1852) Fioretti sÂw. Franciszka z AsyzÇu.
20
WsÂroÂd innych dokonanÂ tego duchownego wymienicÂ nalezÇy jego dziaøalnosÂcÂ wydawniczaÎ
w zakresie patrologii, Theologiae cursus (Kurs teologii, 1840±45; 28 tomoÂw), Collection des auteurs
sacreÂs (ZbioÂr autoroÂw sÂwieÎtych, 1846±48; 100 tomoÂw), EncyclopeÂdie theÂologique (Encyklopedia
teologiczna, 1844±46; 171 tomoÂw).
Odnotujmy w tym miejscu takzÇe XX-wieczne przekøady Biblii z jeÎzykoÂw oryginalnych, przede
wszystkim przekøady A. Crampona (1894±1904, poÂzÂniejsze wydania wraz z L. Pirotem), J. Verdunoy (1934±36), BiblieÎ JerozolimskaÎ (od 1948 r.), wydany w Brukseli w 1949 przekøad benedyktynoÂw oraz Nowy Testament w przekøadzie E. Osty (1949), a takzÇe przekøad ekumeniczny (TOB,
1967±1975).
21
Do jego gøoÂwnych przedstawicieli nalezÇaÎ: Jules Barbey d'Aurevilly, Remy de Gourmont,
Joris-Karl Huysmans.
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koÂw sÂwiata: parabolicznego sensu zdarzenÂ, zaszyfrowanych przez Boga. Biblia
wzbogacaøa caøaÎ semantykeÎ poetyckaÎ Claudela; z niej pochodzaÎ obrazy i symbole poetyckie obecne w jego twoÂrczosÂci, jej wpøyw widacÂ takzÇe w stylu tego
poety, ktoÂrego ulubionaÎ formaÎ wypowiedzi byø werset. W ostatnim okresie
zÇycia Claudel oddaje sieÎ tworzeniu dzieøa egzegetycznego, w ktoÂrym odsøania
fundamenty swojej twoÂrczosÂci. Pisze wieÎc o KsieÎgach Izajasza i Hioba, PiesÂni
nad PiesÂniami (Paul Claudel interroge ¹Le cantique des cantiquesº, 1948), Apokalipsie (Paul Claudel interroge l'Apocalypse, 1952), o KsieÎgach Judyty, Estery,
Tobiasza, Dekalogu, psalmach 27 i 147 (Les Aventures de Sophie, 1937), zasÂ
w EmmauÈs (1948) rozwazÇa historieÎ Izraela do konÂca sÂwiata. Do tego dochodzaÎ
medytacje maryjne (L'EÂpeÂe et le Miroir, 1939; La Rose et le Rosaire, 1946). Do
tej grupy nalezÇaÎ takzÇe Umiøowanie Pisma SÂwieÎtego (J'aime la Bible, 1955), Du
sens figureÂ de l'EÂcriture (Introduction au Livre de Ruth de l'abbeÂ Tardif de
Moidrey, 1937), PreÂsence et propheÂtie (b.m.w)22. Jest to inna egzegeza nizÇ
panujaÎca w tym czasie egzegeza historyczno-krytyczna, ktoÂraÎ poeta oskarzÇa
o literalnosÂcÂ i kawaøkowanie Pisma SÂwieÎtego, podczas gdy on patrzy na nie
jako na caøosÂcÂ jeÎzykowo-poetycko-teologicznaÎ. Egzegeza Claudela nawiaÎzuje
do tradycji zarzuconego od dawna objasÂniania sensoÂw duchowych i lektury
alegorycznej, lecz czyni to na sposoÂb poetycki, stawiajaÎc w centrum problem
relacji mieÎdzy Søowem BozÇym, a søowem ludzkim. W dziejach odniesienÂ mieÎdzy
literaturaÎ francuskaÎ a BibliaÎ Claudel zajmuje w XX wieku miejsce roÂwnie
wazÇne, co w dziewieÎtnastym Chateaubriand i Hugo; lecz zmienia on prawie
caøkowicie ich orientacjeÎ, przerzucajaÎc pomost mieÎdzy przeszøosÂciaÎ i wspoÂøczesnosÂciaÎ. Entuzjazm poetycki jest dla niego formaÎ szczegoÂlnej øaski, poniewazÇ
mozÇe on uczestniczycÂ w odkrywaniu i opiewaniu nadnaturalnego porzaÎdku,
w ktoÂrym uczestniczaÎ wszystkie stworzenia. Ta sÂwieÎta rzeczywistosÂcÂ wyrazÇona
jest w jego dziele poetyckim i teatralnym w sposoÂb rytmiczny za pomocaÎ formy
wersetu (por. psalmy), dajaÎcej poezji wieÎksze nizÇ wers mozÇliwosÂci wyrazÇenia
jednosÂci rytmu oddechowego i symbolicznego obrazu. TakzÇe woÂwczas, kiedy
temat utworu nie ma charakteru biblijnego, jego rytm jest wyznaczony przez
rytm jeÎzyka biblijnego.
Ochrzczony pod wpøywem Claudela Francis Jammes (1868±1938), gøosiø
w swojej poezji program powrotu do Boga i natury, tworzaÎc ¹sielanki chrzesÂcijanÂskieº. PragnaÎc stacÂ sieÎ ¹Wergiliuszem chrzesÂcijanÂskimº, napisaø on GeÂorgiques chreÂtiennes (1912), a zainspirowany przez przypowiesÂcÂ o zagubionej
owcy z Ewangelii sÂw. Mateusza stworzyø dramat La Brebis eÂgareÂe (1913), ktoÂry
staø sieÎ kanwaÎ opery Dariusa Milhaud. SposÂroÂd jego bogatej spusÂcizny wymienÂmy jeszcze PoeÁmes franciscains (1926) i prozeÎ ChampeÃtreries et meÂditations
(1930). Styl ¹niskiº tej poezji posiada godnosÂcÂ poetyckaÎ, ktoÂraÎ zawdzieÎcza
Biblii.
22

Bibliografia egzegetycznych tekstoÂw Claudela liczy sto kilkadziesiaÎt pozycji.
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ChrzesÂcijanÂstwem, a przede wszystkim sÂredniowieczem inspirowaø sieÎ takzÇe w swojej twoÂrczosÂci Charles PeÂguy (1873±1914). Zawiera ona wiele idei,
obrazoÂw i symboli biblijnych, parabiblijnych i odniesienÂ liturgicznych (jak np.
charakterystyczny dla jego poezji rytm litanii), a bezposÂrednio biblijna staje sieÎ
w dramacie Le MysteÁre des saints Innocents (1912), øaÎczaÎcym formeÎ sÂrednioÁ ve (1914), liczaÎcym osiem tysieÎcy wierwiecznego misterium i medytacji, i w E
szy poemacie, ktoÂry wysøawia zbawczaÎ misjeÎ kobiety.
Poezja Pierre'a Jeana Jouve'a (1887±1976) po jego konwersji w 1925 r.
nabiera charakteru mistycznego, ulegajaÎc jednoczesÂnie wpøywom psychoanalizy. Wpøywy biblijne mozÇemy znalezÂcÂ m.in. w poemacie Le Paradis perdu (1929)
i tomie prozy Sueur de Sang (1933). W 1938 publikuje tom poetycki Kyrie,
w ktoÂrym utwory o tematyce egzystencjalnej saÎ poøaÎczone apokaliptycznaÎ i profetycznaÎ wizjaÎ wspoÂøczesnej historii Europy (np. Quatre cavaliers). Kolejne
poematy apokaliptyczne to ReÂsurrection des Morts (1939), La Chute du Ciel
(1939) i Catacombes. KorespondujaÎ z nimi zbiory poezji Gloire (1940, 1942)
oraz La Vierge de Paris (1946).
Uczniem Jouve'a byø Pierre Emmanuel (1916±1984), ktoÂry przejaÎø jego ton
apokaliptyczny i pesymistycznaÎ wizjeÎ wspoÂøczesnej cywilizacji europejskiej.
W swej poezji (Tombeau d'OrpheÂe, 1941; Sodome, 1944; La Nouvelle Naissance ± napisana w oparciu o rozmoweÎ z Nikodemem z Ewangelii sÂw. Jana, 1963)
prowadzi dialog poganÂskich mitoÂw i biblijnych symboli (Sodoma, Babel)23.
U autoroÂw niechrzesÂcijanÂskich, takich jak Marcel Proust (1871±1922) czy
Saint-John Perse (1887±1975) Biblia funkcjonuje jako Wielki Kod literatury
(obrazy, symbole, cytaty, parafrazy, aluzje biblijne ± por. tytuø jednego z tomoÂw
dzieøa pierwszego z autoroÂw: Sodoma i Gomora), jednakzÇe w oderwaniu od
wartosÂci religijnych i duchowych zwiaÎzanych z tradycjaÎ biblijnaÎ. Kiedy narrator
proustowski opisuje w Czasie odnalezionym swoje przyszøe dzieøo jako katedreÎ,
czyni to, aby przywoøacÂ symbol dzieøa totalnego, dzieøa par excellance, ktoÂre
wyrazÇa wizjeÎ estetyczno-religijnaÎ i ktoÂre jest nosÂnikiem tych samych tresÂci, co
KsieÎga totalna, jakaÎ jest Biblia. TwoÂrczosÂcÂ Saint-John Perce'a zdradza natomiast ambicjeÎ, by søowo ludzkie otrzymaøo moc søowa objawionego.
To swobodne wykorzystanie Biblii jest obecne takzÇe u Jeana Giraudoux
(1882±1944; dramaty: Judyta / Judith, 1931, ktoÂry jest dyskusjaÎ z ideaÎ grzechu
pierworodnego i winy; Cantique des cantiques, 1938; Sodoma i Gomora / Sodome et Gomorrhe, 1943), a takzÇe w dramatach Samson (1907) Henry Bern23
Literatura francuska XX wieku, dla ktoÂrej natchnieniem byøo chrzesÂcijanÂstwo, wydaøa
znacznie wieÎcej twoÂrcoÂw i dzieø najwyzÇszej rangi artystycznej. Wystarczy przypomniecÂ nazwiska
przedstawicieli powiesÂci katolickiej: FrancËois Mauriac, Georges Bernanos czy Julien Green.
WspomniecÂ nalezÇy takzÇe o krytykach literackich, ktoÂrzy uprawiali chrzesÂcijanÂskaÎ interpretacjeÎ
literatury, takich jak Henri Bremond, Charles Du Bos, Henri Massis czy Charles Moeller. W opracowaniu niniejszym jestesÂmy jednakzÇe zobowiaÎzani ograniczacÂ sieÎ do inspiracji stricte biblijnych
i z tego powodu nie rozwijamy tych waÎtkoÂw.
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steina (1876±1953), NoeÂ (1931) AndreÂ Obeya (1892±1975) i EÂzeÂchiel (1956)
Alberta Cohena (1895±1981). U AndreÂ Gide'a (1869±1951) Biblia jest obecna
w dramacie z 1896 r. Saul. W tomie prozy poetyckiej Nourritures terrestres
(1897) jej wpøyw jest widoczny w rytmie wersetoÂw, a takzÇe w kolorycie orientalnym; stanowi ona takzÇe literacki punkt odniesienia w powiesÂci Ciasna brama
(La Porte eÂtroite, 1909). U tego pisarza pochodzenia protestanckiego Biblia
stanowi takzÇe element wspomnienÂ z dziecinÂstwa (JezÇeli nie umiera ziarno ± Si le
grain ne meurt, 1920). OgoÂlnie Gide odchodzi jednak od zÂroÂdeø biblijnych na
rzecz indywidualistycznego amoralizmu, ktoÂry wyznawaø.
Z Biblii czerpaøo takzÇe natchnienie kilku autoroÂw dwudziestowiecznych
pochodzenia zÇydowskiego. NalezÇaÎ do nich ± oproÂcz wspomnianych Bernsteina
i Cohena ± AndreÂ Spire, Edmond Fleg i Claude VigeÂe. Odniesienia biblijne saÎ
obecne w poezji syjonisty AndreÂ Spire'a (1968±1966; m.in.: SamaeÈl, 1921), oraz
mieszkajaÎcego w Izraelu Claude'a VigeÂe (ur. 1921; La lutte avec l'ange ± 1950).
Edmond Fleg (1877±1964) byø ZÇydem otwartym na liczne aspekty dziedzictwa
chrzesÂcijanÂskiego, co znalazøo odbicie w jego twoÂrczosÂci. Jest autorem utworoÂw
narracyjnych czerpiaÎcych z tradycji midraszy i z tradycji maÎdrosÂciowej (MojzÇesz w opowiesÂciach meÎdrcoÂw / MoõÈse raconteÂ par les sages, 1997), a takzÇe
czterotomowego cyklu poetyckiego EÂcoute IsraeÈl, L'EÂternel est notre Dieu,
L'EÂternel est Un i Et tu aimeras l'EÂternel (1954). Przetøumaczyø roÂwniezÇ na
francuski KsieÎgeÎ Rodzaju (Le Livre du Commencement: GeneÁse, 1946) i KsieÎgeÎ
WyjsÂcia (Le livre de la sortie d'EÂgypte; 1963). Jest takzÇe autorem prozy JeÂsus
raconteÂ par le Juif errant (2000).
ZÇydowskaÎ interpretacjeÎ kabalistycznaÎ Biblii wykorzystywaø w sposoÂb nieortodoksyjny w swojej metafizycznej twoÂrczosÂci Oscar de Milosz (1877±1939)
w La Clef de l'Apocalypse (zob. tezÇ jego nieopublikowany dramat Saul de Tarse
i Psaume de l'EÂtoile du matin, 1936).
WspoÂøczesÂnie Biblia zredukowana przez zlaicyzowane spoøeczenÂstwo do
roli pomnika kultury peøni w nim roleÎ ¹Wielkiego Koduº24 literatury; zostaje
wøaÎczona do zasobu uniwersalnej mitologii, w ktoÂrej obrazy i ¹mityº zrodzone
z Biblii øaÎczaÎ sieÎ z tymi z tradycji celtyckiej albo mitologii klasycznej. W ostatnich dziesieÎcioleciach pokazuje to twoÂrczosÂcÂ Michela Butora (ur. 1926; La
Modification, 1957) czy Michela Tourniera (ur. 1924), w ktoÂrego sÂwiecie powiesÂciowym realizm øaÎczy sieÎ z fantastykaÎ, a mity z religiaÎ i historiaÎ (powiesÂcÂ
Gaspard, Melchior et Balthazar, 1980). Wiek XIX jawi sieÎ z tej perspektywy
widzenia jako okres przejsÂciowy, w ktoÂrym Biblia z jednej strony utrzymywaøa
znaczaÎcaÎ roleÎ Super-KsieÎgi, zachowujaÎc ± jednakzÇe juzÇ dyskretnie ± swoÂj status
zÂroÂdøa Objawienia Boskiego, z drugiej strony jej jeÎzyk stawaø sieÎ modelem dla
nowych, nieortodoksyjnych wypowiedzi proroczych i wizyjnych. Wiara w BiblieÎ
24

Zob. ksiaÎzÇkeÎ kanadyjskiego krytyka literackiego, Northropa Frye'a: Wielki Kod. Biblia
i literatura. Warszawa 1998.
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jako Tekst objawiony, wspoÂlna autorom azÇ do wieku XVIII, zaczeÎøa bycÂ odtaÎd
stopniowo zasteÎpowana przez nie-wiareÎ (albo subiektywnaÎ wiareÎ indywidualnaÎ), ktoÂra traktuje Pismo SÂwieÎte jedynie jako zÂroÂdøo inspiracji artystycznej,
zbioÂr materiaøoÂw, ktoÂre mozÇna dowolnie interpretowacÂ i punkt wyjsÂcia swobodnych dywagacji. W tych nowych czasach wciaÎzÇ istniejaÎ autorzy wierzaÎcy
w jej status nadprzyrodzony, dla ktoÂrych stanowi ona inspiracjeÎ wielu dzieø
(np. PeÂguy, Claudel, P.J. Jouve, P. Emmanuel), ale pozostali (romantycy i zbuntowani), wykorzystujaÎc tematy biblijne, odwracajaÎ ich sens (Leconte de Lisle,
LautreÂamont i in.) albo go parodiujaÎ (np. Hugo).
To ¹uwolnienieº Biblii od ortodoksji zaowocowaøo zresztaÎ roÂwniezÇ odrodzeniem sieÎ tradycji interpretacyjnej, ktoÂra zostaøa juzÇ odrzucona przez racjonalizm osÂwieceniowy, a nasteÎpnie scjentystyczny oraz zmarginalizowana przez
naukowaÎ egzegezeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. I tak powroÂciøa do øask na przykøad wypracowana w starozÇytnosÂci przez szkoøeÎ aleksandryjskaÎ teoria czterech sensoÂw
(u Claudela) czy interpretacja kabalistyczna (u Milosza).
Literatura wspoÂøczesna ± piszaÎ autorzy ksiaÎzÇki Culture biblique25 ± wyrzekøa sieÎ, ogoÂlnie rzecz bioraÎc, uprawiania takich od-biblijnych form gatunkowych,
Â w brak rekompensuje
jak parafrazy czy trawestacje biblijnych tematoÂw26. O
ona jednak przez teÎ formeÎ obecnosÂci w tekstach literackich, ktoÂraÎ mozÇemy
okresÂlicÂ jako intertekstualnaÎ, kiedy to w jednym teksÂcie przywoøywana jest
wielosÂcÂ zÂroÂdeø biblijnych. W ten nowy sposoÂb staje sieÎ ona dalej przedmiotem
uwagi i inspiracji jako jedyna w swojej unikalnosÂci KsieÎga, nawet woÂwczas,
kiedy nie jest juzÇ postrzegana jako spoÂjne sÂwiadectwo wiary religijnej. BycÂ
mozÇe øaÎczy sieÎ to ± wspomniani autorzy przychylajaÎ sieÎ tu do opinii wspoÂøczesnego amerykanÂskiego krytyka i filozofa George Steinera ± ze zdetronizowaniem na planie literackim ± wraz z jej autorytetem sÂcisÂle religijnym ± biblijnej
idei kreacji przez czysto ludzkaÎ ideeÎ inwencji. Pisarze nie bioraÎ juzÇ udziaøu
w boskim akcie stwoÂrczym, ktoÂry do tej pory sytuowaø ich ponad sÂwiatem
i czysto ludzkim jeÎzykiem doczesnym; literatura wspoÂøczesna realizuje wieÎc
ideeÎ fantazji jednostkowej i czystej techneÁ.
Biblia jest wøasÂciwie zbiorem ksiaÎg i w tym sensie roÂzÇni sieÎ np. od Iliady.
WiaÎzÇe sieÎ z niaÎ tradycja hermeneutyczna, ktoÂra dotyczy wyøaÎcznie jej i ktoÂra
opiera sieÎ na uporzaÎdkowaniu w jednaÎ caøosÂcÂ kanonu ksiaÎg i na spoÂjnym odczytywaniu sensoÂw tej caøosÂci. W mysÂl tej tradycji Biblia jest jednaÎ KsieÎgaÎ,
a wieÎc wymaga od swoich czytelnikoÂw sÂwiadomosÂci hermeneutycznej, zgody
na jej status ksieÎgi ¹do interpretowaniaº.
Z tego wzgleÎdu konsekwencjaÎ zaistnienia Biblii w kulturze europejskiej
byøo wprowadzenie roÂwnowagi mieÎdzy aktem lektury a wymogiem interpretacji, to znaczy mieÎdzy odszyfrowaniem KsieÎgi a strukturami dosÂwiadczenia sÂwia25
26

Zob. przyp. 1.
Zob. jednak wyzÇej casus E. Flega.
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ta i historii. Roman de la Rose Guillaume'a de Lorris i Boska komedia Dantego
saÎ dwiema najbardziej olsÂniewajaÎcymi realizacjami poetyckimi tej idei lektury,
ktoÂra z kolei ustanowiøa ideeÎ literatury. Wskutek tego kazÇde z tych dwoÂch dzieø
wyrazÇa, kazÇde na swoÂj sposoÂb, jeden jej istotny aspekt: pierwsze ± nieustannie
sugerujaÎc, zÇe pozostaje do odszyfrowania ukryte znaczenie, drugie ± poprzez
ambicjeÎ bycia zarazem symbolicznaÎ i encyklopedycznaÎ summaÎ. Z tego powodu
te dwa utwory saÎ poetyckimi bibliami literatury zachodniej. Lecz owi dwaj
autorzy, podobnie jak ich czytelnicy, zÇyli w kulturze chrzesÂcijanÂskiej, w ktoÂrej
Biblia stanowiøa nie tylko KsieÎgeÎ SÂwiata, lecz takzÇe KsieÎgeÎ-SÂwiat; tymczasem
wspoÂøczesna sekularyzacja zmieniøa kulturalne i duchowe ramy literackiej recepcji Pisma SÂwieÎtego. Niemniej rola symboliczna tego ostatniego pozostaje
centralna zaroÂwno w literaturze, jak i w krytyce. Biblia jest obiektem przyciaÎgania literatury i krytyki wspoÂøczesnejº, ktoÂra nadaje jej ¹status sÂwieÎtej ksieÎgi
wiary utraconejº27, a wieÎc ksieÎgi sÂwieÎtej drugiego stopnia, pojmowanej juzÇ
tylko jako kod antropologiczny. Biblia staje sieÎ obecnie matrycaÎ tekstowaÎ
i hermeneutycznaÎ twoÂrczosÂci literackiej. Po okresie, w ktoÂrym miaøa niekwestionowany status ksieÎgi wiary, wobec ktoÂrej literatura ± zanim zaczeÎøa (poczaÎwszy od XVIII wieku) odkrywacÂ swaÎ ¹literackaÎº specyfikeÎ ± utrzymywaøa peøen
szacunku dystans, przypadøa jej rola ¹mitologiiº tradycji judeochrzesÂcijanÂskiej,
pospoøu z innymi zasobami, ktoÂre zachodnia tradycja literacka oddaje do dyspozycji pisarzy i ich czytelnikoÂw. W ten sposoÂb kultura europejska zaczyna
dzielicÂ sieÎ ponownie na dwie kultury, ktoÂrych dialog rozpoczaÎø sieÎ dwa tysiaÎce
lat wczesÂniej ± chrzesÂcijanÂskaÎ i poganÂskaÎ.
The Bible in Francophone Literature
Summary
In France, as well as in other countries of the French language, the relationship
between the Bible and literature mirrors the dilemma facing the European culture,
a culture founded on the Greek and Roman civilization, when it was becoming
Christianized. The Christians in the French speaking Europe confront the problem
of 'double-fidelity': either to the Bible as the Truth, or to the Greek and Roman
culture representing Art. Two trends can be observed. Some would try to prove the
artistic superiority of the Bible over pagan literature. Others would attempt to show
that even in that kind of non-Christian literature it is possible to observe the presence
of supernatural truth. The dilemma abates and loses its importance starting with the
XVIII century when literature as such emancipates and becomes an autonomous
reality of esthetic character.
27

Culture biblique, s. 404±405.
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Unsurprisingly, in the Middle Ages, the Bible constitutes the crucial source of
inspiration for French literature. Authors compose paraphrases and long poems
based on Biblical motifs. There appear mystery plays, with their performance often
spread over a number of days. In the XVI century, both Catholics and Protestants
produce a number of translations of the Holy Scriptures. There appear poetic paraphrases of psalms, and also extensive epic poems adopting various Biblical
threads. In the XVII century, the genre of poetic meditation appears in addition
to the genres already mentioned. On the other hand, the kind of drama based on
Biblical themes is in retreat; it finds refuge in the academic theater, when it becomes
superseded by works of the classicist character. In the beginning of the XVIII century, some scholars try to demonstrate the religious character of the works of Antiquity.
Together with the rationalism of Enlightenment, there appears a new attitude
towards the Bible. In Voltaire, the Bible is an object of attacks and of ridicule. In
Rousseau, it is a paradigm for the kind of discourse that is supposed to take its place.
In Romanticism, we can observe the influence of the Bible over both Christian and
non-Christian writers. In the works of the latter, the poet becomes a mystagogue
interpreting the old myths. The Bible influences poetry; it serves as a stylistic and
esthetic model, as a source of themes and motifs, and also as a point of reference for
poems in the philosophy of history with the pantheistic or else progressist and utopic
message, and for non-Christian apocrypha. In Symbolism, the Bible becomes completely despoiled of its religious value. It is being used in entirely atheistic and
subjectivist ways. By the end of the XIX century, and in the first half of the XX
century, we observe in France some kind of Catholic renaissance. The Bible is
present in the prophetic works of LeÂon Bloy. It becomes the object of the exegetical
work of Claudel, of the poetry of Jouve and P. Emmanuel. In non-Christian writers
in loses its function of the book of faith and becomes a book of myths.
S ø o w a k l u c z o w e: Biblia jako matryca tekstowa, Biblia jako Super-KsieÎga,
intertekstualna forma obecnosÂci Biblii, mistycyzm profetyczny, orientacja ¹archeologiczno-estetycznaº, poesia divina, parodystyczny stosunek do Biblii, realizm biblijny, styl biblijny, ¹sÂmiercÂ Bibliiº
K e y w o r d s: the Bible as a textual matrix, (The Bible) Superbook, intertextual
presence of the Bible, prophetic mysticism, ¹archaeological, aestheticº trend, Divine
poetry, parodist's attitude toward the Bible, biblical realism, biblical style, death of
the Bible

