164

Wojciech KUDYBA

Jak określić intertekstualne związki łączące cytowany fragment z Biblią?
Z pewnością jest on parafrazą fragmentu Ewangelii św. Mateusza znanego jako
Modlitwa Pańska. Można jednak wyobrazić sobie zupełnie inną ramę modalną
wspomnianego tekstu. Jest do pomyślenia sytuacja, gdy autor przedstawia nam
jakąś wersję przekładu z greckiego oryginału, który – wiemy to na pewno – nie
był w żaden sposób przyprószony patyną wysokiego stylu, lecz napisany był
w koine – języku codziennym, bardzo prostym, kolokwialnym. Zabiegi autora
polegałyby wówczas na tym, by odkurzyć pierwotny przekaz z pyłu, który
osadził się na nim w ciągu wieków: na tym, by odgarnąć warstwy kulturowej
gleby, która – choć ważna – czasem nazbyt mocno przesłania szorstkie, „źródłowe” podłoże. Odkrywamy dzięki podobnym zabiegom najpierw różnicę
oddzielającą oryginał od przekładu, który dopiero dzięki swej kulturowej wędrówce nabrał patosu i hieratyczności. Na koniec zaś zaczynamy rozumieć,
że zdmuchnięcie kurzu stylu hieratycznego wcale nie zubaża treści parafrazy.
Wręcz przeciwnie: czyni tekst świeższym, na nowo narzucającym się naszej
uwadze, zmuszającym do namysłu.
Podobna strategia charakteryzuje w moim odczuciu cały proces konstruowania postaci Idziego i rządzi wszystkimi pojawiającymi się w powieści
aluzjami do biblijnego źródła. Sosnowski nie udaje, że Idzi jest Jezusem
Chrystusem. Nawiązania do Ewangelii nie są w powieści na tyle częste,
byśmy mogli powiedzieć, że ma ona charakter apokryficzny. Jej fabuła jest
autonomiczna, co nie zmienia faktu, że rozmaite nawiązania biblijne grają
w niej ważną rolę. Pora zapytać: jaką? Wiele wskazuje na to, że wyposażając
historię Idziego w epizody znane ewangelistom, dokonuje pisarz ich interpretacji w sposób podobny do tego, który odsłonił omawiany wyżej fragment
Modlitwy Pańskiej. Podlegają one ucodziennieniu, uzwykleniu, osadzeniu
w siermiężnym – zarazem śmiesznym i strasznym – kontekście współczesności. Dobry przykład podobnych działań autora odnajdujemy we fragmencie,
który a rebours przypomina cud z Kany Galilejskiej: „Zaczepili go ci menele,
co zawsze siedzą przy śmietniku, […] a on im, że nie. I że ten mały zwłaszcza
nie powinien pić. […] zaczęli go przeklinać i nagle Piotrek pociągnął z butelki,
co z niej pił, wypluł na ziemię i zaczął wrzeszczeć: «woda, woda!» […] no to
się na niego rzucili”.
Choć mamy tu do czynienia z ujęciem groteskowym, trudno mówić o zasadniczym wypaczeniu przesłania ewangelicznego. Mamy raczej wrażenie, że
autor próbuje sobie i nam odpowiedzieć na pytanie, jak zachowałby się Jezus
dziś, w realiach naszej kultury spożywania alkoholu. Satyryczne ostrze dotyka
tu naszej współczesności, a nie – Ewangelii. Zabiegi Sosnowskiego przypominają proces swoistego przekładu kulturowego – mozolnego rekonstruowania
istoty ewangelicznego przesłania w zmienionych warunkach kulturowych.
Dzięki podobnej „akulturacji” duchowość bohatera nie ulega w powieści spły-
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ceniu – wciąż jest duchowością transcendentną. O początkach misji bohatera
czytamy: „Ktoś do niego mówił, jakby wręczał mu biały kamyk z wypisanym
sekretnym imieniem, z imieniem, którego nikt nie zna”29.
Tak jak w Apokalipsie św. Jana, biały kamyk jest tu znakiem misji, której
źródło stanowi transcendentny Bóg. Towarzysząc losom Idziego, cały czas
mamy wrażenie, że są one właśnie wypełnieniem posłannictwa, którego sens
wyznacza chrześcijańska kategoria ofiary, daru z siebie na wzór (lecz nie w zastępstwie) Chrystusa.
Manifestujący się w parafrazie Ojcze nasz zamiar przypomnienia w kulturowym kodzie naszej epoki najbardziej pierwotnego przesłania chrześcijaństwa
przejawia się między innymi właśnie w „nauczycielskiej” misji bohatera. Fragmentowe wypowiedzi Idziego składają się w spójny dyskurs o konieczności
powrotu do źródeł wiary. U jej fundamentów tkwią zapoznane w odczarowanym, stechnicyzowanym świecie „uczucia metafizyczne” – wrażliwość wobec
„dziwności istnienia”. W jednym ze sporów, jaki toczy Idzi, padają słowa: „Ty
zajmujesz się regulacją rzek, ja cudem kropli”30, a za nimi znamienna fraza:
„To, że [ludzie – W.K.] w ogóle żyją, jest też bardzo ważne i wynika z tego
może więcej, niż nam się zdaje”31. Nie mniej ważna wydaje się bohaterowi
czystość przekazu doświadczenia religijnego i tekstów wielkich religii. Do
jednego z kaznodziei zirytowany bohater wykrzyknie: „Niech ksiądz przestanie […] gadać i powie coś o Ewangelii!”32. Innego kapłana zachęci do
wytrwałości w chwili próby: „Byłeś księdzem, kiedy cię chwalili. Spróbuj
teraz nim być, kiedy cię obrzucają kamieniami. Potraktuj to jako karę za to,
że nie reagowałeś”33. Warto dodać, że ten czysty głos wybrzmiewa w powieści
na tle rozmaitych dyskursów ideologicznych, a także wśród zgiełku gier towarzyskich, wyścigu wzajemnie zwalczających się konkurentów, strachu tych,
którzy uwikłali się w rozmaite układy ze złem… To dla nich właśnie Idzi jest
znakiem nadziei, sygnałem możliwości ocalenia dla wszystkich wplątanych
w struktury nienawiści.
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