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i. Wstęp

amysłem niniejszej pracy jest ukazanie teatralnego misterium Srebrnego Wieku 
na tlCTfiisteryjnej praktyki teatralnej XVII-wiecznej kultury ruskiej (Ukrainy i Rosji). 
Dwa momenty historyczne, wyróżnione wedle stopnia znaczenia misterium dla całej 
kultury rosyjskiej, organizują strukturę poniższych rozważań: pierwsza, mniej ob
szerna część poświęcona jest teatrowi w kulturze staroruskiej, druga natomiast — roz
budowana i analityczna - podejmuje temat misterium jako wyznacznika kultury te
atralnej przełomu wieków. W XVII wieku, wbrew negatywnemu postrzeganiu teatru 
przez kulturę prawosławną, teatralna forma misteryjna pojawiła się na ruskim grun
cie. Jednak XVII-wieczna jej żywotność nie trwała długo; w czasie panowania Piotra 
I popularność szkolnych spektakli misteryjnych ustąpiła ulicznym widowiskom 
o wymowie politycznej. Stulecie XIX oddało pierwszeństwo teatrowi realistycznemu, 
niechętnemu duchowemu aspektowi rzeczywistości, natomiast na przełomie XIX 
i XX wieku nastąpił prawdziwy renesans misteryjnej twórczości dramatyczno-teatral- 
nej1. Osadzenie zainspirowanego tradycją antyczną — jednak niepotrafiącego porzu
cić chrześcijańskiej optyki - misterium przełomu wieków w Rosji w perspektywie 
powstałego dzięki działalności jezuitów, lecz sięgającego również do średniowiecznej 
tradycji europejskiej misterium staroruskiego, pozwoli przybliżyć dzieje religijnej 
sztuki teatralnej w kulturze rosyjskiej, kulminującej w „misterialnej gorączce”2 Srebr
nego Wieku. Dzieje religijnego teatru w Rosji obejmują trwającą długie wieki po
dejrzliwość kultury ruskiej względem teatru (odpowiedzialną za wielowiekowe za- 
późnienie rosyjskiej Melpomeny względem zachodniej Europy), dramatyzacje litur
giczne obecne w ruskiej Cerkwi od X do XVI wieku, XVII-wieczny rozkwit teatral
nej formy misteryjnej, łączącej cechy teatru jezuickiego z tradycją średniowiecznej 
Europy, aż do rosyjskiego Srebrnego Wieku, kiedy to teatralne misterium stało się 
najdoskonalszą, bo przywracającą kulturze wymiar mityczny i religijny, kulturową 

1 Nadmieńmy od razu, iż teatr ma w niniejszych rozważaniach znaczenie pierwszorzędne, dra
mat zaś - tylko w odniesieniu do teatru.

2 M. Cymborska-Leboda, Dramat pod znakiem Dionizosa. Myśl estetyczna a poetyka gatun
ków symbolistów rosyjskich, Lublin 1992, s. 56.
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formą. Teatralne misterium stało się na przełomie wieków znakiem najważniejszych 
dla tego czasu wartości i ideałów, gdyż skupiało w sobie tendencje charakterystyczne 
dla ówczesnego „ducha epoki”. Innymi słowy, misterium — jako uprzywilejowana 
w środowisku symbolistów forma teatralna - zatoczyło wyraźnie szerszy niż tylko 
symbolistyczny krąg oddziaływania, pozostawiając wyraźne piętno na ogólnym obra
zie epoki i wpływając na jej wyobrażenie o autentycznej twórczości. Fenomen miste- 
ryjności („феномен мистериального”), jak twierdzi Natalia Piczko3, określił całą 
epokę. W tym sensie naszym badaniom nad teatralną formą misteryjną przyświeca 
intencja dotarcia do „duszy kultury”4. Praca stanowi odpowiedź na nieobecność 
w polskiej literaturze naukowej publikacji, która ukazywałaby oba typy rosyjskiego 
misterium w planie historyczno-kulturowym, prezentowałaby osobliwości wymie
nionych form misteryjnych w odniesieniu do kulturowych epok, w których powsta
ły, oraz porównywałaby odmiany gatunkowe misterium. Wobec tego faktu nadrzęd
nym celem pracy jest analiza fenomenu misterium Srebrnego Wieku na podstawie 
pism Wiaczesława Iwanowa. Przedmiotem analizy są teatrologiczne prace poety, któ
rych generalne tezy wsparte zostały przykładami z dramatów i poematów Iwanowa - 
pioniera nowego teatru5, kształtującego zarówno ówczesną myśl, jak i praktykę te
atralną. Warto zaznaczyć, iż koncepcja pracy - polegająca na wyróżnieniu misterium 
przełomu wieków jako zjawiska, które wpłynęło na kształt całej epoki i manifestowa
ło jej głębokie tendencje (oddawało bowiem zmiany zachodzące w religijnej świado
mości tego czasu) oraz na potraktowaniu misteryjnego teatru w kulturze staroruskiej 
jako historycznego tła dla nowego misterium (neomisterium) Srebrnego Wieku - 
wymusza diametralnie odmienne postępowanie metodologiczne w wymienionych 
dwu częściach pracy. W pierwszej będzie to syntetyczne ujęcie historyczno-kulturo- 
we (w odniesieniu do misterium staroruskiego), w drugiej - analiza antropologiczno- 
filozoficzna z uwzględnieniem spojrzenia historyczno-kukurowego (w odniesieniu 
do misterium Srebrnego Wieku). Wyróżnienie misterium przełomu wieków na tle 
tradycji średniowiecznej znajduje swe dodatkowe uzasadnienie w świetle wypowiedzi 
Wsiewołoda Meyerholda, rosyjskiego przedstawiciela Wielkiej Reformy Teatru, oso
biście związanego z Iwanowem, bliskiego problematyce misterium. Reżyser charak
teryzuje misterium średniowieczne jako przeniknięte nade wszystko „dydaktyzmem 
i poglądową demonstracją”6, misterium antyczne zaś (na którym wzorował się Iwa
now) jako spełniające funkcję katartyczną. Funkcja ta sygnalizuje egzystencjalne, 
a zatem daleko donioślejsze niż czysto poznawcze znaczenie - co skłania do wyróż
nienia właśnie misterium Srebrnego Wieku. Celowość zaproponowanej perspektywy 

3 H. Пичко, Феномен мистериального в контексте культуры русского Серебряного века, 
[on-line:] http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/222246.html, s. 1 - 15 VI 2011.

4 Sformułowania tego - jako jednej z kategorii kulturologicznych zaproponowanych przez 
samego Iwanowa - używa Andrzej Dudek. Por. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława 
Iwanowa, Kraków 2000, s. 38.

5 Tym mianem określa Iwanowa Wsiewołod Meyerhold. Por. W. Meyerhold, Przed rewolucją 
(1905-1917), oprać. J. Koenig, A. Fewralski, tłum. A. Drawicz, J. Koenig, Warszawa 1988, s. 122.

6 Ibidem, s. 148.
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i. "Wstęp

uzasadniona jest wspominanym już brakiem prac prezentujących teatr misteryjny na 
odmiennych etapach rozwoju rosyjskiej kultury, jak również — w odniesieniu do 
misterium przełomu wieków - łączy się z przekonaniem, iż nowe ujęcie myśli teatral
nej „fundatora nowego teatru”, Iwanowa, wzbogaci, przez naświetlenie wątków do
tąd nieobecnych lub też zmarginalizowanych, jedyną na gruncie polskim dogłębną 
analizę tej problematyki, ujętą w pracach Marii Cymborskiej-Lebody7. Metoda pracy 
ukształtowała się w dużej mierze w obliczu studiów wymienionej autorki, eksponu
jących rytualny i mitotwórczy aspekt projektu Iwanowa, natomiast pozostawiających 
w cieniu naszym zdaniem niezbywalny dla uchwycenia istoty koncepcji Iwanowa 
fundament antropologii chrześcijańskiej, bez uwzględnienia którego nie sposób do
strzec wewnętrznego napięcia przenikającego Iwanowowską myśl oraz pojąć znacze
nia wątków antycznych, przede wszystkim tragedii i misterium. Rzecz jasna, jeśli 
zawęzić pole interpretacyjne do rytuału (czy też rytualności), wywodząca się z miste
rium tragedia uzyska zbliżony do niego sens (nadmieńmy, że Cymborska-Leboda 
traktuje tragedię i misterium synonimicznie8). Jeśli jednak uznać, że dostrzeżenie 
najważniejszego węzła dramatycznego koncepcji Iwanowa wymaga wprowadzenia 
planu chrześcijańskiej samoświadomości twórcy, wtedy rozróżnienie tragedii i miste
rium - które to pierwiastki ów węzeł stanowią - staje się sprawą dla badań podstawo
wą. Ufundowanie odniesienia „tragedia a misterium” w chrześcijańskiej wizji czło
wieka oznacza nowy sposób problematyzacji, wnoszący do aktualnego stanu badań 
zarówno nowe pytania, jak i nowe ustalenia. Intencją niniejszych rozważań jest wy
sunięcie na plan pierwszy wątku tragedii (i podstawowego dla niej fenomenu diady 
- rozdarcia) oraz skonfrontowanie go z implikującą ostateczne pojednanie ideą miste
rium; ponadto ważne będzie osadzenie fenomenu tragiczności w planie antropologii 
chrześcijańskiej, w horyzoncie którego tragedia zyskuje niewątpliwie obecny u Iwa
nowa wymiar - jakkolwiek by to paradoksalnie nie brzmiało - chrześcijańskiej roz
paczy9. W części dotyczącej misterium Srebrnego Wieku odwołamy się do — różnej 
od literaturoznawczej - filozoficzno-antropologicznej kategorii dramatu zaczerpnię
tej od Hansa Ursa von Balthasara, a także od Józefa Tischnera10 *, co ma na celu wy
świetlenie filozoficzno-antropologicznej głębi myśli Iwanowa. Należy podkreślić, że 
naszym zadaniem jest dotarcie do antropologii teatru Iwanowa poprzez analizę jego 
teatralnej wizji, kulminującej w idei „chrześcijańskiego dramatyzmu”". Tym samym 

7 M. Cymborska-Leboda, Dramat pod znakiem Dionizosa. Myśl estetyczna a poetyka gatun
ków symbolistów rosyjskich. Lublin 1992 oraz eadem, Twórczość w kręgu mitu. Myśl estetyczno-filozoficz- 
na i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów rosyjskich. Lublin 1997.

• Por. eadem, Dramat pod znakiem Dionizosa..., s. 127.
'' Soren Kierkegaard, który uznaje rozpacz za „chorobę na śmierć”, piszę: „Chrześcijaństwo 

odkryło zlo, którego się przedtem nie znało; złem tym jest choroba na śmierć. (...) Tylko chrześcijanie 
wiedzą, co to znaczy choroba na śmierć”. Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwasz
kiewicz, Warszawa 1995, s. 12.

Omówienie tych kategorii zob. s. 175.
" Pojęcie to proponuje Eligiusz Piotrowski w odniesieniu do istoty prac Hansa Ursa von Bal

thasara. Por. E. Piotrowski, Teodramat: dramatyczna soteriologia Hansa Ursa von Balthasara, Kraków 
1999, s. 13.
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podejmujemy polemikę z interpretacjami dostrzegającymi w teatralnym projekcie 
Iwanowa przejaw religijności rozumianej przede wszystkim jako fenomen społecz
ny12. Dopełniając myślowy profil Iwanowa (w którym dominuje zauroczenie anty
kiem) głęboko przez filozofa uwewnętrznionymi treściami chrześcijaństwa, chcemy 
wskazać na niezbywalny, naszym zdaniem, duchowy wymiar religii leżący u podstaw 
omawianego projektu oraz jego fundament - „chrześcijański dramatyzm”. Interesuje 
nas misterium jako fenomen duchowy oraz kulturowy, to znaczy taki, który zaistniał 
w czasie i przestrzeni, w pewnej naoczności, niejednokrotnie fundowanej przez treści 
teologiczne. Misterium (gr. mysteriori) oznacza w językach nowożytnych przede 
wszystkim tajemnicę. Postawmy zatem pytanie: Czy da się doświadczyć tajemnicy 
w ramach kultury? Zagadnienie to, ściśle związane z problemem „tajemnica a wta
jemniczenie”, otwiera podstawowy dla naszych refleksji horyzont, sugeruje bowiem 
projekcję kulturowej formy spotkania z Tajemnicą. Sformułowanie to wskazuje na 
przecięcie dwóch niewspółmiernych poziomów: przestrzeni wyznaczonej przez ludz
ki aparat poznawczy (w której ramy, jak się wydaje, powinno się wpisywać każde 
doświadczenie) oraz rozrywający struktury ludzkiej intencjonalności wymiar tego, co 
transcendentne. Przecięcie to, konstytuujące fenomen misterium, stanowi o niezwy
kłości kulturowych przejawów tego, co misteryjne, jednocześnie jednak sugeruje - 
w ramach dyskursu naukowego - ostateczną nieuchwytność zjawiska.

12 Por. M. Cymborska-Leboda, Twórczość w kręgu mitu..., s. 92. Najważniejszą funkcją 
tego fenomenu jest budowanie wspólnoty nie w sensie duchowym, lecz w sensie kręgu wtajemniczo
nych; rytuał konstytuuje jedność jako społeczność skupioną wokół tego samego obrzędu.

Misterium XVII wieku, przechowujące w sobie elementy misterium średnio
wiecznego oraz jezuickiego, świadczy o twórczym podjęciu przez staroruską kulturę 
komunikatu, jaki stanowiła jezuicka działalność teatralna (nie zaś jedynie o jedno
znacznym odtworzeniu sygnału płynącego z obcej kultury) i w tym sensie jawi się 
jako wyznacznik przemian zachodzących w ruskiej świadomości, coraz bardziej - 
aczkolwiek na swój sposób i wedle swojej miary - otwierającej się na dziedzinę tego, 
co widzialne. Co ważne, religijna samoświadomość stojąca u podstaw XVlI-wiecz- 
nego teatralnego fenomenu misterium, była — mimo obecności wątków antycznych 
w zewnętrznej szacie przedstawienia - świadomością monolitycznie chrześcijańską, 
wiernie trzymającą się przekazu biblijnego i starającą się znaleźć dla niego nieod- 
biegające od litery Biblii sceniczne odzwierciedlenie. Najistotniejsze dla niniejszych 
rozważań rozpoznanie brzmi: misterium w kulturze staroruskiej pełniło funkcję pro
jekcyjną — w sensie scenicznej projekcji treści biblijnych. Treści te - by świadomie 
użyć tego określenia - wykładane w dramatycznej formie, przy wykorzystaniu roz
maitych środków teatralnych, apelowały do władz poznawczych i moralnych widza; 
miał on przyswoić sobie fakty biblijne oraz odebrać ich dydaktyczno-wychowawczy 
przekaz. XVlI-wieczny teatr ruski miał być monologicznym wykładem religijnych 
treści. Jego model funkcjonowania można udatnie skonstruować przy pomocy teorii 
komunikacji: komunikat nadawany ze sceny powinien być w tej samej formie ode

I 2



i. TU stęp

brany przez widza i dopiero na kanwie poznawczego przyjęcia ma kształtować zmysł 
moralny odbiorcy. Teatralny projekt Iwanowa, pełen wątków starożytnych i chrze
ścijańskich, daleki był od funkcji projekcyjnej. Nie wykład historycznych treści, lecz 
udramatyzowanie jednego, uniwersalnego datum., kondycji ludzkiej, konstytuowanej 
równocześnie przez tragedię i misterium, było celem Iwanowowskiego teatru. Kate
gorie tragedii i misterium o proweniencji antycznej (misteria dionizyjskie i powstała 
na ich osnowie sztuka tragiczna) domagają się w ramach koncepcji Iwanowa per
spektywy antropologii chrześcijańskiej, w obliczu której uzyskują dopiero charakte
rystyczne dla omawianej filozofii napięcie i właściwy sens. Jeśli misterium staroru- 
skie posiadało funkcję projekcyjną, to misterium przełomu wieków odznaczało się 
funkcją quasi-liturgiczną i egzystencjalną; chodziło o zakotwiczenie obiektywnych 
treści w ogólnoludzkim doświadczeniu egzystencjalnym oraz przeżycie ich jako dra
matyzujących duchowe życie człowieka, treści te miały więc intymny i uniwersalny 
charakter. Dramatyzacja wewnętrznego życia ducha obejmuje dwa sprzeczne, a jed
nocześnie ściśle ze sobą związane — i dlatego budujące najwyższe (na poziomie ducha 
i w teatrze) napięcie — momenty. Próba wydobycia owego napięcia w przestrzeni 
Melpomeny wyznaczała egzystencjalny jej charakter, natomiast zestrojenie egzysten
cjalnego aspektu z planem wewnętrznej dynamiki bóstwa (składający ofiarę z samego 
siebie Dionizos jako starożytna prefiguracja Chrystusa) nadawało teatrowi Iwanowa 
wymiar quasi-liturgiczny. Innymi słowy, poruszająca na poziomie egzystencjalnym 
sceniczna akcja odzwierciedlała historię samego bóstwa — przedstawiała to, co zda
rzyło się in illo tempore.

Oba omawiane niżej fenomeny teatralnego misterium - staroruski i ten z prze
łomu wieków XIX i XX — różnią się, według nas, o wiele bardziej, niż do siebie 
przystają. Fundamentalna odmienność, jaką dostrzegamy, wynika ze skrajnie róż
nych funkcji, jakie te zjawiska spełniały: projekcyjnej i egzystencjalno-liturgicz- 
nej. Dotychczasowe interpretacje teatrologicznej twórczości Iwanowa koncentrują 
się głównie na mitotwórczym aspekcie spuścizny poety. Problematyka najchętniej 
podejmowana przez badaczy świadczy o recepcji jego dzieł zogniskowanej na wąt
kach dionizyjskich, orgiastycznych i rytualnych. Oparta na zasadzie obrzędowości 
wykładnia teatralnej wizji Iwanowa stanowi punkt wyjścia dla niniejszych refleksji; 
omówmy najważniejsze, składające się na ów „punkt wyjścia”, prace. Najobszerniej
szą i najgłębszą analizę teatralnego projektu Iwanowa zawarła Maria Cymborska-Le- 
boda w pracach Dramat pod znakiem Dionizosa. Myśl estetyczna a poetyka gatunków 
symbolistów rosyjskich (Lublin 1992) oraz Twórczość w kręgu mitu. Myśl estetyczno- 
-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów rosyjskich (Lublin 1997). 
Autorka wyeksponowała mitotwórczy charakter twórczości poety, podkreślając nade 
wszystko jednoczący aspekt mitu dionizyjskiego13. Obecny w wymienionych pracach 
wątek tragiczny został ostatecznie utożsamiony — na kanwie wspólnej proweniencji - 

IJ Por. eadem, Dramat pod znakiem Dionizosa..., s. 58.
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z misterium (w znaczeniu obrzędu). Z prac Cymborskiej-Lebody w odniesieniu do 
interesującego nas zagadnienia wynika, iż tragedia i misterium, jako że spotkały się 
- w ramach kultury starożytnej, którą przede wszystkim bierze pod uwagę autorka - 
w rytuale, niosą ostatecznie ten sam - kulturowy i antropologiczny - sens:

Możemy więc stwierdzić, że „rytualność” określa w ujęciu Iwanowa pierwotny 
zespół cech i właściwości tragedii, które łączą ten gatunek z misterium jako 
swoistym „archetypem kulturowym”, szerzej — z obrzędem14.

14 Ibidem, s. 126-127.
15 Warto zaznaczyć, że - inaczej niż w niniejszej pracy, Maria Cymborska-Leboda powołuje się 

nie na wątek rozdarcia w ujęciu mitu przez Ricoeuera, lecz - w kontekście mitu dionizyjskiego - pozo
stawia tę cechę mitu w cieniu, eksponując twierdzenie o jego jednoczącej mocy. Por. M. Cymborska-

-Leboda, Dramat pod znakiem Dionizosa..., s. 109.
16 Ibidem, s. 50.
17 B. Glatzer Rosenthal, Theatre As Church: The Vision of the Mystical Anarchists, „Russian 

History/Histoire Russe”, vol. 4, no. 2 (1977), s. 127.

Wedle referowanych prac Cymborskiej-Lebody Iwanow pojmował religię 
przede wszystkim jako fenomen społeczny, pozwalający przekroczyć świadomość in
dywidualną i zbudować jedność na fundamencie wspólnie sprawowanego rytuału15. 
Polska badaczka piszę:

Ówczesne Iwanowowskie ujęcie religii (...) właściwie pomijało sprawę przed
miotu wiary. Akcentowało ważność nie tyle treści, co funkcji religii (wielokrot
nie podkreślane przez Iwanowa nie „co”, a „jak”), traktowało ją nie tyle jako 
doświadczenie jednostkowe, lecz przede wszystkim jako zjawisko społeczne, 
nie jako wyznanie, lecz jako sposób działania i siłę jednoczącą ludzi16.

Z takim pojmowaniem religii przez Iwanowa niniejsza praca podejmuje pole
mikę; poniższe ukazanie wewnętrznych, dialogicznych przesłanek religii pełni funk
cję kontrargumentu wobec tezy o społecznym ujmowaniu tej sfery przez Iwanowa. 
Podobnie jak Cymborska-Leboda kwestię religii u rosyjskiego filozofa prezentuje 
amerykańska badaczka Bernice Glatzer Rosenthal, twierdząc, że w omawianej kon
cepcji pierwszorzędne znaczenie miał - jak u socjologa Emile’a Durkheima — wymiar 
społeczny, nie zaś absolutny czy osobowy:

Like the French sociologist Emile Durkheim, their [Ivanov and Chulkov - 
przyp. M.L.] primary interest was the socially integrating function of religion 
rather than in absolute religious truth or in who or what was worshipped. 
Frequently alluding to the ‘religious-social’, ‘religious-psychological’, and ‘reli
gious-aesthetic’ aspects of human existance, they knew that in Ancient Greece 
and Medieval Europe the religious theatre had played a central role and want
ed to create the same kind of theatre in Russia17.
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Właśnie jako manifestację społecznie rozumianej religijności uznaje autorka 
projekt mistycznych anarchistów (do których należał Iwanow), wiążąc budowaną 
przez teatr wspólnotę z niezbywalnym dla niej kontekstem dionizyjskim18.

Por. ibidem, s. 128.
19 С. Стахорский, Вячеслав Иванов и русская театральная культура начала XX века. 

Лекции, Москва 1991, s. 63.
20 A. Dudek, Wizja kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000, Prace Katedry 

Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3, s. 88.
21 Ibidem, s. 216.

Pracą prezentującą szerokie spektrum zjawisk teatralnych na przełomie XIX 
i XX wieku jest książka Siergieja Stachorskiego Wiaczesław Iwanow i rosyjska kultura 
teatralna początku XX wieku (Вячеслав Иванов и русская театральная культура 
начала XX века. Лекции, Moskwa 1991). Stachorski — jako teatroznawca — ukazuje 
bogate spektrum związanych z teatrem idei i prądów przełomu wieków, zdecydo
wanie wyróżniając Iwanowa jako ich inicjatora. Praca nie pomija wątku współpracy 
Iwanowa z nową władzą (po 1917 roku), odsłania jednak ideową motywację tych 
kroków. Autor referuje Iwanowowskie rozumienie idei dionizyjskiej, uwypuklając 
kwestię „boskiego cierpienia”. Co istotne, Stachorski, proponując najbardziej ade
kwatną formułę dla teatru Iwanowa, bez wahania wysuwa na plan pierwszy kategorię 
tragedii:

С самого начала критической деятельности Вяч. Иванова трагедия была для 
него идеальной формой (...). Трагедия (...) обусловила систему категорий, 
которыми Иванов пользовался в рассуждениях, относящихся к общим за
конам драматического искусства. Эстетическая норма театра была для него 
нормой трагедии19.

Istotną, obejmującą mnogość zagadnień monografię (Wizja kultury w twór
czości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000) poświęca twórczości Iwanowa Andrzej 
Dudek, ogniskując swe rozważania wokół idei kultury. „Mnemosyna, wieczna pa
mięć kultury”20 — oto podstawowy sposób istnienia tej ostatniej wedle Iwanowa. Trzy 
podstawowe, jak nazywa je Dudek, wehikuły Pamięci to symbol, mit i język. Autor, 
co dla nas ważne, podejmuje wątki „prawego szaleństwa”, fenomenu katharsis i tra
gicznego wymiaru ludzkiego istnienia. Jednakowoż, odnotowując wątki pogańskie 
w twórczości Iwanowa, krakowski badacz ostatecznie konstruuje jednorodny - na 
wskroś chrześcijański - model światopoglądu poety. Symptomatyczne dla odbioru 
przez Andrzeja Dudka twórczości Iwanowa wydaje się sprowadzenie wszystkich sta
rożytnych wątków do wykładni chrześcijańskiej. Świadczy o tym zestawienie przez 
polskiego autora głównych cech Iwanowowskiej wizji kultury; są to między innymi: 

„związek z teologią chrześcijańską, (...) lansowanie idei chrześcijańskiego humani
zmu, (...) poszukiwanie potwierdzenia tez antropologii chrześcijańskiej w antyku 
i religiach Dalekiego Wschodu”21.
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Pośród polskich monografii o Iwanowie ważne miejsce zajmuje również praca 
Grażyny Bobilewicz-Bryś Wyobraźnia poetycka — Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk11 
(Warszawa 1995). Autorka umieszcza koncepcję misterium w horyzoncie dominują
cej na przełomie wieków idei syntezy sztuk21. Wątek wzajemnego oświetlania się róż
nych dziedzin sztuki prowadzi badaczkę poprzez Iwanowowskie analizy europejskie
go malarstwa i rzeźby - twórczości Leonarda da Vinci, Rafaela Santi, Michała Anioła, 
Fidiasza. Ważne miejsce wśród analizowanych dziedzin sztuki zajmuje architektura, 
do której porównywali poezję Iwanowa jemu współcześni22 23 24 25.

22 G. Bobilewicz-Bryś, Wyobraźnia poetycka — Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk, Warszawa 
1995, Literatura na Pograniczach, 5.

23 Por. ibidem, s. 15.
24 Por. ibidem, s. 285.
25 О.Ю. Клековк1н, Micmepin у генез! театральных форм 1сцешчних жанров, Ки'1в 2001.

Jedynym syntetycznym ujęciem problematyki misterium w teatrze jest praca 
ukraińskiego badacza Micmepiny zene3i театральных форм сцешчних xanpie15 (Ki
jów 2001) obejmująca historię tej formy od misteriów Ozyrysa i Adonisa, poprzez 
misteria eleuzyńskie i dionizyjskie, jak również dalekowschodnie, aż po misterium 
chrześcijańskie. Praca nie pomija teatralnych form karnawałowych, parateatralnych, 
a także - jako wypaczenia właściwej formy — fenomenu misterium w totalitaryzmie. 
Imponująca zasięgiem omawianych zjawisk książka Kłekowkina daje szeroki obraz 
faktograficzny. Jej bardziej encyklopedyczny niż analityczny charakter czyni ją nie
zbędnym kompendium, lecz na pewno nie wyzwaniem do podjęcia polemiki.



ii. Misterium - próba definicji;
ROZRÓŻNIENIE POJĘĆ I SENSÓW

misterium przechowuje w sobie wielowiekową tradycję religijną: od 
rytuałów przejścia w społecznościach archaicznych, poprzez kulty starożytnej Grecji, 
aż do chrześcijańskiej tajemnicy Chrystusa. Struktura misterium, mimo zmiennych 
jego treści, jest nieodmiennie ta sama: przechodzenie przez śmierć ku nowej, dosko
nalszej formie życia. Historycznie rzecz ujmując, termin „misterium” odnosił się do 
różnych, lecz znajdujących wspólny mianownik zjawisk. Misteryjne widowiska hi
storycznie poprzedzają misteria rozumiane jako literackie teksty (gatunki literackie). 
W kontekście tym trzeba odnotować istnienie w kulturach archaicznych — jeszcze 
przed widowiskami - starożytnych kultów misteryjnych. Pierwsze dwa typy miste
rium są płodami kultury chrześcijańskiej, trzeci — skupiony na rytuale misteryjny 
kult - ma swe źródła w czasach prechrześcijańskich. Do wymienionych trzech zna
czeń należy dodać ujęcie teologiczne, wyświetlające wzajemne relacje trzech Osób 
Boskich, a zatem wskazujące na „wewnętrzne życie Boga”; ono również odnosi się 
do czasów po Chrystusie. Z niniejszego zestawienia wynika, iż możemy wyróżnić 
cztery znaczenia terminu „misterium”: misterium rytualne (misterium jako wtajem
niczenie), misterium teatralne (spektakl misteryjny), misterium literaturoznawcze 
(dramat misteryjny) oraz misterium teologiczne („wewnętrzne życie Boga”). Wszyst
kie znaczenia jednak spotykają się na — manifestującym źródłowy sens - poziomie 
etymologicznym: mysterion to tajemnica, ministerion zaś to liturgia.

i. Misterium jako rytuał

termin mysterion pochodzi od greckich słów: myein, myesis, przełożonych na język 

łaciński26 jako initio, initiare, initiatio i oznaczających rytuał przejścia, polegający na

26 Warto podkreślić, że istnienie łacińskiego tłumaczenia greckiego słowa mysteria nie oznacza 
obecności misteriów w religii rzymskiej; przeciwnie, dionizyjskie misteria były w Rzymie zwalczane.
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wtajemniczeniu (telein — wtajemniczać), czyli inicjację27. Języki nowożytne termin 
mysterion tłumaczą jako „tajemnica”28, osłabiając tym samym wydźwięk rytualno- 

-inicjacyjny, a wzbogacając znaczenie terminu o ton niesprowadzalny do wymiaru 
kultycznego. Misterium zatem w sposób prymarny oznacza rytuał inicjacyjny zmie
niający status uczestniczącego w nim człowieka; zmiana ta dotyka jasno określone
go aspektu życia - jego relacji do Boga29 30; misteria to dramatyzacje zmiany statusu, 
w których główną rolę odgrywa pragnący przemiany neofita. Mircea Eliade wywodzi 
fenomen misterium z niezbywalnego dla człowieka pragnienia renovatiow, głębokiej 
potrzeby odnowy czy też, mówiąc językiem rumuńskiego religioznawcy, „rewalory
zacji” duchowego życia: „inicjacja jest wymiarem współistniejącym z każdą rewalory
zacją życia religijnego”31 32 33 34. W tym znaczeniu misterium to obrzęd, który ma człowieka 
wznieść na wyższy poziom egzystencji. Taką funkcję odnajduje rumuński uczony we 
wczesnochrześcijańskich sakramentach, nade wszystko w chrzcie oraz Eucharystii:

Odo Casel piszę: „Trzeźwo-praktyczna religia Rzymian nie znała pojęcia ani słowa misterium”. Por. 
O. Casel, Chrześcijańskie misterium kultu, tłum. M. Wolicki, Kraków 2000, s. 153, Vetera et Nova: 
biblioteka przekładów klasyków liturgii Instytutu Liturgicznego w Krakowie', 5.

27 Por. W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, tłum. K. Bielawski, Kraków 2007, s. 46.
28 Odo Casel zaznacza, iż nowożytny termin „tajemnica” nie oddaje pełni sensu słowa mysterion, 

oznaczającego „czynność kultyczną, w której fakt zbawczy staje się obecnością w rycie”. Por. O. Casel, 
Chrześcijańskie misterium kultu, s. 149.

29 Por. W. Burkert, op. cit., s. 47.
30 Por. M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne, dum. K. Kocjan, Kraków 1997, 

s. 188.
31 Ibidem, 169.
32 Ibidem, s. 168.
33 W. Burkert, op. cit., s. 49.
34 O niemożności zakomunikowania treści misterium mówi również Odo Casel: „Misterium 

jest (...) (arretori), ineffabile, «niewypowiadalne», nie tylko w pierwotnym znaczeniu tego słowa, według 
którego wypowiadać go nie wolno, lecz i w tym znaczeniu, że po prostu za pomocą słów całkiem okre
ślić, wypowiedzieć się nie da”. Por. O. Casel, Chrześcijańskie misterium kultu, s. 16-17.

Pierwotne chrześcijaństwo zawierało elementy inicjacyjne: z jednej strony 
chrzest i Eucharystia uświęcały wiernego, radykalnie modyfikując jego porzą
dek egzystencjalny, z drugiej strony zaś, sakramenty te sprawiały, że wychodził 
z masy „profanów”, i włączały go do wspólnoty wybrańców’2.

W kontekście idei wybraństwa warto wspomnieć, że misteria odsłaniały przed 
nowicjuszami wiedzę, która nie mogła być przekazywana niewtajemniczonym, obo
wiązywał bowiem nakaz zachowania sekretnych wiadomości w tajemnicy, ale przede 
wszystkim - co podkreśla wybitny badacz starożytnych form misteryjnych - o nie
możliwości zakomunikowania owej wiedzy decydował jej charakter, wyrażony w sło
wach: „misterium nie wolno zdradzić, ale tak naprawdę zdradzić go nie można””. 
By wyjaśnić ową niemożność przekazu’“1, czyniąc ją ogniwem łączącym misterium 
antyczne z misterium chrześcijańskim, sięgnijmy do pism Gabriela Marcela, chrze
ścijańskiego egzystencjalisty, który, warto dodać, odwiedzał sędziwego już Wiaczesła

i8



I. CMisterium jako rytuał

wa Iwanowa w jego mieszkaniu na Awentynie. Marcel rozróżnia pojęcie problemu 
(który można rozwikłać, a zatem również w sposób „jasny i wyraźny” przekazać) 
i niekomunikowalnej tajemnicy. Pisze tak:

Problem jest czymś, co napotykam, co znajduje się w całości przede mną i co 
tym samym mogę określić i ograniczyć - podczas gdy tajemnica jest czymś, 
w czym ja sam jestem zaangażowany i co w konsekwencji daje się pomyśleć 
wyłącznie jako sfera, w której rozróżnienie tego, co jest we mnie, i tego, co jest 
przede mną, traci swoje znaczenie i swoją wartość pierwotną. Podczas, gdy 
autentyczny problem podlega pewnej odpowiednio przystosowanej technice, 
ze względu na którą się określa, to tajemnica z samej swej definicji transcen- 
duje [podkreśl. M.L.] wszelką możliwą technikę’5.

Tajemnica transcenduje wszystko, co człowiek do tej pory napotkał, wszyst
ko, z czym się w polu poznania empirycznego zetknął, problem zaś - pojmowany 
jako przedmiot, który może być przez podmiot w całości na płaszczyźnie poznaw
czej uchwycony - jest przeciwieństwem tajemnicy nie tylko niedającej się ogarnąć, 
lecz również ogarniającej tego, kto przebywa w jej obecności. Człowiek w obliczu 
tajemnicy nie wie, co jest nim samym, a co zewnętrzną wobec niego rzeczywisto
ścią, ponieważ - jak twierdzi Marcel - w doświadczeniu tajemnicy zaangażowanie, 
implikując całościowość, przewyższa wszelkie rozróżnienia. Dlatego, podążając za 
francuskim egzystencjalistą, idea chrześcijańskiego misterium jako Boskiej tajemni
cy może być nie tyle wyjaśniona, co jedynie częściowo rozjaśniona z pomocą pojęć 
o ontologicznym - w przeciwieństwie do epistemologicznego - zabarwieniu. Za
nim pogłębimy rozumienie chrześcijańskiego pojęcia misterium, powróćmy do jego 
pierwotnej konotacji. Wszak inicjacyjny charakter starożytnych kultów misteryjnych 
przetrwał również w religii chrześcijańskiej, jednak nie na poziomie treści, lecz struk
tury obrzędu35 36. Struktura jest elementem o doniosłym znaczeniu - odzwierciedla 
ona rytm37 wewnętrznych, istotnych dla ludzkiego życia przemian. Stąd skojarzenie 
misterium z psychodramą. Misteria były bowiem niejako dramatyzacją psychicznego 
życia człowieka w jego przełomowych momentach. Schemat misteriów w kulturach 
prymitywnych jest zawsze taki sam: przechodzenie przez śmierć ku wyższej formie 
życia, która zbliża człowieka do bóstwa38. Przechowana w tradycji misteryjnej praw
da o uniwersalnych (niezależnych od przemian historycznych oraz niezależnych od 
kręgu kulturowego) prawidłowościach funkcjonowania ludzkiej psyche, której śmierć 
(w pewnym aspekcie) jest zawsze początkiem nowej formy istnienia, implikuje jej 

35 G. Marcel, Być i mieć, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1986, s. 100.
36 M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia..., s. 173.
37 Eliade piszę o rytmie w kontekście symboliki „stawania się”: „We wszystkich tych tematach 

myśl przewodnią stanowi rytm na skutek następowania po sobie przeciwieństw, (...) biegunowych 
sposobów bycia”; idem, Traktat o historii religii, tłum. J. Wie rusz -Kowalski, Warszawa 1966, s. 183, 
Seria Religioznawcza.

3" Por. W. Burkert, op. cit., s. 57.
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metakukurową i transhistoryczną ważność39. Niemożność unicestwienia tego, co 
duchowe — mimo pozorów umierania — odsłaniają wypowiedziane w kontekście mi
steriów słowa: „Jednak życie, które pochodziło ze źródeł duchowych, nie pozwoliło 
się uśmiercić”40. Eliade, dostrzegając w najróżniejszych, odnotowanych przez historię 
kultury misteryjnych formach pewne — by tak rzec — antropologiczne constans, wy
raźnie uniwersalizuje41 sens misteriów, pisząc: „Chodzi o doświadczenie egzystencjal
ne, konstytutywne dla kondycji ludzkiej. Oto dlaczego zawsze możliwe jest ożywie
nie archaicznych schematów inicjacyjnych”42.

39 Por. M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia..., s. 182. Rumuński religioznawca po
twierdza tezę o antropologicznej uniwersalności tradycji misteryjnej: „Te same motywy inicjacyjne od
najdujemy w snach i życiu imaginacyjnym zarówno człowieka nowożytnego, jak i prymitywnego. Por. 
ibidem, s. 183.

411 M. Steiner, Wstęp, [w:] R. Steiner, Misteria Wschodu i chrześcijaństwa, tłum. E. Wa- 
śniewska, Gdynia 2002, s. 14, Biblioteka Antropozoficzna.

41 O uniwersalistycznym stanowisku Eliadego jako „sparaliżowaniu czasu” przenikliwie piszę 
Leszek Kołakowski: „Symbol religijny (...) należy do protoplazmatycznej warstwy życia duchowego 
i w rozmaitych ubiorach mitologicznych - przez wszelkie historyczne okoliczności zmienianych i okre
ślanych - podtrzymuje niezmienne fundamentalne pragnienie człowieka”. Por. L. Kołakowski, Mir
cea Eliade: religiajako paraliż czasu, [w:] M. Eliade, Traktat o historii religii, s. XIII.

42 M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia..., s. 183.
43 Akcentowanie w pojęciu rytuału samej techniki - „przewaga formy nad treścią”, „pustość 

rytuału” - jako podejście nieoczywiste i naukowo nierzetelne krytykuje Joanna Tokarska-Bakir: „Za
rzucanie rytuałowi «bezduszności» czy «pustego formalizmu» wynika z niezrozumienia (...) jego istoty”. 
Por. J. Tokarska-Bakir, Przemiany, [w:] A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium 
ceremonii, tłum. B. Biały, Warszawa 2006, s. 15, Seria Antropologiczna.

44 Warto zaznaczyć, iż Walter Burkert kwestionuje zasadność pojęcia „religie duchowe”, od
najdując korzenie tradycji misteryjnej w - niemalże instynktownych - „odruchach wotywnych”. Nie 
analizując tej kwestii, sygnalizujemy ją tylko. Por. W. Burkert, op. cit., s. 39.

44 W. Burkert, op. cit., s. 68.

W powyższym kontekście trzeba zaznaczyć, iż uniwersalny — na płaszczyźnie 
antropologicznej - pierwiastek misteryjny przybiera w historii kultury różne oblicza: 
od form nastawionych „technicznie” (czysto rytualnie43) po postaci, w których górę 
nad aspektem rytualnym bierze poziom duchowy44. Znamienne, iż stawką drugiego 
typu misteriów jest nie tyle schronienie się w „zasięgu mocy” kogoś silniejszego, ile 
uczestnictwo w upragnionej przez człowieka rzeczywistości i, w konsekwencji, „bło
gosławiony” sposób bycia. W tym duchu odczytujemy poniższe, odnoszące się do 
misteriów eleuzyńskich, słowa, uwydatniające różnicę między obrzędami spełniają
cymi głównie funkcję wotywną (o nachyleniu rytualistycznym) a misteriami, w któ
rych nie chodzi o zabezpieczenie losu jednostki, lecz o - duchowo umotywowane 
- pragnienie zbliżenia się do bóstwa:

Pozostają poważne różnice pomiędzy egipskimi rytuałami uzdrawiającymi 
i obrzędami eleuzyńskimi. Misteria eleuzyńskie, kiedy uważnie im się przyj
rzeć, w żadnej mierze nie są zbiorem praktycznych zaklęć. Kluczowym słowem 
nie jest w nich „ocalenie” czy „zbawienie”, ale „błogosławieństwo” i przyjmuje 
się, że odnosi się ono bardziej do życia po śmierci niż do czegokolwiek innego45.
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Archaiczne scenariusze inicjacyjne przesycone są okrucieństwem, polegającym 
przede wszystkim na zadawaniu bólu i wzmaganiu maksymalnego strachu w osobach 
pretendujących do uzyskania wyższego duchowego statusu. W strukturze misterium 
cierpienie nie jest jednak elementem autotelicznym; ból i przerażenie, potęgowane 
przez ciemność, pod osłoną której dokonuje się akt wtajemniczenia, winien przybli
żyć neoficie doświadczenie śmierci. Rozpoznanie, iż każde misterium zakłada - choć 
brzmi to może paradoksalnie — „przeżycie śmierci”, stanowi fundamentalny element 
każdej koncepcji misterium. Rudolf Steiner, ojciec nieobcej zarówno Iwanowowi, jak 
i Biełemu antropozofii, tak kreśli najbardziej generalny rys misteriów:

Pewne stopnie wtajemniczenia są wspólne we wszystkich misteriach, niezależ
nie od tego, czy mówimy o misteriach Wschodu, czy o misteriach Zachodu. 
(...) Dla wszystkich misteriów ma sens pewne określenie, które można ująć 
mniej więcej tak: „Każda dusza, która chce osiągnąć pewien stopień inicjacji, 
pewien stopień istoty misteriów, musi doświadczyć tego, co można nazwać 
spotkaniem z przeżyciem śmierci”46.

46 R. Steiner, op. cit., s. 23.
47 Pojęcia ciała używamy tu za Tomasem Spidlikiem, który rozumie je jako stan moralny, okreś

lony przez to, co skończone (synonimicznie wobec biblijnego użycia słowa „świat”). Por. T. Spidlik, 
Duchowość Ojców greckich i wschodnich, [w:] T. Śpidlik, I. Gargano, V. Grossi, Duchowość Ojców 
Kościoła, tłum. K. Franczyk, J. Serafin, Kraków 2004, s. 101-106, Historia duchowości, t. 3.

4" M. El i ad e, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia..., s. 163. Generalny rys praktyk inicjacyjnych 
odnotowuje także Rudolf Otto, pisząc: „Przez wielką ilość osobliwych praktyk (...) człowiek religijny 
usiłuje zawładnąć tym, co tajemnicze, napełnić się tym, a nawet [z tym] utożsamić”. Por. R. Otto, 
Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, 
Warszawa 1968, s. 66, Seria religioznawcza.

49 Por. M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia..., s. 163.
50 Por. Dyskusja panelowa z dnia 14 X 2000, [w:] Misteria, inicjacje: materiały z lat 1999-2000, 

red. D. Kosiński, Kraków 2001, s. 264.
51 Zauważając różnicę obecną na poziomie języka, nie wykluczamy tym samym istnienia „bar

dziej uduchowionych niż zrytualizowanych” religii starożytnych, kwestia ta jednakowoż nie mieści się 
w głównym tematycznym zakresie niniejszej pracy.

52 O. Casel, Chrześcijańskie misterium kultu, s. 155.

To, co obumiera, to ograniczony, „cielesny”47 sposób bycia; człowiek rodzi się 
powtórnie (rebirth), by od tej pory istnieć na sposób boski (jak wspominaliśmy wy
żej - błogosławiony): „neofita stawał się równy bogom, identyfikował się z nimi”48. 
Dzięki przejściu przez ciężką próbę zatem nowicjusz stawał się „consimilis Deo" — „zu
pełnie podobny Bogu”49.

Powiedzieliśmy wyżej, że słowo mysterion pierwotnie zyskało sens łacińskiego 
initiatio — wprowadzenia, wtajemniczenia, wejścia50. Języki nowożytne51 wzbogaciły 
pojęcie misterium o całkiem inny - pozarytualny - sens: „cała antyczna terminologia 
przeszła do chrześcijaństwa, stała się tu jednak, odpowiednio do wyższej duchowej 
pozycji, nosicielką wyższych, uduchowionych pojęć”52. Termin ten porzuca czysto 
rytualną konotację, by zyskać nowe znaczenie: tajemnicy. Zanim przyjrzymy się po
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jęciu tajemnicy przez pryzmat filozofii religii, odnotujmy najważniejszą, narzucającą 
się różnicę: pierwsze, prehistoryczne pojęcie mysterion wskazuje na praktykę — na 
kultyczne czynności, które muszą zostać „wykonane” według rygorystycznego, nie- 
dopuszczającego odstępstw scenariusza; misterium jest w tym wypadku umiejęt
nym wprowadzeniem nowicjusza na wyższy poziom istnienia. W drugim ujęciu na
cisk położony jest nie na techne, lecz — by tak rzec — na esse (w odróżnieniu od ens, to 
bowiem implikowałoby przedmiotowość), na bycie w komunii z rzeczywistością, 
która objawia się nie tyle jako coś tajemniczego, ile jako wpisana w samo istnienie, 
ontologiczna Tajemnica. W tym wypadku wszystkie działania rytualne podporząd
kowane są pierwszorzędnemu celowi — „uobecnieniu Tajemnicy”5-1.

y Marcel dostrzega ścisły związek kategorii tajemnicy i obecności: „Mamy więc podstawy, aby 
dostrzegać zdecydowane połączenie właśnie pomiędzy obecnością a tajemnicą”. Por. G. Marcel, Ta
jemnica bytu, wstęp K. Tarnowski, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1995, s. 226, Biblioteka Filozofii 
Religii.

Znaczenie terminu numinosum (elementu numinotycznego) w filozofii Otto wyjaśnia Józef 
Keller: „Otto analizował różne stany doświadczenia religijnego. (...) Cale to doświadczenie nazywa 
się numinosum (od łac. numen - bóstwo)”; J. Keller, Rudolf Otto i jego filozofia religii, [w:] R. Otto, 
Świętość. Elementy irracjonalne..., s. 19.

55 Takie samo podjęcie kwestii relacji antynomii do Boskiej tajemnicy znajdujemy u Bierdiaje
wa: „Myśleć o Bogu można jedynie w świetle antynomii. Bóg zaprawdę jest coincidentia oppositorum". 
Por. M. Bierdiajew, Problem antropodycei, [w:] Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów 
filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, red. L. Kiejzik, cz. II, Łódź 2002, s. 166, Idee w Rosji.

Rudolf Otto, fenomenolog doświadczenia świętości, potwierdza wyłuszczone 
wyżej rozróżnienie tajemniczości w sensie epistemologicznym oraz Tajemnicy w ro
zumieniu ontologicznym. Niemiecki filozof eksponuje irracjonalny charakter napo
tkania numinotycznego54 elementu rzeczywistości. Co ciekawe i ogromnie dla niniej
szych refleksji ważne, myśliciel wskazuje na fundamentalny związek doświadczenia 
świętości ze szczególną formą jego wyrażenia: przeżycie mysterium tremendum etfasci- 
nans (doświadczenie świętości) tak bardzo przerasta zdolności poznawcze człowieka, 
iż ten ostatni wyraża swe doświadczenie „czegoś całkiem innego” za pomocą jednej 
z trzech następujących form: czegoś dziwnego, paradoksalnego lub antynomicznego. 
Należy podkreślić, iż filozof stopniuje wymienione formy ze względu na zdolność 
wyrażenia doświadczenia świętości. Dla naszych rozważań oznacza to znamienne po
winowactwo obu filozofów — Iwanowa i Otto; wszak jeśli doświadczenie Tajemnicy 
można adekwatnie wyrazić jedynie z pomocą antynomii55, to znaczy, iż Iwanowow- 
ska tragedia, będąc najbardziej wyrazistą - w granicach ludzkich sił — figurą anty- 
nomiczną, jest najsilniejszym kulturowym narzędziem, wskazującym człowiekowi 
drogę do ontologicznie rozumianej Tajemnicy — do niepojmowalnego w granicach 
binarnej racjonalności i dlatego uciekającego się do sprzeczności misterium obecne
go w „wewnętrznym życiu Boga”.

Odnotowaliśmy wyżej istnienie gradacji wśród antycznych kultów misteryj- 
nych, kwestia ta jednakowoż nie jest dla nas kluczowa. Kardynalną sprawą jest dla 
poniższych rozważań jedno: chrześcijaństwo, na które bez wątpienia wywarła niema- 
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ly wpływ wcześniejsza tradycja misteryjna, wypracowało odmienne, swoiste dla jego 
duchowości pojęcie misterium56.

56 Doniosłą uwagę o tym, iż termin „tajemnica” nie oddaje głębi i konkretności chrześcijańskie
go misterium znajdujemy w pracy Odo Casela. Por. O. Casel, Chrześcijańskie misterium kultu, s. 155.

57 Zaznaczmy, że od greckiego terminu mysterion rozumianego jako tajemnica wywodzi się 
łaciński termin sacramentum - sakrament. Tym znaczeniem nie będziemy się zajmować, odnotujmy 
jedynie, iż w prawosławiu terminem „misterium” określa się sakramenty. Por. E. Przybył, Prawosławie, 
Kraków 2006, s. 186.

5" Por. trzy znaczenia słowa „misterium”, jakich dostarcza fenomenologiczna analiza religii:
1. sekret, 2. niewiedza spowodowana jeszcze niepełnym objawieniem, 3. wewnętrzne życie Boga. Por. 
Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, Lublin-Kraków 2002, s. 798.

w Ibidem, s. 799.
60 M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia..., s. 169.
61 O. Casel, Chrześcijańskie misterium kultyczne, tłum, i wstęp A.J. Znak, Oleśnica 1992,

2. Misterium teologiczne

/^term*nem mysterion57 w chrześcijańskiej tradycji58 spotykamy się w Ewangeliach 

synoptycznych oraz w listach świętego Pawła. Termin ten jest odpowiednikiem staro- 
testamentowych terminów — hebrajskiego sod oraz aramejskiego raz — oznaczających 
tajemnicę59. Ogniskując uwagę na Nowym Testamencie (gdzie znaczenie tajemnicy 
pojawia się właśnie za pośrednictwem terminu mysterion), Eliade eksponuje odrzu
cenie przez autora listów do Koryntian pierwotnego, rytualno-technicznego pojęcia 
misterium:

Święty Paweł nigdy nie używa telete, technicznej nazwy misteriów. A jeśli uży
wa mysterion, to w nadanym mu przez Septuagintę znaczeniu „tajemnicy”. 
W Nowym Testamencie mysterion nie odnosi się do aktu kultowego, jak w re- 
ligiach starożytnych. Dla świętego Pawła „misterium” jest tajemnicą Bożą, to 
znaczy decyzją Boga, by zbawić człowieka przez swego Syna, Jezusa Chrystusa. 
W istocie chodzi o misterium odkupienia. Odkupienie zaś to idea religijna da
jąca się zrozumieć jedynie w kontekście tradycji biblijnej; tylko w tej tradycji 
człowiek, pierwotnie syn Boży, przez grzech stracił swój przywilej60.

Odo Casel, liturgista niemiecki, potwierdza taką wykładnię chrześcijańskiego 
misterium w pismach świętego Pawła:

Dla Pawła misterium to objawienie się Boga w Chrystusie. Bóg, ukryty 
w swym milczeniu, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden 
z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć, On objawił się w ciele: Logos, Jego 
Syn, stał się człowiekiem i na krzyżu ukazał całą miłość Ojca w sposób niepoj- 
mowalny dla człowieka61.

s. 15.
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Słowa te, wskazując - zgodnie z teologią chrześcijańską — na krzyż jako na 
figurę miłości oraz sygnalizując nieprzenikalność dla ludzkiego rozumu objawionej 
w Chrystusie tajemnicy, a także stanowiąc kontynuację dotychczasowych ustaleń, 
jednocześnie otwierają - dzięki wprowadzeniu idei miłości i krzyża - nową, właściwą 
chrześcijaństwu perspektywę. Co niezwykle ważne, chrześcijaństwo odrzuca właści
we religiom misteryjnym (starożytnym kultom misteryjnym, jak nazywa je znawca 
przedmiotu, Walter Burkert) znaczenie terminu mysterion jako rygorystycznie za
chowywanego sekretu (tajemnicy w sensie epistemologicznym, którą poznać może 
tylko wtajemniczony). Księga Mądrości zapowiada, że tajemnice nie zostaną zakryte 
(„Oznajmię, czym jest Mądrość i jak się zrodziła, i nie zakryję przed wami tajemnic” 
Mdr 6,22), posługuje się zatem innym niż sekret znaczeniem tajemnicy. Paul Ricoeur 
konstruuje swą filozofię religii wokół wątku doświadczenia zła. Z Ricoeurowskiego 
horyzontu wyłania się ważna dla niniejszych rozważań para: grzech i odkupienie. 
Para ta, wyznaczając bieguny kondycji chrześcijanina, organizuje Ricoeurowskie roz
ważania. Filozof piszę:

Przyjrzyjmy się (...) parze grzech - odkupienie (...). Podstawowy symbolizm 
grzechu wyraża utratę więzi, korzeni, ontologicznej gleby, a po stronie odku
pienia odpowiada mu podstawowy symbolizm „powrotu”62.

62 P Ricoeur, Symbolika zła. dum. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986, s. 69.
6’ M. Bierdiajew, Problem antropodycei, s. 166.

Wyraźnie zaznaczony w przytoczonych słowach pierwiastek ontologiczny skła
nia nas do wytropienia go w chrześcijańskim pojęciu mysterion, bliskim idei odbudo
wy utraconej — źródłowej dla człowieka jako homo religiosus — więzi. Więź w poniższej 
wykładni odsłoni się jako doświadczenie komunii. Właściwym dla niniejszego wątku 
horyzontem - komunii jako relacji oblubieńczej - uczyńmy słowa bywalca Iwano- 
wowskich śród na petersburskiej Baszcie, Mikołaja Bierdiajewa: „Istnieje Boska tęsk
nota za człowiekiem, za swoim drugim ja, tęsknota kogoś kochającego, pragnącego 
miłości kogoś drugiego. To jest Boskie misterium”63. Takie rozumienie misterium, 
jak sądzimy, przyświeca na wskroś religijnej antropologii Iwanowa, wobec której za
gadnienia teatrologiczne okazują się wtórne.

Odnotowaliśmy już, że tajemnica nie może być utożsamiona z problemem, ten 
bowiem można uczynić przedmiotem, który, jak już wspominaliśmy, „znajduje się 
w całości przede mną”. Tajemnica nie jest więc pojęciem epistemologicznym - w zna
czeniu zagadki, tyle że nierozwiązywalnej. Gabriel Marcel - akcentując pozytywność, 
nie jedynie negatywny aspekt pojęcia „tajemnica” - daje, zgodną z ustaleniami teolo
gii, filozoficzną wykładnię chrześcijańskiego mysterion, pisząc:

Należy starannie unikać pomieszania pojęć tajemnicy i tego, co niepoznawal
ne: niepoznawalne jest w istocie tylko granicą tego, co problemowe, granicą, 
której nie można sobie uświadomić nie popadając w sprzeczność. Przeciwnie, 
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uznanie tajemnicy jest z istoty pozytywnym aktem umysłu, aktem par excel
lence pozytywnym i w odniesieniu do którego wszelka, być może, pozytywność 
ściśle się określa64.

M G. Marcel, Być i mieć, s. 101.
65 Idem, Tajemnica bytu, s. 218.
“ Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy o Trójcy Świętej. Dokument Międzyna

rodowej Komisji Mieszanej Do Dialogu Teologicznego Między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem 
Prawosławnym, tłum. W. Hryniewicz, „Znak” 1982, nr 337, s. 1504.

67 „Chrystus, Syn Boży wcielony, który umarł i zmartwychwstał, jest jedynym, który prze
zwyciężył grzech i śmierć. Mówić o naturze sakramentalnej misterium Chrystusa, to przywoływać na 
pamięć daną człowiekowi, a przezeń całemu kosmosowi, możliwość doświadczenia hic et nunc «nowego 
stworzenia», Królestwa Bożego”. Por. ibidem, s. 1500.

68 P. Tillich, Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, dum. J. Zychowicz, Kra
ków 1994, s. 129, Biblioteka Filozofii Religii.

Jasne jest zatem, że tajemnica nie jest graniczną postacią tego, co problema
tyczne (a zatem nie jest tym, co jedynie - za sprawą stopnia skomplikowania - nie 
daje się zgłębić). Opozycją wyznaczającą właściwy dla przybliżenia kategorii tajem
nicy grunt jest przeciwstawienie przekazu i komunii. Domeną przekazu, bazującego 
na przedmiotowym postrzeganiu rzeczywistości jest intersubiektywność, rozumiana 
jako sfera możliwości efektywnego zakomunikowania obiektywnej treści drugiemu 
podmiotowi. Komunia natomiast, zrozumiała tylko z pomocą kategorii obecności, 
zaciera podstawową dla epistemologii granicę między podmiotem a przedmiotem. 
Obecność „zagarnia” człowieka, czyniąc go nie podmiotem, ani też nie przedmiotem, 
lecz uczestnikiem jednej rzeczywistości. Tajemnica implikuje kategorię bycia (z któ
rą spowinowacone są idee: komunii, obecności, uczestnictwa); jest jak najdalsza od 
obliczonego na intersubiektywny przekaz poznania. Marcel, ignorując wprowadzoną 
przez Martina Heideggera tak zwaną „różnicę ontologiczną” (między bytem a by
ciem), wyraża rzecz w duchu tradycyjnej, podważonej przez niemieckiego filozofa, 
metafizyki: „Wszelki przekaz dokonuje się, jeżeli można tak powiedzieć, poniżej by
tu”65. W konstatacji tej odnajdujemy jasną, negatywną wskazówkę: tajemnica jest 
korelatem bytu. Sądzimy, że nie będzie błędem ujęcie tej podstawowej kategorii 
ontologicznej w sposób dynamiczny — jako bycia - prowadzi ono bowiem do idei, 
z którymi Marcel wiąże kategorię tajemnicy — do komunii i obecności (byt nasu
wa skojarzenie pewnego rodzaju petryfikacji, uprzedmiotowienia). Tajemnicy zatem 
nie sposób „pochwycić” za pomocą „jasnego i wyraźnego” pojęcia, tajemnica raczej 

„chwyta” podmiot poznania, pozbawiając go jego nadrzędnej pozycji. Pamiętając, że 
misterium to w chrześcijaństwie sam Bóg („misterium Boga, jednego w trzech Oso
bach”66) uobecniony w Jezusie Chrystusie („misterium Chrystusa”67), przywołajmy 
słowa współczesnego teologa:

Struktura ontologiczną, która czyni z Boga przedmiot naszej podmiotowości, 
zostaje nieskończenie przekroczona. Bóg pozostaje we wzajemnej relacji z czło
wiekiem, ale tylko jako ten, który ją jednocześnie przekracza i obejmuje sobą 
obie strony relacji. (...) Nigdy nie może stać się samym tylko przedmiotem68 *.
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Obraz Boga obejmującego sobą obie strony relacji, kiedy to jednym z jej czło
nów jest człowiek, wyłania z siebie wspominaną już ideę komunii, którą Marcel — by 
odwołać się do istotnego dla naszych rozważań rozróżnienia przekazu i tajemnicy
- czyni podstawą każdej autentycznej komunikacji69 (zdecydowanie podporządko
wując tym samym przekaz komunii). W tym samym kierunku idzie Iwanow, wska
zując na więź z Transcendencją (komunia) jako na niezbywalne źródło autentycznej 
twórczości (przekaz).

6‘’ Por. G. Marcel, Tajemnica bytu, s. 216.
Wszystkie te sformułowania są tytułami rozdziałów pracy Aleksandra Schmemanna Eucha

rystia. Por. A. Schmemann, Eucharystia. Misterium Królestwa, tłum. A. Turczyński, Białystok 1997.
71 Leksykon teologii fundamentalnej, s. 798.
72 Ibidem.

Warto dodać, że w teologii chrześcijańskiej terminu misterium używa się w naj
różniejszych konfiguracjach: Misterium Liturgii, Misterium Ofiarowania, Misterium 
Słowa, Misterium Komunii Świętej, Misterium Jedności70 — by wymienić tylko naj
częściej występujące. We wszystkich powyższych zestawieniach termin ten oznacza 
nie tylko to, co nieprzeniknione dla rozumu, lecz obecność Boskiej rzeczywistości. 
Próbując uchwycić wspólną dla wszystkich konfiguracji płaszczyznę, trzeba powie
dzieć, iż prymarny sens chrześcijańskiego terminu mysterion to - by pójść za Józefem 
Tischnerem - „wewnętrzne życie Boga”, wewnętrzna dynamika Trójjedynego Boga, 
której kulminacją — to istotne dla niniejszej problematyki - jest Chrystusowy od
kupieńczy czyn. „Tajemnica Chrystusa jest zarazem tajemnicą zbawienia i objawia 
się oraz realizuje jako historia zbawienia w magnalia Dei, które swe centrum i szczyt 
osiągają w Paschalnym Misterium życia, śmierci i zmartwychwstania”71. Nie spo
sób, oczywiście, przeczyć obecności wymiaru rytualnego w chrześcijaństwie, jednak
- co ważne - odznacza się on wtórnością wobec „dynamiki ducha”. By precyzyjnie 
uchwycić znaczenie misterium w chrześcijaństwie, odróżniając je tym samym od 
misteriów starożytnych, warto przywołać następujące słowa:

Misteryjny charakter chrześcijaństwa oznacza, że religia chrześcijańska ujęta 
w swej najbardziej wewnętrznej istocie jest wydarzeniem chrysto-zbawczym, 
którego ostateczne źródło znajduje się w wewnętrznym życiu Boga Trójjedy
nego; chrześcijaństwo jest w swej istocie misteryjne72.

W chrześcijaństwie zatem sens słowa mysterion zdecydowanie przekracza wy
miar rytualny; misterium nie przynależy - w sensie prymarnym - do sfery kultu, 
lecz w swym źródłowym znaczeniu określa rzeczywistość Boską. Wydaje się, że tak 
jak misterium nie posiada w chrześcijaństwie znaczenia czysto rytualnego (lecz musi 
aktualizować misterium bardziej źródłowe), tak istoty antropologii i teatrologii Iwa
nowa nie przybliża rytualna kategoria misterium.
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3. Misterium średniowieczne 
W TEATRZE I W DRAMACIE

'./rzecie - oprócz rytualnego i teologicznego — znaczenie misteriurrj wskazuje na 

konotację teatrologiczną i literaturoznawczą: misterium pojęte jako wykształcone 
w zachodniej kulturze chrześcijańskiej widowisko oraz dramatyczna forma literacka. 
Historycznie rzecz ujmując, misterium — wyłoniwszy się z dramatyzacji i bardziej 
rozbudowanych dramatów liturgicznych73 — zaistniało najpierw jako forma teatralna, 
później zaś jako forma literacka. Jednak już w XII wieku doszło do wyodrębnienia się 
misteryjnego gatunku literatury, który, odwracając dotychczasowy porządek, zaczął 
stanowić podstawę dla scenicznych jego konkretyzacji. Role zatem się odwróciły: li
teratura objęła pierwszeństwo, stanowiąc od tej pory impuls dla teatralnych twórców.

73 Por. A. Kulawik, Poetyka. Wstfp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997, s. 380.
74 O ugruntowanej w społecznej świadomości zależności teatru od dramatu świadczą te oto 

słowa: „Wydaje się jednak, że przekonanie o przynależności literackiej, o swoistych, autonomicznych 
wartościach literackich właściwych tekstowi dramatycznemu stale przejawia się w świadomości kultu
ralnej”. Por. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki. Warszawa 1978, s. 61.

75 A. Kulawik, Poetyka, s. 359.
76 Omówienie tego stanowiska por.: E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Za

rys poetyki, s. 61.
77 Por. ibidem, s. 61.
78 Warto zaznaczyć, że jeden ze źródlosłowów terminu misterium brzmi ministerion — z greckie

go „obrzęd”, „rytuał”, „liturgia”.

W niniejszej pracy zaznaczamy historyczną wtórność misteryjnego dramatu (li
teratury) względem misteryjnego teatru. Odwracamy zatem ukształtowaną w toku 
historycznego rozwoju i zakorzenioną w kulturalnej świadomości74 podrzędność 
(w sensie czasowego i logicznego następstwa, nie zaś w znaczeniu aksjologicznym) 
teatru względem literatury. Przyjęta przez nas perspektywa metodologiczna wyróżnia 
misterium w znaczeniu widowiska teatralnego, pozostawiając dramatowi rolę drugo
planową (zależną od teatru). Takie ujęcie zgodne jest z przekonaniem, że „widowisko 
teatralne jako fakt estetyczny jest przedmiotem badań teatrologa. Tylko on może je 
steoretyzować, opisać i stworzyć poetykę widowiska teatralnego, wykorzystując w ta
kim stopniu, w jakim to jest możliwe i celowe, konstatacje teoretyka dzieła literac
kiego”75. Warto zauważyć, że w niniejszej pracy bynajmniej nie przychylamy się do 
tezy kwestionującej przynależność dramatu do obszaru sztuki literackiej76, lecz - sta
nowczo rozróżniając dziedzinę literatury i teatru77 - skupiamy uwagę na tej ostatniej. 
Takie ujęcie stanowi jednocześnie ogniwo łączące rytualne pojęcie misterium z jego 
teatrologicznym znaczeniem, uwypuklając historyczny związek form rytualnych i te
atralnych - rytuał wymagał bowiem teatralizacji, teatr zaś ciążył w stronę swych rytu
alnych korzeni78. Wybór wpisującej się w podejście teatrologiczne antropologii teatru 
jako perspektywy determinującej charakter pracy poparty jest genezą gatunku oraz 
tezą, iż „przeznaczeniem dramatu jest na ogół jego inscenizacja, czyli jego teatralna 
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konkretyzacja”79. Oznacza to, że istotę dramatu spełnia dopiero teatr. Teza ta jest ma
nifestacją — mówiąc językiem Wilhelma Diltheya — „ducha czasów”, ze względu na 
które podejmujemy niniejsze rozważania: rosyjskiego Srebrnego Wieku. W obrębie 
tej epoki najważniejszą dla nas doktryną estetyczno-filozoficzną jest symbolizm, któ
ry zapoczątkował w kulturze rosyjskiej - paralelnie do kultury zachodnioeuropejskiej 

— „misteryjną gorączkę”, polegającą na postulacie powrotu teatru do jego religijnych 
korzeni i tym samym odwrocie od nurtu realistycznego. Idealną formą stało się dla 
teatru misterium (o proweniencji zarówno średniowiecznej, jak i antycznej), a wła
ściwie — ponieważ już zaistniałe w kulturze — neomisterium. Misterium antyczne 
(rytualne) omówiliśmy wyżej. Zanim zaprezentujemy główne rysy symbolistycznego 
dramatu misteryjnego, który stał się impulsem dla narodzin Wielkiej Reformy Te
atru, zatrzymajmy uwagę na fenomenie misterium średniowiecznego w zachodniej 
Europie, które, przynajmniej częściowo, określiło kształt staroruskich przedstawień 
misteryjnych. Antycypując najważniejsze treści tej części pracy, powiedzmy, iż miano 
średniowiecznego misterium nadawane jest zarówno dramatom, jak i widowiskom 
teatralnym, przedstawiającym wydarzenia z Nowego i Starego Testamentu, niektó
rych żywotów świętych oraz wybranych wydarzeń historycznych80. Misterium jako 
gatunek dramatyczno-teatralny pojawiło się w XII wieku, wyłoniwszy się z litur
gii; w XIV wieku osiągnęło najokazalszą formę. Okres dojrzałości obejmujący XV 
wiek oraz początek XVI stulecia zakończył się wraz z nadejściem renesansu. Epoka 
ta wyznacza kres twórczej fazy istnienia tego gatunku81. Dla misterium jako gatunku 
literackiego charakterystyczny jest brak poetyki gatunku; misteryjne dramaty były 
konstruowane wedle intuicyjnie wychwytywanych, nigdzie niezapisanych reguł, dla
tego odznaczały się dużą dozą dowolności. Misterium jako rodzaj teatralny natomiast 
wykształciło właściwą dla siebie scenę, tak zwaną scenę misteryjną. Jej struktura obej
mowała zwykle trzy poziomy odpowiadające miejscom, w których toczyła się akcja 
sceniczna: niebu (równoznacznemu w zachodnich misteriach z rajem), ziemi oraz 
piekłu. By zaprezentować początki i rozwój zachodnioeuropejskiego misterium w te
atrze, rozpocznijmy od przywołania słów historyka dramatu i teatru, wskazującego 
początek nowej - po okresie rozwoju w starożytnej Grecji - ery w historii teatru:

79 A. Kulawik, Poetyka, s. 356.
Por. J. Lewański, Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne. Misterium, Wrocław-War- 

szawa-Kraków 1969, s. 207, Poetyka: zarys encyklopedyczny. Dział I, Gatunki literackie, t. 3, z. 3.
81 Ibidem, s. 209.
82 A. Nicoll, Dzieje dramatu. Od Ajsycholsa do Anouilha, t. I, tłum. H. Krzeczkowski, 

W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1975, s. 129.

Mimo całego znaczenia greckich wysiłków na polu teatru i mimo naśladownic
twa greczyzny w Rzymie, teatr wieku dziesiątego raz jeszcze zaczął od nowa, od 
krótkiego czterowierszowego dramaciku włączonego do mszy wielkanocnej82.

W kontekście niniejszych słów trzeba nadmienić, iż Rzym przyczynił się do 
upadku tragedii, najznamienitszej formy teatralnej wypracowanej przez grecką kul
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turę. Nie posiadając bowiem „tragicznego zmysłu” i nie zatrzymując się na drama
tycznym jego nerwie (który w tragedii osiągnął apogeum), a koncentrując się na 
widowiskowym aspekcie teatru (sztuce mimicznej, cyrkowej), kultura rzymska cał
kowicie zagubiła religijny charakter przestrzeni Melpomeny. Stąd przytoczone wyżej 
słowa kierują uwagę na wiek dziesiąty jako „nowy początek” nie tylko religijnego, 
ale w ogóle teatru. „Nie da się więc zaprzeczyć, że w ciągu szóstego wieku w Italii, 
a w ciągu wieku siódmego w Konstantynopolu widowiska teatralne jako całość zu
pełnie znikają”83. Znaczy to, że drugim, po okresie helleńskim, znaczącym etapem 
rozwoju teatru była sztuka średniowiecza.

Najznamienitsza forma średniowiecznego teatru - misterium — zrodziła się 
z krótkich dramatyzacji w obrębie liturgii, potem obszerniejszych liturgicznych dra
matów, lecz swą dojrzałą postać osiągnęła poza kościelnymi murami. Dramat litur
giczny, którego rozwój został wstrzymany odgórnym zakazem kościelnym (wydanym 
w 1210 roku przez Innocentego III84), ewoluował - za sprawą innego środowiska, 
w którym przyszło mu funkcjonować — ku formie misterium.

Misteria to przedstawienia — a raczej cykle przedstawień, bowiem tak zwane cy
kle misteryjne trwały po kilka lub kilkanaście dni85 — obrazujące wydarzenia biblijne, 
zogniskowane wokół dwu najważniejszych momentów roku liturgicznego: Wielka
nocy i Bożego Narodzenia. Charakterystyczną cechą misteriów był symultaniczny 
oraz piętrowy typ sceny. Budowa sceny misteryjnej była konsekwencją obecności 
- najpierw w Biblii, potem w tekście misteryjnych dramatów — miejsc pozaziem
skich (niebo, raj, piekło) oraz postaci nadprzyrodzonych (anioły, diabły). Scena mia
ła strukturę dwupoziomową: na podwyższeniu znajdowały się niebo i raj, na scenie 
właściwej ziemia (tu odgrywano wydarzenia zwykłego życia), po prawej stronie zaś 
znajdowało się piekło, przyjmujące zazwyczaj postać smoczej paszczy. Wszystkie de
koracje widoczne były przez cały czas trwania spektaklu (nikt nie wychodził za kulisy, 
nie opadała kurtyna), co oznacza, że nawet aktorzy oczekujący na swoją kolej (na 
wypowiedzenie swojej kwestii) byli przez widzów oglądani.

Stawiając pytanie o podstawową dla człowieka potrzebę dramatyzacji oraz — 
jako intensyfikację tejże — teatralizacji pewnych wątków, warto odnotować, że już św. 
Tomasz zauważył w swej Summa Theologiae, iż pewien typ ludus (sztuki lub zabawy), 
mianowicie widowisko dramatyczne, „jest konieczny dla zobrazowania w dialogu

1,3 Idem, Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977, s. 55. W obliczu przywołanej 
tezy trzeba przytoczyć następujące po niej słowa, które tezy tej nie znoszą, lecz upewniają o wąskim 
zakresie jej obowiązywania - tylko w odniesieniu do teatru: „Nie możemy jednak z tego faktu wniosko
wać, iż zaginęła również wszelka znajomość mimu oraz dialogu tworzącego dramat. Pełne wyliczenie 
istniejących dowodów, świadczących o istnieniu mimu w średniowieczu, zajęłoby zbyt wiele miejsca”. 
Por. idem, Dzieje teatru, s. 55.

"4 Zakaz dotyczył wystawiania dramatów religijnych w przestrzeni kościelnej. Por. О.Ю. Кле- 
KOBKiH, MicmepiR. У генеза театральных форм i сцешчних жанров, KhIb2001,s. 131.

“5 „Cykle te, składające się z trzydziestu, czterdziestu, a nawet pięćdziesięciu oddzielnych dra
matów, trwały całymi dniami. Każdy z takich dramatów przedstawiał jakąś ważną część opowieści bi
blijnej”. Por. A. Nicoll, Dzieje dramatu..., s. 139-140.
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życia ludzkiego”86. Co dla nas ważne, momentem roku liturgicznego, który dyspo
nował największym potencjałem dramatycznym, był okres Wielkanocy. To właśnie 
wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Boga-człowieka, potem dopiero narodzin 
Jezusa w betlejemskiej stajence, „sprowokowały” pojawienie się w liturgii chrześci
jańskiej żywiołu teatralnego.

Pierwszą formą dialogową, która pojawiła się w ramach liturgii odprawianej 
w zachodniej Europie, był dialog między trzema Mariami a Aniołem, opatrzony 
przez historyków tytułem Quem quaeritis? (Kogo szukacie?). Dramatyzacja dotyczy
ła scen biblijnych rozgrywających się przy Grobie Pańskim, do którego trzy Marie 
wybrały się w niedzielny poranek, by namaścić ciało Jezusa. Ów czterowierszowy 
dialog stanowiący pierwociny żywiołu teatralnego w liturgicznej czasoprzestrzeni ma 
dla nas wielką wagę. Gwoli prześledzenia drogi prowadzącej do powstania dojrzałej 
postaci widowiska misteryjnego na Zachodzie, zdajmy sprawę z kolejnych — prowa
dzących do tej dojrzałej postaci — etapów.

Warto w powyższym kontekście zacytować dialog Quem quaeritis? w oryginal
nej — łacińskiej - wersji oraz przedstawić przebieg tej sceny. Jeden spośród kapłanów, 
przyodziany w białą szatę, siedział przy okrytym płótnem krzyżu, zaś trzej odgry
wający kobiece role duchowni podchodzili do niego87. Anioł wypowiadał kwestię: 
Quem quaeritis in sepulchro, o Christicolae? (Kogo szukacie w grobie, o chrześcijanki?), 
na co trzej kapłani odpowiadali równocześnie: Jesum Nazarenum crucifixum, o ca- 
eliocolae! (Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego, o niebiański!). Cały dialog kończył 
się kwestią Anioła podnoszącego okrywające krzyż płótno: Non est hic: surrexit sicut 
praedixerat. Ite nuntiate quia surrexit de sepulchro. (Nie masz go tu: zmartwychwstał, 
jako powiedział. Idźcie, obwieśćcie, że powstał z grobu)88.

Nadmieńmy, iż w ścisłej zależności względem wielkanocnego dialogu Quem 
quaeritis? powstał jego Bożonarodzeniowy odpowiednik. Pytanie zadane uprzednio 
trzem Mariom, zmieniwszy adresata, brzmiało teraz tak oto: Quem quaeritis in pra- 
esepe, pastores, dicite? (Powiedzcie, kogóż szukacie w stajence, o pasterze?)89. W ten 
sposób zostały wyznaczone dwa główne nurty dramatyzacji, potem zaś dramatów 
liturgicznych oraz - w dalszej kolejności - misteriów: wielkanocny i bożonarodze
niowy.

Powracając do kwestii przyczyn pojawienia się form dramatycznych w obrębie 
chrześcijańskiej liturgii, przywołajmy słowa wskazujące na ogromny psychologiczny 
wpływ takich dramatyzacji na widzów:

Idem, Dzieje teatru, s. 57.
"7 Niektóre.wersje przekazują informację o dwu kapłanach stojących przy grobie i odgrywają

cych aniołów: „During the Easter morning service, a short, simple scene was played before the altar. 
(...) Two priests dressed as angels stood on either side. Three women would enter the church and 
wander up to the angels”. Por. M. Geisinger, Plays, players and playwrights. An illustrated history of the 
theatre, New York 1975, s. 72-73.

"" Por. A. Nicoll, Dzieje dramatu..., s. 129.
Ibidem, s. 132.
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This little scene must have had a tremendous effect on the congregation. (...) 
The impact of the scene (...) must have been tremendous on an unlettered 
peasant congregation9".

Jeśli przyjąć tę tezę, mówiącą o chęci wzmocnienia realistycznego efektu, cel 
- w świetle przytoczonych słów — wydawał się łatwo osiągalny. Biorąc bowiem pod 
uwagę niepiśmienność i towarzyszący jej niezbyt szeroki obraz świata wiernych, in
scenizacja ta musiała być odbierana tak, jakby to, co przedstawiała, działo się w rze
czywistości. W perspektywie tej nie dziwi miano nadane wywodzącym się z drama
tów liturgicznych misteriom - Bibliapauperum'1.

Powracając do pierwszej liturgicznej formy dramatycznej, powiedzmy, iż dialog 
ów, wykonywany po łacinie przez duchownych, zawsze kończył się hymnem Te Deum 
laudamus, po którym następował powrót do liturgii. Zadziwia powszechna obecność 
pierwszej dramatyzacji, Quem quaeritis?, w całej zachodniej Europie - „w Saint Gal
len i w Wiedniu, w Strasburgu i w Pradze, (...), w Padwie (...) i pod ostrołukowym 
sklepieniem katedry w Krakowie”* 91 92. Słowa te podkreślają jednorodny rozwój dra
matu liturgicznego, potem zaś wyrosłego z niego misterium93 * * *, w całej zachodniej 
Europie - od Atlantyku po Wisłę. Oznacza to, że misterium przeniesione z Polski na 
Ukrainę było tak naprawdę dziedzictwem całej kultury zachodnioeuropejskiej.

M. Geisinger, op. cit., s. 73.
91 0.10. KaeKOBKiH, op. cit., s. 130.
92 M. Berthold, Historia teatru, tłum. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1980, s. 188.
93 Podobieństwo rozwoju dramatu religijnego XV i XVI wieku w całej zachodniej Europie

podkreśla J.R. Brown: „Wieki XV i XVI obfitują w źródła historyczne. Z badań prowadzonych w Anglii,
Francji, Katalonii, Szwajcarii, północnej Italii, Niemczech i w Niderlandach wyłania się dość jednolity 
obraz”. Por. J.R. Brown, Historia teatru, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999, s. 75.

9,1 Por. M. Geisinger, op. cit, s. 74.

Zwracając się ku tematyce rozwoju środków inscenizacyjnych, powiedzmy, iż 
poszukujące Chrystusa kobiety gromadziły się początkowo przy assimilatio quaedam 
sepulchri - symbolicznym grobie urządzonym u stóp ołtarza we wschodniej części 
kościoła, który następnie rozrósł się do prawdziwych rozmiarów grobowca z drzewa 
lub z żelaza. Do dwunastego wieku był to grobowiec bizantyjski, potem zaś sarkofag, 
niejednokrotnie z aniołem na niego wskazującym. Widać zatem, iż środki zaprzęga
ne dla uzyskania realistycznego efektu przy odtwarzaniu biblijnych scen stawały się 
coraz bogatsze - począwszy od zwykłej deklamacji do prawdziwych, niezwiązanych 
z przebiegiem liturgii budowli wznoszonych wewnątrz kościoła.

Pierwotny czterowiersz sukcesywnie rozrastał się do pokaźnych, nadal jednak 
pozostających w obrębie liturgii, form. Pierwszą dodaną - wymuszoną bowiem przez 
sam dialog („Idźcie, obwieśćcie, że powstał z grobu”) — sceną, było przekazanie wie
ści o zmartwychwstaniu Chrystusa przez trzy Marie. Pozostałe wydarzenia biblij
ne skłaniające do scenicznego rozbudowania to przede wszystkim: spotkanie Marii 
Magdaleny z Chrystusem wziętym za ogrodnika, bieg Piotra i Jana do grobu oraz 
scena z niewiernym Tomaszem99. Niewątpliwym teatralnym potencjałem, szybko 
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wykorzystanym i bujnie się rozrastającym, dysponowała scena kupna wonności przez 
zmierzające do grobu kobiety. Scena ta wymagała wyodrębnienia pewnej przestrzeni

— często nawy kościelnej - dla „zbudowania” (zazwyczaj w formie podwyższenia) kra
mu należącego w opowieści do sprzedawcy balsamów. Był to pierwszy krok wyzna
czający kierunek rozwoju religijnej sztuki teatralnej; z czasem całe kościelne wnętrze 
wypełniło się zachłannie pochłaniającym coraz większą przestrzeń teatralnym żywio
łem95. Oddzielne nawy zaadaptowane na potrzeby przedstawienia różnych scenerii 
dały początek jednej z typowych dla misteriów technik scenicznych, tak zwanym 
mansjonom, stosowanym głównie w okresie, gdy dramat religijny opuścił kościel
ne mury i gdy otwarta przestrzeń stwarzała - pożądane dla wielkich przedstawień

„The whole interior of the church was used as rhe theatre, and short scenes were played in 
various parrs of the building’’. Ibidem, s. 74.

M. Berthold, op. cit., s. 188.
97 Рог. Хрестоматия no истории западноевропейского театра, т. 1, ред. С. Мокульский, 

Москва 1953, s. 63.
Рог. ibidem, s. 62.

99 Рог. ibidem, s. 67.
"ю Рог. О.Ю. Клековкпг, op. cit., s. 134.

- inscenizacyjne możliwości. Ustalenia te znów należy dopełnić konstatacją o jedno
rodności rozwoju formy misteryjnej w całej Europie: „ewolucja liturgii w kierunku 
obrazowania scenicznego przebiegała jednakowo we wszystkich krajach zachodnio
europejskich”96.

Przywołane wyżej obrazy związane z dwoma głównymi wątkami liturgii - Wiel
kanocą i Bożym Narodzeniem - stanowiły główne motywy szeroko obecnych dra
matów liturgicznych na zachodzie Europy. Wymieńmy najznamienitsze z nich: na 
pierwszym miejscu przedstawiające odwiedziny Grobu Pańskiego dramaty Visitatio 
Sepulchri oraz Planctus Mariae et altarum’" {Płacz trzech Marii), następnie pocho
dzący z XI wieku dramat Sponsus™, którego treść zaczerpnięta została z przypowieści 
o pannach mądrych i głupich, a także XII-wieczny dramat liturgiczny Adam><>.

Warto wyeksponować wielość występujących w dramatach liturgicznych mo
tywów, zarysowując tym samym niezbędne dla niniejszych rozważań porównawcze 
tło względem znikomej ilości w ten sposób wykorzystywanych tematów w kulturze 
ruskiej. W cyklu bożonarodzeniowym dramatyzowano następujące epizody: przy
bycie pasterzy do nowonarodzonego Jezusa, procesję biblijnych proroków, pokłon 
oraz złożenie darów przez trzech króli, a także, dodajmy, bardzo intensywnie eksplo
atowane wątki związane z postacią Heroda: jego gniew spowodowany wiadomością 
o narodzinach nowego Króla, rozkaz zabicia wszystkich betlejemskich niemowląt 
(rzeź niewiniątek), następnie płacz Racheli nad zamordowanymi dziećmi. Cykl wiel
kanocny koncentrował się wokół zmartwychwstania Chrystusa; rozpoczynało go 
przedstawienie wygnania Adama i Ewy z raju, zabicie Abla przez Kaina oraz przy
bycie proroków, natomiast kończyło wydarzenie krzyżowej śmierci Chrystusa oraz 
objawienie się zmartwychwstałego Nauczyciela uczniom97 * 99 100.
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Omawiając dramaty liturgiczne związane z Wielkanocą, nie sposób pominąć 
tradycji przedstawień Męki Pańskiej - Pasji (stąd na ruskim gruncie пасийная дра
ма), z początku organizowanych głównie przez zakon dominikanów. Przedstawienia 
te obejmowały odległe od siebie wątki: od stworzenia człowieka po ofiarny czyn 
Chrystusa na krzyżu; uwzględniano również ewangelie apokryficzne, z których po
chodziła włączana do przedstawień scena zstąpienia Chrystusa do piekieł i wyswobo
dzenia dusz. Centralnym motywem Pasji była procesja przypominającą drogę Chry
stusa na Golgotę, a więc wiernie odtwarzana droga krzyżowa. Osobliwa artystyczna 
forma przedstawień pasyjnych polegała na melorecytacji biblijnych kwestii z wy
eksponowaniem — prowadzonego w mowie niezależnej — dialogu między Jezusem, 
Piotrem i Judaszem. Paralela między dominikańskimi przedstawieniami pasyjnymi 
a misteriami jest oczywista: „3 таких драматичних обряд1в тд час богослужения 
(...) в захщнш церкв1 й постала духовна драма, звана по-грецки Micrepieio”101.

11.1 Ibidem, s. 132.
1112 Por. M. Geisinger, op. cit., s. 74.
103 „The Church felt that the people who watched the plays were not spiritually uplifted, but 

had rather come to the church to be entertained. Whether or not his judgement was true, the Church 
stopped producing plays and prohibited the clergy from taking pan in them”. Por. ibidem, s. 76.

10.1 Por. A. Nicoll, Dzieje dramatu..., s. 138.
"n Por. M. Berthold, op. cit., s. 222.

Dotarliśmy do momentu w dziejach zachodnioeuropejskiego teatru, obrazo
wo przez historyków określanego jako przejście od „teatru w kościele” do „kościoła 
w teatrze”. Był to moment, gdy dramatyzacje liturgiczne na tyle się rozrosły, że roz
rywając niejako kościelne mury (stale rosnącą ilością atrybutów, zapotrzebowaniem 
na większą przestrzeń i usprawnienia techniczne oraz wciąż wzrastającą liczbą zain
teresowanych102, nie tylko ze względu na przeżycia duchowe103), wydostały się z nich, 
by znaleźć odpowiedniejsze dla siebie miejsce pod gołym niebem, najpierw przy fa
sadzie kościoła, potem na miejskim rynku czy placu targowym. Moment wyswobo
dzenia się przedstawień o tematyce biblijnej z kościelnych murów zasługuje na uwagę 
między innymi ze względu na manifestujący się w warstwie etymologicznej przekaz 
genologiczny. Jeden z terminów z misterium ściśle powiązanych, ministerium, ozna
czający służbę lub nabożeństwo, wskazuje na ścisły związek formy misteryjnej z litur
gią. Potwierdzeniem tego genologicznego związku jest fakt, iż zasady inscenizacyjne 
pozaliturgicznych i pozakościelnych już misteriów przenoszono wprost z przedsta
wień liturgicznych: podczas gdy do XIV wieku (kiedy teatr „wychodzi” z kościoła) 
tworzono odrębne scenerie na podwyższeniach w kościelnych nawach, tak od XIV 
stulecia zaczęto wznosić odrębne „domy” — mansjony — przed fasadami kościołów, 
ustawiając je w rzędach lub w półkolu104.

Zwróćmy uwagę na pierwsze zabiegi inscenizacyjne, którymi posługiwano się 
przy wystawianiu misteriów na przykościelnych placach, wykorzystując do tego ar
chitektoniczne elementy budowli — schody, fasady czy kościelne portale105. Z tego 
początkowego okresu pochodzi jedno z pierwszych przedstawień misteryjnych, 
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XII-wieczny anglo-normandzki dramat Adam, którego rekonstrukcję wykorzystuje
my jako przykład wzorcowej postaci misterium. AJlardyce Nicoll tak kreśli insceni
zację Adama;

Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się przed wielką katedrą normandzką. Na 
schodach prowadzących do drzwi zachodnich wzniesiono podwyższenie „z za
słonami i sztukami jedwabiu, zawieszonymi wokół na takiej wysokości, że po
stacie widoczne są od ramion w górę ”. Miejsce to przedstawia Raj i tu pojawia 
się Pan Bóg, noszący dość dziwną nazwę: Figura. (...) Przed nim zjawia się 
Adam w czerwonej kurcie i Ewa w białej szacie i białym jedwabnym płaszczu. 
(...) Figura wydaje swe polecenia Adamowi i Ewie, po czym wchodzi do ko
ścioła, podczas gdy oni „spacerują po Raju w uczciwej rozkoszy”. Równocześ
nie kilku diabłów wybiega (...) na otwarty teren, czyli platea, bezpośrednio 
przed podwyższeniem przedstawiającym Raj. Kuszą Adama (...)")6.

Przytoczony fragment zawiera istotne dla niniejszej problematyki, sygnalizowa
ne wyżej, elementy, przede wszystkim zarys charakterystycznej dla misteriów sceny: 
na podwyższeniu miejsce wydarzeń ponadziemskich - raj lub niebo (w zachodniej 
Europie występujące razem — inaczej niż na Rusi), poniżej zaś poziom przeznaczony 
dla obrazowania wydarzeń ziemskich, a obok - co nie zostało ujęte w powyższym 
opisie, a należy do istoty sceny misteryjnej — paszcza smoka symbolizująca piekło. 
Z paszczy tej wydobywał się dym i ogień, natomiast wewnątrz gromada odrażają
cych „pachołków diabelskich” maltretowała przebywające tam dusze przy pomocy 
wideł i łańcuchów* 107. Niezmiernie ważną, gdyż podważającą ogólnie akceptowane, 
lecz mylne przekonanie o trzypoziomowej strukturze sceny misteryjnej konstatację 
znajdujemy w pracy Margot Berthold: „Trójpoziomowa scena misteryjna to błędny 
pogląd, który pokutuje do dziś”108. Tezę tę potwierdza rosyjska autorka, Warwara Ad- 
rianowa-Pierietc109. Dementujący charakter tego rodzaju wypowiedzi jest zrozumiały 
w obliczu powszechności wspomnianej opinii, której egzemplifikację znajdujemy 
w tych oto słowach:

1116 A. Nicoll, Dzieje dramatu..., s. 132-133.
1117 Por. M.’Berthold, op. cit., s. 195.
|,IK Ibidem, s. 226.
"w В. Адрианова-Перетц, Сцена и приемы постановки в русском школьном театре 

XVII-XVIII ст., [w:] Старинный спектакль в России. Сьорник статей, ред. В.Н. Всеволод- 
ский-Гернгросс, Ленинград 1928, s. 26.

1111 H.C. Тихонравов, Сочинения. Русская литература XVII и XVIII вв., т. II, Москва 
1898, s. 76.

Известно, что сцена западной Европы разделялась на три, правда, соеди
ненные между собою сцены (...): самая нижняя часть сцены (...) представ
ляла ад; над ней раскидывалась средняя сцена, на которой разыгрывались 
события земной жизни, верхняя сцена изображала рай110.
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Trzeba zatem z mocą podkreślić, iż europejska scena misteryjna nie posiadała 
trzech, lecz dwa poziomy1"; niebo znajdowało się zawsze na podwyższeniu, nato
miast ziemia oraz piekielne wrota (z których wydobywał się dym oraz dochodziły do 
widzów jęki nieszczęśników) mieściły się na tym samym poziomie.

Drugim wyznacznikiem sceny misteryjnej - eksponowanym przez historyków 
teatru jako ważki wkład średniowiecza w kształtowanie teatralnych środków111 112 - był 
symultaniczny charakter owej sceny. Jej

111 Fakt ten potwierdza również Wsiewołodski-Gierngross. Por. История русского драмати
ческого театра, т. I, ред. В.Н. Всеволодский-Гернгросс, Москва 1977, s. 90.

112 Por. A. Nicoll, Dzieje dramatu..., s. 139.
113 J. Lewański, Średniowieczne gatunki..., s. 208-209.
114 J. Ziomek, Gatunki i odmiany teatru renesansowego, „Nurt” 1969, nr 12, s. 31, za: 

M. Adamczyk, Rozważania nad poetyką misterium, „Pamiętnik Literacki” LXII1, 1972, z. 3, s. 149.
115 Zaznaczmy, iż scena symultaniczna występowała w formie przestrzennej lub „reliefowej”. 

Por. M. Bert hołd, op. cit., s. 194.
116 J. Ziomek, Gatunki i odmiany..., s. 149.
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odrębność i specyficzność polegała na tym, że widzowie widzieli jednocześnie 
wszystkie dekoracje przygotowane dla całej sztuki, mianowicie skonstruowane 
dla każdej jednostki spektaklu mansjony, więc odrębne konstrukcje wyobraża
jące różne budynki i miejsca (...), ustawione obok siebie (...). Akcja przenosi
ła się kolejno od jednego mansjonu do drugiego. Persony dramatu przeważnie 
znajdują się na scenie cały czas na odpowiednim dla siebie miejscu i zaczynają 
działać wtedy, kiedy przychodzi czas ich występu113.

Istotą tak zbudowanej i w taki sposób funkcjonującej sceny było - by posłu
żyć się celnym wyrażeniem jednego z badaczy tematu — „jednoczesne «dzianie się» 
i «niedzianie»”114. Oznacza to, że dekoracje nie zmieniały się wraz ze zmianą miejsc, 
w których rozgrywała się akcja, lecz wszystkie mieściły się na scenie jednocześnie, 
obok siebie115. Widz zatem, ogarniając wzrokiem wszystkie scenerie, mógł swobod
nie przenosić uwagę z jednego mansjonu na drugi, nawet wtedy, gdy nic się w żad
nym z nich nie działo, a aktorzy tam zgromadzeni w bezruchu czekali na swoją kolej. 
Taki sposób przedstawiania wynika z - by powtórzyć za Jerzym Ziomkiem - „braku 
ducha kauzalnego”116. Znaczy to, iż projektowany przez ów typ sceny obraz świata 
nie opierał się na ciągach przyczynowo-skutkowych, więcej nawet: wydawał się świa
domie je ignorować, by zaproponować widzowi diametralnie inną wizję.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na refleksje Marii Adamczyk, wydobywa
jącej teologiczne przesłanki symultanicznego charakteru sceny misteryjnej. Autorka 
stawia taką oto, wyrażoną w formie pytania, hipotezę:

Czy nie należałoby wnioskować, że scena symukanna, ukazująca równocześnie 
wszystkie miejsca i osoby, ukazująca „przed” lub „po”, przed odegraniem roli, 
niejako przed ich zaistnieniem, i po odegraniu, a więc już jakby zbędne dla 
dalszego ciągu, czy ta scena nie odwzorowywała, naiwnie może, obrazu wiecz-
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nego trwania, raz na zawsze stworzonej i istniejącej w wiedzy Boga-kreatora, 
a w odpowiednim czasie Boga-animarora, sceny świata oglądanej „jednym, 
niezłożonym oglądem”?11 .

117 M. Adamczyk, Rozważania nad poetyką misterium, s. 158-159.
"" M. Eliade, Czas święty i mity, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprać. 

G. Godlewski [et al.J, red. A. Mencwel, Warszawa 1995, s. 105.
119 Ibidem, s. 109.
1211 M. Adamczyk, Rozważania nad poetyką..., s. 145.

Teza ta wychodzi naprzeciw ustaleniom badaczy o niedostatku dramatycznego 
kunsztu, przejawiającego się w niespójności przedstawionych w misteriach wydarzeń. 
O tej własności gatunku, niepozwalającej na wyraźne wyróżnienie charakterystycz
nych dla misterium cech, pisał Julian Lewański, natomiast przywoływana wyżej au
torka próbuje — wbrew piętnowanym przez badaczy niedostatkom — wyprowadzić, 
zbudowaną na mocnych podstawach teologicznych, samoświadomość gatunku. Po
legałaby ona na obecnej w tekstach misteryjnych szczególnej koncepcji czasu, każącej 
niestałość ziemskich wydarzeń wpisać w Boską perspektywę - w Boskie misterium 
wiecznie aktualnego oglądu wszechrzeczy. Różnicę między czasem historycznym 
a czasem mitycznym (świątecznym), do którego odsyłały - przedstawiające święte 
wydarzenia chrześcijaństwa — misteria, doskonale rysuje Mircea Eliade:

Uderza nas przede wszystkim jedna zasadnicza różnica między dwoma rodza
jami czasu: czas święty z natury swej jest odwracalny, w tym sensie, 
że w istocie swej jest to uobecniony praczas mityczny. Wszelkie święto 
religijne, wszelki czas liturgiczny polega na reaktualizowaniu jakiegoś sakral
nego wydarzenia, które dokonało się w przeszłości mitycznej, „na początku”. 
Religijne uczestniczenie w jakimś święcie zakłada wyjście ze zwykłego trwania 
czasowego celem włączenia się w czas mityczny1 IB.

Oznacza to „zatrzymanie” i okresowe unieważnienie czasu historycznego:

Uczestnicy święta stają się współczesnymi wydarzenia mitycznego. Innymi sło
wy, opuszczają oni swój czas historyczny - to znaczy czas, na który składa się 
suma wydarzeń świeckich, osobowych oraz interosobowych, i osiągają praczas, 
zawsze ten sam, przynależny wieczności117 * 119.

Omówienie misteryjnego typu sceny, której struktura była niejako wymuszona 
przez treść dramatów misteryjnych, obfitujących w nadprzyrodzone postaci i zda
rzenia, jest sprawą dla niniejszego zagadnienia kardynalną, wydaje się bowiem, że 
między innymi scena — zarówno w średniowieczu, jak i w teatrze szkolnym - była 
elementem pozwalającym wyodrębnić misteria spośród innych przedstawień teatral
nych. Symptomatyczny w tym kontekście staje się fakt, iż terminu misterium użyto 
po raz pierwszy w 1402 roku na oznaczenie rodzaju teatralnego120, nie zaś gatunku 
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literackiego. Jakkolwiek przed XV stuleciem istniała świadomość podobieństwa dra
matów przedstawiających biblijne wydarzenia, ich autorzy

nie formułowali expressis verbis tego, co w dziełach ich było zawarte, nie pre
cyzowali ich poetyki, nie ustalali kategorycznie obowiązujących kanonów; po
siadali jednak - ściślej nie zwerbalizowaną — wiedzę o tym, jak się je "piszę121.

121 Ibidem, s. 148.
122 J. Lewański, Średniowieczne gatunki..., s. 209. Ten sam autor piszę o braku zasad kompo

nowania scen i epizodów w misteriach oraz o tym, iż zdarzenia występują po sobie bez dostatecznego 
dramatycznego umotywowania. Por. ibidem, s. 208-209.

123 H.C. Тихонравов, op. cit., s. 121.
124 M. Adamczyk, Rozważania nad poetyką..., s. 148.
125 Por. A. Nicoll, Dzieje teatru, s. 72.
126 Театральная энциклопедия, т. III, ред. П.А. Марков, Москва 1964, s. 850.
127 Ibidem, s. 851.

Znawca średniowiecznych gatunków dramatyczno-teatralnych, Julian Lewań- 
ski, twierdzi, iż „jest rzeczą charakterystyczną, że nie można doszukać się własnej 
poetyki misteriów”122 (Tichonrawow wyraża rzecz metaforycznie: „распущенность 
средневековых мистерий”123). W obliczu takich danych teza o projektującym raczej 
niż zdającym sprawę z faktycznego stanu charakterze pojęcia misterium124 wydaje się 
uzasadniona.

Konieczność przedstawienia zdarzeń nadprzyrodzonych determinowała wyko
rzystanie w spektaklach misteryjnych nadzwyczajnych zabiegów artystycznych. Dość 
wspomnieć o otwierających się grobowcach, piorunach ciskanych z nieba, świąty
niach stających w ogniu, o efektach — rzeklibyśmy — pirotechnicznych, kiedy to aktor, 
mając na głowie naczynie pełne zapalonych fajerwerków, obiegał widownię125. Po
nadto o rozmachu owych przedstawień świadczy to, że misteriów nie przedstawiano 
pojedynczo, lecz — chcąc z ich pomocą opowiedzieć historię biblijną od stworzenia 
Adama, poprzez upadek człowieka, aż do wybawienia rodu ludzkiego - zestawiano je 
w cykle, które w swej dojrzałej postaci trwały kilka lub kilkanaście dni, a liczba zaan
gażowanych do jednego przedstawienia aktorów niejednokrotnie sięgała czterystu126. 
Co do złożoności sceny zaś warto nadmienić, że liczba równocześnie prezentowanych 
miejsc akcji dochodziła czasami do dwudziestu127.

W XIII wieku dramaty liturgiczne w zachodniej Europie osiągnęły pełną doj
rzałość. Wystawiano je po łacinie. By dać jedynie zarys dojrzałej postaci takiego 
dramatu, zrekonstruujmy treść XIII-wiecznego tekstu, zachowując ścisłą kolejność 
wydarzeń. Dramat rozpoczynał się in fronte Ecclesiae wygłoszeniem przez starote- 
stamentowych proroków — Izajasza, Daniela, Abrahama i Balaama — wieści o bli
skim nadejściu Chrystusa. Następnie prorocy odchodzili na bok i — nie bacząc na 
czasową odległość - przedstawiano wydarzenia zwiastowania i nawiedzenia świętej 
Elżbiety; rozmowa między Marią, Aniołem i Elżbietą wiernie rekonstruowała tekst 
biblijny. Następnie widz oglądał niemą scenę narodzin Jezusa, w którą wpisane było 
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pojawienie się betlejemskiej gwiazdy. Dramat obejmował również wątki związane 
z przybyciem do Betlejem trzech króli (od ich dysputy nad znaczeniem jaśniejącej 
na niebie gwiazdy, poprzez jednoznaczne ustalenie, że gwiazda wskazuje drogę do 
nowonarodzonego króla — „regem natum praedicat”128 — po decyzję osobistego zło
żenia darów małemu Jezusowi). Następnie przed oczami widzów roztaczały się sceny 
przedstawiające spotkanie z Herodem, jego wzburzenie oraz ucieczkę świętej rodziny 
do Egiptu. Tu, w obliczu nowonarodzonego króla, ustawione na cokołach posągi 
bożków zaczynały spadać na znak, że król jest tylko jeden. Usilne próby podniesienia 
ich przez rodzimych kapłanów okazywały się bezskuteczne. Dramat kończył się pie
śnią na cześć nowego króla, któremu cały Egipt stawał się podległy:

l;" Por. В.И. Резанов, Из истории русской драмы, Школьные действа XVII-XVIII в. и те
атр иезуитов, Москва 1910, s. 62.

124 Ibidem, s. 62.
Ibidem, s. 135.

Egyptus caput omnium
Est et decus regnorum,
Calcabit haec imperium
Regis Jerosolymarum'1'.

Przedstawieniami centralnymi dla cykli misteryjnych były dramaty pasyjne, 
prezentujące wątki związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa; 
to na nich, jako fundamencie misteriów, skupiamy się w niniejszym omówieniu. 
Najdoskonalsze artystycznie misteria powstały we Francji [Le Mystere de la Passion 
Arnoula Grebana oraz dramat Jeana Michela pod tym samym tytułem). Najznamie
nitsze misteria niemieckie organizowane były w Tyrolu, w miastach: Eger oraz Obe
rammergau. Tradycji czeskiej również nieobca była twórczość misteryjna. W Polsce 
najpopularniejszym misterium był pochodzący z połowy XVI wieku dramat pod ty- 
tyłem Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim, ze czterech S. Ewangelistów 
zebrana a wirszykami spisana Mikołaja z Wilkowiecka. Sztuka ta była wielokrotnie 
wystawiana w Częstochowie, a także okolicznych miejscowościach. Dramat dzielił 
się na sześć części; akcja obejmowała wydarzenia od momentu postawienia straży 
przy grobie Chrystusa, poprzez scenę pustego grobu, zstąpienia Chrystusa do piekła 
i wyprowadzenia stamtąd sprawiedliwych, odwiedziny Grobu Pańskiego przez trzy 
Marie, aż po objawienie się Chrystusa uczniom w drodze do Emaus i w Wieczerniku 
oraz scenę spotkania z niewiernym Tomaszem.

Przyjrzyjmy się znamienitemu utworowi Arnoula Grebana pochodzącemu 
z połowy XV wieku - La passion Nostre Seigneur Jhesu Crist [sic!] (wydany jako Le 
Mystere de la Passion d’Arnoul Greban'ia), traktując go jako wzorcowe misterium śred
niowieczne. By uzmysłowić sobie skalę przedsięwzięcia, trzeba odnotować, że in
scenizację dramatu obliczono na dwustu dwudziestu czterech aktorów. By zaś mieć 
świadomość ogromnej rozpiętości akcji, powiedzmy, iż przedstawienie rozpoczynało * 124 
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się prologiem (w którym kreślono konieczność zbawienia gatunku ludzkiego przez 
Chrystusa), po którym następował drugi prolog, na który składało się streszczenie 
całej sztuki i prośba do widzów o zachowanie w czasie spektaklu ciszy. Jako wprowa
dzenie pokazywano krótkie scenki obejmujące wątki od stworzenia aniołów i upadku 
Lucyfera, poprzez stworzenie człowieka, upadek prarodziców oraz zabicie Abla przez 
Kaina, aż po śmierć Adama i Ewy.

Następnie przed oczyma widzów roztaczały się następujące obrazy: pierw
si rodzice przebywający w czyśćcu, prorocy — Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz, Dawid — 
wieszczący nadejście Chrystusa, a także postaci alegoryczne — Miłosierdzie i Prawda, 
Sprawiedliwość i Pokój uczestniczący w rajskiej dyspucie, której owocem jest wieść 
o zbawieniu rodzaju ludzkiego przez Chrystusa. W ścisłym związku z ostatnim wy
darzeniem jawi się widzom scena zwiastowania, po której następuje szereg scen cha
rakterystycznych dla misteriów z cyklu bożonarodzeniowego. By zdać sprawę z ich 
rozpiętości, wymieńmy najważniejsze: zwiastowanie, odwiedziny Elżbiety, wątpliwo
ści świętego Józefa w związku z brzemiennością Marii, podróż Józefa i Marii do Betle
jem, narodziny Jezusa, przybycie pasterzy i złożenie przez nich podarunków, następ
nie przybycie trzech mędrców do Palestyny, poszukiwanie świętej rodziny, pokłon 
oddany Jezusowi wraz ze złożeniem darów, rzeź niewiniątek, podczas której ginie 
także syn Heroda; ów ostatni, dowiedziawszy się o tym zdarzeniu, odczuwa nagły ból, 
a szatan, podpowiadając mu myśl o samobójstwie, podaję mu nóż, który, zgodnie 
z szatańskim zamysłem, zostaje wykorzystany. Pierwsza część misterium kończyła się 
wtrąceniem Heroda do piekła.

„Drugi dzień” rozpoczynał się przepowiednią Jana Chrzciciela i chrztem Jezusa. 
Zaraz potem odbywało się kuszenie Chrystusa przez szatana, przywołanie apostołów, 
liczne cuda, wejście do Jerozolimy, ostatnia wieczerza, na której pojawiał się także 
sprowadzający Judasza na złą drogę szatan; następnie sceny w Ogrójcu, zdrada Juda
sza, pojmanie Chrystusa i zaprowadzenie go do Annasza, wreszcie zaparcie się Piotra.

„Dzień trzeci” obejmował następujące sceny: u Kajfasza, u Piłata, rozpacz i sa
mobójstwo Judasza, Ecce homo, radość prarodziców w czyśćcu (z powodu nadcho
dzącego odkupienia) i jednoczesne oczekiwanie diabłów na śmierć Jezusa, drogę 
krzyżową, ukrzyżowanie, lament Bogurodzicy, śmierć Chrystusa, zstąpienie ducha 
Chrystusa do piekieł wraz z wyprowadzeniem „prawych”, złożenie do grobu oraz 
ustanowienie przy nim straży1’1.

„Czwarty dzień” wreszcie rozpoczynał się sceną smutku Matki Boskiej i apo
stołów, by przejść do sceny zmartwychwstania Chrystusa, odwiedzin grobu przez 
Marie, następnie do spotkania Chrystusa z Marią Magdaleną oraz objawienia się 
Jezusa w drodze do Emaus. Ostatnimi obrazami w tej zakrojonej na wielką skalę fa
bule były wniebowstąpienie Chrystusa oraz zstąpienie do piekieł. Dramat kończył się 
szeregiem paralelnych scen, dziejących się na ziemi i w niebie. W scenerii ziemskiej 
rozlegały się tryumfalne słowa apostołów o zmartwychwstaniu Chrystusa, w wymia-

1,1 Ibidem, s. 135. 
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rze niebiańskim zaś Sprawiedliwość i Miłosierdzie oraz Prawda i Pokój wymieniały ze 
sobą pocałunki i głosiły odkupienie rodu ludzkiego. „Misericordia et Veritas obviave- 
runt sibi, Justitia et Pax osculatae sunt”132. Po zakończeniu przedstawienia rozlegał się 
hymn Te Deum laudamus, stanowiący jedno z ogniw łączących misteria z pierwszymi 
dramatyzacjami liturgicznymi.

I3- Ibidem, s. 136.
R. Jakobson, Średniowieczne parodyjne misterium (staroczeski Unguentarius), [w:] W po

szukiwaniu istoty języka. Wybór pism, red. M.R. Mayenowa, t. II, Warszawa 1989, s. 301, Biblioteka 
Myśli Współczesnej.

Powyższa rekonstrukcja scen składających się na najznamienitsze francuskie 
misterium, Le Mystére de la Passion, pozwala uzmysłowić sobie skalę przedsięwzięć, 
jakimi były średniowieczne misteria. Zauważmy przy tej okazji, iż dramatom miste- 
ryjnym (obejmującym odległe od siebie o tysiące lat wydarzenia) - jeśli za wzorcową 
postać uznać przytoczony wyżej opis — daleko było do dbałości o zachowanie klasycz
nej zasady jedności czasu, miejsca i akcji.

3.1. Intermedia

/^a^sprawą sceny sprzedaży wonności, a zatem jednego z pierwszych wykorzysty

wanych scenicznie obrazów związanych z wydarzeniami biblijnymi do ówczesnego 
dramatu liturgicznego, określanego mianem „teatru w kościele”, wdarł się - uspra
wiedliwiony „bytową” tematyką - świecki aspekt życia. Scena ta (oraz jej podobne), 
prowokując wprowadzenie wątków o frywolnym i komicznym charakterze oraz od
powiedniego dla nich, diametralnie innego niż dotychczasowy, stylu, dała początek 
nowemu gatunkowi — intermedium. Intermedia to krótkie komiczno-obyczajowe 
scenki, będące niefrasobliwym podjęciem nierzadko tej samej, co we właściwym 
tekście misteryjnego dramatu, tematyki. Można przypuszczać, że narodziny inter
mediów związane były z tak zwanym śmiechem rytualnym, który — wbrew nowo
żytnemu pojęciu komizmu — nie przeczył nabożnej postawie wobec ewangelicznych 
wydarzeń. Pierwotna religijność nie odrzucała śmiechu, uznając go za równie uspra
wiedliwioną reakcję na doświadczenie sacrum jak - przesycona wzniosłością - powa
ga. Cenną w tym względzie refleksję znajdujemy w pracy Romana Jakobsona doty
czącej parodyjnego misterium czeskiego. Odnotowując ogromne zasługi Władimira 
Proppa w dziedzinie badań nad zagadnieniem „zaklęcia śmiechem”, Jakobson pod
kreśla radykalnie odmienne od nowożytnego pojęcie śmiechu:

Świecki humor współczesny, który jest sztuką dla sztuki, przysłonił (...) wy
razisty cel śmiechu rytualnego. Ten fakt w pewnym stopniu tłumaczy tak na
iwne i bezpodstawne dogmaty, jak na przykład że „to, co farsowe, w żadnym 
wypadku nie może się narodzić z tego, co sakralne”133.

----40



j. ^Misterium Średniowieczne w teatrze i w dramacie

Intermedium zatem, będące zwornikiem wyrzucanego przez chrześcijaństwo 
poza nawias żywiołu ludowego (przechowującego wątki pogańskie), było projekcją 
pierwotnego (przedchrześcijańskiego) przeżywania sacrum, w które to przeżywa
nie wpisywało się — zgodnie z teorią karnawalizacji - wszystko, co niskie, bytowe, 
nieprzyzwoite oraz śmieszne. Ów śmiech jednak nie wynikał z lekkiego, płytkie
go odbioru świata, lecz sięgał głębi największego chrześcijańskiego świata - Paschy. 
Pisze Jakobson: „liczne źródła wskazują, «że risus paschalis istotnie liturgicznie był 
oficjalnie związany z nabożeństwem wielkanocnym»”134. Bachtin z godną podziwu 
przenikliwością wytropił ów rodzaj śmiechu w utworach Gogola, tak przybliżając 
ludowo-jarmarczne pojęcie tego zachowania:

134 Ibidem, s. 302.
135 M. Bachtin, Rabelais i Gogol (Sztuka słowa i ludowa kultura śmiechu), [w:] i d e m, Problemy 

literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 590.
136 M. Berthold, op. cit., s. 204.
137 Por. A. Nicoll, Dzieje teatru, s. 70.
13,1 R. Jakobson, Średniowieczneparodyjne misterium..s. 301.

Nie ten śmiech zrodzony z chwilowej irytacji, żółci, chorobliwego usposobie
nia, ani też lekki śmiech służący do płochliwej rozrywki i zabawy — lecz ów 
śmiech promieniujący ze świetlanej natury człowieka135.

Zdaje się zatem, iż pełna forma średniowiecznego misterium nie wyczerpuje się 
w poważnej tematyce oraz odpowiadającym jej wysokim stylu. Przywołajmy słowa 
zestawiające dwa pozornie dalekie względem siebie zjawiska: wysokie misterium oraz 
niewyszukane, komiczne przerywniki poważnej akcji — scenę kupna przez trzy Marie 
balsamu w celu natarcia ciała Jezusa oraz późniejsze, zupełnie przecież gubiące swe 
wysokie pochodzenie, intermedia.

Rubaszna, zmysłowa radość zespolona z niekłamaną pobożnością. (...) Ludo
wa dosadność języka idąca w parze z nieskonwencjonalizowaną wrażliwością 
przybiera w scenie sprzedaży wonności odcień swawolnie farsowy, utrwalający 
ślad bliskich kontaktów ze sztukami zapustnymi. Występuje tu ta sama tenden
cja co w Czechach, gdzie sprzedawca balsamów (...) przeobraża się stopniowo 
w rubaszno-groteskowego bohatera krótkich niezależnych od misteriów fars136.

Owe wstawki, jarmarczne w swym charakterze, przekształciły się z czasem we 
wspominany już, samodzielny gatunek - tak zwane intermedia czy interludia (któ
rych sceneria nie wymagała wiele wysiłku137 *) - stając się integralną częścią przedsta
wień misteryjnych. Wywiedzioną ze źródłosłowu terminu farsa integralność wątków 
sakralnych i komicznych eksponuje ten oto fragment:

Farsa była ściśle związana z misterium, co sugeruje nawet etymologia. Części 
nabożeństwa były „faszerowane” łaciną, a potem ojczystymi interpolacjami: 
takie kombinacje nazywały A^farsia,farsura'i№.
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Jednak podczas gdy zaczątki tej formy spotykamy już w obrębie kościelnych 
murów, z interludiami w pełnej formie mamy do czynienia dopiero, kiedy żywioł 
teatralny, z powodu swej ekspansywności, w sposób naturalny je opuścił.

Odmienny odcień tej samej, co Jakobson i Bachtin myślowej tonacji porusza 
w swych tekstach - komentujących współczesne mu teatralne trendy — Wsiewołod 
Meyerhold. Podczas gdy ci pierwsi wysuwają na pierwszy plan bliskość śmiechu wo
bec przeżycia sacrum, leitmotivem refleksji reżysera rosyjskiej awangardy staje się za
gadnienie teatralności. Pretekstem do podjęcia tego zagadnienia są dla Meyerholda 
bieżące wydarzenia teatralnego życia Rosji139, ogarniętej na przełomie wieków „go
rączką misterium” („мктершна лихоманка”1'*0). Reżyser, reagując na próby odtwo
rzenia na rosyjskiej scenie średniowiecznego - wzniosłego, pełnego powagi - miste
rium, broni farsy i ściśle z nią związanego, przesyconego pierwiastkiem ludowym, 
jak sam się wyraża, kabotynizmu. „Cabotin (franc.) to wędrowny komediant. Jest on 
bliskim krewnym mima, histriona, żonglera. Cabotin to niezrównany mistrz sztuki 
aktorskiej”141. Kabotyństwo pojęte jako naturalny, bliski prozaicznemu wymiarowi 
świata pęd do teatralizacji jest wedle Meyerholda żywiołem niezbywalnym dla sztuki 
scenicznej142. W ramach tropiącej pierwociny teatru wypowiedzi Meyerhold podej
muje temat misterium, wskazując na historyczny związek tej formy z elementarnym 
pierwiastkiem teatralności:

1,4 Chodzi o sztukę Aleksego Riemizowa Czarcie poczynania z pewnym człowiekiem, a także 
rozmowa Żywota ze śmiercią wystawioną przez Fiodora Komissarżewskiego w Teatrze Komissarżewskiej 
(premiera 4 grudnia 1907 r.). Por. W. Meyerhold, op. cit., s. 290.

ч" О.Ю. Клековмн, op. cit., s. 199.
1,1 W. Meyerhold, op. cit., s. 152.
142 Co ciekawe, w tym samym duchu wyraża się Gordon Craig „фарс - це сутшсть театру ”, 

za: О.Ю. Клековк1Н, op. cit., s. 145.
1,3 W. Meyerhold, op. cit., s. 152.

Organizatorzy misteriów powierzali mu [kabotynowi - przyp. M.L.] jako 
osobie najbardziej wykwalifikowanej - najtrudniejsze role widowiska miste- 
rialnego. Wiemy z historii teatru, że misteria nie mogły się obejść bez żongle
rów (...) Jak widzimy, również misterium zawdzięcza wiele owemu „kaboty- 
nizmowi”. Cabotin odegrał poważną rolę w historii misterium. Same misteria, 
w obawie przed wyjałowieniem, korzystały coraz powszechniej z elementów 
widowisk ludowych143.

Twórca biomechaniki teatralnej uważa zatem, iż intermedia z ich niewyszuka
nym, wyłaniającym się z prozy życia komizmem są wyrazem źródłowego dla teatru 
pędu do kabotyństwa. Zauważmy jednak, że Meyerhold wpisuje śmiech w pojęcie 
teatralnego misterium, nie zaś w misterium pojęte jako spotkanie z transcendentną 
Tajemnicą.

Przywołani powyżej autorzy podjęli różne aspekty wspólnej dla nich wszystkich 
konstatacji o wewnętrznym - nieuchwytnym dla współczesnej pojęciowości - powi- 

—' 42-



4- '^Misterium symbolistyczne

nowacrwie intermediów i misterium. Trzeba w tym miejscu wspomnieć o perspek
tywie, w łonie której intermedium jako wstawka o charakterze świeckim i komicz
nym jest traktowane jak wypaczenie („вщчуждение” и‘() właściwej postaci religijnego 
teatru, stając się — w toku sekularyzacji — formą względem pierwotnej profaniczną 
(„профанация жанру”'2*5) - mystère profane'^6. Wobec takiego spojrzenia, wiążącego 
powstanie farsy z historycznym faktem wyswobodzenia się misteriów z przestrze
ni sakralnej i, tym samym, z organizacją cykli misteryjnych przez inne niż ducho
wieństwo grupy społeczne (między innymi miejskie cechy rzemieślnicze, środowiska 
kupieckie), co wpłynęło na przewagę wątków świeckich, warto wspomnieć o tezie 
historyków teatru, dostrzegających w źródłowej dla gatunku misteryjnego scenie 
zdążania Piotra i Jana do Grobu Pańskiego świecko-komiczny potencjał. Jak zauwa
ża Berthold, „nieśmiałe zalążki groteski, występujące w scenie «wyścigu» apostołów 
(...), przybierają cechy rysowanej grubą kreską parodii”'2*7. Perspektywę wyjaśniają
cą, słusznie poszukującą genezy zjawiska w przemianach historyczno-kulturowych 
(a zatem próbującą wychwycić związki przyczynowo-skutkowe) należałoby zatem 
uzupełnić uniwersalistycznym w swym charakterze ujęciem antropologicznym, któ
re próbuje dotrzeć do — przekraczających binarne przeciwstawienie śmiechu (przy
porządkowanego sferze świeckiej) i powagi (przyporządkowanej sferze sakralnej) - 
jednego, sięgającego korzeni przedchrześcijańskich, doświadczenia metafizycznego, 
wywołującego zarówno niepohamowaną wesołość, jak i pełną wzniosłości powagę.

4. Misterium symbolistyczne

2yóżne od średniowiecznego misterium symbolistyczne przyoblekało się w najroz
maitsze formy sceniczne, wyznaczone przez dwa bieguny spektrum możliwości: na
turalizm i przeciwny mu nurt teatralizacji teatru. Metodę naturalistyczną na niwie 
rosyjskiej reprezentuje przede wszystkim Konstantin Stanisławski, zasadę umowną 
zaś Wsiewołod Meyerhold. Oznacza to, że najznamienitsi rosyjscy przedstawiciele 
Wielkiej Reformy Teatru kształtowali swój artystyczny warsztat w obliczu wielkiego 
wyzwania ówczesnego okresu: znalezienia właściwej formy scenicznej dla dramatu 
symbolistycznego, dla którego neomisterium stanowiło zarówno model (jako naj
doskonalsza forma dramatyczna), jak i — biorąc pod uwagę różne typy bohaterów 
- jeden z podgatunków'2*8. Dostrzeżenie w misterium formy dla nowego dramatu * * * * * 

144 O.K). KneKOBKiH, op. cit., s. 145.
145 Ibidem, s. 145.
146 Ibidem, s. 149.
147 M. Berthold, op. cit., s. 198.
144 „Symbolist drama proper should be thought of primarily as the type of (...) a new mystery 

play or «neo-mystery»”. Por. H.B. Segel, Twentieth-century Russian drama. From Gorky to the Present, 
New York 1979, s. 54.
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modelowej znajdujemy również w pismach Andrieja Biełego149 * 151. Wpisanie w istotę 
dramatu jego potencjału inscenizacyjnego przejęli symboliści rosyjscy od Stéphane’a 
Mallarmégo. Autorka amerykańska, Charlene Castellano, piszę:

144 А. Белый, Воспоминания об Александре Александровиче Блоке, „Записки мечтателей” 
1922, 4, s. 71, za: М. Cymborska-Leboda, Twórczość w kręgu mitu..., s. 93.

1511 Ch. Ga s t e 11 a n o, The mystery play in Andrei Belyi’s dramaturgy and prose, „Canadian-Ameri
can Slavic Studies”, vol. 19, No. 4 (Winter 1985), s. 400.

151 G. Kalbouss, From Mystery to Fantasy: An Attempt to Categorize the Plays of the Russian 
Symbolist, „Canadian-American Slavic Studies”, vol. 8, No 4, (Winter 1974), s. 488-489.

152 Ibidem, s. 488.
1,3 Por. ibidem, s. 490.
154 H.B. Segel, op. cit., s. 54.

In Russia, Symbolist esthetics were responsive to Stéphane Mallarmé’s unde- 
nerstanding that the proper aim of poetry was to externalize an inner medi
tation upon the mysteries of the universe. (...) Where thearer was concerned, 
the same, inner experience of spiritual significance was to be projected by the 
poet onto the stage, so that the audience could not only see but also partici
pate in the grandeur of the spirit to which the flesh corresponds. Mallarmé 
referred to this kind of drama as „Mystère”15".

Powyższe słowa jasno pokazują, że dramat liczył się dla symbolistów nade 
wszystko w odniesieniu do teatru — do przestrzeni pozwalającej zrealizować we
wnętrzne ciążenie dramatu.

Amerykański badacz George Kalbouss, powołując się na funkcjonujący w teorii 
literatury światowej podział dramatu symbolistycznego, wyodrębnia trzy jego typy: 
dramat misteryjny (the mystery-play, the messianic play), dramat społeczny (the social 
play, the contemporary-symbolic play) oraz dramat egzystencjalny (existential play, the 
fantasy-satire)^' — charakteryzując je w następujący sposób: misterium to dramat 
liturgiczny (aspirujący do spełniania liturgicznych funkcji), w którym poeta przy
wołuje sferę sacrum poprzez obecny w treści dramatu akt liturgiczny, odwołanie do 
świętego rytuału czy mistyczną poezję. „The messianic play’s main character is the 
priest-hero who either «kills God or builds a church»”152. Co ważne, główny bohater 
aspiruje do godności kapłańskiej (nie w sensie hierarchii kościelnej, lecz w sensie 
sprawowania liturgii), a zatem nieusuwalne dla dramatu misteryjnego jest odniesie
nie - na poziomie treści — do bóstwa (Boga lub bogów). Ponadto należy podkreślić, 
że bohaterowie misteriów to nie tyle postaci indywidualne, co reprezentanci typów. 
Ich profil osobowościowo-duchowy odznacza się stałością (bohaterowie nie przecho
dzą życiowych metamorfoz), a język, którym się posługują, prezentuje wysoki styl153.

Harold Segel do wymienionych cech dodaje koncentrację symbolistycznego 
misterium na wątku śmierci, jak również na lęku i duchowych pragnieniach: „A new 
mystery play or «neo-mystery» dramatizing man’s spiritual fears and longings and 
charakterized especially by a fixation on death”154. Autor przytoczonych słów widzi 
w dramacie misteryjnym konkretyzację najważniejszych cech dramatu symbolistycz- 
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nego w ogóle (a zatem czyni misterium modelem dramatycznej twórczości symboli- 
stów) — jako tego, który dezawuuje zewnętrzny świat i zewnętrzną akcję („pointing 
up the insignificance of the mundane”155, „eliminating or greatly minimizing exter
nal action”156) i koncentruje się na wewnętrznym, duchowym życiu człowieka („the 
life of the spirit”157). Drugi typ dramatu symbolistycznego — dramat o zabarwieniu 
społecznym (poruszający aktualne kwestie społeczno-polityczne; „contemporary 
political circumstances”158) - to utwór, w którym „przestrzenią kontaktu” ze sferą 
metafizyczną stają się kwestie społeczne, szczególnie sprawa idealnego ładu na ziemi. 
Działanie bohatera dramatu zmierza do wyeliminowania brzydoty otaczającego go 
świata poprzez realizację społecznego ideału159.

155 Ibidem, s. 53.
156 Ibidem, s. 53.
157 Ibidem, s. 53.
158 Ch. Castellano, op. cit., s. 401.
159 G. Kalbouss, op. cit., s. 489.
160 Ibidem, s. 489.
161 „The poet as failure, the person incapable of establishing communion between the rwo

worlds. The poet’s role in existence is to try to communicate the infinite to the finite and to fail”. Ibidem.

Ostatni z wymienionych rodzajów symbolistycznego dramatu to dramat egzy
stencjalny, charakteryzowany przez badacza przez pryzmat bohatera podejmującego 
wewnętrzną walkę, lecz ostatecznie ponoszącego klęskę. „The main character is the 
existential rebel who rails against existence itself, but is unable to convert his anger 
into action”160. Co ważne, bohater podejmujący egzystencjalną walkę nie jest zdol
ny wyrazić tego, co wewnętrzne. Tym samym przestrzeń działania bohatera zamyka 
się w obrębie jego duchowych konfliktów161. Ten typ dramatu wyłonił — jako naj
odpowiedniejszą dla siebie szatę sceniczną — czystą teatralizację. Pomijając w pracy 
aktora etap przeżycia, teatr umowny pragnął uchwycić prawdę postaci na poziomie 
wcześniejszym i głębszym zarazem niż przeżycie - na poziomie reakcji organicznych, 
bezpośrednio wyrażanych przez gest, rytm, ruch. Przełomowe wydarzenie teatralne 
w Rosji początku XX wieku wiąże się z wypracowywaniem przez Wsiewołoda Mey- 
erholda umownej metody scenicznej; w 1906 roku w Teatrze Komissarżewskiej od
była się premiera Budy Jarmarcznej Aleksandra Błoka. Na fali idei Wielkiej Reformy 
Teatru Meyerhold jako najznamienitszy (obok Stanisławskiego) rosyjski jej repre
zentant zrealizował główny i zarazem najbardziej chwytliwy Iwanowowski postulat 
- zniesienie rampy dzielącej aktora i widza: „The drama had finally burst out of the 
proscenium and had gone out into the audience”162. Co ciekawe, właśnie groteska 
stała się sceniczną realizacją idei wysuniętych przez Iwanowa. Meyerhold utrzymywał 
bowiem, że tylko ta forma może sprostać teatralnemu projektowi autora Tantala. 
Forma ta, dodajmy, jest ściśle spowinowacona z sytuacją tragiczną:

The ideal is eternally and irrevocably separated from the real, that it could not 
be discovered, and that man is tragically bound to the world of illusions. The 

M Ibidem, s. 497.
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poet, moreover, is helpless in either bringing the ideal world into the real or 
in serving it as a priest16’.

Lidia Liburska tak charakteryzuje najwłaściwszą dla realizacji Iwanowowskich 
idei (wedle Meyerholda) sceniczną formę:

Groteskę charakteryzuje zaskoczenie, niespodzianka oraz strach. Groteska to 
strach wynikający ze świadomości, że wiara w nasz własny świat okazała się 
iluzją, wszystko się przemieszało, zatraciło właściwe proporcje163 164.

163 Ibidem.
164 L. Liburska, Mroczny świat Suchowo-Kobylina, Kraków 1990, s. 104, Rozprawy Habilita

cyjne / Uniwersytet Jagielloński, nr 206.
165 Por. G.,Kalbouss, op. cit., s. 490.
166 Por. ibidem, s. 491.
167 Por. The Russian Symbolist Theatre. An Anthology of Plays and Critical Texts, ed. and transl. by 

M. Green, New York, 1989, s. 19.
K" Por. G. Kalbouss, op. cit., s. 491.
169 E. Обатнина, A.M. Ремизов. Личность и творческие практики писателя, Москва 

2008, s. 121.

Wśród dramatów misteryjnych George Kalbouss wyróżnia trzy podtypy, któ
re w wersji anglojęzycznej brzmią następująco: the closet drama, the archaized mys
tery oraz the mythological mystery. Pierwszy z nich - bardzo krótki, kilkustronicowy 
tekst - jest w rzeczywistości dialogowanym poematem, niejednokrotnie stanowią
cym przekład rzeczywistego misterium średniowiecznego (pojętego wedle typu, nie 
zaś czasu powstania). Przykładem tego typu misterium jest dramat Dymitra Me- 
reżkowskiego Христос и душа человеческая, będący tłumaczeniem renesansowej 
sztuki włoskiej165. Kolejny rodzaj misterium — misterium archaizowane — wzbogaca 
wymieniony wyżej typ misterium w sceniczną akcję. Typ ów to powrót do wcześ
niejszych etapów rosyjskiego teatru (z początku XVIII wieku166) oraz do misterium 
średniowiecznej Europy. Warto dodać, że w popularyzacji archaizowanych misteriów 
zasłużył się Teatr Starożytny {Старинный театр) założony przez Mikołaja Jewrie- 
inowa i barona Driziena. W teatrze tym sezon 1906/1907 poświęcono misteriom 
i moralitetom średniowiecznym, natomiast w sezonie 1910/1911 wystawiono szereg 
XVII-wiecznych sztuk hiszpańskich167. Dramatyczną egzemplifikację tego typu mi
steriów stanowią utwory Aleksego Rjemizowa, Michaiła Kuzmina, Mikołaja Jewrie- 
inowa. Riemizow sięgał przede wszystkim do rosyjskiego folkloru oraz staroruskiej 
tradycji duchowej (dramat Бесовское действо jest przekładem legendy pochodzącej 
z Ławry Kijowsko-Peczerskiej168), by - jak pisał - na ich osnowie zbudować „ogól
nonarodowy mit”. Notabene, to zamierzenie i traktujące o nim teksty doczekały się 
pochlebnego komentarza Wiaczesława Iwanowa, który odnalazł w nich dojrzałą pró
bę realizacji wysuwanej przez siebie idei pojednania poety z ludem169. Jednak mimo 
wielu zabiegów mających na celu stworzenie jak najwierniejszej kopii starych form 
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misteryjnych, sztuki te pozostały niedostępne dla szerokiej publiczności. „To the av
erage modern spectator (...) this type of play must always remain more of curosity 
than an involving experience”170.

170 G. Kalbouss, op. cit., s. 490.
171 O przeplataniu się w antycznym misterium starożytności i współczesności piszę Innokien- 

tij Annienski. Por. И. Анненский, Меланиппа-философ, [on-line:] http://az.lib.rU/a/annenskij_i_f/ 
text_0040.shtml - 3 VII 2012.

172 Autorka prezentuje definicję dramatu misteryjnego w Młodej Polsce, odnotowując - to 
dla nas ważne - młodopolskie inspiracje Wielką Reformą Teatru oraz związaną z nią myślą i praktyką 
teatralną w Rosji. Por. E. Rzewuska, Misterium i moralitet u/polskim dramacie międzywojennym, [w:] 
Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991, s. 287-288, Religij
ne Tradycje Literatury Polskiej, 2. Przesłanki te skłaniają nas do odniesienia zaproponowanej definicji do 
misterium Srebrnego Wieku.

173 Ibidem, s. 290-291.

Ostatni typ misterium - misterium antyczne (mythological mystery) - przywołu
jąc wątki mitologiczne, nie próbuje przenieść widza w miniony czas, lecz, przeciwnie, 
w świetle starożytności chce na nowo zobaczyć współczesnego człowieka171. Typ ten 
reprezentują następujące dramaty: Fiodora Sołoguba: Литургия мне (1907), Дар 
мудрых пчёл (1907), Победа смерти (1908), Страж великого царя (1922), Andrie- 
ja Biełego: Пришедший (1903) i Пасть ночи (1906), Innokientego Annienskiego: 
Меланиппа-философ (1901), Царь Иксион (1902), Фамира-кифарэд (1906), wresz
cie Wiaczesława Iwanowa: Тантал (1905), Прометей (1919).

Najtrafniejszą, naszym zdaniem, definicję dramatu misteryjnego proponuje 
Elżbieta Rzewuska172. Biorąc pod uwagę przede wszystkim charakter świata przedsta
wionego oraz typ bohatera, autorka wymienia cztery najważniejsze cechy misterium:

1. (...) Wprowadzenie świata wartości najwyższych, płaszczyzny metafizycz
nej jako punktu odniesienia poczynań bohatera, 2. Zadaniem bohatera jest 
wniknięcie w metafizyczne tajemnice, co jest przekroczeniem kompetencji 
ludzkich, musi być więc okupione cierpieniem, poświęceniem czy ofiarą, stąd 
3. Konflikt aspiracji i kondycji ludzkiej jest określany jako tragiczny, 4. Do
świadczenie bohatera otwiera nową perspektywę dla ludzkości, staje się swo
istym obrzędem wtajemniczenia dla innych, stąd konieczność wpisania go 
w rytuał uświęcony tradycją ludową173.

To, co wedle przytoczonej wyżej definicji znamienne dla bohatera misteryjnego, 
to pragnienie przekroczenia ludzkiej kondycji, które — z powodu tragicznej ułom
ności człowieka — musi zakończyć się porażką i zostać okupione cierpieniem. Co 
istotne, sacrum, do którego chce się zbliżyć bohater, pojęte jest całkiem inaczej niż 
w misterium średniowiecznym, w którym zawartość ideową determinuje Kościół174. 
Koncepcja sacrum w dramacie misteryjnym ulega sekularyzacji pod wpływem Nie
tzscheańskiej idei nadczłowieka: „Sacrum dla czytelników Nietzschego to już nie sfe

173 Por. ibidem, s. 290.
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ra doznań religijnych, lecz przeżycie wartości ustalonych wyłącznie przez człowieka 
i kulturę jako przejaw jego twórczości”175. Bohater misterium pragnie zatem dostąpić 
wtajemniczenia poprzez zbliżenie do zlaicyzowanej sfery sacrum, jaką jawi się mu 
nadczłowieczeństwo.

I7' Ibidem, s. 291.



iii. Misterium XVII wieku

/ tym rozdziale podejmiemy próbę przedstawienia genezy i zarysu dziejów
teatralnej formy misteryjnej w kulturze rosyjskiej od wieku X (a więc od czasów 
Rusi Kijowskiej) do pierwszej połowy XVHI stulecia. Wiek XVII stanowi okres wy
różniony z uwagi na znaczącą w tym czasie obecność misterium w kulturze ukraiń
skiej i rosyjskiej. Uściślijmy na wstępie, że tematem refleksji jest teatralne misterium 
chrześcijańskie, w odróżnieniu od — funkcjonujących na ziemiach ruskich przed 988 
rokiem176 - kultów pogańskich, posiadających misteryjne cechy.

176 Początki religijnego teatru na Rusi Iwan Franko, a za nim Grigor Łużnicki datują na V-VI 
stulecie n.e. Por. T. JlyatHMUbKnn, YKpaincKUU meamp, /IbBiB 2004, s. 121.

W obrębie kultury prawosławnej teatr promujący treści religijne pojawił się 
w XVII wieku, wykazując tym samym ogromne — około pięciusetletnie - zapóźnie- 
nie wobec otwartego na sztukę teatralną kręgu katolickiego. W XVII wieku pojawiło 
się pierwsze w kulturze rosyjskiej misterium (wcześniej odnotować można jedynie 
dramatyzacje liturgiczne, które się nie rozwinęły). Źródłem owego novum była te
atralna działalność jezuitów, naśladowana później przez rodzimych twórców. Wpływ 
kultury zachodniej (za pośrednictwem Polski) na siedemnastowieczną Ukrainę oraz 
- w drugiej połowie stulecia — na Moskwę odnosił się także do teatru. Tworzone przy 
akademiach duchownych teatry szkolne były pierwszymi przybytkami Melpomeny 
w kulturze rosyjskiej.

Zanim szerzej omówimy wymienione zjawiska, trzeba wprowadzić niezbęd
ne uściślenia. Terminu misterium używamy w niniejszym rozdziale jako określenia 
utworu dramatycznego lub teatralnego przedstawiającego wydarzenia związane z Bo
żym Narodzeniem oraz Wielkanocą. Innymi słowy, „misterium” oznacza tu gatunek 
literacki i teatralny. Wspomniane uściślenia wiążą się ponadto z takimi pojęciami jak 

„kultura ukraińska”, „kultura ruska” i „kultura rosyjska”. Nie ulega wątpliwości, że 
kolebką kultury rosyjskiej była Ruś Kijowska, dlatego obecne na tym terenie formy 
protomisteryjne (dramatyzacje liturgiczne) traktujemy jako część dziedzictwa zarów
no kultury małoruskiej, jak i wielkoruskiej. W odniesieniu zaś do XVII wieku należy
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odnotować, iż w połowie tego stulecia Ukraina, rozluźniając mocne do tej pory więzy 
z Rzeczpospolitą i przyłączając się do Rosji, stała się pośrednikiem między tradycją 
zachodnią, w szczególności polską, a Moskwą. Dla niniejszych rozważań fakt ten ma 
ogromne znaczenie, jezuicki teatr szkolny bowiem - dzięki któremu rozwinęła się 
rosyjska misteryjna forma teatralna i teatr w ogóle - pojawił się na Ukrainie za po
średnictwem kultury polskiej177, by dotrzeć, wraz z napływem ukraińskich twórców 
do Moskwy, również na tereny wielkoruskie. Podkreślić przy tym należy, że autorzy 
moskiewscy całkowicie odtwórczo podjęli sformułowany w Kijowie wzorzec drama- 
tyczno-teatralnego misterium, stopniowo oddając pierwszeństwo gatunkom teatral
nym o wydźwięku panegiryczno-politycznym. Jasne jest zatem, że początek formy 
misteryjnej zarówno dla kultury ukraińskiej, jak i rosyjskiej, jest wspólny, dlatego też, 
przedstawiając historię rosyjskiego misterium, koncentrujemy się na jej źródłowym 
(w sensie genezy oraz najwyższego wartościowania) etapie — na okresie kijowskim. 
Innymi słowy, najważniejszym historyczno-kulturowym momentem w rozwoju ro
syjskiego misterium w wydaniu chrześcijańskim (w odróżnieniu od dionizyjskiego 
misterium Srebrnego Wieku) była XVII-wieczna działalność teatralna w Akademii 
Kijowsko-Mohylańskiej.

17 Odnotować w tym miejscu należy, że jezuici, dla których teatr był jedną z form społeczno- 
-ideologicznej działalności, w Polsce znaleźli szczególnie sprzyjające środowisko; w XVI wieku wystawili 
sześciokrotnie więcej sztuk okolicznościowych niż pozostałe obce kolegia jezuickie. Por. J. Okoń, Teatr 
jezuicki w Polsce: pomiędzy swojskością a cudzoziemszczyzną, [w:] Jezuici a kultura polska. Materiały sym
pozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezuso
wego (1540-1990) Kraków 15-17lutego 1991 r., red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, s. 237.

178 Ibidem, s. 93.

Należy zaznaczyć, iż XVII stulecie to dla kultury rosyjskiej początek wielkie
go przełomu. Pojawiające się zarówno w kijowskim, jak i moskiewskim środowisku 
nowe umysłowo-artystyczne prądy zainicjowały głębokie kulturowe przemiany, po
legające przede wszystkim na stopniowym wyswobadzaniu się kultury staroruskiej 
z gorsetu średniowiecznego.

Elementarne przesunięcia natury światopoglądowej dostrzegalne są między in
nymi w przekonaniach dotyczących sfery estetycznej. Faktem na tym tle znamien
nym jest pojawienie się — i, co ważne, przetrwanie - nowego, do tej pory skutecznie 
przez prawosławie tłumionego, „kulturowego języka” - teatru.

Возникновение театра (...) было однимъ изъ яркихъ знаменш новаго духа, 
разглагавшаго старую русскую косность и византийскую ивключительность, 
которая столько въковъ сдерживала свободное развипе творческихъ силъ 
русскаго народа178.

Przyzwolenie na rozwój sztuki scenicznej w niechętnej mu dotychczas kultu
rze stanowi świadectwo rodzącej się dopiero postawy otwartości na płynący z ze
wnątrz przekaz. Otwarcie na nowe kulturowe formy wymaga wypracowania nowych 
podstaw światopoglądowych. Nadmieńmy w tym kontekście, że początkom teatru 
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w kulturze ruskiej musiało towarzyszyć „oswojenie” obrazu czy też obrazowości 
(„зрелищность”).

Spory o obrazowość dotykały fundamentów kultury ruskiej. Kulminacją w tym 
względzie był konflikt między konserwatywnie nastawionymi zwolennikami ikony 
- jedynej dozwolonej na Rusi religijnej formy obrazowania - a otwartymi na zachod
nioeuropejskie trendy entuzjastami nowej formy malarstwa — portretu. Główne rysy 
przesyconej jeszcze średniowiecznymi pierwiastkami kultury staroruskiej (mianem 
tym posługujemy się niezależnie od istniejących podmiotów politycznych; obejmu
jemy nim wspólne - zarówno dla terenów małoruskich, jak i wielkoruskich - pod
stawy kulturowe silnie obecne aż do XVIII stulecia179) doskonale charakteryzują na
stępujące słowa:

1/9 Rozróżnienie wspólnych podstaw etnicznych i kulturowych oraz kwestii politycznych znaj
dujemy w tych oto słowach: „После воссоединения Левобрежной Украины (включая и Киев) с Рос
сией в 1654 г. взоры украинских и белорусских интеллигентов с новой надеждой обратились с ев
ропейского Запада на Восток, где в это время возвышалось огромное государство - Российская 
(им этнически родственна, тоже восточнославянская) православная империя”. Рог. Русская ста
ропечатная литература XVII - первая четверть XVIII в. Симеон Полоцкий и его книгоиздатель
ская деятельность, т. 3, ред. А.Н. Робинсон, Москва 1982, s. 10.

Л.А. Софронова, Старинный украинский театр, Москва 1996, s. 11.

Для древнерусской традиции платоническая в истоке мысль о принципи
альном неподобии „тварного” и „горнего”, „внутреннего” и „внешнего”, 
земли и „занебья”, сущего и мнимого, „эйдоса” и видимости обусловила 
и своеобычие иконописи, и невозможность портрета как жанра, как систе
мы, как взгляда. Эта же традиция противодействовала театру как явлению 
видимому и внешнему1"".

Fundamentalne przekonania funkcjonujące w staroruskim światopoglądzie 
bezpośrednio tłumaczą kilkuwiekowe zapóźnienie kultury rosyjskiej w stosunku do 
kultury zachodniej Europy w dziedzinie sztuki teatralnej i, generalnie, sztuk plastycz
nych.

Podejmując problematykę początków chrześcijańskiej formy misteryjnej w kul
turze rosyjskiej, zadanie nasze dostrzegamy w zgromadzeniu danych faktograficznych 
oraz zrekonstruowaniu najważniejszych stanowisk obejmujących tę tematykę i, tym 
samym, osadzenie najbardziej interesującego nas zjawiska — misterium Srebrnego 
Wieku - w kulturowo-historycznych oraz genologicznych ramach.

Rozpocznijmy od wyartykułowania głównego, związanego z prezentowaną 
tematyką problemu: ustalenie początków tradycji misteryjnej w kulturze rosyjskiej 
nastręcza wielu trudności. Podczas gdy dla wszystkich autorów zajmujących się hi
storią teatru jasne jest, że najbujniejszy rozkwit formy misteryjnej - w dramacie i te
atrze - przypada na XVII wiek i dotyczy w pierwszej kolejności ziem ukraińskich 
(z Akademią Kijowsko-Mohylańską na czele), dopiero później Moskwy (w której 
najprężniejszą - gdy chodzi o teatr - szkolną placówką była Akademia Słowiańsko- 
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-Grecko-Łacińska), kwestia oryginalności i pierwocin XVIl-wiecznego fenomenu181 
pozostaje nierozstrzygnięta. Ten sam problem rodzi się w związku z pierwszymi dra- 
matyzacjami liturgicznymi na Rusi - przez współczesnego badacza ukraińskiego 
zwanymi „dramatycznymi etiudami”182 — których wpływ na kształt ruskiego teatru 
pozostaje kwestią sporną: jeśli bowiem ich obecność w ruskiej kulturze prawosławnej 
odnotowują wszyscy badacze, to kwestia ich oryginalności oraz ogólnego kulturowe
go znaczenia pozostaje otwarta.

11,1 Znawcy tematu różnorako rozstrzygają taką oto kwestię: czy XVII-wieczny teatr ukraiński 
był odległą czasowo kontynuacją pierwszych „teatralnych poruszeń” - dramatyzacji liturgicznych, czy 
też jego pierwocin należy szukać w obcych, jezuickich wzorcach, które wniosły dopiero żywioł teatral
ny do kultury ruskiej? O różnorakich rozstrzygnięciach tego zagadnienia będzie mowa w niniejszym 
rozdziale.

IH2 Por. Г. Лужницький, op. cit., s. 116.
1,3 Władimir Riezanow wymienia również piątą dramatyzację, która nie przetrwała tak dłu

go jak pozostałe, gdyż była zakazana z powodu sięgania do wzorców łacińskich. Por. В.И. Резанов, 
История русского театра, т. 1, Москва 1914, za: idem, Древнерусские мистериальные „действа" 
и школьная драма XVII-XVIII вв., [on-line:] http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-the 
atre/4747-drevnerusskie-misterialjnihe-ldeyjstva-i-shkoljnaya-drama-xvii-xviii-w - 6 VI 2012.

|и Рог. Театральная энциклопедия, s. 850.
Grigor Łużnicki podkreśla wartość dramaturgii ukraińskiej XVII oraz XVIII wieku, dostrze

gając jej wpływ nie tylko na krąg kultury wschodnioslowiańskiej, ale i - w pewnej mierze - na kulturę 
Słowian zachodnich. Por. Г. Лужницький, op. cit., s. 117.

i. Rys historiograficzny

^Rozpoczynając od przytoczenia danych historiograficznych, trzeba zaznaczyć, iż 

historia teatru odnotowuje w kulturze ruskiej istnienie czterech dramatyzacji litur
gicznych183, a więc dramatyzowanych scen prezentujących wątki biblijne i odbywają
cych się w ramach - by użyć Bachtinowskiej kategorii - liturgicznej czasoprzestrze
ni. Dramatyzacje te w kulturze zachodnioeuropejskiej stanowiły zaczątek teatralnej 
formy misteryjnej184, na Rusi jednakowoż nie osiągnęły one spektakularnej postaci, 
nie pozwoliły „spiętrzyć się” obecnemu w nich pierwiastkowi teatralnemu na tyle, 
by tenże, koniec końców - śladem wzorców zachodnich - „rozsadził” ramy liturgii, 
wyswobadzając się z kościelnych murów. W ruskim prawosławiu dramatyzacje litur
giczne przez cały okres ich funkcjonowania w kulturze prezentowały niemal tę samą 
(nieznacznie tylko ewoluującą), nieaspirującą do uzyskania autonomii, postać.

Dopiero XVII stulecie zaowocowało nieoczekiwanym rozkwitem teatralnej ak
tywności na Ukrainie oraz pojawieniem się po raz pierwszy, najpierw w ukraińskiej, 
potem w rosyjskiej literaturze, formy dramatycznej. Fakty te wiążą się, jak wspomi
naliśmy wyżej, z ogromnym wpływem kultury polskiej na Ukrainę. Na szczególną 
uwagę zasługuje ekspansywna działalność zakonu jezuitów, których szkolne przed
sięwzięcia teatralne zapoczątkowały w kulturze ukraińskiej wzmożoną aktywność 
dramatopisarską i inscenizacyjną185, budząc w konsekwencji ogólne zainteresowa

http://dramateshka.ru/index.php/prerevolutionary-the
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nie Melpomeną. Powstające przy akademiach duchownych teatry szkolne zasięgiem 
swych wpływów sięgały daleko poza szkolne mury, na przedstawienia schodzili się 
okoliczni mieszkańcy. Zatem obecność jezuitów na obcych im ziemiach pozytyw
nie wpływała na rodzimą twórczość artystyczną186; dość powiedzieć, że ruski teatr 
szkolny powstał w odpowiedzi na intensywną działalność teatralną jezuitów. Trzeba 
jednakowoż zaznaczyć, iż aktywność dramatopisarska i reżyserska (będąca domeną 
głównie profesorów akademii), mimo iż tak spektakularna w dotychczas niesprzy
jającej teatrowi kulturze ruskiej, była - jak sądzi część badaczy - w dużej mierze 
odtwórcza, bazowała wszak na wzorcach wypracowanych w kulturze zachodniej. 

„Русская драматическая литература не была обязана своим происхождением про
цессу самозарождения или развития местных национальных элементов”187. Sąd 
ten znajduje potwierdzenie w radykalnym, lecz znamiennym dla niniejszych refleksji 
(jako że wskazującym na pewną interpretacyjną tendencję) poglądzie ukraińskiego 
badacza, eksponującego wagę zewnętrznego impulsu dla pojawienia się religijnego 
dramatu i teatru na Ukrainie, jak i podkreślającego, iż wcześniejszej niż, wtórne 
w swym charakterze, szkolne misteria formy teatralnej w kulturze ruskiej nie było: 
„Духовна драма явилась на YKpaiHi пот1м вже, як вона одержала в Полыш та в yciń 
Захццпй Еврош тишчш риси шк1льно1 драми”188.

186 „Kolegia jezuickie w Lublanie, Krumlovie i Chomutovie, w Bratysławie i na terenie Polski, 
przekształciły się w ośrodki życia teatralnego, z których wyszli niebawem dramatopisarze krajowi”. Por. 
M. В e r t h o 1 d, op. cit., s. 341.

187 В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 5.
188 Д. Антонович, ТристаpoKie укратського театру 1619-1919, Льв1'в 2001, s. 11.
189 Symeon Potocki ukończył Kolegium Kijowsko-Mohylańskie, zdobywając biegłość w na

ukach scholastycznych: gramatyce, retoryce, poetyce oraz filozofii i teologii, a także w posługiwaniu się 
łaciną. Później, dla doskonalenia swoich umiejętności i poszerzenia wiedzy, studiował także w prowa
dzonej przez jezuitów akademii w Wilnie. Nie ulega więc wątpliwości, iż pierwszy rosyjski dramatopi- 
sarz oraz nauczyciel dzieci cara Aleksego Michajłowicza zdobył oparte na zachodnich wzorcach, solidne 
wykształcenie.

190 „В древнерусской литературе драма не существовала”. Рог. В.И. Резанов, Из истории 
русской драмы..., s. 5. Ten sam autor wypowiada podobne słowa w innym miejscu: „Театр стал ближе 
известен русским только благодаря школе. Здесь впервые наши предки познакомились с теорией 
драматической поэзии и ее образцами, здесь возникли настоящие сценические представления”. 
Por. idem, Древнрусские мистериалъные „действа”...

191 Рог. Г. Лужницький, op. cit., s. 117.

Rzeczywiście, najwybitniejsi twórcy tego czasu dysponowali wykształceniem 
opartym na wzorcach, które przeszczepili — za pośrednictwem Kijowa - z Zachodu 
do Moskwy. Największe osobowości ukształtowane w „kijowskim kręgu” (którego 
zasługi dla rozwoju rosyjskiego teatru, jak sygnalizowaliśmy, trudno przecenić) to: 
Dymitr Rostowski, Symeon Potocki189 orazTeofan Prokopowicz. Przede wszystkim 
im XVII-wieczne kultury ukraińska oraz rosyjska zawdzięczają narodziny oraz roz
kwit dramatu i teatru religijnego. Rozkwit ów był - na tle niemalże zupełnej nieobec
ności religijnych form teatralnych oraz całkowitej nieobecności formy dramatycz
nej190 - w swych rozmiarach tak nieoczekiwany, że przez stulecia prowokował pytania 
historyków teatru dotyczące jego kulturowych przesłanek191.
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Zważywszy, że historia rosyjskiego teatru (wyjąwszy dramatyzacje liturgiczne, 
które nie zaowocowały obszerniejszymi formami) rozpoczęła się na ziemiach ukra
ińskich, trzeba przywołać odnotowywane przez ukraińskich historyków teatru fakty, 
ukazujące wspólne początki ukraińskiego teatru w ogóle oraz małoruskiego dramatu 
i teatru religijnego. Sformułujmy rzecz następująco: mimo niesprzyjającej pierwiast
kowi dramatycznemu atmosferze prawosławia (skutecznie duszącej czysto teatralne, 
a zatem świeckie dążności w łonie liturgii - „запреты на зрелищность””2), teatr 
i dramat ukraiński znajdują swe pierwociny w ścisłym związku z żywiołem religijnym. 
W 1614 roku w jezuickim kolegium w Łucku dla oddania czci unickiemu metropo
licie Rutskiemu wybrano formę dialogizowaną, w 1616 roku zaś po raz pierwszy wy
drukowano we Lwowie wiersze bożonarodzeniowe, które dla scenicznego wykonania 
przewidywały kilku wykonawców. Wreszcie trzeba podkreślić, iż pierwsze misterium 
na Ukrainie opublikowano w 1631 roku we Lwowie, lecz, co ważne, wykonywano 
je dużo wcześniej - na początku stulecia. Owo pierwsze misterium, napisane przez 
Joannikija Wołkowicza, dotyczyło wydarzeń pasyjnych i nosiło tytuł Розмишляше 
o Myu,i Xpucmam. Wszystkie przytoczone fakty lokują początek dramatu oraz teatru 
religijnego w kulturze ruskiej w pierwszej połowie XVII wieku.

Podstawowe pytania w powyżej zakreślonym kontekście brzmią następująco: 
czy istnieje związek między dramatyzacjami liturgicznymi a XVII-wiecznymi miste
riami, czy też te ostatnie są pierwszą taką formą w ruskiej kulturze? Innymi słowy, czy 
można na Rusi odnaleźć o wiele starsze (choć na pierwszy rzut oka niedostrzegalne) 
antycypacje form misteryjnych lub też zjawiska posiadające misteryjny potencjał? 
Nasuwają się kolejne pytania: czy owe dramatyzacje liturgiczne są wyrazem jakiegoś 
„dramatycznego instynktu””4 — ogólnoludzkiej potrzeby dramatyzacji, czy też — znów 
teza o odtwórczości — są jedynie skutkiem znalezienia się w takim a nie innym kręgu 
kulturowym? I dalej, czy ukraińska kultura jedynie odtworzyła jezuicką formę miste- 
ryjną, czy też odcisnęła na niej oryginalne piętno?

2. Propozycje teoretyczne

^zysto faktograficzna perspektywa nie dostarcza odpowiedzi na powyższe pytania; 

ona wszak owe pytania wywołuje. Pozostaje nam zwrócić się w stronę wykładni teo
retycznych, które - wnosząc do badania pierwiastek aprioryczny (wybiegający poza 
niepodważalną empirię, w naszym wypadku — poza czystą faktografię) — umieszczają 
pojedyncze fakty w łonie spójnych narracji. W kontekście tym nadmieńmy, iż po
legamy na rozstrzygnięciach współczesnej myśli hermeneutycznej, która - poszuku-

192 Л.А. Софронова, op. cit., s. 105.
193 Д. Антонович, op. cit., s. 8.
194 Wyrażenia takiego używa historyk teatru i dramatu, Allardyce Nicoll. Por. A. Nicoll, Dzie

je dramatu..., s. 133.
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jąc odrębnej od nauk przyrodniczych tożsamości humanistyki - utrzymuje, iż w tej 
ostatniej nie istnieją fakty, lecz będące zawsze owocem interpretacji sensy. Zestawmy 
zatem, sensotwórcze z natury, teorie dotyczące XVII-wiecznego ukraińskiego i mo
skiewskiego teatru nie po to, by rozstrzygnąć omawiane kwestie, lecz przeciwnie: by 
jedynie zarysować problematyczny horyzont.

Warto zauważyć, iż teorie te ocierają się niejednokrotnie o radykalność, znaj
dującą, notabene, mocne podstawy historyczne: niewielka skala oraz odtwórczość 
form misteryjnych (i protomisteryjnych - dramatyzacji liturgicznych) skłania wszak 
do podania w wątpliwość tezy o niewielkim chociażby znaczeniu formy misteryjnej 
dla kultury ruskiej. Jeśli bowiem przyjąć za częścią badaczy, iż formy, od których 
wywodzi się zachodnioeuropejska tradycja teatru misteryjnego — dramatyzacje litur
giczne — nie przekroczyły na Rusi postaci embrionalnej („эмбрионы литургической 
драмы””5), natomiast XVII-wieczny teatr szkolny jako druga odsłona rosyjskiego 
misterium stanowił w dużej mierze kopię zachodnich wzorców, musi paść pytanie 
o wagę omawianej formy dla rosyjskiej kultury. Aleksy Wiesiołowski, historyk teatru, 
skłania się do negatywnego rozstrzygnięcia tego problemu, pisząc:

В православной церкви (...) стремление популяризовать богослужение не 
пошло далее трех или четырех обрядов, носящих в общих чертах драмати
ческий характер. Этого было слишком недостаточно для зарождения дра
мы в самой церкви и, еслиб позднее заимствование школьной мистерии не 
повлекло за собою краткого периода духовного русского театра, то самое 
существование его было бы немыслимо”6.

Autor wysuwa na tej podstawie tezę, iż liturgia prawosławna, posługująca się 
starym, lecz zrozumiałym dla Rusinów językiem — w odróżnieniu od kościoła za
chodniego, bazującego na niezrozumiałej dla wiernych łacinie - nie musiała sięgać 
po „obrazowe”, ułatwiające rozumienie, teatralne formy. Badacz wspomina zatem 
o istnieniu dramatyzacji w obrębie prawosławnej liturgii, podkreśla jednakowoż ich 
mizerną postać, jednoznacznie odmawiając im kulturowej wagi. Także misterium 
powołane do życia przez — najpierw jezuicki, potem rodzimy — teatr szkolny, miało, 
wedle powyższej teorii, krótki i mało imponujący żywot („Слабо продвигающееся 
вперед развитие русской духовной драмы””7). Wprost zaś о braku jakiegokolwiek 
znaczenia form protomisteryjnych w ruskiej kulturze prawosławnej piszę inny au
tor: „Эти обряды (...) заимствованные из греческой церкви (...) лишенные ори-

195 В.И. Резанов, Древнерусские мистериальные „действа“...
196 А. Веселовский, Старинный театр в Европе. Исторические очерки, Москва 1870, 

s. 326. Bliską Wiesiołowskiemu tezę о przyczynach pojawienia się dramatu liturgicznego (polegającą 
na chęci nie tyle upowszechnienia, co wzmocnienia realistycznego efektu wśród wiernych) wysuwa 
Margot Geisinger, pisząc: „From 970 onward, there are records which show the introduction of drama 
into church services. These dramas probably came abort through the desire of the clergy to render the 
incidents in the life of Christ more real to the congregation”. Por. M. Geisinger, op. cit., s. 72.

'‘,7 А. Веселовский, Старинный театр в Европе, s. 325.
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гинальности и творчества, не получили (...) значительного развития и не оказали 
никакого влияния”198.

198 E.A. Зноско-Боровский, Русский театр начала XX века, Прага 1925, s. 8.
199 Odnotujmy, iż w Konstantynopolu funkcjonowały cztery teatry (nie licząc hipodromów 

oraz cyrków), natomiast znaczące miasta bizantyńskiego kręgu - Antiochia, Aleksandria, Gaza, Cezarea
- posiadały przynajmniej po jednym teatrze. Por. The Oxford Companion to the Theatre, ed. R Hartnoil, 
Oxford-New York-Toronto-Melbourne 1992, s. 122.

2I>" Ibidem, s. 122.
2111 П.О. Морозов, История русского театра до половины XVIII столътия, Санкт-

- Петербург 1889, s. 31.
2112 Рог. ibidem.
2113 Рог. ibidem, s. 32.
214 Рог. The Oxford Companion to the Theatre, s. 122.

—> 5 6

Zatrzymując się przy roli teatru w kulturze bizantyńskiej, z której przeniknęły 
na Ruś dramatyzacje liturgiczne, warto nadmienić, iż w Bizancjum istniały tylko 
dwie sfery, w obrębie których pierwiastek teatralny miał pełne prawo bujnie się roz
wijać: ceremonie dworskie oraz liturgia. Fakt ów wpłynął na skupienie całego poten
cjału teatralnego w tych dwu dziedzinach, sprzyjając powstaniu religijnych i dwor
skich - pełnych przepychu - widowisk199. Centrum religijnej przestrzeni Melpomeny 
stanowiła liturgia.

The religious theater in Byzantium appears to have been closely linked with 
the sermon or homily, many of which contained a strong dramatic element, so 
much so that the scholar La Piana called them “dramatic” homilies2"".

Udramatyzowane homilie przerodziły się w — podobne do zachodnich - samo
dzielne dramaty misteryjne.

Византшская церковь далеко не чужда была того направлешя, которое на 
ЗападЪ привело къ развит™ богослужебныхъ зрЪлищъ.(...) Уже в VI сто
летии (...) византийское духовенство, желая отвлечь народ от языческих 
и арианских зрелищ, стало устраивать в церквах мистерии, подобные за
падным201.

Usamodzielnienie formy misteryjnej usprawiedliwiano zawartą w apokryfach 
informacją o urządzeniu przez samego Jezusa dramatycznego przedstawienia przed 
Ostatnią Wieczerzą202. Dodać należy, iż, podobnie jak na Zachodzie, w cerkiewnych 
dramatach pojawił się pierwiastek świecki. W X wieku patriarcha Konstantynopola 
po raz pierwszy w historii wschodniego kościoła dopuścił obecność świeckich, za
bawnych wątków w cerkiewnych przedstawieniach203. Nadmieńmy, iż scenariusz 
jednego z bizantyńskich misteriów obejmował następujące wydarzenia: wskrzeszenie 
Łazarza, wjazd Jezusa do Jerozolimy, Ostatnią Wieczerzę (wraz ze sceną umycia nóg), 
zdradę Judasza, zaparcie się Piotra, ukrzyżowanie oraz zmartwychwstanie Jezusa20“1. 
Mimo jednak niepodważalnego faktu istnienia przedstawień misteryjnych w kultu
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rze bizantyńskiej do czasu przyjęcia chrześcijaństwa przez Ruś niewiele spośród nich 
przetrwało. Powodem takiego stanu rzeczy była regularnie powracająca nieufność 
Cerkwi wobec widowisk.

Warto w powyższym kontekście podkreślić bliskość teatralnej tradycji Aten 
i Konstantynopola, między którymi istniała intensywna wymiana doświadczeń, 
utrudniająca notabene ustalenie oryginalności (czy też odtwórczości) obecnych 
w Grecji i w Bizancjum dramatów misteryjnych* 205. Symptomatyczny w niniejszym 
kontekście wydaje się fakt błędnego wiązania najbardziej znanego bizantyjskiego 
dramatu religijnego z ojcem Kościoła, jednym z tak zwanych ojców kapadockich, 
Grzegorzem z Nazjanzu. Dramatów, Christospaschon, wedle tej chybionej teorii miał 
stanowić świadectwo istnienia bizantyńskiego dramatu misteryjnego poza obrębem 
liturgii. Jak się jednak okazało, Christos paschon, błędnie przypisywany Grzegorzowi 
z Nazjanzu206 (i jako dramat jednego z ojców kapadockich wydrukowany we Lwowie 
w 1630 roku207) pochodził z okresu o wiele późniejszego — nie z IV, a z XI wieku — 
i był erudycyjną kompilacją różnych fragmentów dramatów antycznych oraz pieśni 
wielkopiątkowych. Odtwórczość i eklektyczność tego utworu znajduje odzwiercie
dlenie na poziomie terminologicznym; Christos paschon określany jest jako centon 
- literacki odpowiednik pozszywanego z kolorowych gałganków centunculusa aktora 
mimicznego208. Tę zbieraninę różnych tradycji, równoważną brakowi oryginalności, 
widać najpełniej w świetle faktu, że jedną trzecią spośród dwóch tysięcy sześciuset 
czterdziestu wersów stanowiły zapożyczenia z dramatycznej spuścizny Eurypidesa. 
Tak więc utwór, który miał być jedynym świadectwem pozaliturgicznej dramatyzacji 
wątków biblijnych w kulturze bizantyńskiej, okazał się, wprawdzie erudycyjną, nie
mniej jednak kompilacją dzieł wcześniejszych, w tym zachodnich, twórców. Wydaje 
się zatem, iż w Bizancjum, oprócz efektownych ceremonii dworskich, teatralny pier
wiastek można odnaleźć jedynie w długiej i dramaturgicznie bogatej - wykorzystują
cej aklamacje, procesje, antyfony — liturgii, która, w rozbudowanej formie, miała za
spokoić teatralne potrzeby społeczeństwa i udaremnić rozwój teatru religijnego poza 
Cerkwią. Diagnoza ta wydaje się trafna również w odniesieniu do kultury ruskiej 
przed wiekiem XVII (od tego czasu bowiem zachodnie trendy zagnieździły się na 
stałe na terenie Rusi). Jej potwierdzenie odnajdujemy w nieprzypadkowej zbieżności 
dwóch zjawisk: XVI-wiecznego zwalczania skomorochów oraz równoczesnego roz
winięcia dramatyzacji liturgicznych. „В то же время церковь принимала все меры 
к утверждению своего влияния. Это нашло, в частности, выражение в развитии 
литургической драмы”209.

2115 Por. ibidem, s. 122.
2116 Zauważmy, że Sofronowa błędnie przypisuje ów dramat autorstwu Grzegorza z Nazjanzu.

Por. Л.А. Софронова, op. cit., s. 108.
2117 Por. Д. Антонович, op. cit., s. 19.
2I” Por. M. Berthold, op. cit., s. 172.
2114 В. Всеволодский-Гернгросс, Русский театр. От истоков до середины XVIII в., Мо

сква 1957, s. 37.
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Powracając do kwestii znaczenia dwu wyróżnionych przez nas okresów żywot
ności teatralnych form w kulturze ruskiej (okresu dramatyzacji liturgicznych oraz 
teatru szkolnego na Ukrainie), powiedzmy, iż zasygnalizowane wyżej stanowiska, 
kreślące ścisłą zależność między mizerną skalą omawianego fenomenu a kulturowym 
znaczeniem owej formy podważone zostały w pracy rosyjskiej autorki, eksponującej 
nie tyle skalę interesującego nas zjawiska, co fakt jego przetrwania w skrajnie nieprzy
jaznym kulturowym środowisku, jakim niewątpliwie była - przesycona prawosławną 
niechęcią do teatru, odrywająca się dopiero od średniowiecznego światopoglądu210

210 Wiek XVII jako okres przejściowy między średniowiecznymi podstawami kultury a nowo- 
żytnością podkreślą wielu autorów, między innymi Wiktor Jakubowski: „Druga połowa XVII wieku 
dokonała w życiu literackim istotnych zmian, które już w sposób wyraźny i łatwo wyczuwalny zapowia
dały rozpoczęcie się procesu przechodzenia od formacji średniowiecznej ku czasom nowożytnym”. Por. 
W. Jakubowski, Początki teatru, [w:j Historia literatury rosyjskiej, г. I, red. M. Jakóbiec, Warszawa 
1976, s. 172. Problematykę tę przedstawia również Wsiewołodski-Gierngross; por. История русского 
драматического театра, s. 39-40.

211 Л.А. Софронова, ор. cit., s. 154.

— XVII-wieczna Ukraina.
Fascynująca w tropieniu ukrytych kulturowych przesłanek dla rozwoju ukra

ińskiego misterium praca Старинный украинский театр zwraca uwagę nie tyle na 
dostępną „pozytywistycznemu oku” faktografię, co nade wszystko na „podskórny 
nurt” życia kultury, dzięki któremu pobudzona za sprawą zewnętrznego, historycz- 
no-kulturowego impulsu forma misteryjna mogła w kulturze ruskiej w ogóle prze
trwać. Przyjmując diametralnie odmienną od przytoczonych wyżej postawę, autorka 
piszę:

Украинский школьный театр возник не исторически и не стихийно. Он за
родился в искусственно созданной среде, и если бы он не нащупал живи
тельных связей с обрядом, он мог погибнуть, как только его дидактическая 
и эстетическая функция были выполнены. Но этого не случилось, и школь
ный театр стал первой ступенью развития украинского профессионального 
театра, необходимой основой для развития русского театра211.

Słowa te wskazują na obecność niedostępnego dla czysto zewnętrznej perspek
tywy powinowactwa między ukraińskim teatrem szkolnym a obrzędem. Wykryte
- wedle słów Sofronowej — przez Iwana Franko wspomniane powinowactwo między 
obrzędem (z którym źródłowo związane były dramatyzacje liturgiczne) a teatrem 
szkolnym, niedostrzegalne dla perspektywy historyczno-porównawczej, zdaje się ma
nifestować w samym fakcie przetrwania teatru szkolnego oraz — tu argumentacja 
badaczki się poszerza - w oryginalności ukraińskiej dramaturgii. We wspomnianej 
pracy odnajdujemy tezę o nieusuwalnej „nadwyżce sensu” w ukraińskim misterium 
względem „wywoławczej” dla niego jezuickiej formy:
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Обращение к польскому школьному театру не было только усвоением но
вого художественного языка или перенесением культурного феномена на 
новую почву. Украинский театр явно пошел дальше усвоенных им в куль
турных контактах форм, вглубь - к обряду212 213 214.

2,2 Ibidem, s. 154.
213 Г. Лужницький, op. cit., s. 116.
214 Ibidem, s. 119.
215 Ibidem.
216 Ibidem, s. 116.

Taka perspektywa tłumaczyłaby oparte bardziej na intuicji niż na historycznych 
dowodach przekonanie Grigora Łużnickiego, że szkolny teatr na Ukrainie nie był 
jedynie formą narzuconą z zewnątrz, a w konsekwencji sporadyczną i wymuszoną, 
lecz efektem spontanicznej twórczości. Autor sformułowania „первые драматиче
ские этюды” kwestionuje eksponowaną przez podejście historyczno-kulturowe od- 
twórczość dramatyzacji liturgicznych, dostrzegając w nich niezbędną dla żywotności 
każdej kultury źródłowość, od której krok już tylko do konstatacji Sofronowej o bli
skości ukraińskiego teatru szkolnego i obrzędu. Łużnicki piszę:

Церква была першим поштовхом до развитку християнських драматичных 
i театральних мистецтв. Першими драматичними етюдами в Украш1 (...) 
были так зван1 церковш дшства21 ’.

Ten sam badacz podkreśla wagę liturgii prawosławnej jako zarzewia pierwszych 
dramatyzacji, a — co ważniejsze — samą liturgię postrzega przez pryzmat jej wielkiego, 
realizowanego w każdym nabożeństwie, potencjału teatralnego.

В лггурпчшй дп e цыа низка театральних елеменпв. Добр1 християни були 
свщками цих драматичних лггурпчних церемонш щонедш та пщ час кож
ного свята навпъ не усвщомлюючи ceoei учасп в драматичны театральны 
виставк (...) ГПтурпчний процес е реконструкщею драми, де люди в1рять 
або хочуть в1рити у драматичний TBip пщ назвою Святе 6вангел1е2и.

Warto wspomnieć, że cytowany badacz przyrównuje budowę oraz wewnętrzną 
organizację cerkwi do antycznego teatru greckiego: „примщення церков KOTpi за за- 
гальною структурою i внутр1шшм устроем нагадували давньогрецький театр”215.

W obliczu wyżej sygnalizowanych teorii lansujących pogląd o wtórnym charak
terze dramatyzacji liturgicznych wobec — bezrefleksyjnie przez kulturę ruską przejętej 
- tradycji bizantyjskiej niepoślednie znaczenie przydajemy tezie Łużnickiego, utrzy
mującego, iż istniał ścisły genetyczny związek między „pierwszymi dramatycznymi 
etiudami” zrodzonymi w obrębie cerkiewnych murów a teatrem szkolnym: „ГПзжше 
церковш д1йства (церковш шоу) отримали назву «шкшьного театру», бо их было 
перенесено в школи”216. Czyżby zatem można było mówić o wewnętrznej łączności 
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między wspomnianymi „etiudami” a - według niektórych wykładni odtwórczym21' 
- teatrem szkolnym?

Wyrażone przez Łużnickiego przekonanie, iż Cerkiew była pierwszym impul
sem dla powstania sztuki dramatycznej i teatralnej, stoi w jawnej sprzeczności z - re
konstruowanymi wyżej - stanowiskami, obejmującymi między innymi twierdzenie 
o hamującej rozwój teatru roli Cerkwi. Wspominany już Aleksy Wiesiołowski przy
tacza na marginesie swoich rozważań kuriozalną, jak piszę, tezę niedoświadczone
go historyka, jakoby początek religijnego dramatu zbiegł się na Rusi z momentem 
przyjęcia chrześcijaństwa. Ów niedoświadczony historyk potraktował zamieszczony 
w Powieści lat minionych opis wahań Włodzimierza (niemogącego podjąć decyzji, 
którą religię dla Rusinów wybrać) jako przedstawienie treści dramatu misteryjne- 
go217 218. Przez pryzmat reakcji Wiesiołowskiego na wyłuszczoną hipotezę ostrzej zaryso
wuje się odmienne stanowisko tegoż badacza:

217 Tezę o odtwórczości ruskiego teatru szkolnego głosi Znosko-Borowski. Por. E.A. Зно- 
ско-Боровский, op. cit., s. 3-5.

2I“ Por. А. Веселовский, Старинный театр в Европе..., s. 314.
219 Ibidem, s. 325.
2211 Warto zaznaczyć, iż konstatacja wspomnianego „ciążenia ku dramatyzacji” stanowi mocne 

założenie, stojące w sprzeczności z przytaczanymi już tezami, lokującymi początek religijnej sztuki te
atralnej w potrzebie rozpowszechnienia (czy też uczynienia bardziej realistycznymi) treści biblijnych.

ÓO

Особенность условий православной церкви не содействовала развитию ли
тургической мистерии и тем лишила старинный духовный театр наиболее 
искреннего вида, проникнутого наивной детской верой2'9.

Kwestię pierwszoplanowej roli, jaką odegrała Cerkiew prawosławna w proce
sie kształtowania stosunku kultury ruskiej wobec teatru, przyjdzie nam jeszcze pod
jąć. Odnosząc się do powyższych słów, powiedzmy, iż wzbogacają nas one o istotną 
konstatację. Dramatyzacje liturgiczne zostały w nich ujęte jako przejaw najbardziej 
autentycznej (bo niezapośredniczonej niemalże w kulturowych normach), dziecięcej, 
naiwnej jeszcze twórczości. Dramatyzacje liturgiczne byłyby w tej perspektywie świa
dectwem uśpionego i, co ważne, kontrolowanego przez nieufną wobec teatru Cerkiew 

„instynktu dramatycznego”, który, podkreślmy, na początku nie stał w sprzeczności 
z przekazem religijnym, lecz go — poprzez obrazową formę - wzbogacał. Powyższe 
słowa oznaczałyby, że ruska kultura nie była - jak by można sądzić, kierując się prze
kazem czysto faktograficznym - uboższa o ów „dramatyczny instynkt”, ów dziecię
cy, nie wykoncypowany, lecz przyrodzony człowiekowi pęd do dramatyzacji. Był on 
jedynie bezustannie przez kulturowy przekaz paraliżowany. Tezę tę potwierdzałaby 
wielość występujących w obrębie ruskiej kultury udramatyzowanych świeckich form 
obrzędowych, opartych nade wszystko na rytmie śpiewu i tańca.

Wspartą historycznymi świadectwami intuicją o uniwersalnym dla wszystkich 
kultur „ciążeniu ku dramatyzacji”220 kieruje się w swych rozważaniach wspomniana 
już Sofronowa. Autorka zestawia dwa kulturowe wektory czy też poziomy, „podskór
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ny” i oficjalny, uwrażliwiając tym samym kukuroznawcze spojrzenie na wewnętrzną 
dialektykę obu. Pisze:

Можно утверждать, что существовали собственно театральные требования 
культуры, внешне театру сопротивлявшейся (...) и что театр шел навстречу 
этим требованиям, а не просто был пересажен на новую почву, где мог при
житься или не прижиться221.

221 Л.А. Софронова, op. cit., s. 103.
222 Ibidem.
223 Por. R. Łużny, Piśmiennictwo XVII wieku, [w:] Historia literatury rosyjskiej, s. 139.
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То, со istotne w przytoczonych słowach, to konstatacja „zapotrzebowania na 
teatr” obecnego w kulturze staroruskiej. Rosyjska badaczka umieszcza fenomen ukra
ińskiego teatru szkolnego w — niezbywalnej dla jej refleksji — perspektywie tego, co 
w kulturze gołym okiem niedostrzegalne, lecz nieodmiennie obecne: tego, co archa
iczne. Tę uniwersalną płaszczyznę — ogólnokulturowe arche — czyni Sofronowa fun
damentalnym punktem odniesienia dla zrozumienia dziejów każdej kultury, pisząc: 

„культура (...) вытягивая на поверхность многое из архаического”222. Stosując te 
uniwersalne rozstrzygnięcia do szczegółowej tematyki będącej przedmiotem tej pracy, 
należy stwierdzić, iż dialektyka wspomnianych wyżej dwu poziomów — głębinowego 
(który nazwalibyśmy antropologicznym i kulturologicznym) oraz powierzchniowego
- determinuje „wewnętrzną historię” ukraińskiego i szerzej, rosyjskiego teatru.

Dla rekonstrukcji historyczno-kulturowego horyzontu, na tle którego pojawiła 
się w kulturze rosyjskiej dramatyczna oraz teatralna forma, misterium, zasygnalizo
wana wyżej perspektywa ma niepoślednie znaczenie, przyjmując ją bowiem, decy
dujemy się włączyć w myślowy horyzont to, co, choć pierwotne i naiwne, ma dla 
kultury źródłowe znaczenie, gdyż jest spójne — wedle powyższej wykładni — z obec
nym pod kulturową powierzchnią arche, z archaicznym pulsem życia. Innymi słowy, 
polegając na rozstrzygnięciach Sofronowej, poświęcimy uwagę dramatyzacjom litur
gicznym będącym odzwierciedleniem naiwnej religijności.

W horyzoncie powyższych ustaleń trzeba również dodać, iż teza o łączności 
XVII-wiecznego dramatu szkolnego z - niewielką wprawdzie, lecz obecną na Rusi
- tradycją dramatyzacji liturgicznych znajduje potwierdzenie w fakcie bezpośredniej 
inspiracji literackiej: Symeon Połocki, pierwszy dramaturg i poeta w kulturze ru
skiej223, wykorzystał treść najbardziej rozbudowanej dramatyzacji liturgicznej funk
cjonującej na Rusi Пещное действо, tworząc na jej podstawie pierwszy zapisany w li
teraturze ruskiej dramat О Навходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, 
в пещи не сожженных.

Wspominaliśmy wyżej, iż bliski Sofronowej - wedle typu badawczej wrażli
wości - Łużnicki także nie pomija dramatyzacji liturgicznych, dostrzegając w nich 
zarzewie teatralności w sferze religijnej. Pisze tak:
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Донедавна нЬсто ¡з вчених та експерпв у сфер1 театру не звертав серйозно! 
уваги на /птурпю Схщнохристиянсько! Церкви, де в „л1тург1чн1й дИ” е щла 
низка театральних елеменпв224,

224 Г. Лужницький, op. cit., s. 119.
225 Ibidem, s. 117.
226 W kwestii odniesienia Cerkwi do pozaliturgicznej aktywności teatralnej dość nadmienić, iż 

w 1636 roku patriarcha wydał zakaz takiej oto treści: „Медведчиком и скоморохом на улицах и на 
торжищах сатанинских игр не творить”. Рог. История русского драматического театра, s. 41.

227 Por. ibidem, s. 34, 41.
22я H.C. Тихонравов, ор. cit., s. 62-63.

po czym liturgię i rodzące się w niej dramatyzacje, jak wspominaliśmy, bezpośrednio 
wiąże z misteriami teatru szkolnego. Jednakowoż ten sam autor nie potrafi wyjaśnić 
nieoczekiwanej w kontekście wrogości wobec teatru eksplozji owych XVII-wiecz- 
nych form misteryjnych, najpierw na Ukrainie225, później zaś na gruncie moskiew
skim. W obliczu tego faktu ukraiński historyk wyraża expressis verbis swą badawczą 
bezsilność, jednocześnie prowokując metodologiczną refleksję. W kontekście tejże 
niemocy jasne jest, iż metodologia oparta na tropieniu li tylko związków kauzalnych 
musi, jak się zdaje, ustąpić szerszej czy też głębszej perspektywie. Brakujące ogniwo 
odnajdujemy w teorii Sofronowej, eksponującej dialektykę tego, co w kulturze głę
binowe i powierzchniowe. Ów kulturologiczny horyzont mógłby tym samym wnieść 
spójność w teorię Łużnickiego (co nie oznacza bynajmniej ostatecznych i niepodwa
żalnych rozstrzygnięć); byłaby to zatem propozycja racjonalnego oswojenia dostrze
ganej w kulturze sprzeczności, polegającej na obecności dwu biegunowo różnych 
przekazów: wrogości prawosławia wobec teatru - zarówno świeckiego, jak i religij
nego - oraz bujnego rozkwitu misterium na XVII-wiecznej, wciąż światopoglądowo 
średniowiecznej (a więc „przenikniętej” cerkiewnym przekazem), lecz odrywającej się 
powoli ku nowożytności Ukrainie oraz — za jej pośrednictwem - Moskwie.

3. Dramatyzacje liturgiczne w kulturze ruskiej 

/^aznaczyliśmy wyżej, iż stosunek prawosławnej Cerkwi do żywiołu teatralnego - 

zarowno w sferze świeckiej226, jak i sakralnej — był skrajnie negatywny. Przywołajmy 
fakty ilustrujące stosunek Cerkwi do pierwszych ruskich aktorów - skomorochów: 
w XV wieku w Soborze Troicko-Siergiejewskim wydano akt zabraniający im prze
bywania w gminie, ponadto Sobór Stu Rozdziałów potępił skomorochów jako we
sołków, nieszanujących świętych miejsc, w tym cmentarzy; patriarcha Józef w 1636 
roku zabronił im występowania na ulicach i placach, a w 1648 roku wydano carski 
zakaz goszczenia skomorochów w domach227. Podsumowaniem zestawionych faktów 
niech będzie taki oto fragment: „Начиная с XI до XVIII века, и даже далее слы
шим мы возгласы нашего духовенства против москолудства, личин, игр и песенъ 
бесовских, скаканий, русалий”228. Rozwój dramatu religijnego był więc znacznie
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utrudniony. Fakt ów odnotowuje Wsiewołodski-Gierngross: „Особенность условий 
православной церкви не содействовала развитию литургической мистерии”229. 
Występujące na Rusi, funkcjonujące w ramach liturgii formy osiągnęły jedynie sta
dium dramatyzacji, nie zaś — jak w zachodniej Europie — rozbudowanych liturgicz
nych dramatów (takich jak Visitatio Sepulchri, Planctus Mariae et aliarum, Sponsus, 
Adam). Pisze Tichonrawow: „Затерявши драматическое начало хрйстианскаго 
богослужения, наше духовенство не могло прийти къ мысли об устройстве цер
ковной драмы для народа”230. Mimo jednak słuszności tezy o nieprzychylności pra
wosławia względem pierwiastka teatralnego, równocześnie uzasadnione wydaje się 
twierdzenie, iż ruskiej kulturze świeckiej oraz religijnej nieobce było naturalne ciąże
nie ku teatralizacji, co w prymitywnej formie objawiało się w postaci upodobania do 
rytmicznego tańca i śpiewu231. W pierwszym rzędzie należy tu wspomnieć o pogań
skich obrzędach: zwyczajach weselnych, rytuałach wiosennych oraz nade wszystko 
o obyczajach związanych ze świętem Kupały, określanym wprost jako „praukraiń- 
skie misterium”232 („Micrepin Купала”233, „м1стер1я купальской ночи”)234. Pogańskie 
obrzędy zostały uwewnętrznione przez żywioł chrześcijański235 236. Zarówno w obrębie 
zachodniego, jak i wschodniego chrześcijaństwa zrodziła się potrzeba dialogowych 
i inscenizowanych przedstawień wątków religijnych. Wydaje się, że w obu kulturo
wych kręgach obraz miał tę samą funkcję: przybliżyć i wzmocnić znaczenie słowa, 
umożliwić zrozumienie treści biblijnych.

229 История русского драматического театра, s. 41.
2311 H.C. Тихонравов, op. cit., s. 63.
231 Por. Г. Лужницький, op. cit., s. 111.
232 О.Ю. Клековюн, Micmepia. Угене.и театральних форм i сцешчнихxanpie, Ки'1'в 2001, 

s. 78.
233 W pracy ukraińskiego autora pojawiają się takie oto słowa: „купальсью свята як велику 

i складну MicTepiio на честь сонячного божества”. Por. ibidem, s. 78.
234 Ibidem, s. 79.
235 Д. Антонович, op. cit., s. 8.
236 J. Lewański, Tajemnica Ofiary i Odkupienia w średniowiecznym dramacie liturgicznym, [w:] 

Dramat i teatr religijny w Polce, red. 1. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991, s. 12, Religijne 
Tradycje Literatury Polskiej, 2.

W wielu wypadkach i dla wiernych, i dla niższego kleru dopiero inscenizacja 
skądinąd znanych tekstów (dla wielu zupełnie niezrozumiałych) umożliwiała 
pojmowanie pewnych czynności rytualnych, (...) podsuwała trafne interpre
tacje lub podsuwała ogólny kierunek interpretacji23<i.

Więcej nawet: w obydwu kręgach kulturowych żywioł teatralny o charakte
rze religijnym wyłonił się w samym centrum życia Kościoła — jako dramatyzacja 
wydarzeń pasyjnych, w drugiej zaś kolejności był związany z pozostałymi okresami 
roku liturgicznego, zwłaszcza z Bożym Narodzeniem. W odniesieniu do misteriów 
zachodnich czytamy:

— 63---
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Punktem wyjścia było święto Wielkanocy, czyli odtworzenie ukrzyżowania 
i zmartwychwstania, a w kategoriach ponadczasowej interpretacji wszelkiego 
rodzaju kultów religijnych — zwycięstwo boskiego światła nad potęgami ciem
ności23' .

237 M. Berthold, op. cit., s. 184.
23в Д. Антонович, op. cit., s. 8.
239 Sofropowa rozróżnia zewnętrzne, historyczne związki kulturowe oraz wewnętrzną historię 

teatru. Por. Л.А. Софронова, op. cit., s. 153.
2iu Antonowicz twierdzi, iż nie sposób odtworzyć historii ukraińskich form teatralnych pomię

dzy stadium dramatyzacji liturgicznych a stuleciem XVII: „Простежити докладно розвиток украшсь- 
кого театру вщ цих зародюв вщомого нам раннього театру амнадцятого Bixy при нишшнш стадп 
наших вщомостей дуже малих, не маемо шлю можливости”. Рог. Д. Антонович, op. cit., s. 8.

231 Рог. H.C. Тихонравов, op. cit., s. 65.

Podobne źródła teatru odnajdujemy w kulturze ruskiej. Pamiętając, iż pierwsze 
ukraińskie misterium dotyczyło Męki Pańskiej, przywołajmy słowa ukraińskiego hi
storyka teatru. Dmitro Antonowicz piszę: „Духовна драма развивалася ¡з ЛiTyprii 
богослужень передвеликодних”237 238. Jednak podczas gdy w katolicyzmie dramatyza- 
cje liturgiczne przeobraziły się w małe teatry wewnątrz kościelnych murów i, rozra
stając się w coraz bardziej samodzielne formy, opuściły, koniec końców, przestrzeń 
sakralną, w kulturze ruskiej nie zdobyły one podobnej autonomii, nie ewoluowały 
ku bardziej dojrzałej postaci. Jeśli historię zachodniego misterium zatem określić 
jako proces przebiegający od początkowego stadium „teatru w kościele” ku postaci 
pozaliturgicznej, określanej jako obecność „kościoła w teatrze”, to na ruskim grun
cie dzieje misterium urywają się na pierwszym etapie, pozostając w obrębie cerkwi 
(znamy tylko jedną dramatyzację liturgiczną, która wyszła na kościelny dziedziniec).

Oczywiście, jak nadmieniliśmy powyżej, ciąg dalszy funkcjonowania na Rusi 
misteryjnej formy odnajdujemy w XVII wieku na Ukrainie, lecz nie jest to efekt 
naturalnego rozwoju dramatyzowanych form liturgicznych, ale zjawisko — przynaj
mniej w perspektywie przyczynowo-skutkowej, której znaczenie umniejsza Sofrono- 
wa2” - zainspirowane wpływami z zewnątrz. Jednak mimo zgody co do tej kwestii, 
różnica zdań pozostaje aktualna i przybiera taką oto postać: wedle niektórych bada
czy w XVII wieku pojawiło się, wedle innych odżyło na Rusi teatralne życie. Przy
czyną różnicy zdań jest brak ścisłych danych historycznych240 oraz, w związku z tym, 
różne wartościowanie wspomnianych wyżej dramatyzacji liturgicznych.

Powracając do tezy dostrzegającej ciągłość między dramatyzacjami liturgiczny
mi a późniejszymi szkolnymi misteriami, przypomnijmy, iż Symeon Połocki, jeden 
z najznamienitszych twórców kręgu szkolnego, jest autorem pierwszego dramatu 
rosyjskiego, czerpiącego wprost z tradycji dramatyzacji liturgicznych. Warto rów
nież zauważyć, iż ten sam, blisko związany z carem Aleksym Michajłowiczem twórca, 
próbował wprowadzić dramatyzację do liturgii sprawowanej przy dworze, lecz jego 
pomysł nie spotkał się z pozytywnym przyjęciem241.
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Rozpoczynając omówienie wszystkich istniejących w prawosławnej kulturze 
dramatyzacji liturgicznych, warto wspomnieć o jednej, rzadko przez autorów wymie
nianej (dlatego niewliczanej do ogólnej liczby trzech, względnie czterech), istniejącej 
bowiem krótko (XIV-XVI w.) i przywołującej wydarzenie związane z najważniejszym 
okresem roku liturgicznego - Wielkanocą. Był to obyczaj nakładania przez popów 
i wiernych („попы с народом”242) pieczęci na drzwi cerkwi w Wielką Sobotę - dla 
upamiętnienia faktu zastawienia wejścia do grobu Chrystusa przez żydowskich straż
ników. Obyczaj ten został - jako łaciński - surowo przez Cerkiew potępiony, co 
spowodowało jego szybkie zniknięcie. W dokumencie metropolity Zosimy znaleźć 
można świadectwo tego obyczaju: „а еже безумнии попы печатают с народом двери 
царские в вечерю суботы великиа, уже позде суще подобяся жидом, сего не подо
бает творити”243.

242 B.H. Резанов, Древнерусские мистериальные „действа"...
243 H.C. Тихонравов, op. cit., s. 63.
244 Por. П.О. Морозов, op. cit., s. 33-41; H.C. Тихонравов, op. cit., s. 63-65; А. Веселов

ский, Старинный театр в Европе..., s. 326-332.
245 Por. ibidem, s. 332.
246 В. Всеволодский-Гернгросс, Русский театр..., s. 41-42.
247 Ibidem, s. 42.
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Trzy wymieniane przez wszystkich badaczy244 dramatyzacje liturgiczne obec
ne w kulturze ruskiej to: umycie nóg (Умовение ног), wjazd Jezusa do Jerozolimy 
(Шествие на осляти) oraz Чин пещного действа — niemająca odpowiednika w ka
tolicyzmie dramatyzacja próby spalenia trzech młodzieńców z rozkazu króla Nabu- 
chodonozora, oparta na starotestamentowym wątku z Księgi Daniela. Do tych trzech 
dodaje się niekiedy245 inscenizację sądu ostatecznego, która - wedle świadectw - od
bywała się na dziedzińcu Kremla, przed budynkiem cerkwi.

Warto odnotować, że dwie pierwsze dramatyzacje dotyczyły wydarzeń wielka
nocnych, natomiast dwie ostatnie odgrywano w okresie Bożego Narodzenia. Пещное 
действо mieściło w sobie zdecydowanie najwięcej ładunku teatralnego, zdolnego 
zdominować pierwiastek sakralny. Dość w związku z tym nadmienić, że w dramaty
zacji tej prawdopodobnie brali udział zwalczani przez Cerkiew skomorochowie, wno
sząc w cerkiewne mury to, co - w łonie perspektywy chrześcijańskiej - nie dało się 
pogodzić ze sferą sakralną: elementy związane ze świeckim, prozaicznym, przeczącym 
wzniosłości życiem — wesołość, barwność, pewnego rodzaju nieokiełznanie i rubasz- 
ność246. Wsiewołodski-Gierngross piszę: „На примере Пещного действа ясно видно 
постепенное обмирщение литургической драмы и слияние отдельных ее эпизо
дов со святочными скоморошими игрищами”247. То, że dopuszczono obecność sko- 
morochów w cerkwi, jest ewenementem na tle wrogiego stosunku do wędrownych 
artystów; owo spontaniczne wtargnięcie jarmarcznego żywiołu w przestrzeń świętą 
odsłania - wyraźnie obecne w ukraińskich ludowych formach świątecznych - silne 
ciążenie sfery sacrum ku, powiedzmy za Bachtinem, karnawałowi. Nadmieńmy przy
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tej okazji, iż na poziomie artystycznym kategoria karnawału znajduje swój wyraz w - 
nieobcej późniejszym intermediom - poetyce groteskowego realizmu248.

24я Por. M. Bachtin, Rabelais i Gogol (Sztuka słowa i ludowa kultura śmiechu), [w:] idem, 
Problemy literatury i estetyki, dum. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 585.

249 J 13,8.
2411 „Przepowiednia” brzmiała następująco: „Измовенный не требует токмо нози умыти; есть 

бо весь чист, и вы чисти есте, но не вси”. Рог. В. Всеволодский-Гернгросс, Русский театр 
в Европе..., s. 38.

2,1 Ibidem, s. 38.
242 Tę nazwę podają tylko Riezanow i Morozow. Por. В.И. Резанов, Древнерусские мистери- 

альные „действа"... oraz П.О. Морозов, ор. cit., s. 34.

Omówienie dramatyzacji liturgicznych nielicznie istniejących w kulturze ru
skiej rozpocznijmy od najstarszej wielkoczwartkowej inscenizacji umycia nóg (Умо- 
вение ног), uobecniającej wydarzenie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus, we
dle przekazu Ewangelii, obmył nogi swym uczniom. Dramatyzacja ta, dotarłszy do 
Cerkwi ruskiej z Bizancjum, odbywała się wedle następującego scenariusza: w cza
sie mszy świętej na podwyższeniu umieszczonym na środku cerkwi gromadziło się 
dwunastu duchownych (po sześciu z każdej strony konstrukcji) odgrywających role 
najbliższych uczniów Jezusa. W tego ostatniego wcielał się sam arcybiskup, który, 
uprzednio zdjąwszy swe biskupie szaty, napełniał niesioną przed nim miednicę wodą, 
po czym obmywał i wycierał nogi każdemu z uczniów. Po zakończeniu tej czynności 
apostołowie w podzięce całowali arcybiskupa w rękę. Należy wspomnieć, że o ostat
nim z wymienionych gestów Ewangelia nie wspomina, był to zatem, jak się zdaje, 
element dodany. Centralnym momentem dramatyzacji był dialog między Szymo
nem Piotrem a Jezusem; gdy ów pierwszy nie chciał pozwolić, by Mistrz obmywał 
mu stopy, arcybiskup wypowiadał pamiętne słowa Jezusa „Если не умою тебя, не 
имеешь части со Мною”249 oraz przepowiadał bliską zdradę Judasza250.

Warto wspomnieć, że jeden z zapisów tej obecnej na Rusi już w X wieku dra
matyzacji (a wraz z przyjęciem przez Ruś chrześcijaństwa dramatyzacje dopiero się 
pojawiły) świadczy o wysokim stopniu jej teatralizacji. Rodzący się w prawosławnej 
liturgii teatralny pierwiastek koncentrował się w relacji Piotra do Jezusa oraz sprawiał, 
że rola najważniejszego z apostołów przekraczała literalny tekst Ewangelii251.

Druga związana z okresem wielkanocnym inscenizacja to Шествие на осля- 
mu (alternatywna nazwa: Действо цветоносия252), przywołująca wjazd Jezusa do 
Jerozolimy. Choć ściśle powiązane z liturgią, Шествие nie rozgrywało się w jej ra
mach. W niedzielę palmową, zaraz po jutrzni, rozlegał się dźwięk dzwonu. Wtedy to 
wprowadzano w kremlowskie mury osła lub - później — białego konia przykrytego 
białą szatą. Wychodzący z cerkwi (w Moskwie był to Sobór Uspieński) duchowni 
rozdawali wiernym gałązki wierzbowe, następnie protodiakon rozpoczynał czytanie 
fragmentu Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a przy słowach „И приведотса 
жребя ко Иисусови” podawano metropolicie konia, na którym zasiadał bokiem, 
trzymając w ręku krzyż i Ewangelię. Zwierzę, wraz z siedzącym na nim dostojnikiem 
kościelnym, prowadzone było przez samego cara (ubranego w paradny strój oraz
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Czapkę Monomacha) lub jednego z najbliższych mu bojarów. Przemierzana przez 
nich droga wiodła z Kremla do soboru Wasyla Błogosławionego, gdzie odbywało 
się znów krótkie nabożeństwo. Zgromadzeni wzdłuż drogi ludzie rozkładali na niej 
swoje wierzchnie okrycia oraz świeże gałązki wierzby. Za zwierzęciem podążali care
wicz, bojarzy oraz zwykli ludzie. Po odprawieniu liturgii w soborze świętego Wasyla 
procesja wracała na Kreml.

Warto w niniejszym kontekście przytoczyć słowa eksponujące ważką dla kultu
ry staroruskiej relację „teatr a obrzęd”:

Procesja Niedzieli Palmowej w sposób wyjątkowy łączy wiernych z obrzędem; 
stawali się oni uczestnikami aktu pobożnego w sposób dwojaki: zarówno po
przez swoją fizyczną obecność w ciągu pochodu uroczystego, mającego sym
boliczne i religijne znaczenie, mianowicie spotkanie z bóstwem, ale nadto jako 
aktorzy urządzanej dramatyzacji — bywali bowiem mieszkańcami Jerozolimy. 
Przecież całe ich miasto było przez kilka godzin Jerozolimą253.

253 J. Lewański, Tajemnica Ofiary..., s. 20.
254 Por. В. Всеволодский-Гернгросс, Русский театр..., s. 38.
233 Ibidem.

W zasadzie jedyną dramatyzacją związaną z okresem Bożego Narodzenia było - 
obecne już w XI wieku - tak zwane Пещное действо obrazujące starotestamentowy 
wątek próby spalenia trzech młodzieńców przez króla Nabuchodonozora. Пещное 
действо odbywało się na tydzień przed Bożym Narodzeniem, 17 grudnia. Teatralny 
potencjał tej inscenizacji bez wątpienia przewyższał ów obecny w pozostałych dwóch 
dramatyzacjach; dość wspomnieć, że tylko w niej znacznie poszerzano tekst Ewan
gelii o sceny wykonywane w języku potocznym, nie zaś w starocerkiewnosłowiań- 
skim254. Co ciekawe, można przypuszczać, że wyrastające poza ewangeliczny tekst 
dialogi wykonywali zwalczani przecież przez Cerkiew skomorochowie255.

Spośród wszystkich obecnych na Rusi dramatyzacji liturgicznych Пещное 
действо, oparte na fragmencie Księgi Daniela, wymagało najbardziej rozbudowane
go scenograficznego zaplecza. Na środku cerkwi, naprzeciwko carskich wrót wzno
szono budowę przypominającą piec. Centralnie ponad nim, na sznurze, wieszano 
figurę anioła, którą wedle potrzeby wznoszono lub opuszczano. Piec był podzielony 
na dwie części: część górna wydzielona była dla skazanych na spalenie młodzieńców, 
w dolnej zaś umieszczano palenisko z rozżarzonymi węgielkami.

Inscenizacja rozpoczynała się od związania młodzieńców przez ich nauczyciela 
i przekazania ich Chaldejczykom, których odgrywali dwaj duchowni. Rozpoczyna
jący przedstawienie dialog dotyczył przyczyny potępienia młodzieńców - odmowy 
oddania pokłonu wzniesionemu na rozkaz Nabuchodonozora złotemu posągowi. 
Wypowiadane przez młodych mężczyzn Azariasza, Ananiasza i Miszaela słowa, bę
dące odpowiedzią na groźby i zapowiedź spalenia ich przez Chaldejczyków, świad
czyły o głębokiej wierze w niewidzialnego, lecz pełnego mocy Boga, który - o czym 



ni. ^Misterium XVII wieku

bohaterowie byli przekonani - nie pozwoli im zginąć. Młodzieńcy, z pieśniami na 
ustach, byli wtrącani do pieca, w którym układano rozżarzone węgielki, poganie 
zaś obchodzili piec dookoła, dorzucając do ognia. Wtedy klucznik uruchamiał me
chanizm i opuszczał anioła tak, że młodzieńcy mogli odpalić od jego wieńca świece. 
Stojący przy piecu oprawcy padali ze strachu i zdumienia wobec faktu, że młodzi 
mężczyźni, dzięki swej wierze, zostali cudownie ocaleni. Jeden z Chaldejczyków, wi
dząc anioła, wypowiadał słowa: „Было три, а стало четыре, а четвертый грозен, 
грозен и страшен зело, образом уподобился сыну божию”. Drugi z oprawców 
przypieczętowywał poczucie klęski słowami o zwycięstwie chrześcijaństwa: „Как он 
прилетел и нас победил”. Tak oto - dzięki niezłomnej wierze Azariasza, Ananiasza 
i Miszaela - ukazywała się potęga jedynego prawdziwego Boga, w obliczu której król 
Nabuchodonozor nawracał się na wiarę chrześcijańską.

Wedle Tichonrawowa, dramatyzacja ta, mimo iż teatralnie najbardziej okazała, 
w obliczu zachodniego dramatu liturgicznego godna jest się zwać jedynie „epizodem 
teatru marionetek”256 257. Określenie to uzmysławia mizerną skalę zjawiska, jeśli porów
nać je z tradycją zachodniej Europy.

256 Рог. H.C. Тихонравов, ор. cit., s. 65.
257 J. Lewański, Tajemnica Ofiary i Odkupienia..., s. 13.

Nietrudno się domyślać, że inscenizacja wykorzystująca rozbudowaną, niespój
ną z cerkiewną architekturą imitację pieca (w której palił się prawdziwy ogień) oraz 
prawdziwych aktorów odgrywających role biblijnych młodzieńców musiała wywie
rać na nienawykłych do obcowania z żywiołem teatralnym wiernych ogromne wraże
nie. Rzecz jasna, zabiegi dramatyczno-teatralne pozwalały Rusinom wyobrazić sobie, 
a w konsekwencji lepiej pojąć biblijne treści, jednakowoż niosły ze sobą również 
niemałe — zważywszy na średniowieczny przekaz kultury ruskiej — niebezpieczeństwo. 
Przywołajmy w tym kontekście ogólne uwagi Lewańskiego:

Oto podsunięta dwoistość, dwutorowość przeżywania aktu religijnego (...) 
nie mogła być jako proces zachodzący w świadomości pojedynczych osob
ników kontrolowana. A przecież mogła się uwaga percypującego skupiać na 
aspekcie wykonawczym, artystycznym, mógł się z uczestnika kuku przemie
niać w widza teatralnego25'.

Jasne jest, że na tego typu zagrożenia o wiele bardziej wyczulona była Cerkiew 
prawosławna niż Kościół katolicki, dlatego też w ruskiej kulturze zjawisko liturgicz
nych form teatralnych zatrzymało się na etapie dramatyzacji, nie osiągnąwszy sta
dium dojrzałego i kompozycyjnie pełnego dramatu liturgicznego.

Таким образом, эмбрионы литургической драмы, какие можно видеть 
в хождении на осляти, умовении ног, пещном действе и др., отнюдь не пре
вратились на русской почве во что-либо подобное западно-евро-пейской 
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мистерии. Дело остановилось на первых же стадиях возможной эволюции 
и затем совершенно заглохло25".

258 В.И. Резанов, Древнерусские мистериалъные „действа"...
259 В. Всеволодский-Гернгросс, Русский театр..., s. 42.
260 H.C. Тихонравов, ор. cit., s. 65.
261 Wertep należy odróżnić od formy teatralnej typu раек, która pojawiła się w Rosji na począt

ku XIX wieku i oznaczała dramatyczne przedstawienie wydarzeń związanych z upadkiem i wygnaniem 
z raju Adama i Ewy. Nazwa раек pochodzi od sformułowania „райское действо” i ma ścisły związek 
z miejscem akcji - rajem. Motywy tej formy pojawiły się także w wertepie, ale należy pamiętać, iż po
czątkowo były to różne zjawiska. Por. R. Giuliani, „Раек”в русской литературе первой трети XX 
века, „Russian Literaturę” XLV (1999), 47-73, s. 49.

262 Morozow przedstawia wertep jako skrzynkę lub domek dwupoziomowy. Por. П.О. Моро
зов, op. cit., s. 75.

Faktem jest, że Cerkiew nie pozwoliła na rozwój dramatyzacji. Trzeba jednak 
odnotować, że władza carska również nie pozostawała bez wpływu na omawianą 
kwestię. Dość nadmienić, iż Piotr I usunął z liturgii dramatyzacje umniejszające zna
czenie władzy carskiej wobec cerkiewnej258 259. Los ten przypadł w udziale dwóm dra- 
matyzacjom; były to: Хождение на осляти i Пещное действо.

4. Wertep - ludowa odsłona misterium

1 Yaród staroruski, w którym żywo obecne były wierzenia pogańskie, nie od razu 
odnalazł się w chrześcijańskiej liturgii. Mimo to potrzeba przeżywania sacrum była 
wciąż żywa. Sytuacja ta sprawiła, że powstało ogniwo pośrednie pomiędzy misterium 
chrześcijańskim a swojskim ludowym żywiołem. Pisze Tichonrawow:

Народ оставался без мистерий. Равнодушный к порядку богослужения, 
неприученный понимать драматическую сторону и символический смысл 
христианской литургии, (...) он с тем большею строгостью и отчетливо
стью соблюдал драматические сцены своих свадеб и старых праздников 
языческого происхождения260.

Średniowieczna kultura ruska, naturalnie dążąca ku dramatycznym formom 
przeżywania szeroko pojętego, nie tylko chrześcijańskiego sacrum, nieodnajdująca 
się w jedynym misterium proponowanym przez Cerkiew - liturgii (nie przypadkiem 
mianem misterium opatruje się w prawosławiu przede wszystkim dwa sakramenty, 
chrzest i Eucharystię, a zatem zamyka się je w wyraźnie wyznaczonych liturgicznych 
ramach) znalazła upodobanie w ludowej postaci misterium - w wertepie. Werte
pem261 nazywano lalkowy teatrzyk, w którym prezentowano (dla publiczności zarów
no miejskiej, jak i wiejskiej) biblijne sceny związane z Bożym Narodzeniem. Teatrzyk 
miał postać trzypoziomowej skrzynki. Na pierwszym i trzecim jej piętrze umiesz
czano lalki „odgrywające” święte wydarzenia, drugi poziom natomiast zajmowały 
potrzebne do wprawienia kukiełek w ruch środki techniczne (maszyny, sznurki)262. 
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Przedstawieniom miejskim towarzyszyło głośne odczytywanie kwestii przypisanych 
poszczególnym lalkom, we wsiach zaś ograniczano się do śpiewania kolęd w czasie 

„spektakli”. Wertep, mimo iż bliski rdzennym, kultywowanym jeszcze przed nadej
ściem chrześcijaństwa obyczajom (np. chodzący po wsi, odganiający złe duchy prze
bierańcy), był ściśle — przede wszystkim genetycznie oraz tematycznie — związany 
z misterium chrześcijańskim. „Вертепные пьесы всегда и везде находились в связи 
с мистериями, служа или зародышем, или же сокращением их”263. Świadczą о tym 
te same со w zachodnioeuropejskich jasełkach wątki: narodzenie Jezusa, pokłon 
trzech króli, ucieczka świętej rodziny do Egiptu oraz - jako wątek najpopularniejszy 
- śmierć Heroda. Wertep był zatem chrześcijańsko-ludową odmianą misterium263 
(„один з р1зновид1в cepeflHboeiHHoi' MicTepii”26’), w sposób szczególny obecną w kul
turze małoruskiej. Co istotne bowiem, był on ulubioną i najbardziej rozpowszech
nioną formą religijnego teatru („духовная пьеса”) w tak niechętnym teatro
wi środowisku. „Вертеп стал расходиться по всем концам Русской земли и долго 
был для народа единственным видом духовной пьесы”266. Dodajmy, że wertep był 
szczególnie podatny na wnikanie weń żywiołu świeckiego; w rozrastające się interlu- 
dia włączano — uzasadnione kulturowym pejzażem — role różnorakich narodowości 
(Kozaka, Polaka, Żyda, Cygana), odgrywane zgodnie z panującymi stereotypami.

263 H.C. Тихонравов, op. cit., s. 68.
2M Wyrażenia „ludowo-chrześcijańskie misterium” używa także Tichonrawow. Por. ibidem, 

s. 66.
265 О.Ю. Клековюн, op. cit., s. 160-161.
266 П.О. Морозов, op. cit., s. 75.
267 О.Ю. Клековмн, op. cit., s. 160.
2,’к История русского драматического театра, s. 37.

Kłekowkin wysunął hipotezę, że wertep pochodzi od hiszpańskiego retablo, 
które w XII stuleciu oznaczało przenośną nadstawkę w formie szafy dołączaną do 
ołtarza. Wewnątrz tej drewnianej otwieranej skrzynki znajdowały się kwadratowe 
obrazki przedstawiające w porządku chronologicznym różne wydarzenia związane 
z Bożym Narodzeniem i wydarzeniami paschalnymi (retablo przypominało więc 
współczesny komiks).

Bardziej rozpowszechniona teoria wywodzi zjawisko wertepu z kultury ludowej, 
wiążąc je z działalnością skomorochów i kolędników. „Народний вертеп генетично 
пов’язаний з давшми традищями мистецтва скоморох1в та колядниюв, що були 
характерними для Кшвсько! Pyci”267. Pogański zwyczaj świątecznych odwiedzin 
mieszkańców wsi (którym to odwiedzinom towarzyszyło wzajemne składanie sobie 
życzeń) przejęło chrześcijaństwo, przekształcając go w coroczne bożonarodzenio
we kolędowanie. Wiele przemawia za twierdzeniem, iż żywym łącznikiem między 
obiema tradycjami byli skomorochowie, których role w liturgicznych dramatyza- 
cjach oraz udział w ulicznych zabawach związanych z okresem bożonarodzeniowym 
(„святочные игрища”268) zostały historycznie potwierdzone.
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Warto w niniejszym kontekście odnotować, że według legendy pierwszą szopkę 
i jasełka - a zatem pośrednio także wertep - stworzył św. Franciszek z Asyżu (1180- 
1226), organizując w leśnym otoczeniu, w towarzystwie prawdziwych ludzi i zwie
rząt, pierwsze przedstawienie narodzenia Jezusa. W drewnianym żłobie leżała dzie
cina, do której podchodził sam święty, zapoczątkowując tym samym franciszkańską 
tradycję wystawiania jasełek. Intencją św. Franciszka miało być przybliżenie zwykłym 
ludziom prawd wiary ze szczególnym uwzględnieniem człowieczeństwa Jezusa269.

5. Jezuicki teatr szkolny

^2)гатаг i teatr szkolny funkcjonowały w Europie od późnego średniowiecza, za

wsze pełniąc podstawowe dla niego funkcje — wychowawczą i edukacyjną270. Już 
w XII wieku w zachodnioeuropejskich szkołach odgrywano przedstawienia drama
tyczne związane ze świętami patronów uczącej się młodzieży — św. Mikołaja czy św. 
Katarzyny. Obyczaj ów przeniknął z czasem ze szkół duchownych na uniwersytety, 
natomiast w XVI stuleciu przeobraził się w tak zwany humanistyczny dramat i teatr 
szkolny, w którym - w celu przybliżenia uczniom kultury antycznej - odgrywano 
sztuki łacińskie.

Начало исполнению на сцене латинских драм в новое время положил про
фессор римского университета Pomponius Laetus (...) со своими ученика
ми; целью Помпония было - для большей интенсивности гуманистических 
штудий как бы переносить своих слушателей на почву античного Рима, да
вая им случай созерцать те же образы, слышать те же стихи, какие восхища
ли древних римлян полторы тысячи летъ назад271.

Potężny wpływ przedstawień teatralnych na wychowanków szkoły dostrzegło 
założone w 1540 roku przez Ignacego Loyolę Towarzystwo Jezusowe, które siecią 
swych kolegiów objęło z czasem całą Europę. Jezuici, będący gorliwymi rzecznikami 
kontrreformacji272, potrzebowali skutecznego środka ideowej walki27’. Ów środek 
został przez zakon wybrany nie bez wcześniejszego zbadania siły jego wpływu na spo-

269 Por. О.Ю. Клековк1н, op. cit., s. 134.
270 M. Michałkówna, Dramat szkolny na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Opole 1958, s. 2, 

Komunikat / Instytut Śląski-, nr 20.
271 В.И. Резанов, К истории русской драмы. Экскурс в область театра иезуитов, Нежин 

1910, s. 2.
272 Riezanow w tym kontekście piszę: „Забирая в свои руки воспитание молодежи, иезуиты 

преследовали свои специальные религиозные цели борьбы contra impietatem et haeresin и внуше
ния фанатической преданности католицизму”. Por. idem, К истории русской драмы..., s. 453.

273 Jednoznaczność kontrreformacyjnego przekazu jezuickiej działalności podkreśla także Mo
rozów, pisząc: „Орден иезуитов в числе важнейших своих задач ставил борьбу с врагами римской 
церкви”. Рог. П.О. Морозов, op. cit., s. 44.
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łeczeńsrwo. „Przeprowadzone przez władze zakonne próby wykazały wartość teatru 
jako środka dydaktycznego i propagandowego, postanowiono więc wprowadzić go 
w praktykę szkolną w całym zakonie”274. Tezę tę potwierdza jeden z najwnikliwszych 
badaczy jezuickiego teatru275, Riezanow:

274 M. Michałkówna, ор. cit., s. 3.
275 Zaznaczmy, iż teatr był jednym z wielu rodzajów społeczno-ideologicznej aktywności je

zuitów obok m.in. publicznych dysput, urządzania uroczystości powitania dostojników duchownych 
i świeckich oraz działalności wydawniczej. Por. J. Okoń, Jezuicka scena religijna w Polsce XVII w., [w:] 
Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991, s. 73, Religijne 
Tradycje Literatury Polskiej, 2.

276 В.И. Резанов, Древнерусские мистериальные „действа”...
277 История русского драматического театра, s. 55-
278 М. Berthold, ор. cit., s. 339.
279 B.M. Резанов, К истории русской драмы..., s. 279.

Педагоги-иезуиты в обычае учебных заведений устраивать представления 
проницательно усмотрели могучее средство пропаганды своих идей в ев
ропейском обществе и обратили большое внимание на развитие школьной 
драмы276.

Со ważne, także stojący po przeciwnej stronie historycznego sporu protestanci 
sięgali po teatralne środki promowania w społeczeństwie swoich przekonań, prowo
kując najpierw obronną, potem napastliwą postawę katolików. Wsiewołodski-Giern- 
gross w tym kontekście piszę:

В XVI веке Лютер использовал школьный театр в качестве орудия борьбы 
с католичеством. Иезуиты в ответ на это обратили театр против лютеран
ства, а при своей экспансии на Восток - и против православия277.

Jednakowoż, zestawiając teatr jezuitów z teatrem popieranym przez Lutra, trze
ba wyeksponować ich odmienność, bowiem teatralny styl upowszechniany przez To
warzystwo Jezusowe diametralnie różnił się od protestanckiego.

Protestancki teatr szkolny był narzędziem walki religijnej, ograniczał się jed
nak do skromnych środków zewnętrznych kładąc nacisk na doskonalenie ar
gumentacji słownej, podczas gdy teatr jezuicki całkiem świadomie dążył do 
zewnętrznej okazałości. Z pomocą sztuk pięknych sycił wzrok i słuch278.

Na podstawie jezuickich poetyk można sądzić, iż owej uczcie zmysłów nie 
sposób było się oprzeć, zgodnie wszak z jezuickim, wyrażonym w traktacie Jakuba 
Masena przekonaniem, teatr winien dążyć do zbudowania pysznego, obezwładnia
jącego widza obrazu, którego podstawową funkcją jest wymuszenie na widzu uwagi 
(„заставить [зрителя — przyp. M.L.] быть внимательным”279).
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Umiejętność zawładnięcia uwagą widza za pomocą środków teatralnych wpisa
na była w jezuicki plan nauczania. Program jezuickich szkół obejmował obowiązko
we zajęcia z poetyki oraz retoryki; każdy z uczniów rnusiał zdobyć umiejętność kon
struowania po łacinie tekstów dramatycznych oraz wystawiania ich na scenie. Wśród 
pożądanych sprawności było także właściwe prezentowanie się in publico, wyma
gające zdobycia umiejętności krasomówczych, które z kolei obejmowały doskonały 
styl wypowiedzi oraz siłę przekazu; słowem, wysiłki jezuitów zmierzały ku zdobyciu 
facultas oratoria et poetica. Pedagodzy Towarzystwa Jezusowego byli przekonani, iż, 
aby posiąść wymienione umiejętności, niezbędne są ćwiczenia praktyczne. Najefek
tywniejszą w tym względzie praktyką były występy sceniczne. Niższe klasy jezuickich 
kolegiów, z uwagi na niewielkie jeszcze zdolności aktorskie, wystawiały nieskompli
kowane dialogi, pozostając we własnym gronie; występy publiczne były domeną klas 
wyższych. Spektakl przygotowywano zwykle trzy tygodnie, natomiast tydzień przed 
występem zapraszano cenzora wyrokującego o ostatecznym kształcie przedstawienia; 
należało do niego zarówno wskazywanie artystycznych niedociągnięć, jak i piętnowa
nie niewłaściwego przekazu sztuki280.

280 Por. M. Michalkówna, op. cit., s. 3.
281 M. Berthold, op. cit., s. 338.

Należy podkreślić, iż teksty sztuk wychodzące spod pióra wykładowców poety
ki oraz samych uczniów i pełniące funkcję tzw. exempla dramatica nwsie były prze
znaczone do scenicznej realizacji. Fakt ten wskazuje na zdecydowanie większe zainte
resowanie jezuitów sztuką teatralną niż dramaturgiczną. Wynikało to ze świadomości 
o wiele większej siły oddziaływania teatru. Jezuici zdawali sobie sprawę, iż wpływanie 
na odbiorcę z pomocą wykorzystujących sferę obrazowości środków teatralnych bez 
wątpienia przewyższa czysto literackie walory dramatu.

Teatralna praktyka jezuitów odznaczała się niespotykanym przepychem, obli
czonym na zdobycie społecznej przewagi nad protestantami. Typowy dla jezuickich 
teatrów rozmach — efekty specjalne, ogromna skala spektaklu, a co za tym idzie pozo
stawienie niezapomnianych wrażeń w pamięci odbiorców — dobrze nakreślony został 
we fragmencie zdającym sprawę z przygotowanego przez zakon widowiska z okazji 
poświęcenia kościoła św. Michała w Monachium w 1597 roku:

Setki wykonawców, przydzielonych grupami do poszczególnych obrazów ale
gorycznych, uczestniczyły konno lub pieszo w wielogodzinnym, olbrzymim 
korowodzie, który przy wtórze bębnów i puzonów odtwarzał Triumf św. Mi
chała. Przed oczami zebranych przesuwali się wysłannicy niebios i potwory 
z otchłani, bałwochwalcy, odszczepieńcy, kacerze i cesarze-despoci. Na zakoń
czenie, wśród ogłuszającej wrzawy, wtrącano do otchłani piekielnej trzystu 
ogoniastych diabłów w odpowiednich maskach!281

Wśród niezliczonych środków teatralnych za swoiście jezuicki rys uważa się 
wprowadzenie obrazów i postaci alegorycznych. Rosyjski znawca tematu piszę: „B pe- 
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пертуаре иезуитского характера сильно дает себя чувствовать (...) пристрастие 
к аллегорическим изображениям”282. Со więcej, alegoryczne postaci reprezentują
ce cnoty chrześcijańskie czy też kategorie filozoficzno-teologiczne - miłość, prawdę, 
naturę ludzką - występowały w jezuickich przedstawieniach obok postaci mitologii 
grecko-rzymskiej. Obecność tradycji starożytnej w teatrze programowo katolickim 
można by tłumaczyć jego genezą (bezpośrednim wzorowaniem się na szkolnym dra
macie i teatrze humanistycznym), gdyby nie fakt, że poza figurami chrześcijańskimi 
oraz grecko-rzymskimi w jezuickich przedstawieniach pojawiały się także inne (nie 
tylko grecko-rzymskie) bóstwa pogańskie. Te nieprzebrane zapożyczenia kulturowe283 
oraz obfitość środków teatralnych Riezanow tłumaczy w ten sposób: „должно было 
придавать большую красоту и эффектность сценическому представлению”284.

282 В.И. Резанов, Древнерусские мистериальные „действа"...
283 Wielość postaci pogańskich kultów poświadcza również Morozow. Por. П.О. Морозов, 

op. cit., s. 52.
284 B.M. Резанов, Древнерусские мистериальные „действа"...
285 Ibidem.
286 История русского драматического театра, s. 55.
28 B.M. Резанов, Древнерусские мистериальные „действа"...

Owa obecność alegorii diametralnie odróżniała dramat i teatr szkolny od zo
rientowanych na wierne odtwarzanie prawdziwych wydarzeń (świętej historii) mi
steriów średniowiecznych, których wyznacznikiem była dbałość o wierny przekaz 
historyczny. W teatrze szkolnym na pierwszy plan wysuwało się dążenie do uatrak
cyjnienia obrazu scenicznego. Ów nasycony figurami alegorycznymi285 obraz służył 
wzmocnieniu religijnego przekazu, który Wsiewołodski-Gierngross wprost nazywa 
„religijną propagandą”:

Оставаясь в ведении церкви и официально ставя перед собой задачи рели
гиозной пропаганды, школьный театр сразу же стал обслуживать потреб
ности правительства, двора и феодальной знати. Библейские сюжеты ис
пользовались иносказательно, в публицистических целях286.

Riezanow eksponuje alegoryczno-publicystyczny charakter jezuickiego teatru, 
odnajdując podobne cechy w wyrosłym na ruskim gruncie misterium szkolnym:

Некоторые из наших рождественских и пасхальных действ ближайшим 
образом воспроизводили характер иезуитских обработок (...) - аллегори- 
чески-символических вариаций на темы, имеющие лишь известное отно
шение к мотивам и сюжетам рождественским и пасхальным, с обычным 
преобладанием притчи, аллегории287.

Widać więc, że misteria wystawiane przez jezuitów były bazującymi na po
wszechnej znajomości historii biblijnych wariacjami na tematy paschalne i bo
żonarodzeniowe, na drugi zaś plan odsuwana była kwestia dbałości o wierność hi
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storycznego przekazu. Owe „wariacje” stanowiły odzwierciedlenie jednoznacznej 
preferencji - przedkładania scenicznego efektu (ściśle związanego z efektywnością 
przekazu) ponad literę Pisma. Dlatego też charakterystyczna dla misteriów średnio
wiecznych scena symultaniczna szybko ustąpiła wśród jezuitów scenie sukcesywnej, 
pozwalającej poprzez sprawną zmianę dekoracji wzmagać teatralny efekt. „W środko
wej Europie teatr jezuicki szybko przyswoił sobie wszystkie zdobycze'techniczne ilu- 
zjonistycznej sceny sukcesywnej. Znalazły one pełne zastosowanie w alegorycznych 
widowiskach”288.

W świetle powyższego akapitu należy zauważyć, że sztuki misteryjne, a zatem 
sztuki związane z religijnymi świętami - Wielkanocą i Bożym Narodzeniem — nie 
należały, biorąc pod uwagę jezuicki repertuar, do grona najpopularniejszych. Jeśli już 
wystawiano dramaty religijne, nie reprezentowały one czystego typu misterium289, 
lecz upodabniały się do obfitującego w obrazy alegoryczne moralitetu. Najczęściej 
spotykanym typem jezuickich przedstawień były „spektakle tryumfalne” („парад
ные спектакли”290), które odznaczały się nieumiarkowanym bogactwem teatralnych 
środków („роскошные пьесы”) i związane były z wielkimi uroczystościami ogólno- 
cerkiewnymi lub ściśle zakonnymi, jak również z wydarzeniami życia dworskiego 
lub ogólnospołecznego291. Przedstawienia — ze względu na ich przepych - zyskały 
miano ludi caesarei. Paradne sztuki angażowały chór (występujący po każdym z pię
ciu aktów), wykorzystywały elementy tańca oraz zawierały interludia. Wyodrębniano 
w nich część otwierającą - prolog - oraz zamykającą — epilog. Warto nadmienić, 
iż oprócz spektakli tryumfalnych wystawiano klasyczne dialogi i deklamacje (które 
zazwyczaj miały ściśle szkolne grono odbiorców) oraz sztuki panegiryczne - wysta
wiane dla szerokiej publiki spektakle na cześć wielkich osobistości (najczęściej gosz
czących akurat w murach danej szkoły). Zasady stosowania środków teatralnych je
zuiccy profesorowie zawierali w poetykach. Warto zrekonstruować generalny podział 
tych ostatnich, uwzględniający przede wszystkim ich odniesienie do poetyk starożyt
nych. Linię antyczno-klasyczną stanowiły prace nakazujące ścisłe przestrzeganie sta
rożytnych reguł budowy dramatu (wyłożonych przez Arystotelesa, Horacego, a także 
Juliusza Cezara Scaligera), linię katolicką natomiast tworzyły mniej konserwatywne 
poglądy, dopuszczające odbieganie od zasad wypracowanych przez autorów starożyt
nych i korygowanie ich w oparciu o dramaturgiczno-teatralną praktykę292. Pierwszą, 
tak zwaną antyczno-klasyczną grupę, reprezentowała poetyka Jakuba Pontana (praw
dziwe imię i nazwisko: Jakob Spanmiiller), profesora retoryki w Ingolstadt, Dillingen 
i Augsburgu. Praca nosiła tytuł Jacobi Pontani de societate Jesu Poeticarum Institutio- 
num libri tres (1594). Drugą, chrześcijańsko-katolicką linię stanowiły cieszące się 
w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej wielką popularnością poetyki Jakuba Masena

2“" M. Berthold, op. cit., s. 341.
21,4 Por. В.И. Резанов, К истории русской драмы..., s. 455.
2'м Рог. ibidem, s. 455.
2.1 Por. ibidem, s. 453.
2.2 Por. ibidem, s. 454.
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(Jacobo Mesenio e societate Jesu Palaestra eloquentiae ligatae, 1654), profesora poetyki 
i retoryki miedzy innymi w Kolonii, oraz Franza Langa Dissertatio de actione scenica 
(1727). Poetyka Pontana była główną pracą z teorii poezji; jezuici powoływali się na 
nią do połowy XVII wieku, natomiast poetyka Masena stanowiła jedno z głównych 
odniesień aż do XVIII stulecia29-’.

243 Por. ibidem, s. 289.
2,4 Tichonrawow podkreśla swobodę i niezależność teoretyczną Prokopowicza. Por. H.C. Ти

хонравов, op. cit., s. 125-127.
2п В.И. Резанов, К истории русской драмы..., s. 289.
2,6 В. Адрианова-Перетц, op. cit., s. 13.
2r Wymienione przez Masena przykładowe postaci alegoryczne - obrazy - to między innymi: 

Kościół, Gniew, Szczęście, Wiara, Sprawiedliwość, Pokój, Cnota, Miłość Boża, Nadzieja, Chwała, Sła
wa. Por. B.M. Резанов, К истории русской драмы..., s. 270-271.

29В Właśnie prawd, nie zaś jednej, metafizycznie rozumianej prawdy; zagadnienie to określi 
różnicę między teatrem jezuitów a teatrem ruskim.

W obliczu powyższego jasne staje się, iż w Akademii Kijowskiej najpopularniej
sze były prace autorów niemieckich. Praca Pontana Poeticarum Institutionum libri 
tres z 1594 roku stała się podstawą dla kijowskich wykładowców poetyki, szczególnie 
zaś dla Teofana Prokopowicza, który — jak utrzymuje Riezanow, polemizując w tym 
względzie z Tichonrawowem294 - streścił główne wątki wspomnianej pracy niemiec
kiego jezuity.

Podkreślaliśmy wyżej różnice dzielące szkolny teatr jezuitów i protestantów. Po
etyka Jakuba Masena zawiera moment dla niniejszego zagadnienia symptomatycz
ny. Autor, potępiając dramaty obfitujące w długie przemowy bohaterów, umniejsza 
znaczenie słowa dla ideologicznej walki, przychylając się do tezy o nieporównanie 
większej sile obrazu. Rozstrzygnięcie to odsłania podstawowe wyobrażenie Masena 
o istocie i funkcji teatru. Riezanow, komentując ów wątek, piszę: „сценическое дей
ствие есть живопись (...), театр должен быть зрелищем действий”295. Podobnie 
rzecz ujmuje Adrianowa-Pierietc, określając jezuicki teatr przez pryzmat opozycji 

„obraz versus słowo”:

Иезуиты, видевшие в театре могучее средство пропаганды своих идей, пони
мавшие, что образы гораздо действенее, чем слова, произнесенные и напи
санные (...) обставляли свои спектакли всеми возможными эффектами296.

Jezuickie upodobanie do sfery tego, co widzialne, świadczy o nieobecności (sil
nego na Rusi) antagonizmu między prawdą a obrazem. Wystarczy przytoczyć tytuł 
poetyki Jakuba Masena, manifestujący niefrasobliwe (z perspektywy staroruskiej) po
łączenie omawianych dwu kategorii: Speculum imaginum veritatis occultae, exhibens 
symbola, emblemata, hieroglyphica, aenigmata, omni tam materiae quam formae varie- 
tate, exemplis simulacpraeceptis illustratum (1650), w skróconej wersji rosyjskiej Зер
кало образов скрытой истины, являющее символы, эмблемы, гиероглифы, загадки. 
Obrazy297 zatem - wedle jezuitów - miały moc wydobywania ukrytych prawd298. 243 
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„Картины и изоображения прочнее остаются в душе, чем слова, трогают больше, 
чем речь”299.

Dodajmy, że szczegółowe opracowanie przez Masena300 kwestii zawiązania dra
matycznej intrygi dopełnia wyartykułowaną wyżej podstawową intencję jezuickiego 
teatru: zaangażować widza nie dla wyzwolenia w nim postawy czysto estetycznej 
(wartości estetyczne bowiem nie są tu autoteliczne), lecz w celu sprawnego zakomu
nikowania mu określonych treści. „Присоединяя ради красоты вымышленные эпи
зоды, писатель должен иметь в виду прежде всего цель пьесы и впечатление, какое 
он хочет произвести на зрителей”301. Warto wspomnieć, iż prezentowane przez dra
maturga wydarzenia musiały odznaczać się wysokim stopniem prawdopodobieństwa. 
Motywacją tego zalecenia był imperatyw psychologicznego zawładnięcia odbiorcą, 
inaczej bowiem widz nie zdołałby wniknąć w realia świata przedstawionego. Sprawa 
prawdopodobieństwa związana była z kwestią siły odbioru, ta zaś, jak wspomnie
liśmy, stanowiła kardynalny punkt jezuickiego wyobrażenia o teatrze. Lakoniczny 
wyraz jego funkcji znajdujemy w tej oto formule: „развлечь и тронуть зрителей”302. 
Jej sens dopełniają następujące słowa: „Единственным принципом, из которого сле
дует исходить театральным представлениям, должен быть тот, чтобы они имели 
прелесть и делали игру приятной зрителям”303. Jezuicki sposób myślenia о teatrze 
jest zatem jasny: efektywność przekazu zależy od scenicznego efektu, ten ostatni zaś 
osiągany jest głównie przez alegorię jako „wehikuł” sensów naddanych.

6. Kultura staroruska a teatr

W horyzoncie powyższej charakterystyki teatru jezuitów wyraźnie rysuje się od

mienność rdzennie ruskiej perspektywy. W ukraińskiej, wciąż jeszcze średniowiecz
nej, kulturze XVII wieku, w której po raz pierwszy pojawił się ruski teatr, pojęcie 
obrazu (a także akcji czy widowiska) miało skrajnie ujemną konotację. Podejrzliwe 
nastawienie do obrazu związane było z nadrzędnym znaczeniem słowa. Inaczej rzecz 
wyrażając, deprecjacja obrazowości w kulturze staroruskiej była odwrotną stroną 
wywyższenia słowa pojętego jako Logos. Sakralna moc słowa („слово - не просто 
звук и знак, чисто «семиотическая» реальность, но драгоценная и сакральная суб
станция”304) sprawiała, że twórcy ukraińscy wzbraniali się przed tym, by używać go 
w funkcji czysto retorycznej.

2‘” В. Адрианова-Перетц, op. cit., s. 10.
3"" Рог. В.И. Резанов, К истории русской драмы..., s. 280-281.
3,11 Ibidem, s. 283.
3112 В. Адрианова-Перетц, op. cit., s. 14.
3,13 Ibidem, s. 14.
3"4 С. Аверинцев, Крещение Руси и путь русской культуры, [w:] Тысячелетие введения 

христианства на Руси, Москва 1993, s. 115, za: Л.А. Софронова, op. cit., s. 106.
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Сакральное слово в сознании культуры противополагалось новому, рито
рическому слову, которое не предполагало того огромного пиетета которым 
всегда было окружено слово в архаической традиции ’"1.

W kulturze ruskiej obraz (wartościowany pozytywnie przez jezuitów) zyskiwał 
wydźwięk więcej niż tylko negatywny; niósł on ładunek profaniczny. Nieufny stosu
nek do sfery tego, co widzialne, leżał u podstaw ogromnego - owocującego kilkuwie- 
kowym zapóźnieniem wobec Zachodu - lęku Rusinów przed teatrem, stwarzającego 
potencjalne niebezpieczeństwo całkowitego zamknięcia się na teatralny żywioł. Myśl 
o tym dominującym w kulturze staroruskiej ciążeniu, które — jeśli byłoby wzmoc
nione przez okoliczności historyczne - sprowokowałoby radykalne odrzucenie teatru, 
odnajdujemy w następujących słowach: „«Родчая сила» слова была большей, чем 
у других художественных средств. Потому театр вроде бы казался невозможным 
- ведь в нем игра, действие были способны подавить слово”’06. Wyeksponujmy 
najistotniejszy moment przytoczonego fragmentu: teatr w kulturze ruskiej - jeśli do
strzec negatywną w tym względzie moc kulturowych przesłanek - był niemalże nie
możliwy. Z tezą tą korespondują takie oto słowa: „Сакральные значения (...) резко 
ограничивали проявления зрелищности в высокой культуре”307. Kultura staroru- 
ska była żywiołowi teatralnemu niechętna z racji spraw dla niej fundamentalnych, to 
znaczy odwołujących się do założeń metafizycznych, jednoznacznie wyartykułowa
nych w pismach wschodnich ojców Kościoła. Klemens Aleksandryjski pisał, że Bóg 
jest „niemożliwy do pokazania”308, Grzegorz z Nyssy, że „bóstwo jest niewyrażalne 
i niepojęte, i przekracza wszelką myśl i poznanie”309, Pseudo-Dionizy natomiast tę 
samą kwestię wyrażał w tych oto słowach:

3"‘i Л.А. Софронова, op. cit., s. 109.
3116 Ibidem, s.l 10.
3117 Ibidem, s. 116-117.

Por. P. Sikora, Logos niepojęty: teza: „Jezus Chrystus jako pełnia objawienia" w perspektywie 
teologii apofatycznej: analiza filozoficzna, Kraków 2010, s. 30.

314 Por. ibidem, s. 43.
Pseudo-Dionizy Areopagita, O Imionach Bożych, tłum. E. Bułhak, Lublin 1995, s. 4.

Ponieważ podobnie jak to, co jest umysłowe, nie może być widzialne ani poję
te przez rzeczy zmysłowe, ani też to, co jest pojedyncze i niematerialne, - przez 
rzeczy mnogie i złożone; ani wreszcie to, co jest bezcielesne i nieuchwytne, bez 
figury i formy, - przez rzeczy mające figurę i formę cielesną; tak też, i na tej 
samej zasadzie nieskończoność dzięki swojej doskonałości jest ponad wszyst
kie jestestwa310.

Podkreślmy to, co najważniejsze: jasno wytyczone granice sfery sakralnej — zo
gniskowanej wokół kategorii słowa-Logosu, będącego nie tylko prawdą poznania, 
lecz nade wszystko prawdą istnienia (pojęcie prawdy, oznaczane rosyjskim słowem 
истина mieści w sobie zarówno sens poznawczy, jak i egzystencjalny) - nie obejmo- * 314 
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wały obrazu; widzialność (obrazowość) nie tylko do sfery sacrum nie należała, lecz 
wręcz jej - w szatański sposób — zagrażała („сатанинские игры”311). Warto dodać, że 
poglądy estetyczne, kształtując się w ścisłej zależności wobec głęboko zakorzenionego 
przekazu metafizycznego, porządkowały rzeczywistość wedle tych samych co metafi
zyka opozycji: widzialne versus niewidzialne, zewnętrzne versus wewnętrzne (dlatego, 
Przypomnijmy, ogromny opór na Rusi napotkało malarstwo portretowe, odzwier
ciedlające jedynie zewnętrzny wizerunek). Jasne jest, iż wartościowane pozytywnie, 
a więc odsyłające do wyżej wspomnianej kategorii prawdy (истина) były jedynie 
człony powyższych przeciwstawień odnoszące się do sfery wewnętrznego życia czło
wieka, gołym okiem niedostrzegalnego.

311 История русского драматического театра, s. 41.
312 Pseudo-Dionizy Areopagita, op. cit., s. 3.
313 Ibidem, s. 62.
313 Por. P. Sikora, Logos niepojęty..., s. 42.

Zagadnienie różnych pojęć prawdy, wykorzystywanych przy tworzeniu este
tycznych teorii, zdaje się odgrywać pierwszorzędną, wyjaśniającą tak odmienne po
dejścia — jezuickie i ruskie - rolę. Prawdy metafizycznej nie da się pokazać, przynależy 
ona bowiem do sfery meta—physis (ponad i poza tym, co widzialne), dlatego każdy 
obraz aspirujący do odzwierciedlenia najwyższej rzeczywistości jest tylko jej mierną 
namiastką lub, co gorsza, pragnącym przywłaszczyć sobie nimb ostatecznej praw
dy idolem. Dlatego Pseudo-Dionizy, świadom idolatrycznego niebezpieczeństwa, 
z wielką stanowczością głosi: „Niech się zatem nikt nie waży niczego mówić, ani 
nawet pomyśleć o nadsubstancjalnej (...) i ukrytej boskości, prócz tego, co zostało 
nam bosko objawione w Piśmie Świętym”312. Owej apofatycznej gorliwości - „On 
nie jest niczym z tego, co istnieje, i nic z tego, co istnieje, nie pozwala Go poznać. 
On jest wszystkim we wszystkich rzeczach i nie jest substancjalnie w żadnej rze
czy”313 * - nie podlega jedynie Pismo Święte, w którym Bóg się całkowicie wyraził: 

„Jedyną osłoną ludzkiej duszy jest wzniosła Ewangelia; jeśli ktoś się w niej znajduje, 
nie potrzebuje okrytego cieniem nauczania przez typy i symbole, bo prawda objawiła 
ukryte zagadki w przykazaniach”314. Z perspektywy jezuickiej natomiast wyłuszczony 
problem znika, prawdę religijną bowiem — jeśli sprowadzić ją do przesłania natury 
moralnej, społecznej czy politycznej - da się adekwatnie wyrazić za pomocą obrazu, 
jest wszak, w odróżnieniu od prawdy absolutnej, intersubiektywnie komunikowalna, 
a więc i wyobrażalna.

7. Ruski teatr szkolny 

^Z^ozkwit XVII-wiecznego ukraińskiego, potem moskiewskiego teatru misteryj- 

nego nie nastąpił samoistnie, lecz sprowokowany został ekspansywną działalnością 
kultury zachodniej, przede wszystkim polskiej. W sferze teatralnej największą siłę 
oddziaływania należy przypisać działalności Towarzystwa Jezusowego, za pośrednic
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twem którego teatralna kultura katolicka dotarła na Ukrainę’15, by następnie, wraz 
z przemieszczaniem się znamienitych ówczesnych twórców na północny wschód, do 
Moskwy, przeniknąć na tereny wielkoruskie. Dlatego też, charakteryzując ruskie mi
sterium, mamy na uwadze przede wszystkim grunt ukraiński z Akademią Kijow- 
sko-Mohylańską na czele, misteria zaś wystawiane w Akademii Słowiańsko-Grec- 
ko-Łacińskiej traktujemy jako ciąg dalszy zapoczątkowanej przez Kijów tradycji’16. 
Zależność tę potwierdza Wsiewołodski - Gierngross:

С конца XVI века школьный театр получил широкое распространение на 
Украине и в Белоруссии. Позже украинское духовенство принесло его в Ве
ликороссию - сперва в Москву, а затем и в другие русские города”7.

Tichonrawow wiąże powstanie szkolnego dramatu w Moskwie z napływem do 
Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej uczonych ukraińskich, wykształconych we
dług łacińskich wzorców (których wpływ wyeliminował grekę jako język wiodący).

Popierana przez cara ekspansja języka i kultury łacińskiej („царь положил тому 
[господству латинского диалекта - przyp. M.L.] начало, приказавши завесть 
в академии учения латинския”315 316 317 318), z jednej strony sprzyjając powstaniu moskiew
skiego teatru szkolnego, jednocześnie wpłynęła na zmianę oblicza ruskiego teatru 
szkolnego, stopniowo eliminując jego zdecydowanie religijne inklinacje (czego świa
dectwem było zredukowanie w repertuarze liczby sztuk misteryjnych) i upodobnia
jąc go bardziej do teatru polskiego niż kijowskiego: „В программах школьных драм 
Московской славяно-греко-латинской академии мы можем наблюдать верное 
подражание польской школьной драме”319. Niepodważalny pozostaje jednak fakt, 
iż interesujący nas gatunek — misterium — stanowił w Moskwie wierną kopię przede 
wszystkim kijowskich wzorców.

315 „Проникают в Западную Русь, в Подолию, на Волынь, Украину, и повсюду начинают 
устраивать в иезуитских школах театральные представления, дававшиеся обычно три раза в год: 
на масленицу, на страстной неделе и в конце учебного года”. Рог. В.И. Резанов, Древнерусские 
мистериалъные „действа”...

316 О wtórności sceny moskiewskiej piszę Adrianowa-Pierietc: „Для характеристики москов
ской школьной сцены мы имеем очень мало материала. Главные данные извлекаются из пьес соб
ственно украинского репертуара, заведомо написанных драматургами украинцами, но постав
ленных на сцене (...) «славенорассийских Афин», т. е. в московской славяно-греко-латинской 
Академии. Кроме,них, имеется очень небольшое количество школьных драм и подражаний им ве
ликорусского происхождения. Преподаватели пиитики, показавшие москвичам образцы школь
ных драм, перенесли на новую почву и тип сцены, устроенной уже в киевской Академии”. Рог. 
В. Адрианова-Перетц, ор. cit., s. 30.

317 История русского драматического театра, s. 54.
318 H.C. Тихонравов, ор. cit., s. 124.
319 Ibidem.

Warto odnotować, że dla Piotra I teatr szkolny był jedynie ubocznym efektem 
europeizacji Rosji. Wyobrażenie cara o teatrze mijało się z charakterem przedstawień 
szkolnych; Piotr marzył o teatrze dostępnym i zrozumiałym dla szerokiej publiczności.
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Петр не был удовлетворен школьным театром. Религиозный по своему ха
рактеру, этот театр в эстетическом отношении был слишком замысловатым 
и сложным для рядового зрителя. Петр же стремился организовать театр 
светский, доступный городским массам’2".

Powracając do wątku narodzin teatru w kulturze ruskiej, powiedzmy, iż w od
powiedzi na jezuicką działalność Rusini zaczęli tworzyć rodzime szkoły oparte na za
chodnich wzorcach edukacyjnych — co oznaczało włączenie do programu nauczania 
zajęć teatralnych, jednocześnie jednak zdecydowane odrzucenie katolicyzmu:

Православна вживаючи Toi же sópoi в 6opoTb6i за украшську народшсть
i культуру проти католицтва i засновуючи православш школи, так само за- 
своши i шкыьний театр, стараючись його використати для боротьби проти 
польшизни та католицкько1 аптацп’21.

Dostrzeżenie w teatrze efektywnej formy przekazu doprowadziło do powstania 
- obok kolegiów jezuickich - szkół prawosławnych, nie potępiających już aktywności 
teatralnej jako diabelskiej rozrywki („бесовские игрища”’22), lecz, przeciwnie, wy
korzystującej potencjał teatru dla promowania religijnych treści. Teatr szkolny na 
Ukrainie oraz na ziemiach moskiewskich w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku 
objął między innymi następujące miasta: Czernichów, Smoleńsk, Nowogród, Twer, 
Rostów, Tobolsk i Irkuck’2’. Duża geograficzna rozpiętość - od granic z Rzeczpo
spolitą aż po Syberię - odzwierciedla skalę omawianego zjawiska. Nie dziwi zatem 
ogromny wpływ teatru szkolnego na kulturę ruską, zachowujący żywotność (choć 
wiek XVII i pierwsza połowa XVIII stulecia stanowiły okres rozkwitu) aż do epoki 
klasycyzmu - momentu powstania teatru publicznego, ogólnodostępnego.

Такая широкая распространенность школьной драмы Киевского типа сде
лала ее фактором очень влиятельным, действие которого в истории нашего 
театра продолжалось вплоть до возникновения театра общественного - до 
того времени, когда преобладающее значение получила французская клас
сическая система, и трудами Сумарокова и его преемников создался театр 
в нашем теперешнем смысле слова* 321 322 323 324.

3211 История русского драматического театра, s. 90.
321 Д. Антонович, ор. cit., s. 9.
322 Z takim mianem - „diabelskie zabawy” - wiąże się przede wszystkim działalność skomo- 

rochów - pierwszych ruskich aktorów. Jest to konotacja symptomatyczna, ukazująca stosunek kultury 
ruskiej do teatru. Por. История русского драматического театра, s. 42.

323 Рог. В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 5.
324 Idem, Древнрусские мистериалъные „действа"...

Si

Teatr szkolny odegrał zatem kulturotwórczą dla ruskiego gruntu rolę.
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Театр стал ближе известен русским только благодаря школе. Здесь впервые 
наши предки познакомились с теорией драматической поэзии и ее образца
ми, здесь возникли настоящие сценические представления125.

Dzięki jezuickiej działalności edukacyjnej oraz dzięki rodzimemu naśladownic
twu jezuickich wzorców ruski teatr zaistniał i zajął samodzielne miejsce w kulturze. 
Teza ta pozostaje w mocy, niezależnie od tego, czy pierwocin ruskiego teatru poszu
kuje się w liturgii (w dramatyzacjach liturgicznych), czy też dopiero na szkolnym 
etapie. Jeśli nawet uznać dramatyzacje za przejaw zewnętrznie hamowanego instynk
tu dramatycznego, to nie sposób zakwestionować faktu, iż rozwój ich zatrzymał się 
w fazie embrionalnej.

Rozwijające się w XVII wieku na Ukrainie ośrodki jezuickie przydawały pierw
szorzędne znaczenie sztuce teatralnej, ta zaś nie mogła istnieć bez sztuki drama
turgicznej, służebnej wobec teatru. Zasady budowania dramatu wyłożone zostały 
w poetykach. Podczas jednak, gdy jezuici stworzyli szereg poetyk, ruscy twórcy - 
poza Teofanem Prokopowiczem - nie byli zainteresowani zestawianiem reguł sztuki 
dramaturgicznej; skłonni byli raczej opierać się na obcych tekstach. Niepozbawioną 
nasycenia wartościującego, radykalną wypowiedź odnoszącą się do tej kwestii znaj
dujemy u rosyjskiego znawcy tematu:

Учение о драматической поэзии осталось, по-видимому, мало доступным 
для теоретиков нашей духовной школы; ни одного из них интерес не увлек 
к составлению обширного подробного трактата, который свидетельствовал 
бы о внимательном, серьезном изучении, о стремлении углубиться в пред
мет (...). Самостоятельных изучений или построений со стороны наших 
теоретиков мы не видим325 326.

325 Ibidem,
326 Idem, Из истории русской драмы..., s. 336.
327 О całkowitej w tym względzie odtwórczości piszę Adrianowa-Pierietc. Por. В. Адриано- 

ва-Перетц, op. cit., s. 8.
32B Nadmieńmy, że okazjami skłaniającymi do organizacji szkolnych przedstawień były przede 

wszystkim letnie wakacje oraz Maslienica. Por. П.О. Морозов, op. cit., s. 95.
324 Por. В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 54.

Rosyjscy twórcy korzystali z poetyk jezuickich, rygorystycznie przestrzegając 
zapisanych w nich zasad327.

Wraz z pierwszą poetyką jezuicką, nakazującą odbywanie scenicznej praktyki 
zdobywania facultas oratoria et poetica, a więc wskazującą na teatr jako przestrzeń 
doskonalenia dramaturgicznego i oratorskiego kunsztu oraz najlepszy sprawdzian dla 
tych umiejętności, pojawił się w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej pierwszy dramat 
i — paralelnie - spektakl328. Wedle Łazarza Baranowicza już w latach 30. XVII stu
lecia uczniowie kijowskiego kolegium (wśród których był sam Baranowicz) odegrali 
na scenie popularną w kręgach jezuickich sztukę — tragedię o Józefie329. Jak widać, 
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teatr szkolny, dotarłszy na Ukrainę na przełomie XVI i XVII wieku, wydał rodzime 
dramatyczno-sceniczne owoce zaledwie trzydzieści lat później.

Przyjrzyjmy się popularnym w Kijowie poetykom. W najstarszym zachowanym 
zapisie kursu poetyki wykładanej w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (pochodzą
cym z 1685 roku’30) nie poświęcono dużej uwagi sztuce dramatycznej. Adnotacje 
o tragedii, komedii i dialogu (bo teoria takich gatunków XVII-wiecznego autora 
interesowała) zamieszczono na kilku zaledwie stronach. Proporcja ta zmieniała się na 
ruskim gruncie wraz z rozwojem dramatu i teatru. By unaocznić rosnące zaintereso
wanie sztuką dramatyczną, warto odnotować, iż zapis kursu poetyki331 wykładanej 
w latach 1689-1699 zawierał obszerne, bazujące głównie na teorii Pontana i Scalige- 
ra, omówienie czterech gatunków dramatu: komedii, tragedii, komiko-tragedii i tra- 
giko-komedii. Kursy poetyki w ruskich duchownych akademiach opierały się - jak 
wspomnieliśmy wyżej — na poetykach jezuickich, głównie Pontana, Masena, Langa, 
rzadziej Scaligera oraz na polskiej anonimowej Poeticapractica z 1648 roku. Zalecana 
w zestawieniach ruskich profesorów ogólna struktura dramatu powtarzała schemat 
jezuicki: antyprolog, prolog, zwykle pięć aktów podzielonych na sceny, pieśni chóru 
(kończące każdy akt), intermedia oraz epilog332 333 334.

3311 Por. ibidem, s. 7. Tytuł najstarszej poetyki odnalezionej w Kijowskim Soborze św. Sofii brz
mi Fons Castalius in duplices divisas rivulos, solutam scilicet et ligatam orationem. Por. ibidem.

JJI Tytuł tej poetyki brzmi: Camoena in Parnasse Kijovo-Mohilaeano ad suavissimum caelestis 
musae Mariae modulamen duplici, oratoris poeticoque sono inter amoena literariorum ludorum spectacula 
suum devote exhibens tenorem. Por. ibidem, s. 10-11.

332 Ibidem, s. 15.
333 Por. ibidem, s. 26.
334 Oprócz Pontana Tichonrawow wymienia także Damiana Stradę oraz Scaligera jako główne 

autorytety, na których opierał się autor jedynej ruskiej poetyki. Por. H.C. Тихонравов, op. cit., s. 125.

Jedynym wykładem poetyki bazującym bezpośrednio na jezuickiej teorii (nie 
zaś korzystającym z przekazów z drugiej ręki) był zapis kursu prowadzonego w 1705 
roku w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej przez Teofana Prokopowicza - De arte 
poetica libri tres ad usum et institutionem studiosae juoentutis roxolanae dictati Kioviae 
in orthodoxa Academia Mohyleana anno Domini 1705i!li. Zapis ów jest syntetycznym 
zestawieniem zasad wyłożonych przez Pontana w dziele Poeticarum Institutionum 
libri tres. Prokopowicz — nie zatrzymując się na szczegółach, lecz dążąc do jasności 
wykładu, podyktowanej nadrzędną, przyświecającą pracy dyrektywą, by zamiesz
czone w nim wskazówki dały się zastosować w praktyce — wymienił trzy gatunki 
dramatyczne: tragedię, komedię i tragikomedię. Za Pon tanem3321 wprowadził jedyny 
właściwy, opierający się na autorytecie Horacego, podział dramatu na pięć aktów. 
W horyzoncie jednak generalnego, odtwórczego nachylenia ruskich poetyk, należy 
zwrócić uwagę na jeden z niewielu momentów w pracy Prokopowicza niemających 
odpowiednika w poetyce Pontana (a zatem stanowiących oryginalny wkład rosyjskie
go autora). Moment ów stanowi niepoślednia dla naszej problematyki egzemplifika- 
cja ogólnej jezuickiej reguły, nakazującej unikanie prezentowania na scenie zdarzeń 
nieprzyzwoitych oraz zbyt okrutnych. Potwierdzając teorię Sofronowej o lęku kul
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tury staroruskiej przed tym, co widzialne, Prokopowicz poszerzył tematykę zakaza
nych scen o istotny dla naszego wywodu przypadek. Przytoczmy łaciński fragment 
z poetyki Prokopowicza3’5, świadczący o wyjściu rosyjskiego autora poza ogólną dy
rektywę Pontana: „sacrosanctae fidei nostrae misteria (...) in scenam proponi non 
debent””6. Widać więc, że nie tylko sceny nieprzyzwoite czy przerażające nie miały 
prawa pojawić się na scenie. Znamienne, że Prokopowicz wskazał na to, co święte, 
na tajemnice wiary, jako na treści, które nie powinny być przez niepowołanych oglą
dane, nie mogły - by odnieść się do etymologii (łac. spectare — oglądać) - stanowić 
części spektaklu. Jak zaznaczyliśmy wyżej, świadomość Rusina, przywykła do ukry
wania za ikonostasem najgłębszych tajemnic wiary, wzbraniała się przed ukazaniem 
Boskiego misterium („sacrosanctae (...) misteria”). Co ważne, zdarzenia te nie mogły 
być pokazywane, lecz dopuszczano ich słowne obwieszczenie335 336 337, co świadczy o depre
cjacji obrazu i wywyższeniu słowa.

335 Nadmieńmy, że zapis kursu poetyki Teofana Prokopowicza jako jedyny został wydrukowany.
336 В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 32. Riezanow uważa, iż „Tichonrawow 

przecenił samodzielność teoretycznych poglądów Prokopowicza”. Por. ibidem, s. 33.
337 Por. idem, К истории русской драмы..., s. 253.
ззя Tytuł kursu Ławrientija Gorki brzmiał następująco: Idea artis poeseos ad usum et institutio- 

nem studiosae juuentuti Roxolanae tradita in orthodoxa Akademia Kijouiensi a R. Patre Laurentio Górka, 
professore poeseos, anno 1707. Por. idem, Из истории русской драмы..., s. 34.

334 В. Адрианова-Перетц, ор. cit., s. 8.
3‘"1 Ibidem, s. 9.

Spośród kijowskich profesorów wykładających poetykę338 wymienić należy tak
że Ławrientija Górkę, który zebrane przez siebie wskazówki zastosował w praktyce, 
tworząc — wystawiany wielokrotnie w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej — dramat 
1осиф, патриарха.

W obliczu tezy o generalnej wtórności ruskich poetyk względem jezuickich teo
rii dramatu nasuwa się pytanie o stronę inscenizacyjną, o ewentualną oryginalność 
rozwiązań scenicznych. W tej kwestii ustalenia Adrianowej-Pierietc również nie po
zostawiają wątpliwości — praca reżyserska, tak samo jak dramaturgiczna, nie niosła 
w sobie napięcia polemicznego wobec teorii jezuitów; przeciwnie: ruscy autorzy cał
kowicie odtwórczo realizowali zapożyczone prawidła.

Режиссер русского школьного театра (...), как и автор-драматург, застал 
целый ряд прекрасно разработанных приемов сценического воплощения, 
примкнул к традиции образцовых иезуитских обстановок, видя в них 
идеал339.

Jezuicka nauka nie zachęcała do artystycznej oryginalności, lecz nakazywała 
przestrzeganie uświęconych przez tradycję prawideł: „Иезуиты (...) не полагались 
на индивидуальные способности и изобретательность рядового театрального 
работника”340. Można zatem powiedzieć, iż ruski teatr szkolny był niejako zdeter
minowany do przyjęcia receptywnej postawy, jako że kultura ruska przed XVII wie
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kiem nie posiadała własnej tradycji dramaturgicznej ani teatralnej (co więcej, dopiero 
w tymże stuleciu zetknęła się z obcym artystycznym prądem — barokiem). W obliczu 
braku kulturowych podstaw jedyną możliwością zaistnienia nowych form teatral
nych i dramatycznych było ich zapożyczenie i, przynajmniej do momentu osiągnię
cia etapu dojrzałości, odtwórcze do nich przylgnięcie.

7.1. Odmienność teatru szkolnego w kulturze ruskiej

pewnym jednak aspekcie ruski teatr zdecydowanie różnił się od teatru jezuitów. 
Wyartykułujmy ten moment wyraźnie: nowy sposób wyrazu w ruskiej kulturze zdra
dzał - odmiennie niż zachodni teatr jezuicki — ewidentną inklinację względem mi- 
steryjnej formy — „Головнями типами шюльно! драми були мктерп.. .”341. W oso
bliwości tej dostrzegamy diametralną różnicę między obu teatrami. Jak pamiętamy, 
domenę jezuickiego teatru stanowiły - związane z wielkimi uroczystościami — spek
takle tryumfalne, sztuki zaś cyklu bożonarodzeniowego i wielkanocnego3“*2 stanowiły 
niewielki procent ogólnej liczby przedstawień. Wielce znamiennym elementem ru
skiego teatru szkolnego odzwierciedlającym fundamentalną skłonność XVII-wiecz- 
nej kultury ruskiej oraz świadczącym o próbie odejścia od zachodniego wzorca jawi 
się repertuar. Zdecydowaną większość sztuk wystawianych w Akademii Kijowsko- 

-Mohylańskiej (która pełniła funkcję „rozsadnika” dla nowej kulturowej formy) 
stanowiły sztuki misteryjne. „В украинском школьном репертуаре преобладают 
пьесы этого [мистериального - przyp. M.L.] типа”343. Niezaprzeczalną dominację 
misteryjnej formy w ruskim teatrze szkolnym odnotowuje również Riezanow:

341 Д. Антонович, ор. cit., s. 9.
342 Ciekawą uwagę о stopniu aktualności treści misteriów wobec pozostałych rodzajów sztuki 

teatralnej znajdujemy w pracy Jana Okonia: „Tylko w okresie Wielkiego Tygodnia można było wysta
wiać misteria pasyjne, a w okresie Bożego Narodzenia jasełka czy misteria bożonarodzeniowe. Aktual
ność misteriów wobec życia zewnętrznego była w rezultacie równie stała i oczywista, co jednak doraźna 
i bardzo ograniczona”. Por. J. Okoń, Barokowy dramat i teatr szkolny w Polsce wśród zadań publicznych 
i religijnych, [w:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, M. B. Stykowa, Lublin 
1990, s. 17.

343 В. Адрианова-Перетц, Сцена и приемы постановки..., s. 28.
344 В.И. Резанов, Древнерусские мистериальные „действа"... Podkreślmy, że - inaczej, 

niż w zachodnich teatrach jezuickich - w teatrze ruskim wystawiano niewiele sztuk typu mirakl. „Ho 
в русском школьно-драматическом репертуаре число пьес на сюжеты из области агиографии (...) 
очень невелико. Одною из самых старших киевских школьных пьес был «Алексей Божий человек, 
диалог в честь царя и вел. кн. Алексея Михайловича»". Por. ibidem.

Этот наш школьный репертуар, в том виде, как он сохранился, по сюжетам, 
мотивам, по форме обработки, распадается на несколько групп драм. Пре
жде всего выделяется группа драм рождественского цикла и пьес пасхаль
ных; сюжеты их - рождение и крестная смерть Иисуса Христа в связи с об
стоятельствами, сопровождавшими эти важнейшие события св. истории344.
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Pierwszą sztuką w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (nie zaś w kolegium’45, na 
fundamencie którego powstała) było przedstawienie oparte na wątkach hagiograficz- 
nych — Алексей Божий человек, диалог в честь царя и вел. кн. Алексея Михайловича 
z 1673 roku’46, rok później zaś wydrukowane. Sztuka składała się z dwu aktów, pro
logu i epilogu. Ów mirakl - gatunek rzadki w ruskiej szkole - wymagał dla insceniza
cji sceny misteryjnej, obejmującej piekło i raj’4 . Pozostałe sztuki odegrane w drugiej 
połowie XVII oraz na przełomie XVII i XVIII wieku reprezentowały typ misteryj- 
ny (co potwierdza wyartykułowaną wyżej tezę o fundamentalnej religijnej inklinacji 
kultury ruskiej). Odnotujmy, iż nie później niż w 1686 roku wystawiono Действие 
на страсти Христовы списанное (trzy akty, prolog i epilog), a w 1698 roku ode
grano sztukę Царство натуры людской (zachowały się tylko dwa akty oraz prolog). 
Ponadto na scenie Akademii zagościły dramaty: Свобода от веков вожделенная на
туре людской (1701), Мудрость предвечная (1703), Владимир (3.07.1705), Тор
жество естества человеческого (7.04.1706) oraz Иосиф патриарха (25.05.1708) 
Ławrientija Gorki’48.

345 Wyżej powiedzieliśmy, że pierwsze kijowskie przedstawienia szkolne odbyły się w latach 30. 
XVII wieku, lecz - zaznaczmy - dane te odnosiły się do kolegium, na bazie którego powstała Akademia 
Mohylańska.

346 Adrianowa-Pierietc, śledząc genezę i dzieje legendy o św. Aleksym w kulturze ruskiej, piszę 
tak: „Обойдя все западноевропейские сцены, в конце этого столетия столь излюбленная иезу
итским репертуаром тема дошла наконец и до русского зрителя, для которого данный сюжет 
представлял в эту эпоху интерес: имя св. Алексея человека Божия носил русский царь ”. Рог. В.П. 
Адрианова, Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесно
сти, Петроград 1917, s. 152. Widać zatem, że pojawieniu się na Rusi miraklu sprzyjały w XVII wieku 
okoliczności polityczne. Wraz z ich zmianą gatunek przestał cieszyć się popularnością.

347 Por. П.О. Морозов, op. cit., s. 96-97.
34“ Por. История русского драматического театра, s. 425-426. Pozostałe sztuki wystawione 

na scenie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w pierwszej połowie XVIII wieku to: Милость божия 
Украину чрез Богдана Хмельницкого свободившая Феофана Трофимовича (1728), Трагедокомк- 
дия Сильвестра Ляскоронского (1729), Комическое действие Митрофана Довгалевского (1736), 
Властотворный образ человеколюбия божия Митрофана Довгалевского (1737), Образ страстей 
мира сего (1739), Трагикомедия о награждении в сем свете приисканных бел мзды и будущей жизни 
вечной (О тщете мира сего) Варлаама Лащевкого (1742), Благоутробие Марка Аврелия Михаила 
Козачинского (1744), Воскресение мертвых Георгия Конисского (1747), Трагикомедия, порица
емая Фотий Георгия Щербацкого (1749). Odnotujmy, że trzy spośród wymienionych wyżej sztuk 
obejmowały inrerludia. Por. История русского драматического театра, s. 426.

Wracając do porównania obu teatrów - staroruskiego i jezuickiego - należy 
wyraźnie zaznaczyć, iż teza o ich odmienności nie przeczy wcześniejszemu ustaleniu 
o ich podobieństwie. Spróbujmy uchwycić zakres oraz rangę obu relacji — podobień
stwa i odmienności; zagadnienie to doprowadzi nas do węzłowego punktu naszych 
rozważań.

Wydawałoby się, że wspomniana odmienność ma charakter jedynie ilościowy; 
(powiedzieliśmy wszak, że na niwie ruskiej przewagę zyskały przedstawienia typu 
misteryjnego), jednak trzeba zwrócić uwagę na wyraźną jakościową różnicę (mani
festującą się poprzez dane ilościowe). Teatr ruski, kopiujący jezuickie zasady funk
cjonowania szkół oraz formy tworzonego w owych szkołach dramatu, a także kształt 345 346 347 
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jezuickich spektakli, w jednej kwestii nie przystawał do jezuickich wzorców: od te
atru jezuitów bezsprzecznie różniło go upodobanie do misterium. Jeśli upodobanie 
oznacza stałą skłonność, znaczy to, iż dane ilościowe należy traktować jako przejaw 
pewnego stałego rysu ruskiego teatru (mówimy, rzecz jasna, o jego początkowej, osa
dzonej w XVII-wiecznej kulturze ukraińskiej, fazie), swoistej dla niego gatunkowej 
preferencji. Należy jednak z mocą podkreślić jedno: mimo iż misterium jako uprzy
wilejowany gatunek ukształtowało generalny profil ruskiego teatru szkolnego, sam 
sposób inscenizacji dramatów misteryjnych został zaczerpnięty z tradycji jezuickiej.

Próbując wyznaczyć zakres zarówno podobieństw, jak i różnic, trzeba stwierdzić, 
że dramaty oraz widowiska misteryjne w swej scenicznej formie były oparte na jezu
ickich wzorcach, natomiast gatunkowa preferencja, stanowiąca novum, świadczyła 
o elementarnej skłonności kulturowego środowiska, w którym się pojawiła.

Обращение к польскому школьному театру не было только усвоением но
вого художественного языка или перенесением культурного феномена на 
новую почву. Украинский театр явно пошел дальше усвоенных им в куль
турных контактах форм344.

349 Л.А. Софронова, op. cit., s. 154.
350 Por. В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 340.
351 Л.А. Софронова, op. cit., s. 106.

W niniejszym kontekście warto zauważyć, że dominujący w ruskim repertu
arze gatunek misteryjny najskuteczniej oparł się (spośród wszystkich typów przedsta
wień) propagowanemu przez jezuitów „teatralnemu stylowi”349 350. W takiej perspekty
wie słuszność twierdzenia o misteryjnym charakterze ruskiego teatru szkolnego jako 
przejawie rdzennych skłonności staroruskiej kultury wydaje się bezsporna.

Zgodnie z ustaleniami Sofronowej już samo przetrwanie teatru szkolnego w tak 
wrogim wobec tej artystycznej formy środowisku (niechęć prawosławia wobec teatru) 
skłania do refleksji. Rosyjska autorka podkreśla nieobecność sprzyjających teatrowi 
przesłanek i w związku z tym kulturowo nieuzasadniony fakt przetrwania nowej for
my na ruskim gruncie: „Можно сказать, что явно не способствовало развитию 
театра отношение к слову и к человеку, к видимому и невидимому, внутреннему 
и внешнему”. I dodaje:

Сам театр отнюдь не намеревался бороться с этими основополагающими 
идеями культуры, которые относились к сфере сакрального. Он не хотел 
и обходить их, а искал путей совмещения с этими особенностями культуры; 
если бы он не встал на этот путь, то, очевидно, был бы отринуть культу
рой351.

Przekonująca, naszym zdaniem, wykładnia zaproponowana przez Sofronową 
domaga się uściślenia, nasuwa się bowiem następujące pytanie: na jaką drogę - poza 
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tym, że zgodną z fundamentalnymi kulturowymi ideami („основополагающие идеи 
культуры”) - musiała wejść sztuka teatralna, by uzyskać akceptację goszczącej ją po 
raz pierwszy, ponadto nieufnej w tym względzie, kultury? Badaczka wskazuje na rze
czywistość obrzędu jako na tę, w której pierwiastek teatralny się zakorzenił i, dzięki 
symbiozie z nią, przetrwał.

Школьный театр возник не исторически и не стихийно. Он зародился в ис
кусственно созданной среде, и если бы он не нащупал живительных связей 
с обрядом, он мог погибнуть, как только его дидактическая и эстетическая 
функция были выполнены. Но этого не случилось, и школьный театр стал 
первой ступенью развития украинского профессионального театра, необ
ходимой основой для развития русского театра’52.

352 Ibidem, s. 154.
353 Spotkanie cara Aleksego Michajłowicza z Symeonem Połockim odbyło się w 1656 roku; 

było to pierwsze spotkanie typu - jak twierdzi A.N. Robinson - „поэт-царъ”. Por. A.H. Робинсон, 
Симеон Полоцкий и русский литературный процесс, [w:] Русская старопечатная литература..., 
s. 10.

354 История русского драматического театра, s. 84.
355 Ibidem, s. 85.

W przytoczonym fragmencie odnajdujemy kardynalne dla naszego wywodu 
wątki, między innymi ten, iż konstatacja o braku spontanicznego pojawienia się no
wego „kulturowego języka” prowokuje pytanie o rację jego przetrwania. Odpowiedź 
- w świetle wykładni Sofronowej - jest jasna: nowej kulturowej formie pozwoliło 
przeżyć schronienie się w sferze obrzędu. Wszak, jeśli owa forma pełniłaby - jak ar
gumentuje badaczka - tylko estetyczną czy dydaktyczną funkcję, mogłaby, z powodu 
braku zakorzenienia w kulturowej glebie, zniknąć równie nagle, jak się pojawiła. Tak 
się nie stało, a pierwsze kroki Melpomeny na ruskiej niwie, z początku słabe i niero- 
kujące nadziei, nie zatrzymały się w pół drogi, lecz położyły grunt pod profesjonalne 
teatry dwu kultur: ukraińskiej i rosyjskiej. W perspektywie dalszych losów rosyjskie
go teatru warto nadmienić, iż car Aleksy Michajłowicz, któremu przypisuje się stwo
rzenie pierwszego teatru świeckiego na terenie Rosji, zapoznał się z nową dziedziną 
sztuki w połockim teatrze szkolnym352 353, będąc widzem spektakli wystawianych przez 
Symeona Potockiego354. Paradny charakter przygotowanych na cześć cara przedsta
wień miał wywrzeć na monarsze ogromne, płodne dla rosyjskiej kultury wrażenie. 
Psychologiczną oczywistość takiej reakcji Wsiewołodski-Gierngross wyraża z pomocą 
podwójnej negacji: „Царя не мог не поразить новый вид искусства”355.

Ciekawe, że rosyjski historyk literatury i teatru, Władimir Pierietc, w ten sam 
sposób problematyzując omawianą kwestię, a mianowicie pytając o powód przetrwa
nia szkolnego teatru, dokonuje odmiennego rozstrzygnięcia. Więcej, autor wykorzy
stuje tę samą tezę o apelowaniu teatru do prawosławnej pobożności odbiorców dla 
poparcia diametralnie przeciwstawnego stanowiska. Pierietc stawia takie oto pytanie: 

„Каким образом сможем мы иначе объяснить, что этот [школьный - przyp. M.L.] 
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театр, опиравшийся лишь на «назидательность» и благочестие - не изчезал в те
чение ряда столетий?”356 W przytoczonych słowach autor wyraża powątpiewanie 
w to, jakoby teatr mógł się w prawosławnym gruncie trwale zakotwiczyć, odwołując 
się jedynie do pobożności widza, a więc nie proponując mu żadnego novum, które 
rozszerzałoby — wyznaczony przez zasadę religijną — horyzont. Tok rozumowania 
rosyjskiego badacza odsłaniają następujące słowa:

356 B.H. Перетц, Театральные эффекты на школьной сцене в Киеве и Москве XVII и на
чала XVIII веков, [w:] Старинный спектакль в России. Сборник статей, ред. В.Н. Всеволод- 
ский -Гернгросс, Ленинград 1928, s. 65.

357 Ibidem.
358 Ibidem.
354 Uściślijmy, że „ówczesny” w odniesieniu do Europy zachodniej oznacza czas od XVI do 

XVIII wieku, w odniesieniu zas' do kultury ruskiej - od XVII do XVIII wieku.

Он [школьный театр - przyp. M.L.] имел почти 300-летнюю историю в Ев
ропе и около 200-летнюю у нас. Значит было же что-то, приковывавшее 
к нему и исполнителей, и зрителей помимо благочестивой фабулы 
[podkreśl. M.L.]357.

Trzeba wyróżnić istotną różnicę między wykładnią Sofronowej i Pierietca: dla 
rosyjskiej badaczki angażowanie przez teatr tradycyjnej pobożności Rusinów (oraz 
apelowanie do fundamentalnego poziomu ruskiej świadomości) było racją przetrwa
nia tej nowej formy sztuki, dla wspomnianego badacza zaś „pobożność Melpome
ny” nie stanowiła - i tu autor nie odróżnia przypadku europejskiego od ruskiego 
- wystarczająco mocnej przesłanki dla przetrwania teatru (znamienne w tym wzglę
dzie sformułowanie „pomimo”). Zaznaczmy, iż tym, co naszym zdaniem osłabia 
argumentację autora, jest zignorowanie historyczno-kulturowej odmienności Rusi 
i umieszczenie jej - obok zachodniej Europy - w jednym ciągu argumentacyjnym.

Spytajmy wobec tego, gdzie autor odnajduje wspomnianą „rację przetrwania” 
teatru szkolnego. Odpowiedź jest jednoznaczna: w atrakcyjnych dla widza zabiegach 
inscenizacyjnych.

Очевидно - и мы должны предположить это - в самом построении и рас
положении действия, в приемах его сценического воплощения были такие 
элементы и такие средства и приемы, которые воздействовали и на испол
нителей, и на зрителей, намеренно или ненамеренно (...) подстегивали вни
мание зрителей, вызывая у них эстетические эмоции театрального порядка. 
(...) Средства воздействия на зрителя - они были незаменимы35”.

Teatralne chwyty zatem (wedle opozycyjnej wykładni Sofronowej konotowane 
przez ruską kulturę skrajnie pejoratywnie), zapewniające intensywność estetycznych 
doznań, stały się, zgodnie z powyższymi słowami, główną przynętą zarówno dla ów
czesnego359 wykonawcy, jak i dla widza.

— S9 ~
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Wydaje się, iż zarysowane stanowisko Pierietca, podkreślające, iż szczególnie 
atrakcyjnym dla ruskiego widza elementem był ogromny potencjał estetyczny szkol
nego teatru („эстетическая сторона школьного театра”360), ignoruje niezbywalną 
dla ruskiej kultury średniowiecznej podejrzliwość wobec tego, co zewnętrzne i zmy
słowe. Dość w tym kontekście przypomnieć, iż źródłosłów terminu „estetyka” (gr. 
aisthetikos - to, co zmysłowe) kieruje nas w stronę naoczności, obrazowości, sfery te 
zaś były przez średniowieczną kulturę ruską głęboko deprecjonowane.

B.H. Перетц, Театральные эффекты..., s. 64.
361 Л.А. ¿офронова, ор. cit., s. 155. Zaznaczmy, że pomijamy tu poruszony przez autorkę 

wątek obrzędu katolickiego. Czynimy tak w oparciu o konstatację Sofronowej, iż istotnym dla jej wy
wodu zagadnieniem jest, wspomniany wyżej, „obrzęd w ogóle”. Por. ibidem.

362 Por. E. Cassirer, Esej o człowieku: wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, War
szawa 1971, s. 157.

363 П.О. Морозов, op. cit., s. 95.

Podsumowując wykładnię zaproponowaną przez Sofronową, powiedzmy, iż te
atr, aby przetrwać, rnusiał wniknąć w żywioł rodzimy, co więcej, źródłowy dla ruskiej 
gleby. Źródłem kulturowego życia na Rusi, owym pierwotnym żywiołem była religia 
prawosławna, najpełniej wyrażająca się w przyrodzonej jej obrzędowości. Trzeba jed
nak zastrzec, że w omawianej koncepcji nie o konkretny obrzęd idzie, lecz o „obrzęd 
w ogóle”, a w istocie o domenę obrzędowości — o sferę sakralną. Zgodnie z niniejszą 
teorią teatr obrał jedyną właściwą drogę — wspierającą się na obrzędzie sferę sacrum', 
świadczą o tym następujące słowa: „Речь идет не о детальной, последовательной 
(...) ориентации театра (...) а о выборе ориентира, помещенного традициями 
в сакральное пространство культуры и не отстоящего от церкви”’61. Przylgnięcie 
do dziedziny obrzędu (do sfery religijnej) ochroniło teatr w srogim dla niego kultu
rowym klimacie, odmieniając jednocześnie jego pierwotne, jezuickie oblicze.

Próbując znaleźć właściwą dla omawianego zjawiska (bliskości teatru ruskie
go względem dziedziny obrzędu), kulturologiczną perspektywę, sięgnijmy do teorii 
kultury Ernsta Cassirera. Filozof postawił tezę, że tym, co odróżnia kulturę od sfery 
biologicznej — w sytuacji napływu sygnałów z zewnątrz — jest zdolność udzielenia 
odpowiedzi, nie zaś jedynie swoista dla każdego żywego organizmu dyspozycja do 
zdeterminowanej w swym kształcie reakcji na zewnętrzny impuls362. Zgodnie z takim 
ujęciem reakcją na teatralną działalność jezuitów na XVII-wiecznej Rusi byłoby ode
branie nadanej informacji w niezmienionej formie, natomiast przyjęcie jej z uwzględ
nieniem, by tak rzec, „warunków początkowych” (charakteru kultury) i, tym samym, 
istotne jej przeformułowanie, stanowi już odpowiedź. W świetle tej teorii ruski te
atr misteryjny jawi się nam świadomą odpowiedzią prawosławnej kultury na teatr 
jezuitów, nie zaś jedynie ogniwem w łańcuchu przyczynowo-skutkowym. Innymi 
słowy, jezuicki impuls, mimo iż fundamentalnie zaważył na losach kultury staroru- 
skiej, nie zdeterminował jej do końca. Świadczy o tym między innymi brak rygory
stycznych ograniczeń nakładanych na wychowanków Akademii Kijowskiej w kwestii 
repertuaru czy formy scenicznej363. Ów brak jakiegokolwiek przymusu oznacza, że 
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przyjęcie tylko niektórych elementów jezuickiej praktyki teatralnej stanowiło świa
domy wybór ruskich twórców.

Mając w pamięci powyższe ustalenia, skierujmy uwagę na źródłosłów terminu 
misterium, który brzmi następująco: ministerium (łac. nabożeństwo, służba). Kieru
jąc się etymologią, sformułujmy w tym miejscu następującą konstatację: teatr szkol
ny mógł na Rusi przetrwać tylko w postaci misterium, ta bowiem teatralna forma 
okazała się najbliższa ówczesnej - z gruntu średniowiecznej - kulturze ruskiej. Inny
mi słowy: teatralne misterium okazało się organicznie spójne z obrzędowo-liturgi- 
czym pierwiastkiem staroruskiej gleby - z jej, zogniskowaną w liturgii, religijnością. 
Ta ostatnia, co trzeba wyeksponować, posiadała niezbywalny rys apofatyczny („Nie
skończony jest Bóg i niepojęty, i tylko to jedno można w Nim pojąć: nieskończoność 
i niepojętość”364), wyraźnie wyartykułowany na poziomie teologicznym365, w sferze 
ludowej religijności zaś przejawiający się podejrzliwością wobec sfery obrazowości.

M Te słowa Jana Damasceńskiego przywołuje Władimir Łosski. Por. W. Łosski, Teologia mi
styczna Kościoła Wschodniego, tłum. M. Szczaniecka, Warszawa 1989, s. 32.

365 Dodajmy, że prawosławna teologia, nade wszystko zaś ojcowie kapadoccy bronią apofaty- 
zmu jako wyznacznika autentyczności teologii. Por. ibidem, s. 2.

Jakkolwiek zatem - by raz jeszcze podjąć kwestię różnic i podobieństwa oma
wianych teatrów — trzeba stwierdzić, iż misterium w ruskim teatrze stanowiło formę 
zapożyczoną i realizowaną na poziomie formalnym w sposób odtwórczy (utrzymana 
zatem pozostaje teza o podobieństwie), to nie ulega wątpliwości, iż przewadze spek
takli misteryjnych nie sposób przypisywać jedynie ilościowego znaczenia; misteryjny 
charakter ruskiego teatru korespondował bowiem z generalnym „ciążeniem” kultury 
staroruskiej, która nie byłaby zdolna innemu typowi teatru sprzyjać. Słuszność tej 
konstatacji zdaje się potwierdzać fakt powolnego zaniku zapotrzebowania na mi
sterium w moskiewskim teatrze pierwszej połowy XVIII wieku, kiedy to średnio
wieczny światopogląd, skutecznie wypierany przez politykę Piotra I, przestał określać 
rosyjską kulturę. Procesowi temu towarzyszyło coraz wyraźniejsze otwarcie na czystą, 
nieusprawiedliwioną religijnym przekazem, teatralność.

Dla podsumowania podkreślmy, iż fakt uprzywilejowania przez ruski teatr 
szkolny formy misteryjnej świadczy o diametralnie różnym charakterze kultury, 
w której się zrodził. Kultura ta nadała oryginalny rys całemu teatrowi i żywo w nim 
obecnemu misterium.

7.2. Ruskie misterium - historyczna pamięć gatunku

Tyozważania o misterium w prawosławnej kulturze w sposób nieuchronny odnoszą 
się do dziejów teatru zachodnioeuropejskiego, w nim bowiem powstała wzorcowa 
(jeśli pominąć misteria starożytne, które uważa się jednakowoż za postać kultu, nie 
zaś teatru) forma teatralnego misterium. Misterium średniowieczne powstało w ło
nie liturgii, lecz - angażując coraz to nowe zabiegi teatralne, a więc pozwalając na 
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niekontrolowany rozrost pierwiastka teatralnego — koniec końców opuściło kościel
ne mury i około XIV stulecia znalazło się na otwartej przestrzeni europejskich miast 
- najpierw przy fasadach kościołów i na pobliskich placach, później na miejskich 
rynkach i placach targowych.

Przypomnijmy, że konstrukcja sceny misteryjnej była dwupoziomowa (nie
słuszność tezy o obecności w niej trzech poziomów podkreśla wielu autorów): na 
górze znajdowało się niebo wraz z rajem, na dole zaś rozgrywały się zdarzenia ziem
skie oraz - na tym samym poziomie - znajdowało się wejście do piekła. Co ważne, 
w teatralnych misteriach wykorzystywano ruchome sceny - mansjony - tworzące tak 
zwaną scenę symultaniczną, której znamieniem było — by raz jeszcze użyć udatnego 
sformułowania Ziomka - „jednoczesne «dzianie się» i «niedzianie»”366. Przedstawie
nie biblijnej historii na scenie symultanicznej (w przestrzennej lub reliefowej postaci) 
stało się paradygmatycznym kształtem misterium w teatrze; pominięcie jej uniemoż
liwia jakąkolwiek, choćby bardzo pobieżną, rekonstrukcję dziejów teatru religijnego.

,w’ J. Ziomek, Gatunki i odmiany..., s. 149.
Jf’ В. Адрианова-Перетц, op. cit., s. 25.

Ibidem.

Na gruncie ruskim spotykamy niemal dokładne odzwierciedlenie sceny śred
niowiecznej. Ukraińskie i rosyjskie akademie duchowne dysponowały dwupoziomo
wą sceną, w obrębie której - na podwyższeniu - znajdowało się niebo, na niższym 
zaś poziomie właściwa część sceny odpowiadająca rzeczywistości ziemskiej; w tej też 
(ziemskiej) części umieszczano paszczę węża (nierzadko otwierającą się i zamykającą, 
z wydobywającym się z niej dymem), symbolizującą piekło. Co istotne, piekło nie 
znajdowało się, wbrew koncepcjom o scenie trzypoziomowej, niżej od ziemi: „Нет 
никаких данных утверждать, что ад помещался ниже сцены (...). Вероятно, ад 
занимал часть сцены, противоположную той, где находился рай”367. Na tle jed
nak wielu podobieństw trzeba odnotować wyraźną odmienność: podczas gdy na za
chodnioeuropejskiej scenie misteryjnej zarówno niebo, jak i raj umieszczano razem 
(„рай и небо слиты в одной декорации”368), na gruncie ruskim te dwa miejsca były 
wyraźnie rozdzielone — niebo znajdowało się na podwyższeniu, raj natomiast na tym 
samym poziomie, co ziemia, tylko po lewej stronie.

Pełniejszy ogląd ruskiej sceny wymaga dalszych informacji. Niebo połączone 
było ze sceną schodami, po których schodzili na ziemię aniołowie lub cnoty nie
biańskie, by włączyć się w bieg ziemskich wydarzeń. Po tychże schodach wnoszono 
do niebios dusze ludzi pobożnych i świątobliwych; tu też odbywał się nad nimi sąd.

W umieszczonym poniżej nieba raju rozgrywały się — charakterystyczne dla mi
steriów paschalnych, zarówno w średniowiecznym, jak i jezuickim wydaniu — począt
kowe sceny dramatów: stworzenie Adama i Ewy, szatańskie kuszenie, upadek pierw
szych rodziców, wygnanie z raju. Misteria średniowieczne nie przestrzegały zasady 
jedności czasu, miejsca i akcji, obejmując wiernie odtwarzaną biblijną historię - od 
stworzenia człowieka do śmierci Chrystusa na krzyżu i zmartwychwstania. Podąża
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jąca za poetykami antycznymi scena jezuicka wykazywała większą dbałość o zacho
wanie wspomnianej zasady jedności; jezuici, budując rozległe alegoryczne obrazy, 
niejednokrotnie odchodzili od stanowiącego pierwotny impuls alegorii przekazu 
biblijnego. Raj na ruskiej scenie natomiast mieścił w sobie sceny typowe zarówno 
dla maniery jezuickiej (Miłość Boża wprowadzała na tron ludzką naturę - Царство 
Натуры людской), jak i średniowiecznej (kuszenie, grzech pierworodny, wygnanie 
z raju). Dodajmy, że raj w praktyce ruskich twórców odwzorowywał biblijny opis 
tego miejsca jako wiecznie zielonego ogrodu, w którego centrum stało drzewo po
znania; do tego miejsca schodzili czasami mieszkańcy nieba.

Piekło, znajdujące się z boku sceny, najczęściej miało postać paszczy, z któ
rej wydobywał się płomień oraz jęki grzeszników. Czasami po prawej stronie sceny 
umieszczano ciemnicę oddzieloną od sceny drzwiami; była ona wyobrażeniem — nie
istniejącego wedle prawosławnej teologii - czyśćca’69.

3M Por. ibidem, s. 24-25.
3,0 Ibidem, s. 76.
371 Ibidem, s. 77.
372 Ibidem, s. 78.

Teatr na Rusi nie wzbraniał się przed obfitym stosowaniem efektów scenicz
nych — zarówno obrazowych, jak i dźwiękowych. Sceny alegoryczne stawiały wysokie 
wymagania związane z dekoracją, oprawą dźwiękową oraz rozwiązaniami technicz
nymi. Wywoływano efekty burzy i gromów, wzniecano sztuczny ogień („пламень 
огненный исходить”’70), latano w powietrzu („полеты по воздуху”* 371). Z pomocą 
doświadczonego operatora teatralnych maszyn bohaterowie (czy też personifikacje 
cnót) spadali w przepaść lub wznosili się do nieba („Вера и Надежда возносятся на 
небо”372). Zstępujący do piekieł Chrystus sprawiał, że kruszały bałwany, a wszech
ogarniające światło rozchodziło się od osoby Zbawiciela. Szczególne upodobanie 
znajdowano w scenach masowych, gwarantujących wspaniały, emocjonujący widza 
efekt (na przykład w obrazie pokłonu składanego złotemu cielcowi — O Nabucho- 
donozorze, złotym cielcu i trzech młodzieńcach w piecu nie spalonych Symeona Potoc
kiego). Ponadto odgrywano sceny nieme, postrzegane jako najwyższy stopień arty
stycznego wyrafinowania. Dla zobrazowania zaś stanów niepełnej świadomości, na 
przykład marzeń sennych, odwoływano się do metody per umbras, która polegała 
na prezentowaniu umieszczonych za płachtą materiału postaci w formie cieni. Dużą 
wagę przywiązywano do kostiumów, od adekwatności których zależało bezbłędne 
rozpoznanie postaci alegorycznych.

Wspomnijmy ponadto o wykorzystywanych w ruskim teatrze zabiegach, dzięki 
którym na scenie pojawiali się zarówno bogowie (dotyczyło to tylko bóstw pogań
skich, bowiem chrześcijański Bóg, jak powiedzieliśmy, nie mógł być oglądany), jak 
i diabeł, a także śmierć. Jednym z takich zabiegów był antyczny zwyczaj rozplątywa
nia zawiłej intrygi przy pomocy niespodziewanie pojawiającego się bóstwa - deus 
ex machina-, spełniał on funkcję służebną wobec wymogu natychmiastowego zwro
tu akcji oraz serwował widzom mocne wrażenia wizualne i emocjonalne. Ponadto 
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w na poły strasznej, na poły żartobliwej atmosferze wprowadzano na teatralne deski 
również diabła - posiadającego rysy wesołego oszusta i szalbierza. Postać ta, jako 
że wyzwalała o wiele silniejsze emocje niż niezliczeni bogowie, cieszyła się większą 
popularnością wśród reżyserów i odbiorców („Действенная сила этого персонажа 
пережила всех богов”373). Wespół z diabłem niejednokrotnie zjawiała się śmierć, za
zwyczaj na jasnym koniu i z kosą w ręku3 4.

373 В.Н. Перетц, Театральные эффекты..., s. 87.
374 Por. ibidem, s. 86.
3 5 Znosko-Borowski piszę: „Скудные зачатки театрального искусства в старой России (...) 

они явились причиной желания московских царей завести у себя театр. Эта причина была в том 
новом пути сближения с Западной Европой, на которой ступила в XVII в. Москва, насаждавшая 
на Руси западные порядки, западную культуру. Как часть последней, появился у нас театр ”. Рог. 
А. Зноско-Боровский, ор. cit., s. 9.

Jeśli podstawową motywacją misteriów średniowiecznych było zobrazowanie 
opisanych w Biblii historii przy pomocy środków scenicznych, to teatralna praktyka 
jezuicka zdecydowanie przekraczała ów pierwotny wzorzec: od wiernej rekonstrukcji 
biblijnych wydarzeń w toku rozwoju kierowała się ku większej, wspierającej się je
dynie na autorytecie dramaturga czy reżysera, swobodzie. Wprowadzając różnorakie, 
spójne jedynie z reżyserskim zamysłem, konfiguracje wydarzeń, lansowała określoną, 
narzuconą przez twórcę narrację, obficie wykorzystującą figury alegoryczne (obec
ność zaś tych ostatnich, jak odnotowaliśmy wyżej, swoista jest dla moralitetu). Inny
mi słowy, podczas gdy średniowiecze koncentrowało się na przekazie historycznym, 
przekaz misteriów szkolnych mógł być arbitralnym przekazem autora, który niejed
nokrotnie był niezgodny z literą Biblii (stąd określenie misteriów jako „wariacji na 
tematy biblijne”).

Nie ulega wątpliwości, że najsilniejszy wpływ na teatr ruski wywarła pełna prze
pychu jezuicka praktyka sceniczna. Bogactwo jezuickich przedstawień, angażujących 
wyszukane zabiegi teatralne (głównie obrazy alegoryczne wymagające specjalnych 
środków scenicznych), zagościło również na ruskich scenach. Stało się tak za sprawą 
ścisłego genetycznego związku między teatrem jezuitów a XVII-wiecznym teatrem 
ukraińskim; to dzięki ekspansywnej działalności zakonu — jak twierdzi część bada
czy375 - pojawiła się na Rusi sztuka teatralna. Jednakowoż, w obliczu tak jedno
znacznego obrazu, opartego na niepowątpiewalnej historycznej zależności ruskiego 
misterium od wzorca jezuickiego, należy przywołać wypowiedź Riezanowa, zwraca
jącego uwagę na fakty, w perspektywie których nakreślony powyżej obraz traci na 
swej jednoznaczności. Badacz, tropiąc — paralelną wobec jezuickich wpływów — śre
dniowieczną inspirację ruskiego teatru, piszę tak:

Через польское посредство на Руси сделались известны и театр мистерий 
и театр иезуитов; в русских рождественских и пасхальных действах, куль
тивировавшихся питомцами наших старых духовных школ, главнейшим 
образом киевской духовной академии, мы наблюдаем своеобразное соче-
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тание, слияние названных двух течений драмы, и лишь изредка возникали 
пьесы более, так сказать, чистого стиля376.

376 В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 256.
377 О.Ю. Клековк1н, ор. cit., s. 152.
37Я „У нас нет материала, который дал бы возможность шаг за шагом проследить эволю

цию южно-русской школьной драмы". Рог. В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 54.
3,4 В.И. Резанов, Древнерусские мистериальные „действа"...

Teza postawiona w przytoczonych słowach nie pozostawia wątpliwości: na 
kształt ruskiego misterium miał wpłynąć nie tylko jaskrawo w XVII-wiecznej kultu
rze ukraińskiej obecny pierwiastek jezuicki, ale również misteryjna tradycja średnio
wiecza, która dotarła na Ruś tą samą co Towarzystwo Jezusowe drogą — przez Polskę.

Powyższe twierdzenie ma niemałą dla niniejszych ustaleń wagę, sugeruje bo
wiem możliwość istnienia paralelnego wobec inspiracji jezuickich źródła ruskiego 
misterium. Zaznaczmy, iż jedynym odnalezionym tekstem, który przemawia za po
zytywną weryfikacją powyższej hipotezy, jest odkryty przez Iwana Franko dramat 
Слово о збуренН пекла, егда Христос, од мертвых всавши, пекло збурив''77. Zacho
wany we fragmentach dramat, oparty na wątku ewangelii apokryficznej, reprezentuje 
czysty typ średniowiecznego misterium i jest, wedle Franko, dowodem na obecność 
formy misteryjnej na Rusi przed XVII wiekiem. Jednakowoż, ponieważ przytoczone 
na początku rozdziału teorie z powodu uświadamianej niemożności prześledzenia 
ewolucji ruskiego misterium378 nie uwzględniają tej kwestii (ze względu na zbyt ską
pe dane) w ogólnej problematyzacji, odnotujmy jedynie ów fakt, skupiając się nie na 
historycznym rozwoju misteryjnej formy, lecz na jej genologicznej charakterystyce.

Mimo zatem iż impulsem zapoczątkowującym teatralną działalność na Rusi był 
teatr jezuicki, to — z powodu niemożności odtworzenia dokładnej historii gatunku 
- kwestię genezy ruskiego misterium należy oddalić, skupiając uwagę na problemie 
jego „genologicznego oblicza”. Najogólniej rzecz ujmując, należy stwierdzić, iż ru
skiego misterium nie wolno sprowadzać jedynie do formy epigońskiej wobec tradycji 
jezuitów. Jeśli tak, spytajmy, co — poza budową sceny — było domeną wpływu śred
niowiecza. Odpowiedź daje poniższy fragment:

В цикле киевских рождественских и пасхальных действ находим скрещение 
двух могучих потоков европейской драмы: театра мистерии и драмы школь
но-иезуитской; первый повлиял на содержание, вторая - на внешнюю от
делку, сценические эффекты379 *.

Widać więc, że cechą wspólną dla ruskich oraz średniowiecznych misteriów 
było konstruowanie akcji z wiernie odtwarzanych wydarzeń biblijnych. Wiemy jed
nak, że sposób prezentacji owych wydarzeń zdradzał jezuickie inspiracje, przybiera
jące postać rozbudowanej alegorii. Próbując pogodzić te dwa wątki, zauważmy, iż 
alegoria, choć wyraźnie w ruskim misterium obecna, służyła zobrazowaniu historii 
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biblijnych; znaczy to, że pierwiastek jezuicki podporządkowany został nadrzędnej 
w kulturze prawosławnej kategorii - słowu pojętemu jako Słowo Boże (Logos). Ob
jawieniem Słowa-Logosu była zaś litera Biblii. Jasne jest zatem — i tu wracamy do 
wykładni Sofronowej - że teatr, wtargnąwszy do kultury ruskiej z obcym jej sposo
bem przekazu (obrazowością), miał szansę przetrwać tylko w jeden sposób: podpo
rządkowując nowy sposób kulturowej wypowiedzi najwyższej dla Rusinów wartości 
- zapisanemu na kartach Biblii Słowu-Logosowi. Zasada Logosu - jak piszę rosyjski 
filozof - płynęła bowiem w, prawosławnym u źródeł, kulturowym krwiobiegu Rusi, 
potem zaś Rosji: „Rosja (...) przez swą religię dogłębnie i niezaprzeczalnie zaszczepiła 
sobie wschodnią zasadę Boskiego Logosu”380. Jeśli dodamy, iż Logos to „przedwiecz
ne imię Absolutu, Bóg niedocieczony w swej istocie, Bóg przewyższający wszelką 
myśl i określenie, (...) Bóg, którego niezgłębialność będzie rozpościerać się jako ta
jemnica [podkreśl. M.L.]” 381 382 383, zrozumiały stanie się podejrzliwy stosunek kultury 
prawosławnej względem całkowitej określoności, a więc i widzialności scenicznego 
obrazu, a także zachowawcze, wynikające z niedowierzania słowu retorycznemu, cią
żenie ku zamkniętej w świętym słowie Biblii Tajemnicy.

3"" W. Ern, Kilka słów o Logosie, filozofii rosyjskiej i duchu naukowym, [w:] Niemarksistowska 
filozofia rosyjska..., cl. II, s. 227. Warto przywołać konstatację organicznej obecności zasady Logosu 
w kulturze prawosławnej i jej nosicielu - ruskim narodzie: „Religia Słowa przepaja całe ciało narodu. 
Krew nasza ożywiana jest tajemnymi ziarnami (...) wielkich Ojców”. Por. ibidem, s. 226.

3"' Ibidem, s. 224.
382 Л.А. Софронова, op. cit., s. 107.
383 R. Łużny, „Psałterz rymowany” Symeona Połockiego a „Psałterz Dawidów" Jana Kochanow

skiego, „Slavia Orientalis”, Rocznik XV, 1966, nr 1, s. 18.

Если в православно-византийском круге слово оставалось неизменным, так 
как любые воздействия на него, приводящие к искажениям, могли потре
вожить его сакральную сущность, то в латинском круге слово становилось 
объектом для сложнейших грамматических, семантических, фонетических 
процедур. Ведь оно было словом риторическим3"2.

Wspomnijmy przy tej okazji o translacyjnej działalności wierszopisarskiej Sy- 
meona Połockiego, który - przekładając na język rosyjski Księgę Psalmów {Psałterz 
rymowany, Рифмотворная Псалтырь, 1680) oraz obficie czerpiąc z osiągnięć Jana 
Kochanowskiego {Psałterz Dawidów Kochanowskiego), w jednej kwestii oparł się 
pokusie absolutnego naśladownictwa wobec mistrza z Czarnolasu. Ryszard Łużny, 
przeprowadziwszy rzetelną analizę wspomnianej zależności, piszę:

Porównanie obu wersji [przekładu Połockiego z pracą Kochanowskiego - 
przyp. M.L.] mówi przede wszysrkim o tym, że Połocki trzyma się ściśle tekstu 
biblijnego i nie ośmiela się dokonywać jakichkolwiek zmian treściowych. Nie 
do pomyślenia są tu, tak charakterystyczne dla Kochanowskiego, obrazowe, 
poetyckie ujęcia psałterzowych myśli czy określeń3"3.
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Widać zatem, że nie tylko w dramaturgii i teatrze, lecz również w wierszopi- 
sarstwie — nadmieńmy, że Potocki był prekursorem literackiego stosunku do Biblii 
w tradycji ruskiej — pierwszorzędną dyrektywę stanowił „najdalej posunięty pietyzm 
dla Biblii”384.

384 Ibidem.
383 Л.А. Софронова, ор. cit., s. 109.
386 В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 339.
387 Рог. H.C. Тихонравов, ор. cit., s. 92.
388 Л.А. Софронова, ор. cit., s. 115.

Paradoksalnie zatem, teatralni twórcy, zgodnie z wyartykułowanym wyżej, 
ogólnokulturowym ciążeniem, aby ochronić swą Muzę, musieli ocfdać nowy, bazu
jący na „widzialności” (зрелищность) środek wyrazu w służbę temu, co niewidzial
ne. Ta generalna prawidłowość w praktyce przejawiała się wiernym odtwarzaniem 
biblijnego przekazu. Stąd niezbywalna dla ruskiego misterium cecha, różniąca je od 
wzorca jezuickiego, zbliżająca zaś do misterium średniowiecznego: wierność opisanej 
w Biblii świętej historii. Taka interpretacja wyjaśniałaby przyjęcie jezuickiej estetyki 
(rozumianej jako dobór środków artystycznych), odrzucenie zaś — skądinąd ją fun
dującego - stosunku do słowa; teatr ruski bowiem, z zewnątrz do jezuickiego podob
ny, pozostał mu „z ducha” obcy. Widać to najwyraźniej w niechęci do podstawowej 
praktyki jezuitów - eksploatacji retorycznej mocy słowa385. Zrozumiała w niniejszym 
kontekście staje się teza o wewnętrznej — ignorującej zewnętrzne podobieństwo — ob
cości obu teatrów:

Внутренняя энергия иезуитских обработок, сильно развивавших эмоци
ональную напряженность, стремившихся возможно сильнее возбудить 
религиозное чувство зрителей путем тенденциозного выражения в драме 
размышлений, горячих благочестиво-лирических излияний, разительных 
ситуаций и т. д., - осталась чуждою русским драматургам, авторам как рож
дественских, так и пасхальных пьес386.

Ciekawe więc, że alegoryczny obraz został w ruskim misterium wykorzystany 
zgodnie z antyobrazowym przekazem kultury staroruskiej, a rozmach alegorii miał 
utwierdzać widza w tradycyjnym, deprecjonującym obraz światopoglądzie. Słuszność 
tego interpretacyjnego tropu wydaje się potwierdzać zwyczaj takiej charakteryzacji 
aktorów, by odzwierciedlali oni wizerunek postaci znany z prawosławnej ikono
grafii387.

Innymi słowy, to, co w ramach staroruskiej perspektywy funkcjonowało jako 
profanum, wykorzystane zostało w służbie sacrum.

Театр, войдя в систему культуры, заняв место в сакральном ее кругу, не со
бирался противостоять этой оппозиции, но искал пути совмещения с ней. 
(...) При этом своей главной целью избрал представление внутреннего, т. е. 
мира души человека, а не событий внешней жизни388.
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O podjęciu (nie zaś o kwestionowaniu) fundamentalnej opozycji funkcjonu
jącej w ruskiej kulturze wydaje się świadczyć popularność motywu rozmowy duszy 
z ciałem, odsłaniająca dualistyczne wyobrażenie o człowieku’89.

31,9 Por. B.H. Перетц, К истории польского и русского народного театра. XV-XX, Санкт-Пе
тербург 1912, s. 34.

3911 Pozostałe ruskie dramaty paschalne, jakie odnotowuje Riezanow, to dramat paschalny bez 
tytułu oraz dramat pod tytułem Трагедо-комедия Сильвестра Ляскоронского. Por. В.И. Резанов, Из 
истории русской драмы..., s. 182.

7.3. Typy ruskich misteriów 

jA^misteryjnej scenie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej wystawiano zatem dra

maty wiernie opowiadające historie biblijne - szczególnie wydarzenia związane 
z Wielkanocą (пасхальная драма) oraz Bożym Narodzeniem (рождественская дра
ма) - w scenicznej szacie zdradzającej silne wpływy teatru jezuitów. Wspominali
śmy już, że w przeciwieństwie do teatru zachodniego, na scenie ukraińskiej i rosyj
skiej niechętnie wystawiano mirakle; jedynym szeroko rozpowszechnionym na Rusi 
przedstawieniem o tematyce hagiograficznej był żywot św. Aleksego.

Ustaliliśmy wyżej, iż główny typ ruskiego misterium łączył w sobie dwie potęż
ne tradycje europejskiego dramatu i teatru religijnego: misterium średniowiecznego 
oraz jezuickiego. Średniowieczne dziedzictwo wpłynęło na element surowo strzeżo
nego biblijnego przekazu, bliskość jezuickiego teatru natomiast na plastyczny wyraz 
owej literalnie podejmowanej treści.

Warto w tym miejscu wymienić główne typy ruskiego misterium. Były to: bez
pośrednie kopie polskich dramatów (na przykład Dialogus de passione Christi), poza 
tym zdominowane przez manierę jezuicką, a zatem zbliżone do moralitetu wariacje 
na tematy paschalne (anonimowy dramat Действие на страсти Христовы списан
ное, a także Властотворный образ Mitrofana Dowgalewskiego), ponadto czysty typ 
misterium średniowiecznego (Слово о збуреню пекла-, zachowany urywek pod tytu
łem Антипролог) oraz najpopularniejsze na ruskim gruncie sztuki będące splotem 
cech charakterystycznych dla misteriów średniowiecznych i jezuickich.

Najczęściej występujący i zarazem swoisty dla ruskiej kultury typ dramatu pas
chalnego reprezentują - by wymienić te najważniejsze - następujące teksty: Цар
ство Натури людской, прелестно разоренное, благодатно же Христа Царя славы, 
терновим вънцемъ увяденнаго, паки составленное (urywek), Свобода от въковъ 
вожделънная Натуръ людской, през неповинную смерть Милости Бож{я Натуръ 
дарствованная, Торжество Естества человъческаго, прежде снъдию завъщаннаго 
древа умореннаго, нынъ же смертию Христовою оживотвореннаго, Властотвор
ный образъ человъколюб1я Бoжiя Mitrofana Dowgalewskiego390. W obliczu wcześ
niejszych ustaleń o nadrzędnej i wzorcowej roli Akademii Kijowsko-Mohylańskiej dla 
ruskiego teatru szkolnego warto wyeksponować fakt, iż wymienione wyżej misteria * * 
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stanowiły podstawę repertuaru Akademii Kijowskiej. Repertuar natomiast Akademii 
Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej (jeśli posługiwać się zestawieniami Wsiewołodskie- 
go-Gierngrossa391 392) niemalże nie obejmował misteriów, uprzywilejowując moralitety 
(w tym dwie sztuki Symeona Połockiego) oraz dramaty historyczne (przede wszyst
kim utwór Владимир Teofana Prokopowicza).

391 Por. История русского драматического театра, s. 426.
392 Posługiwać się będziemy cym skrótowym tytułem; pełny tytuł, jak już nadmienialiśmy, 

brzmi: Царство Натуры людской прелестию разоренное, благодатию же Христа паки состав
ленное.

393 Рог. В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 189.
393 Porównanie to jest uzasadnione inspiracją, jaką czerpał autor sztuki z misteriów zachodnich. 

Por. ibidem, s. 189.
399 Ibidem, s. 190.
396 Ibidem.

Najstarszą zachowaną ruską sztuką cyklu paschalnego jest Царство Натуры 
людской’’42 wystawione w 1698 roku w Akademii Kijowskiej. Spektakl rozpoczynał 
się najprostszym z możliwych prologów, streszczającym wydarzenia przedstawione 
w sztuce. Stanowiąca fabułę warstwa historyczna, obejmująca kilka tysiącleci — od 
stworzenia człowieka do odkupieńczej śmierci Chrystusa — kopiowała wzorzec śred
niowieczny, mianowicie omawiany wyżej dramat Grebana La Passion Nostre Seigneur 

Jhesu Cristczy też, jak wykazuje Riezanow, misterium egerskie393. Gwoli zbudowania 
reprezentatywnego obrazu ruskiego misterium paschalnego prześledźmy poszczegól
ne sceny wspomnianego wyżej dramatu. Sztuka Царство Натуры людской rozpo
czyna się - bardziej rozbudowaną niż w misteriach zachodnioeuropejskich394 — sceną 
walki aniołów z diabłami oraz strąceniem Lucyfera do piekła, po którym wygłoszone 
zostaje proroctwo wywyższenia człowieczeństwa:

Сын Божи натуру людскую
На себе приймет и возвеличит
Бог на престоле райском
Посадит человека в величестве царском395.

Proroctwo to wzbudza niepohamowaną wściekłość Lucyfera, grożącego czło
wiekowi zesłaniem na niego cierpienia:

Человечну Натуру возму в сии руце,
А з царственной роскоши горкой предам муце396.

Lucyfer z wściekłością odmawia oddania pokłonu człowiekowi, który — wedle 
księcia ciemności - zasiadłby na niebiańskim tronie zamiast bardziej do tego prede
stynowanych aniołów (także tych upadłych). Przeciwnik Lucyfera, archanioł Michał, 
jest gotowy oddać cześć wywyższonemu człowiekowi, Lucyfer zaś widzi na miejscu 
człowieka siebie:
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Возийду на небо!
Возийду вышше облак, узрите вси се бо,
И престол позлащенний на горе висоце,
Верх звезд постановлю...W7.

Zauważmy, iż scena walki między archaniołem Michałem a Lucyferem naśla
dowała podobne obrazy misteriów średniowiecznych, dodając jednocześnie orygi
nalne wątki. Podczas gdy w misteriach średniowiecznych scena walki poprzedzała 
moment stworzenia człowieka przez samego Boga Ojca, na ruskim gruncie - którego 
osobliwością było unikanie wprowadzania Osób Boskich na scenę - o stworzeniu 
człowieka jedynie opowiadano; czyniła to postać alegoryczna, personifikacja Boga
- Wszechmogąca Siła („Всемогущая Сила”). Podczas wygłaszania przez tę ostatnią 
słów towarzyszących stworzeniu, Natura Ludzka (a więc znów postać alegoryczna), 
znajdując się w oddali, powtarzała Boskie słowa (realizując tym samym chwyt zwany 
echem). Następnie Wszechmogąca Siła wzywała ją do siebie, chwytała za rękę, po 
czym sadzała na umieszczonym w raju tronie. Pojawiające się następnie alegoryczne 
postacie - Niebo, Wola oraz Bogactwo — koronowały Naturę Ludzką, a wyzierająca 
z nieba Boska dłoń ją błogosławiła. Ciekawe, że funkcjonująca w średniowiecznych 
misteriach scena stworzenia Ewy nie miała na niwie ruskiej swego odpowiednika; 
Natura Ludzka uosabiała na omawianym gruncie obydwoje pierwszych rodziców.

Kolejnym momentem, który nosił na sobie znamię jezuickiej, przepełnionej ale
goriami maniery, była scena posłania przez Złość Lucyfera („Злость Люциферова”)
- nie zaś, jak w misteriach średniowiecznych, samego Lucyfera — Uroku („Прелесть”), 
personifikacji szatana, do raju. Następnie Natura Ludzka, poddana szatańskiemu 
kuszeniu, kosztowała zakazanego owocu. Dokładnie w tym momencie rozlegał się 
głos płynący z nieba: „Натуро человЪческа! (...) Почто завЪтъ преступилес?”398.

Ibidem, s. 191.
w" Ibidem, s. 197.
311 Por. ibidem, s. 199.

„Райское прение” - kłótnia w raju, scena wielokrotnie rozpoczynająca średnio
wieczne misteria, w dramacie Царство Натуры людской stanowiła konsekwencję 
popełnienia przez człowieka pierwszego grzechu. Gniew Boży — występując z oskar
żeniem Natury Ludzkiej - ciskał na ziemię grom, któremu towarzyszył efekt bły
skawicy (częsty w przedstawieniach jezuitów). Sąd nad Naturą Ludzką odbywał się 
w obecności Miłosierdzia (jako obrońcy), Prawdy (jako prokuratora) oraz Dekretu 
odczytującego nakaz wygnania Natury Ludzkiej z raju. Realizm tej sceny był konse
kwencją naśladownictwa misteriów średniowiecznych399.

Następnie akcja sztuki Царство Натуры людской przenosiła widza do piekła, 
gdzie Wulkan kuł łańcuchy dla Natury Ludzkiej, po czym Niewola nakładała je na 
tę ostatnią i odprowadzała do — stanowiącej odrębną dekorację - ciemnicy, praw
dopodobnie odpowiednika czyśćca. Owa wykorzystująca wątek mitologiczny sce
na w sposób szczególny zwraca naszą uwagę, uderza w niej bowiem podobieństwo 
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względem symboliki ludzkiego zniewolenia stosowanej ponad dwa wieki później 
przez Wiaczesława Iwanowa.

Warto zaznaczyć, że w misteriach średniowiecznych Adam i Ewa, wygnani 
z raju, pogrążali się w głębokim smutku. W omawianym misterium zaś alegorycz
na figura — Płacz Natury Ludzkiej („Плачь Натуры Людской”) — wyśpiewuje pieśń 
bolesną, przeplataną strofami wykonywanymi przez chór, po czym pojawia się Boża 
Łaska, przynosząc ukojenie ludzkiemu bólowi.

Odpowiednikiem obecnej w misteriach średniowiecznych sceny piekielnego 
tryumfu na wieść o upadku człowieka jest scena, w której piekielna Złość („Злость”) 
dziękuje Urokowi („Прелесть”) za to, że sprowadził Naturę Ludzką na złą drogę. 
Monolog Złości przepleciony został mitologicznymi wątkami (przywołującymi po
stacie Orfeusza, Syzyfa, Tantala), manifestującymi biegłość autora w zakresie znajo
mości literatury klasycznej. Antyczne nawiązania przynależały, jak ustaliliśmy wyżej, 
do instrumentarium teatralnych środków wykorzystywanych przez członków Towa
rzystwa Jezusowego.

By kontynuować rekonstrukcję akcji dramatu, powiedzmy, iż po zakończeniu 
pieśni solowych i chóralnych odzywała się Rozpacz („Отчаяние”), wyśpiewując nie
możność przebaczenia ludzkich win, jak i wyswobodzenia Natury Ludzkiej z niewoli. 
Zaraz potem jednak przemawiały Miłość, Wiara oraz Nadzieja, dodając zamkniętej 
w ciemnicy Naturze Ludzkiej otuchy: „Внийдешь до райской отчизни’400. Na te 
słowa Złość Lucyfera reagowała wściekłością, rozpoczynając kolejną scenę — walkę sił 
piekielnych z Boskimi. Starcie dotyczyło ludzkich losów. Największym zagrożeniem 
dla Natury Ludzkiej było wtrącenie jej (w postaci występujących w sztuce Żydów) do 
niewoli egipskiej. Od tego momentu akcja dramatu — przedstawiająca teraz wydarze
nia starotestamentowe - przenosiła się do Egiptu.

We śnie faraon spotykał Fortunę, która obiecywała oddać mu w niewolę naród 
żydowski. Tak też się działo: Niewola oddawała Żydów we władanie Egipcjan. Autor 
odmalowywał zatem w dramacie starotestamentowy wątek niewoli egipskiej. Dodaj
my, że wątki Księgi Wyjścia znajdowały sceniczne odzwierciedlenie w obrazie obja
wienia się Boga Mojżeszowi w krzaku gorejącym. Następnie Mojżesz wraz z Aaronem 
wyciągali ręce ku niebu, sprawiając tym samym, że na nieboskłonie pojawiały się bły
skawice, grzmoty i węże. Takim sposobem Żydzi zostawali wyswobodzeni z niewoli 
egipskiej mocą samego Boga. Słynny Exodus - bezpieczne przejście Żydów przez 
Morze Czerwone oraz zatopienie ścigających ich Egipcjan — przyjmował najbardziej 
wyrafinowaną scenicznie formę, którą stanowiła scena niema. Prawdopodobnie ki
jowska inscenizacja Exodusu uciekała się do wspominanej wyżej metody per umbras.

Reakcją Lucyferowej Złości na ucieczkę Żydów z Egiptu, a więc wyswobodze
nie Natury Ludzkiej z niewoli, była jej niepohamowana wściekłość i ustanowienie 
władztwa śmierci nad Naturą Ludzką. Śmierć, siedząc na tronie, otoczona przez naj
cięższe grzechy, wygłaszała monolog o swej wszechświatowej mocy, a towarzyszące

4l)<) Ibidem, s. 202.
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jej postacie alegoryczne potwierdzały jej panowanie. Ostatnią kwestię omawianego 
dramatu, który zachował się jedynie w urywku, stanowiły słowa Pychy:

Пануй, царице, на век! Моя ти ест сила:
Смиряй члонечу Натуру дозела4"1.

Ibidem, s. 203.
4112 Por. ibidem, s. 203-204.
w Ibidem's. 204.
,'"‘l Por. ibidem, s. 241.

Jako należące do tego samego typu należy wymienić: Торжество Естества Человеческого 
oraz Трагедо-комедия, изданная в Академии Киевской честним иеромонахом Сильвестром Ляско- 
ронским, учителем школи постики, 1729 года. Рог. История русского драматического театра, 
s. 426.
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Choć nie sposób wysuwać w tym względzie (z uwagi na zachowanie jedynie 
fragmentu) kategorycznych sądów, można, za Riezanowem402, przypuszczać, iż dra
mat, realizujący schemat średniowieczny (podstawą dla takiego sądu jest wielka cza
sowa i przestrzenna rozpiętość), w zaginionej swej części omawiał wątki nowotesta- 
mentowe, kulminujące w krzyżowej śmierci Chrystusa.

Dramat wymagał dla swej inscenizacji tradycyjnej sceny misteryjnej, wyróż
niającej niebo, raj, część ziemską oraz piekło wraz z ciemnicą (interpretowaną jako 
czyściec). Pamiętając o wychwyconym przez rosyjskiego badacza „ciężarze gatunko
wym” ruskich misteriów, charakteryzującym się współwystępowaniem w nich rysów 
średniowiecznych (ścisłe podążanie za literą Biblii) jak i jezuickich (alegoryczna sza
ta), należy zatrzymać się przy kwestii ilościowej przewagi jednej z wyodrębnionych 
tradycji. Odniósłszy wrażenie, iż postacie alegoryczne determinują wymowę przed
stawienia, a ignorują literalny przekaz biblijny, oddajmy głos badaczowi najbardziej 
na polu wyodrębniania obecnych w ruskich misteriach pierwiastków zasłużonemu. 
Riezanow, porównawszy omawiany dramat z paralelnym treściowo dramatem jezu
ickim, jednoznacznie stwierdza:

„Царство Натуры Людской” в своей концепции в гораздо большей степени 
и в более существенном отражает на себе реминисценции мистерий, чем 
влияние иезуитской драмы чистого стиля, сказывающееся в нашей пъесе 
главным образом со стороны внешней обработки материала4"’.

Omówiony powyżej dramat traktujemy jako wzorzec dla pozostałych sztuk pas
chalnych na ruskim gruncie. Krok ten uzasadniamy faktem powielania przez sztuki 
późniejsze wątków i ujęć występujących we wcześniej powstałych dramatach404. Trze
ba, rzecz jasna, założyć ilościowe oraz treściowe różnice, lecz w generalnej perspek
tywie Царство Натуры людской może, naszym zdaniem, pełnić funkcję dramatu 
reprezentatywnego dla najpopularniejszego typu ruskich misteriów405.
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Pozostałe, obecne w kijowskim repertuarze tytuły stanowią, jak ustaliliśmy wy
żej, wierne kopie misteriów polskich lub też są utworami o na wskroś jezuickim ob
liczu. Obojętnie jednak, czy dramat jest kalką tekstu polskiego, czy naśladuje wzor
ce jezuickie, czy wreszcie reprezentuje właściwy ruskiej niwie typ mieszany, trzeba 
stwierdzić, iż podstawowe, możliwe do wyróżnienia składowe wszystkich wymienio
nych przypadków pozostają niezmienne: są to elementy średniowieczne lub jezuickie, 
zastosowane tylko w różnych ilościowych proporcjach.

Odnotujmy, że jedynym wyróżniającym się misterium ruskim (zachowanym 
w niewielkich fragmentach) jest wspominane już, odkryte przez Iwana Franko, Слово 
о збуреню пекла, егда Христос от мертвых вставши пекло збурил. Fundamentalną 
różnicą względem powyżej odnotowanych rodzajów ruskiego misterium, jaka narzu
ca się w porównawczej perspektywie, jest fakt, iż tu występuje sam Chrystus, nie zaś 
alegoria („Miłość Boża” czy też „Miłosierdzie”). Znawcy tematu skłonni są dostrzegać 
w fakcie obecności wśród postaci dramatu samego Chrystusa cechę dystynktywną 
i na jej podstawie wyróżniać odrębny typ ruskiego misterium — czyste odwzorowanie 
misteryjnego gatunku średniowiecznego406. Warto wymienić główne wątki jedynego 
- zachowanego, jak wspomnieliśmy, we fragmentach - literackiego zabytku tego typu 
na ziemiach ruskich. Слово rozpoczyna się rozmową Lucyfera i Piekła o Chrystusie. 
Podczas gdy Lucyfer domaga się, by jego wysłannicy pojmali i przywiedli do piekła 
duszę męczonego przez Żydów Chrystusa, Piekło - objęte strachem — wzbrania się 
przed takim obrotem spraw, każąc wzmocnić i zaryglować wszystkie swoje wejścia. 
W dramacie pojawia się również Jan Chrzciciel, który przepowiada rychłe przyby
cie „Boga i człowieka” - wyswobodziciela niewinnych z piekielnych czeluści. Zaraz 
potem jednak wysłannicy donoszą, że Żydzi pojmali i ukrzyżowali Jezusa, lecz on — 
z pomocą Bożej siły - zmartwychwstał i zmierza do piekieł po niesłusznie przetrzy
mywanych tam więźniów. Wreszcie nadchodzi Chrystus, a Piekło zwraca się do niego 
w przestrachu: „Що ти ломишь мои врата безпечне?”407 Następnie, wedle Franko, 
odmiennie niż według Riezanowa408 *, opadała zasłona, poza którą odbywało się zbu
rzenie piekła przez Chrystusa, wyprowadzenie sprawiedliwych oraz zakucie Lucyfera 
w łańcuchy. Całkowicie opróżnione i zrujnowane piekło żali się:

41.6 Рог. В.И. Резанов, Из истории русской драмы..., s. 233.
41.7 Ibidem, s. 232.
408 Rieznanow uważa, że Franko odkrył niepełną wersję misterium. Por. ibidem, s. 232.
4119 Ibidem, s. 232.

Вечнии палаци мои попсовая,
И все мое пекло сплюндровал,
И нас (т. е. Люцифера и Ада) под ноги свои брал и потоптал,
И слуги мои милии всягди порозганял,
Адама и Еву и всех святих с собою забрал4119.
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Podkreślmy w powyższym kontekście, iż Слово, w odróżnieniu od opisanego 
powyżej dramatu Царство Натуры людской, nie jest dla kultury ruskiej reprezenta
tywne. Jak odnotowaliśmy, wprowadzanie Osób Boskich na scenę, a zatem przyoble
kanie biblijnego słowa w adekwatny, nic nieskrywający obraz, nie było zachowaniem 
dla staroruskiego światopoglądu typowym, lecz kopią średniowiecznych misteriów 
zachodnich.

7.4. Intermedia

War,o w tym miejscu podkreślić nader istotną dla niniejszych refleksji kwestię. 

Powiedzieliśmy wyżej, że teatralne misteria (i pochodny wobec nich dramat religij
ny) całej średniowiecznej Europy zachodniej cechowała daleko idąca jednorodność; 
historycy potwierdzają podobne rozwiązania oraz te same scenariusze „od Sycylii 
po Skandynawię i od wybrzeży Atlantyku po Wisłę”410. Ów jeden wzorzec drama
tu - najpierw liturgicznego, potem misteryjnego — dotarł na Ruś na przełomie XVI 
i XVII stulecia (w Polsce pojawił się w drugiej połowie XVI wieku) w sztywnej, do
brze już ugruntowanej postaci, pielęgnowanej i rozpowszechnianej przez szkoły je
zuickie. Dość w tym kontekście nadmienić, iż w XVIII-wiecznej Polsce (w której 
teatr szkolny zyskał ponadprzeciętną popularność) przywiązanie do chwytów drama
tu szkolnego było na tyle silne, że obecna w Rzeczpospolitej fascynacja twórczością 
Moliera oraz powstała z owej fascynacji dramaturgia nosiły na sobie piętno dramatu 
i teatru szkolnego, powodując rozdwojenie i, ostatecznie, zniekształcenie Molierow
skiej formy411. Jeśli zatem przyjąć tezę o ignorującej kulturowe otoczenie stałości 
szkolnego dramatu i teatru, trzeba wyprowadzić stąd wniosek, że największe nowa
torstwo w dziedzinie treści czy formy oraz wszelka naturalna żywotność rodzącego się 
dopiero, ale od razu funkcjonującego w społeczeństwie (do szkół schodzili się ludzie 
daleko wykraczający poza wiek studencki), gatunku musiały znaleźć, inne niż poważ
ne akty sztuki misteryjnej, sprzyjające środowisko, innego, by tak rzec, „nosiciela”. 
Autorzy odmawiający oryginalności misterium ruskiemu412 * podążają następującym 
tropem: jeśli propagowana przez jezuickie szkoły forma dramatyczno-teatralna była 
niemalże bez zmian odtwarzana, trudno mówić o kulturowej energii, o prawdziwym 
kulturotwórczym jej znaczeniu w prawosławnym środowisku, choć podkreśla się jed
nak kunszt rodzimych twórców, dzięki swemu talentowi ubogacających zachodnie 
dziedzictwo teatru szkolnego.

4111 M. Berthold, op. cit., s. 192.
411 Por. P. Lewin, Intermedia wschodniosłowiańskie XVI-XVII wieku, Wroclaw-Warszawa-Kra

ków 1967, s. 9.
412 Znosko-Borowski, pisząc o Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i pierwszych przedstawie

niach szkolnych, podaję: „И тут было мало оригинального, и Киевская Академия заимствовала 
с Запада, у иезуитов, у поляков этот прием духовного образования и воспитания во славу своего 
родного города, Киева, «вторых Афин»”. Рог. А. Зноско-Боровский, ор. cit., s. 9. Do teorii mó
wiącej o odtwórczości ruskiego teatru odnosi się też Antonowicz; por. Д. Антонович, op. cit., s. 11.
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Wedle wspomnianego kręgu badaczy owym „nosicielem” narodowej, wyra
stającej ponad jezuicki wzorzec oryginalności są intermedia - „wesołe międzyakty 
o treściach obyczajowych”413. To w nich część znawców tematu, niezależnie od do
cenienia czy też deprecjacji ich artystycznego poziomu, dostrzega „kulturotwórczy 
puls” ówczesnej, otwierającej się na teatr kultury ruskiej. Przede wszystkim na uwagę 
zasługuje bliskość intermediów wobec lokalnej rzeczywistości, wob*ec codziennego 
życia oglądającej przedstawienia publiczności. Owa bliskość — którą z pewnością nie 
mogły się poszczycić scholastyczno-abstrakcyjne akty sztuk misteryjnych, wynoszące 
uniwersalne treści biblijne ponad lokalne różnice — zadecydowała o daleko bardziej 
przychylnym przyjęciu przez ruską społeczność komiczno-obyczajowych scenek niż 
alegorycznych scen o tematyce stricte religijnej. Paulina Lewin tak podsumowuje tę 
kwestię:

4IJ Por. P. Lewin, op. cit., s. 10.
4,4 Ibidem, s. 5.
415 Por. ibidem, s. 5.
416 Д. Антонович, op. cit., s. 7-8. Informację tę - o chronologicznym pierwszeństwie dwu 

intermediów wystawionych w 1619 roku - potwierdza Morozow. Por. П.О. Морозов, op. cit., s. 63.
417 Д. Антонович, op. cit., s. 7 i 11.

Badacze nie podawali i nie podają w wątpliwość, że pojęcie gatunku [inter
medium - przyp. M.L.] zawędrowało na Białoruś, na Ukrainę i do Rosji za 
pośrednictwem szkół z Polski, jednak zgodnie podkreślają uchwytne już na 
pierwszy rzut oka różnice między recepcją poważnego dramatu szkolnego a re
cepcją intermedium. To ostatnie, chociaż jako gatunek przyszło z Polski, na 
każdym terenie — białoruskim, ukraińskim i rosyjskim - ujawnia cechy lokal
ne, lokalną odrębność41,1.

Odrębność ta świadczy o twórczym charakterze zjawiska, o dostosowywaniu go 
w toku recepcji do odmiennych, lokalnych warunków.

Ustalenia dotyczące początków rosyjskiego teatru (który zrodził się w kulturze 
małoruskiej) stanowią konsekwencję powyższych rozstrzygnięć. Za pierwociny te
atru zarówno ukraińskiego, jak i białoruskiego* 415 badacze uznają twórczość interme
dialną. I tak, zarzewiem - by wziąć pod uwagę tylko ów bardziej znaczący, bo kultu
rotwórczy dla terenów wielkoruskich grunt - teatru ukraińskiego są dwa intermedia 
wystawione jako przerywniki dla wysokich scen misteryjnego dramatu polskiego 
Tragedia albo wizerunek śmierci przeświętego Jana Chrzciciela, prześlanca Bożego „od- 
prawowanego w Kamionce na jarmark przypadający na dzień tegoż Jana Świętego 
Chrzciciela roku pańskiego 1619”416; to w nich przejawia się literacko-dramatyczna 
narodowa żywotność i nieodłączne od niej językowe oraz tematyczne nowatorstwo. 
Dlatego część autorów sądzi, że interludia prezentują wyższy poziom artystyczny niż 
misteria właściwe417.
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i. „Dusza Epoki”

L^ultura Srebrnego Wieku, wbrew tendencjom zsekularyzowanego, przenik
niętego indywidualizmem XIX stulecia, wyeksponowała duchowy i uniwersalny sens 
człowieczeństwa418. Rozpoczęty przez Włodzimierza Sołowjowa rosyjski renesans re
ligijny, kulminujący między innymi w twórczości symbolistów młodszych (zwanych 
religijnymi) oznaczał nie tyle społeczny powrót do religijnych praktyk (odrodzenie 
z przełomu XIX i XX wieku oznaczało częstokroć religijność pozacerkiewną419), lecz 
przede wszystkim wzrost świadomości religijnej i uczynienie jej światopoglądowym 
centrum. Religia rozumiana jako więź (łac. religare — powtórnie wiązać) była pierw
szym datum, wobec którego definiowali swą tożsamość wspomniani symboliści. Ich 
sztandarowe hasła: ab exterioribus ad interiora (od tego, co zewnętrzne, do tego, co 
wewnętrzne) oraz a realibus ad realiora (od tego, co rzeczywiste, do tego, co bardziej 
rzeczywiste)420 wyrażały przekonanie, że to, co zewnętrzne, jest mniej realne od sfery 
wewnętrznej. Sołowjow, wbrew zdroworozsądkowemu mniemaniu, podporządko
wywał poznanie empiryczne oraz racjonalne pierwszemu wobec nich doświadczeniu 
mistycznemu421. Tylko na kanwie takiego sposobu myślenia mógł pojawić się projekt 
teatru, afirmującego w człowieku i kulturze sferę dla poziomu intersubiektywnego 
(pojęciowego, zewnętrznego) niedostępną - sferę tajemnicy (łac. mysterion).

4I" „Стремление человечества выйти за диктуемые действительностью социально-истори
ческие и пространственно-временные рамки, с тем чтобы обрести универсальные формы духов
ной экзистенции”. Por. Е. Обатнина, ор. cit., s. 120.

419 О wybuchu pozacerkiewnej religijności oraz o renesansie religijnym jako postawie świado
mego zanegowania historycznego chrześcijaństwa por.: B.B. Зеньковский, История русской фило
софии, Париж 1950, s. 293-294.

4211 Olga Deschartes rak wyjaśnia zasadę a realibus ad realiora „откровение о вещах более вещ
ных, чем сами вещи”. Рог. О. Дешарт, Введение, [w:] В. Иванов, Собрание сочинений, т. I, ред. 
Д.В. Иванов, О. Дешарт, Брюссель 1971, s. 112.

421 Por. W. Sołowjow, Krytyka zasad abstrakcyjnych — przedmowa, [w:] Niemarksistowska filo
zofia rosyjska. .., cz. II, s. 14.
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Srebrny Wiek podjął ideę teatralnego misterium z najgłębszą świadomością 
gatunkowego ciężaru oraz z najszerszym zapleczem teoretycznym, dotyczącym jego 
pochodzenia i istoty. Wiedza o źródłach i pierwotnej funkcji tej kulturowej formy 
sprawiła, że koncepcja misterium odcisnęła wyraźne piętno na obliczu całej epoki 
w postaci ogólnego imperatywu twórczości o charakterze misteryjnym, choć trzeba 
zaznaczyć, iż dramatycznych i teatralnych realizacji tej formy było niewiele. Rosyjska 
badaczka piszę:

„Чистая” символистская драма осталась по преимуществу эксперименталь
ной (...): мистерии В. Иванова, Тантал и Прометей, Белого Пришедший 
и Пасть ночи, Сологуба Литургия мне, даже пьесы Блока не завоевали сцену, 
поскольку в них лиризм решительно подавлял зрелищно-действенную сто
рону драмы422.

422 А. Журавлева, Русская философско-символическая драма. Истоки и судьбы жанра 
в XX веке, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, red. F. Apanowicz, Gdańsk 2002, s. 77.

423 Ibidem.
424 Andriej Jłieły w Formach sztuki ogólnym kryterium doskonałości danej dziedziny sztuki 

czyni muzykę. Najwyżej w tej klasyfikacji stoi misterium. Por. А. Белый, Формы искусства, „Мир 
искусства” 1902, № 12, s. 343.

425 Obecność figury „cierpiącego boga” w religiach archaicznych spowodowała szczególnie la
rwę przyjęcie chrześcijaństwa przez kultury, którym owa figura była znana. Por. H.B. Брагинская, 
Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова, [w:] Архаический ритуал в фольклорных и раннелитера
турных памятниках, ред. Е.М. Мелетинскийидр., Москва 1988, s. 297.

Warto jednak odnotować, że, mimo braku sukcesu dramatów misteryjnych, 
mierzonego ich obecnością w repertuarach ówczesnych teatrów, „inscenizacyjny wy
siłek” - polegający na znalezieniu naocznej formy dla tego, co ze swej istoty naoczno- 
ścią stać się nie mogło (było wszak tajemnicą) - miał istotny wpływ na kształtowanie 
koncepcji nowych form teatralnych na przełomie wieków: „обсуждение этих пьес 
стало лабораторией для формулирования эстетики нового театра”423.

Można zatem mówić о misteryjnej424 „duszy kultury”, determinującej wysiłki 
twórców omawianego czasu.

Najgłębszą ze wszystkich epok świadomość istoty misterium Srebrny Wiek za
wdzięcza Wiaczesławowi Iwanowowi — poecie, filologowi, dramaturgowi i filozofowi. 
Studiując w Niemczech filologię klasyczną, a także prowadząc samodzielne badania 
nad kulturą Grecji i Rzymu, twórca ten skierował uwagę na starożytny kult ku czci 
Dionizosa, którego pojął jako - szczególnie bliską chrześcijaństwu425 - archaiczną 
figurę „boga cierpiącego”. Idee ofiary i cierpienia, stanowiące centrum dionizyjskiego 
kultu oraz wyrosłej z niego sztuki tragicznej, znalazły centralne miejsce w antropolo
gii, kulturologii oraz teatrologii Iwanowa.
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i. Równania kulturowe. Srebrny Wiek a antyk 

cPCix stulecie oraz przełom XIX i XX wieku to w kulturze europejskiej czas wytę

żonych badań nad starożytnością, owocujących odmiennym spojrzeniem na główne 
jej idee. Ta ogólnoeuropejska rewaloryzacja antyku objęła między innymi postać Dio
nizosa, tradycyjnie wiązanego z radością, obfitością oraz wszelkimi uciechami życia, 
przede wszystkim zaś ze stanem upojenia winem; taka konotacja opatrywana była 
najczęściej imieniem „Bachus”. Przełom wieków, wypracowawszy nową - w odnie
sieniu do starożytności - optykę, sprawił, iż motyw dionizyjski „wyzwolił się z wię
zów wiekowego toposu”426, „ciążąc” od tej pory ku o wiele istotniejszym (niż pijackie 
upojenie) antropologicznym sensom. Fundamentalne — bo konstytuujące sposób 
postrzegania świata - znaczenie idei dionizyjskiej dla kulturowej świadomości prze
łomu wieków sygnalizują słowa odsłaniające generalny mechanizm ożywania okre
ślonych motywów w konkretnych epokach: „Motyw tradycyjny przestaje być tylko 
konwencjonalnym elementem mowy, staje się ponownie sposobem myślenia 
[podkreśl. M.L.]”427. Synkretyczny charakter „ducha” przełomu wieków428 sprawiał, 
że refleksja twórców tego czasu nad historią kultury niejednokrotnie przybierała po
stać równania kulturowego429. Autorzy wykazywali postulowaną lub realną zbieżność 
między ich współczesnością a epokami minionymi, pragnąc — niemożliwego według 
metodologii nauk historycznych430 — zniwelowania czasowego dystansu i rekonstruk
cji przeszłego stanu rzeczy i świadomości. Takie równanie kulturowe przeprowadził 
Iwanow, widząc w teatrze wyrosłym z obrzędów ku czci Dionizosa teatr par excellence 
- ponadczasowo ważny teatralny paradygmat. Innymi słowy, nawiązując do teorii 
Romana Jakobsona, koncentrującego się w swych badaniach na kategorii poetycko- 
ści jako szczególnej dla obcowania z poezją jakości431, powiedzmy, że Iwanow poszu
kiwał w historii kultury desygnatu idealnego teatru: uniwersalnego (niezależnego od 
przekazywanych treści) nosiciela szczególnej jakości — teatralności - której obecność 
sprawiałaby, że sceniczne poczynania zasługiwałyby na miano teatru (w sensie au
tentyczności zjawiska, przeciwstawnej profanacji prawdziwego teatru), i której wy
tropienie pozwoliłoby odróżnić zjawiska teatralne od pozateatralnych. Wydaje się, iż 

426 M. Głowiński, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt, Kraków 
1990, s. 6.

427 Ibidem, s. 7.
428 Michał Głowiński piszę o synkretyzmie kulturowym przełomu wieków w Rosji jako o mie

szaniu systemów kulturowych, a także o „równaniach kulturowych” modernizmu europejskiego. Por. 
ibidem, s. 25, 28.

425 Por. ibidem, s. 7.
430 O przepastnym dystansie, uniemożliwiającym obiektywne odtworzenie epoki, piszę Ri- 

coeur: „Każde przygarnięcie przeszłości dokonuje zmian w tym, co pobudza nas z głębi przeszłości”. Por. 
P. Ricoeur, Symbolika zła, s. 24.

431 Por. R. Jakobson, Co to jest poezja?, [w:] W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, tłum. 
M.R. Mayenowa, t. II, Warszawa 1989, s. 138, Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończo
ność.
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głęboka interioryzacja idei teatru wyrosłego z dionizyjskiego obrzędu sprawiła, że 
— dzięki Iwanowowi — doszło do autentycznego, międzykulturowego „stopienia ho
ryzontów”4’2, że zadzierzgnięte zostały mocne - na poziomie duchowym - więzy43-’ 
między okresem antycznym a epoką Srebrnego Wieku. Bez owych więzów, jak piszę 
Ricoeur, wszelkie, nawet treściowo najbogatsze nawiązania do przeszłości pozostają 
arbitralne, a w konsekwencji — martwe. W wykonanej przez Iwanowa umysłowo-du- 
chowej pracy, której płodem był nie tylko teatralny projekt, lecz przede wszystkim 
leżący u jego podstaw światopogląd (wnoszący do kultury prawosławnej całkowicie 
nowe, czasem rewolucyjne wątki, które jednakowoż jej podstaw nie niszczą, lecz - 
przeciwnie — ożywiają i reaktywują), odnajdujemy cechy autentycznego, nie zaś tyl
ko, by tak rzec, fasadowego powrotu do źródeł, będącego ideowym centrum każdego 
renesansu. Ów powrót do źródeł, rozumiany jako aktualizacja Pamięci - Platońskiej 
Mnemosyne — jest wszak, jak twierdzi Andrzej Dudek, sposobem istnienia kultury* 433 434. 
Chrześcijańska interpretacja idei dionizyjskiej jawi się zatem, w świetle powyższego 
twierdzenia, działaniem ze wszech miar kulturotwórczym.

412 Hans Georg Gadamer, teoretyk doświadczenia hermeneutycznego, piszę: „Rozumienie jest 
zawsze procesem stapiania się (...) horyzontów”. Por. H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys herme
neutyki filozoficznej, tłum, i wstęp B. Baran, Warszawa 2004, s. 420.

433 P. Ricoeur, Symbolika zła, s. 24.
434 „Kultura, zdaniem Iwanowa, powstaje jako «emanacja pamięci»”. Por. A. Dudek, Wizja 

kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, s. 89. Więcej o pamięci jako sposobie istnienia kultury por. 
ibidem, s. 88-91.

435 Harold Segel postrzega dramat symbolistyczny jako najważniejszy nurt w ogólnej - neoro- 
manrycznej właśnie - tendencji literatury początku wieku w Rosji. Por. H.B. Segel, Twentieth-century 
Russian drama..., s. 54. Trzeba jednak podkreślić, że Iwanow odżegnywał się od postawy romantycznej 
(por. В. Иванов, Предчувствия и Предвестия, [w:] В. Иванов, Собрание сочинений, т. II, ред. Д.В. 
Иванов, О. Дешарт, Брюссель 1974, s. 87-88), sądzimy jednak, że - w generalnym ujęciu - twórcę 
można postrzegać jako reprezentanta romantycznych tendencji. Przy okazji pierwszego odwołania do 
pracy Iwanowa, zaznaczmy, iż prace poety zawarte w brukselskim zbiorze Собрание сочинений pod 
redakcją Dymitra Iwanowa i Olgi Deschartes będą cytowane w następujący sposób: pełny tytuł tekstu 
Iwanowa, numer tomu, w którym został zamieszczony, oraz numer strony. Opisy bibliograficzne czte
rech tomów zbioru pism Iwanowa Собрание сочинений różnią się rokiem wydania: т. I - 1971, т. II
- 1974, t. III - 1979, t. IV - 1987.

3. Wewnętrzna antynomiczność Epoki 

(Spoglądając na teatralną wizję Iwanowa przez pryzmat myśli głównego ideowego 

inspiratora kulturowo-religijnego renesansu, Włodzimierza Sołowjowa, trzeba po
wiedzieć, iż projekt ów skupiał w sobie tendencje określające kształt kultury Srebr
nego Wieku w Rosji: podejmował Sołowjowowskie idee teurgicznej twórczości oraz 
wszechjedności, przejawiał dążność do integracji różnorodnych sfer kultury i odle
głych okresów historycznych (rys kulturowego synkretyzmu), a także — jak sądzimy - 
nieobce mu były nastroje neoromantyczne435. Bez wątpienia idea teatru misteryjnego 
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była wyrazem duchowego bogactwa całej epoki - swoistym pars pro toto duchowości 
Srebrnego Wieku.

Wobec powyższego trzeba nadmienić, że do obrazu omawianego okresu na
leżały również przeciwne duchowym — nihilistyczne, kulminujące w bolszewizmie 
- tendencje. Jednak, religijno-filozoficzny renesans był, jak twierdzi Bierdiajew, kon
struując największy wobec inteligencji tego czasu zarzut, hermetycznie zamknięty na 
polityczno-społeczne niepokoje początku XX wieku. Jednym z głównych — bo naj
bardziej wyobcowanych względem politycznych zawirowań owego czasu - adresatów 
Bierdiajewowskiego zarzutu jest Iwanow. Przywołajmy znamienne słowa Bierdiajewa, 
wskazujące na ogromne rozwarstwienie społeczne (powtórny raskoł) w Rosji począt
ku XX wieku:

Stracono (...) zainteresowanie dla myśli oświeceniowej, nihilistycznej i narod- 
niczej. Były to czasy, gdy na „baszcie” Wiaczesława Iwanowa (...), najbardziej 
chyba subtelnego z symbolistów rosyjskich, w każdą środę toczyły się dyskusje 
na tematy estetyczno-mistyczne. Na ulicy szalała rewolucja 1905 r. Wysokie 
i niskie piętro kultury rosyjskiej nie miały ze sobą nieomal nic wspólnego, był 
to całkowity raskoł436.

436 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2005, 
s. 82-83.

437 И.В. Кондаков, Культура России, Москва 1999, s. 229.
43" Ibidem, s. 224.

Igor Kondakow wskazuje na wewnętrzną antynomiczność kultury Srebrnego 
Wieku jako jej nadrzędny i, w ostatecznym rozrachunku, destrukcyjny dla niej samej 
rys. Rosyjski kulturolog piszę: „Русский Серебряный век пал жертвой собствен
ного духовного богатства”437. Wymowę powyższego fragmentu dopełnijmy nastę
pującymi słowami: „Беда Серебряного века заключалась в том, что его культура 
была как бы «запрограммирована» на саморазрушение”438. Wewnętrzną antyno
miczność — jako źródło wspomnianych autodestrukcyjnych tendencji — dostrzegamy 
również w teatralnych konceptach Iwanowa. Nie podejmując na tym etapie niniej
szej kwestii, nadmieńmy jedynie, że zmagające się ze sobą sprzeczne momenty stano
wią podstawę pożądanego przez Iwanowa kulturowego energetyzmu.

4. Osobowość a kultura - 
PYTANIE O PIERWSZEŃSTWO

‘W obliczu powyższych ustaleń warto zatrzymać się przy problemie metodologii 

kultury. Alfred Kroeber, amerykański antropolog kulturowy, podejmując doniosłe 
dla swej dziedziny badań zagadnienie zależności między kulturą a osobowością, jed
noznacznie rozstrzyga tę kwestię:
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kultura nie może być (...) wyprowadzona z osobowości. (...) W sferze relacji 
pomiędzy kulturą a osobowością właśnie kultura okazuje się ciągle siłą czynną 
i kształtującą, a osobowość - elementem kształtowanym43'.

439 A.L. Kroeber, Półwieku antropologii, [w:] idem, Istota kultury, tłum. R Sztompka, War
szawa 2002, s. 179, Biblioteka Socjologiczna.

440 И.В. Кондаков, „Вертикаль” и „горизонталь" в культурфилософии Вячеслава Ивано
ва, [w:] Вячеслав Иванов. Материалы и исследования, ред. В.А. Келдыш, Москва 1996, s. 265.

Czyniąc przytoczone słowa kanwą dla metodologicznej refleksji, warto zauwa
żyć, że twórczość Iwanowa z jednej strony prezentuje się jako wykwit, niemalże eks
plozja, niezależnej, zdumiewająco aktywnej osobowości, w której pierwiastek pod
miotowy zdecydowanie przewyższa kulturową determinację, z drugiej jednak strony 
twórczość ta koresponduje z generalnymi tendencjami i — by tak rzec — „podskórny
mi prądami” Srebrnego Wieku. Ścisłą korelację między twórczością Iwanowa a kul
turową swoistością epoki zauważa Kondakow:

Вячеслав Иванов, несомненно являющийся одной из ключевых фигур „рус
ского культурного ренесанса”, причем не только как поэт, но как мыслитель, 
филолог и философ культуры. Значение его глубоких и самобытных идей, 
связанных с философией культуры, еще далеко не оценено по достоинству 
(...) в плане выражения глубинных интенций „серебряного века” 
[podkreśl. M.L.] как эпохи в русской духовной истории44".

By rzucić światło na korelację między kulturą epoki a twórczością Iwanowa, 
należy wrócić do wątku już wspomnianego — do głębokiego przywiązania filozofa 
do tradycji chrześcijańskiej, której jednakowoż — by się tak wyrazić — aplikuje on po
tężny „zastrzyk” kultury antycznej. Energetyzujące znaczenie takiego „stopienia ho
ryzontów” nie ulega wątpliwości; za sprawą obcego impulsu, pociągającego całkiem 
nowy sposób problematyzacji, idea chrześcijańska ponownie zaczyna pulsować - po- 
zacerkiewnym, czasem sprzecznym z dogmatyczną wykładnią - życiem. Przywołanie 
powyżej figury stopienia horyzontów (którą, jak nadmieniliśmy, nakreślił w swym 
opus magnum znamienity hermeneuta, Hans Georg Gadamer) sygnalizuje, iż Iwano- 
wowską inspirację antykiem postrzegamy jako autentyczny wysiłek samorozumienia, 
a więc wysiłek rozumienia nie tyle samej starożytności, ile siebie w jej obliczu.

Uwewnętrzniający w swej świadomości, a, co najważniejsze, w samoświado
mości, mnogość wątków pochodzących z najrozmaitszych systemów myślowych, 
Iwanow jawi się jako autor na wskroś niejednoznaczny i zarazem wielce inspirujący. 
Reprezentatywność Iwanowa dla kultury rosyjskiej przełomu wieków nie ulega wąt
pliwości, wyrażona zatem przez Kroebera prawda o determinującym wpływie kultury 
na osobowość wydaje się znajdować potwierdzenie. W obliczu jednak tej jednostron
nej — właściwej postępowaniu wyjaśniającemu — koncepcji, trzeba mocno podkreślić 
doniosłość wielkich osobowości dla całokształtu kultury, ta bowiem świeci światłem 439 440
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najznamienitszych, a więc najbardziej samodzielnych myślowo jednostek. Uczynie
nie zatem twórczości Iwanowa centrum niniejszych refleksji jest odpowiedzią na nie
zwykle intensywną duchowo-umysłową aktywność poety, która daje do myślenia.

5. Dlaczego Iwanow?

¿Czynienie Iwanowa reprezentantem teatralnej myśli Srebrnego Wieku, uznanego 

za „epokę teatralną”441, uzasadniają słowa o rosyjskim poecie wypowiedziane przez, 
jak twierdzą niektórzy, najznakomitszego reżysera XX wieku nie tylko w Rosji, ale 
w całej Europie442, Wsiewołoda Meyerholda. „Зачинатель нового театра”443 — tak 
nazwał Iwanowa twórca biomechaniki. Iwanow zatem już współczesnym jawił się 
fundatorem — szczególnie wysokiej w Srebrnym Wieku — kultury teatralnej. Cho
dziło nade wszystko o myślową postawę, która wyróżniała teatr w planie całej kultu
ry oraz usiłowała zgłębić jego znaczenie, wypracowując odpowiednie pojęcia. Prace 
Iwanowa ukształtowały rosyjskie myślenie o teatrze na przełomie wieków444, a po
nadto - co ważne - znacząco wpłynęły na teatralną praktykę445 tego czasu. W niniej
szym kontekście dość wymienić ścisłe związki Iwanowa z Wierą Komissarżewską i jej 
teatrem446 oraz głównym jego reżyserem (w latach 1906-1907447), wspominanym już 
Meyerholdem448, ponadto współpracę z twórcą Teatru Kameralnego, Aleksandrem 
Tairowem oraz z Teatrem Artystycznym, jak również udział w narodzeniu się po
mysłu Budy jarmarcznej Błoka449. Wybór Iwanowa jako twórcy, którego koncepcja 
odcisnęła wyraźny ślad na myśli teatralnej epoki, potwierdza rosyjski teatroznawca, 
Siergiej Stachorski:

441 Рог. The Russian Symbolist Theatre..., s. 19.
442 Jerzy Koenig tak w 1988 roku pisa! o Meyerholdzie: „Można już dziś bez egzaltacji po

wiedzieć: był najwybitniejszym teatralnym reżyserem europejskim pierwszej połowy XX wieku”, por. 
J. Koenig, Meyerhold i jego książka, [w:] W. Meyerhold, op. cit., s. I.

443 C.B. Стахорский, op. cit., s. 3.
444 Meyerhold nazwał artykuły Iwanowa „najcenniejszymi zapowiedziami dokonującego się 

przewrotu” (poza Iwanowem docenił w ten sposób tylko Walerego Briusowa). Por. W. Meyerhold, 
op. cit., s. 38.

443 C.B. Стахорский, o/>. cit., s. 3.
446 W listopadzie 1906 roku Wiera Komissarżewska w swoim teatrze zorganizowała publiczne 

czytanie Tantala Iwanowa. Por. О. Дешарт, Введение, s. 103.
447 Por. The Russian Symbolist Theatre..., s. 13.
444 Meyerhold reżyserował przedstawienie Calderona Uwielbienie Krzyża na Iwanowowskiej 

Baszcie (por. О. Дешарт, Введение, s. 126), a także planował wystawić Tantala w Studio na Powarskiej 
(por. The Russian Symbolist Theatre..., s. 12.)

449 Por. C.B. Стахорский, op. cit., s. 3.

UJ

В истории русской театральной культуры начала XX столетия Вячеслав 
Иванов, этот „Фауст Нашего века”, как назвал его А. Белый, занимает осо
бое место. (...) Иванов был, по словам В. Э. Мейерхольда, „зачинателем но
вого театра”, одним из творцов новой театральной эпохи. Манифесты Вяч.



¡V. CMlSTERYJNA GORĄCZKA SREBRNEGO WIEKU

Иванова оказали большое влияние на сценическую практику и в значитель
ной степени сформировали театральную идеологию. Его теоретические 
сочинения весьма обогатили театроведческую мысль. (...) Одного этого 
достаточно, чтобы выделить тему „Вячеслав Иванов и театр”, так сказать, 
отдельной строкой45".

Mimo iż Andriej Bieły był pierwszym, który podjął w swych teoretycznych 
pracach temat misterium {Формы искусства, 1902), należy podkreślić, że ta pro
blematyka znalazła pełną, ugruntowaną historycznie i filozoficznie wykładnię w pi
smach Iwanowa. Pisze Cymborska-Leboda: „Ujmując kwestię w aspekcie chrono
logicznym zauważmy, iż pierwsze wypowiedzi o misterium w tekstach Biełego są 
od Iwanowowskich wcześniejsze”451. Chronologiczne zagadnienia nie determinują 
jednak całej sprawy, ta sama autorka nie waha się bowiem stwierdzić, że „rosyjskim 
prawodawcą idei teatru rytualnego [tak Cymborska-Leboda rozumie teatr misteryj- 
ny - przyp. M.L.] był niewątpliwie W. Iwanow”452. Badaczka dostrzega w Iwanowie 
głównego teoretyka dionizyjskości455, zważywszy zaś, że dionizyjska idea stanowiła 
jeden z fundamentalnych wątków dyskusji i polemik toczonych w inteligenckich 
kręgach przełomu wieków454, uzasadnione stają się konstatacje o pierwszorzędnej 
roli Iwanowa w kształtowaniu „duszy kultury” omawianego czasu. Potwierdza je 
amerykańska badaczka, wysuwając następującą tezę: „Of all the Symbolist visions 
of a new theatre, the vision of Chulkov and Ivanov (...) was one of the most im
portant”455. W kontekście środowiska mistycznych anarchistów, w które Iwanow or
ganicznie się wpisywał456 (a wręcz był postrzegany jako jego spiritus moyens), oraz 
w związku z postrzeganiem teorii teatru obu myślicieli (Czułkowa i Iwanowa) jako 
tej samej wizji teatru-świątyni warto nadmienić, że teatrologiczne poglądy Czułkowa 
są przez niektórych badaczy oceniane jako wypaczenie najgłębszych filozoficznie mo
mentów koncepcji Iwanowa, eksponujące jedynie jej płytki, spirytualistyczno-emo- 
cjonalny charakter457.Wszechobecność jednej z fundamentalnych Iwanowowskich 
idei w odniesieniu do rosyjskiego przełomu wieków odnotował bywalec słynnych 
petersburskich śród na Baszcie, Siergiej Gorodiecki, pisząc, iż „wszyscy byli kapła
nami Dionizosa”458. Na Iwanowowskiej wykładni dionizyjskiego mitu bazowali naj
znamienitsi twórcy tego czasu: Bierdiajew, Bieły, Sołogub, Czułkow, Goffman. Idea 
dionizyjska była szczególnie ważna dla — odrzucającej historyczną Cerkiew i ascetycz
ne chrześcijaństwo — nowej świadomości religijnej, a co za tym idzie, dla związanego * 443 444 * * 447 * 

4,11 Ibidem.
4,1 M. Cymborska-Leboda, Twórczość w kręgu mitu..., s. 94.
452 M. Cymborska-Leboda, Dramat pod znakiem Dionizosa..., s. 48.
443 Por. M. Cymborska-Leboda, Twórczość w kręgu mitu..., s. 23.
444 Por. ibi’dem, s. 18.
444 B. Glatzer Rosenthal, Theatre As Church..., s. 126.
44i’ Por. Русская литература рубежа веков (1890-е - начало 1920-х годов), кн. 2, Москва 

2001, s. 236.
447 С.В. Стахорский, ор. cit., s. 55.
444 Por. M. Cymborska-Leboda, Twórczość w kręgu mitu..., s. 18.
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г dionizyjskością w sposób genetyczny religijnego teatru, nawiązującego do starożyt
nej i średniowiecznej tradycji misteryjnej. W ramach tego historycznego odniesienia 
snuto marzenia o nowym teatrze („Teatr Przyszłości”459), sięgającym odległych tra
dycji, a jednocześnie wyłaniającego nową formę — nowe misterium (neomisterium).

m Określenia tego używa Meyerhold. Por. W. Meyerhold, op. cit., s. 93.
460 C.B. CTaxopcKMÜ, op. cit., s. 53.
461 Ibidem, s. 52.

Zauważmy, że osnuty na idei dionizyjskiej temat teatru przyszłości stanowił 
najpopularniejszy wątek ówczesnych czasopism i gazet. Chwytliwość problematyki 
teatralnej była wynikiem szczególnie „teatralnych czasów”. Dynamika i dramatyzm, 
jakie zapewniała przestrzeń Melpomeny, współgrały z dramatycznymi nastrojami 
epoki przełomu: z poczuciem nadciągającego kataklizmu, w którym zniszczone zo
staną wszystkie dotychczasowe instytucje społeczne460. O teatrze przyszłości pisali: 
Walerij Briusow, Aleksandr Benois, Wsiewołod Meyerhold, Aleksandr Błok, Fiodor 
Sołogub, Andriej Bieły, Maksymilian Wołoszyn, Nikołaj Jewreinow, Grigorij Czuł- 
kow i Anatolij Łunaczarski. W wydawnictwie Шиповник w 1908 roku opublikowa
no zbiór Театр. Книга о новом театре461. W obliczu takich danych nie może dziwić 
wyróżnione miejsce Iwanowa na intelektualnej mapie Srebrnego Wieku.





v. Teatralny projekt Iwanowa

I. U PODSTAW TEATROLOGII IWANOWA - PROBLEMATYZACJE

i.i. Poza rytualność

kontekście tezy polskiej badaczki, Marii Cymborskiej-Lebody, o rytual-
nym charakterze teatralnej koncepcji Iwanowa (od której to tezy wychodzimy, chcąc 
ją dopełnić uwypukleniem nieanalizowanego przez badaczkę aspektu), warto przy
bliżyć schemat inicjacyjnych rytuałów.

Misteria starożytne (a więc misteria jako rytuały) posiadały trzy fazy462:

462 Trzy fazy rytuału przejścia wymienia Arnold van Gennep. Por. A. van Gennep, Obrzędy 
przejścia. Systematyczne studium ceremonii, tłum. B. Biały, Warszawa 2006, s. 45, Seria Antropologiczna.

463 D. Fredericksen, M. Hendrykowski, Kanał, wstęp i post. A. Wajda, Poznań 2007, 
s. 70, Klasyka Kina.
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pierwszym była separacja od poprzedniej tożsamości jednostki; drugim - czas 
inicjacji w zakres wiedzy, odpowiedzialności i zachowań wymaganych dla pra
widłowego okazania nowej tożsamości; trzeci zaś stanowił ponowne włączenie 
w nurt kultury z udziałem nowej pełnej tożsamości. Etap drugi nazywany jest 
fazą liminalną; nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa limen, które oznacza 

‘próg’ albo ‘wejście’463.

Rolą fazy liminalnej było doprowadzenie neofity do stanu rozszczepienia tożsa
mości, do poczucia wewnętrznego chaosu, wynikającego z rozbicia dotychczasowej 
wizji siebie i świata („W fazie liminalnej nowicjusz znajduje się w progu, w drzwiach, 
nie korzysta już z poprzedniej tożsamości, nie posiada jednak jeszcze nowej”464). Faza 
ta miała sprowokować w nowicjuszu przeżycie pewnego rodzaju śmierci, by — jako 
naturalną konsekwencję tej śmierci — mógł on przeżyć odrodzenie oraz scalenie. 
Otóż tragedia, która, jak powiedzieliśmy, zogniskowała antropologiczną wrażliwość 

464 Ibidem.
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Iwanowa, wydaje się spełniać taką samą funkcję jak środkowa faza misteryjnego rytu
ału: doprowadza człowieka do stanu liminalnego (stanu rozbicia tożsamości) i w tym 
stanie bezlitośnie go pozostawia. Różnicę między fazą rozbicia tożsamości (rytualnej 
śmierci) a fazą ponownego zjednoczenia (rytualny powrót do życia) podkreśla fran
cuski etnolog, twórca koncepcji obrzędów przejścia, Arnold van Gennep: „Rytuały 
progu nie są więc rytuałami zjednoczenia sensu stricto, ale obrzędami przygotowu
jącymi do zjednoczenia [podkreśl. M.L.]”465. Słowa te potwierdzają słuszność 
rozróżnienia tragicznego oczyszczenia względem misteryjnego zjednoczenia. Trage
dia odpowiadałaby rytuałowi stricte liminalnemu, natomiast misterium stanowiłoby 
odpowiednik rytuału zwanego przez Gennepa postliminalnym466.

465 A. van Gennep, op. cit., s. 45.
466 Gennep rozróżnia rytuały: preliminalne (odnoczące się do wyłączenia z dawnego świata), li- 

minalne (odnoszące się do stanu przejściowego) i postliminalne (odnoszące się do włączenia do nowego 
świata). Por. A. van Gennep, op. cit., s. 45.

467 „Tragedia jest to naśladowcze przedstawienie akcji poważnej (...), przedstawienie w formie 
dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie litości i trwogi doprowadza do «oczyszczenia» 
(...) tych uczuć”. Por. Arystoteles, Poetyka, [w:] idem, Retoryka; poetyka, tłum. H. Podbielski, 
Warszawa 1988, s. 323, Biblioteka Klasyków Filozofii.

468 O pierwiastku estetycznym unicestwiającym ekstatyczną, źródłowo religijną naturę tragedii 
por. В. Иванов, О существе трагедии, II, s. 200-201.

469 M. Cymborska-Leboda, Twórczość w kręgu mitu..., s. 92. W kontekście symboliki lu- 
narnej, z którą - notabene - ściśle związana jest postać Prometeusza, głównego bohatera drugiej spośród 
Iwanowowskich tragedii, Mircea Eliade piszę o „ponownym scaleniu z pierwotną jednią, nie zróżni
cowaną i jeszcze nie podzieloną przez akt kosmicznego stworzenia”. Por. M. Eliade, Traktat o historii 
religii, oprać. B. Kupis, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966, s. 180, Seria Religioznawcza.

4711 Zwięzłe określenie mitu i rytuału oraz ich zależności odnajdujemy na kartach Traktatu o hi
storii religii'. „Każdy mit (...) nawiązuje do jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce in illo tempore 
i stanowi wzorzec dla wszystkich czynności i «sytuacji», w których następnie to wydarzenie się powtórzy. 
Każdy rytuał, każda czynność posiadająca jakiś sens, wykonane przez człowieka są powtórzeniem tego 
mitycznego archetypu”. Por. M. Eliade, Traktat o historii..., s. 423.

Zauważmy, że Arystoteles oparł pierwszą w historii teorię tragedii na jej funkcji 
oczyszczającej, a zatem - koniec końców - scalającej (przeciwnej destrukcji i roz
darciu)467. Iwanow jednakowoż odrzuca przedstawioną przez Stagirytę estetyczną 
wykładnię katharsis, nie godząc się na to, by działanie najdoskonalszej, jego zda
niem, formy teatralnej sprowadzone zostało do funkcji estetycznej468. Myśliciel, 
dostrzegając istotę tragedii w jej genetycznym związku z dionizyjskim misterium, 
postuluje religijne, nie zaś tylko estetyczne, zwieńczenie uczestnictwa w teatralnej 
tragedii. Oznacza to ni mniej ni więcej, lecz to, że twórca wprowadza do teatral
nej przestrzeni kategorię religijną — misterium właśnie, postrzegając ją jako pewną 

„nadbudowę” i konsekwencję samej tragedii. Wyartykułujmy to raz jeszcze: forma 
estetyczna wzbudzająca krańcowe przerażenie i rozbicie tożsamości człowieka, ma 
z konieczności wyłaniać z siebie akt religijnego scalenia - misterium właśnie. Sięgnij
my do prac polskiej autorki, która - wpisując się w mitotwórczy krąg interpretacyj
ny — proponuje popartą wnikliwymi studiami rytualną wykładnię Iwanowowskiego 
misterium: „Dla symbolistów misterium oznacza możliwość realizacji Prajedni”469. 
Religioznawcza teoria mitu i rytuału470 potwierdza tę podstawową intencję, jaka leży 
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u podstaw misteryjnych kultów: doświadczyć wszechświatowej, kosmicznej jedności, 
zjednoczyć się z arche wszelkiego bytu — z pierwiastkiem Boskim.

Mity dotyczące „poszukiwania” lub „prób inicjacji” w sposób dramatyczny 
i plastyczny objawiają ten właśnie akt, dzięki któremu duch przekracza ko
smos uwarunkowany, spolaryzowany i fragmentaryczny, aby odnaleźć podsta
wową jedność z okresu przed stworzeniem471.

471 M. Eliade, Traktat o historii..., s. 421.
472 Eliade określa ową aktualizację jako „powtórzenie aktu stworzenia, który dał in illo tempore 

życie istotom żywym”. Por. ibidem, s. 409.
473 Wyrażenie in illo tempore jest kluczowe, gdy idzie o określenie istoty mitu: „Do mitu należy 

nie tylko to wszystko, co się opowiada o pewnych wydarzeniach, które się dokonały, czy też o osobach, 
które in illo tempore żyły, lecz również to wszystko, co bezpośrednio lub pośrednio ma jakiś związek 
z takimi wydarzeniami czy osobami czasów pierwotnych”. Por. ibidem, s. 409.

474 P. Ricoeur, Symbolika zła, s. 159.
474 Por. О. Дешарт, Введение, s. 47.

Rytuał jest nie tyle powtarzaniem, co aktualizowaniem prawydarzenia472, które 
miało miejsce - jak piszę Eliade473 - in illo tempore. Uczestnictwo w pierwotnym ak
cie (dodajmy: akcie dokonywanym przez samo bóstwo, który oznacza ustanowienie 
nowego porządku świata, a trafniej: nadanie światu nowego sensu) pozwala człowie
kowi przekroczyć jego - naznaczoną ułomnością i brakiem całościowości - kondycję; 
owa źródłowa partycypacja, sytuując go w samym jądrze tego, co rzeczywiste, czyni 
go równym bogu.

Postawmy w tym miejscu kluczowe, wyjaśniające obraną przez nas drogę inter
pretacji, pytanie: w jakim celu i z jakiej przyczyny człowiek ucieka się do doświad
czenia misteryjnego? Odpowiedź jest jasna: ponieważ na fundamentalnym poziomie 
brak mu poczucia jedności; pragnienie pełni bytu - ens realissimum - czyni z niego 
wiecznie potrzebującego przemienienia neofitę. Intuicję tę odnajdujemy w pismach 
francuskiego filozofa religii, Paula Ricoeura:

Mit jedynie intencjonalnie przywraca całkowitość; człowiek właśnie dlatego, 
że tę całkowitość utracił, powtarza ją i naśladuje poprzez mit i rytuał. Czło
wiek pierwotny jest już człowiekiem rozpadu (...). Człowiek mitu jest już 
świadomością nieszczęśliwą; dla niego jedność, pojednanie i zgoda muszą być 
zawarte w słowach i czynach, ponieważ nie są dane. (...) Uczestnictwo staje się 
przedmiotem znaczenia raczej niż przeżycia474.

W tym - komplementarnym wobec wymowy prac Cymborskiej-Lebody — du
chu utrzymane są słowa Olgi Deschartes o tym, że doświadczenie bachiczne to do
świadczenie jedności, lecz nieodłącznej od cierpienia475.

W obliczu powyższych konstatacji jasne staje się, że teoria mitu i rytuału wska
zuje nie tylko na jednoczącą funkcję obu kulturowych fenomenów, ale również na 
podstawowe rozdarcie, determinujące ludzką kondycję. Akcentując ów drugi mo

— 119



v. Тел th a lny pr ojek t Iwa no wa

ment, a zatem wydobywając z rytualnej interpretacji teatralnych pism Iwanowa 
wątek świadomości nieszczęśliwej (pragnącej, lecz nieosiągającej scalenia), chcemy 
uzupełnić wykładnię Marii Cymborskiej-Lebody. Tym, co zdecydowanie przekracza 
interpretacyjne ramy prac polskiej autorki, jest proponowana w poniższych rozwa
żaniach naszym zdaniem niezbywalna dla Iwanowa perspektywa antropologii chrze
ścijańskiej.

1.2. Chrześcijaństwo a idea dionizyjska - dramatyzacja 

^dowiedzieliśmy, że Iwanow - zachłysnąwszy się bogactwem kultury starożytnej - 

wprowadził w chrześcijański ogląd świata ożywcze, inspirujące wątki. Najważniej
szym z nich była idea dionizyjska476. Zanim podejmiemy zagadnienie chrześcijań
skiego podłoża teatrologii Iwanowa, zatrzymajmy się przy kwestii Dionizosa.

Pierwszorzędną rolę Iwanowa w popularyzacji idei dionizyjskiej w Rosji podkreśla Bragin- 
ska: „Во многом благодаря Иванову (...) стало мелькать имя «Дионис»” oraz „То, что знает или, 
вернее, «слышал» о происхождении трагедии, религии Диониса и ее отношении к христианству 
начитанный гуманитарий, восходит не к Ницше даже, но к Иванову”. Autorka wspomina również 
о fundamentalnej roli Iwanowa w rosyjskiej humanistyce: „В профессиональной филологии послед
них лет заметно уже не только неуловимое «влияние» Иванова, но и прямая опора на его идеи, как 
например, в статьях В.Н. Топорова о трагедии и Дионисе”. Por. Н.В. Брагинская, ор. cit., s. 294.

477 W 1903 roku Iwanow wygłosił w Paryżu wykłady o helleńskiej religii cierpiącego Boga, 
które w 1904 i 1905 roku ukazały się w rosyjskich czasopismach („Новый путь” - 1904 i „Вопросы 
жизни” - 1905), natomiast w 1933 roku poeta, zapytany przez redaktora niemieckiego czasopisma, co 
chciałby w Niemczech opublikować, wybrał esej z 1907 roku Ты ecu, w którym figura chrześcijańskiego 
Bogoczlowieka występuje obok i synonimicznie względem Dionizosa. Por. В. Иванов, Ты ecu, III, 
s. 264-267. Rosyjska badaczka w niniejszym kontekście piszę tak: „Главной темой Иванова в этом его 
качестве [w obszarze studiów nad myślą klasyczną - przyp. M.L.] на протяжении двух десятилетий 
(1903-1923) была религия Диониса”. Рог. Н.В. Брагинская, ор. cit., s. 294-295.

47" „Вселенский анамнезис во Христе - вот цель гуманистической христианской культу
ры” - cytuje Iwanowa Olga Deschartes. Por. О. Дешарт, Введение, s. 176.

4,4 Stalą obecność w myślowym pejzażu Iwanowa paradygmatycznej dla kultury idei dioni
zyjskiej potwierdza Fausto Malcovati, pisząc: „His life-long interest in the ancient Greek spirit, which 
he felt should serve as a source of inspiration and as a model for the contemporary world (...), as the 
foundation for an entire cultural concept”. Por. F. Malcovati, The Myth of the Suffering God and the

Świadectwa zdominowania generalnej optyki postrzegania świata przez ideę 
dionizyjską odnajdujemy w pismach Iwanowa wydanych między 1903 a 1933477 
rokiem. Należy jednak mocno podkreślić, że Iwanow, wychowany w duchu prawo
sławia, ponadto odznaczający się w dzieciństwie i wczesnej młodości religijną żar
liwością, włączył postać greckiego boga w swój, ukształtowany przez prawosławie, 
duchowy pejzaż - uznał Dionizosa za prefigurację Chrystusa. Chrystologiczna idea 
nigdy filozofa nie opuszczała478. Niemniej, trzeba zaznaczyć, że imię „Dionizos” nie 
pojawiało się w pismach Iwanowa jedynie w okresie myślowego opracowywania no
wej, inspirowanej starożytnością teatralnej formy; wydaje się, że myśliciel na stałe 
przyjął ideę dionizyjską479 do swej bez wątpienia chrześcijańskiej samoświadomości 
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(dlatego też umieścił ją w horyzoncie chrystologicznym, dostrzegając w obu boskich 
postaciach źródłowy dla każdej religii moment ofiarniczego cierpienia). Zważywszy 
zatem, iż postać Dionizosa przykuwała filozoficzną wrażliwość poety przez co naj
mniej trzy dziesięciolecia oraz była ściśle związana z najgłębszym osobistym doświad
czeniem Iwanowa — miłością do Lidii Zinowiewej-Hannibał480, sądzimy, iż margi
nalizacja znaczenia postaci Dionizosa w „światopoglądowym spektrum” rosyjskiego 
myśliciela — wprowadzająca niezgodną z umysłową żywotnością poety homofonicz- 
ność - zubaża jego intelektualno-duchowy obraz. Stachorski piszę:

На протяжении долгого времени Дионис был объектом научных исследова
ний Иванова (...) Дионис стал едва ли не главным символом всей художе
ственной философии поэта4“1.

Nie twierdzimy, że Dionizos zdominował w pismach Iwanowa Chrystusa; 
przeciwnie, żywa nawet w okresie ateistycznego buntu miłość do chrześcijańskiego 
Boga482 nie daje się - naszym zdaniem - wyrugować ze światopoglądowego hory
zontu poety. A jednak projekt teatralny wydaje się zdominowany przez tradycję an
tyczną - misteria dionizyjskie i wywodzącą się z nich tragedię; tak też — jako teatr 
czysto rytualny, a zatem nade wszystko eksponujący społeczny wymiar misterium 
- postrzegana jest teatralna propozycja Iwanowa. Na kanwie tej powszechnej recepcji 
pism Iwanowa o teatrze rysuje się zadanie niniejszej pracy: widzimy je w ukazaniu 
niezbywalnego chrześcijańskiego podłoża omawianego misteryjnego projektu.

Zaznaczmy, iż zainteresowanie Iwanowa obchodami świąt na cześć greckiego 
boga winnej latorośli pojawiło się wraz z fascynacją myślą Fryderyka Nietzschego 
(w latach 90. XIX wieku483), który — by iść za plastycznym sformułowaniem Hein
richa Stammlera - wzmocnił intelektualny i duchowy puls rosyjskiego myśliciela484, 
pozostając na zawsze kardynalnym punktem odniesienia485, implicite obecnym także 
w sprzecznych z Nietzscheańskimi tezach. Szczególne wrażenie wywarło na poecie 
młodzieńcze dzieło niemieckiego filozofa Narodziny tragedii z ducha muzyki albo 
Grecy i pesymizm. W pracy tej Iwanow znalazł pojęciowy wyraz swego duchowego 
niedosytu, a także dostrzegł w niej odpowiedź na niepokoje całej epoki, nie tylko

Birth of Greek Tragedy in Ivanov’s Dramatic Theory, [w:] Vyacheslav Ivanov: poet, critic, and philosopher, ed. 
R.L. Jackson, L. Nelson, New Haven 1986, s. 290.

4"° Spotkanie Iwanowa z Lidią Zinowiewą-Hannibal pogłębiło rozumienie fenomenu dioni- 
zyjskości przez Iwanowa oraz umocniło poetę w przekonaniu o jego paradygmarycznym dla kultury 
charakterze. Por. О. Дешарт, Введение, s. 20 oraz H. Stammler, Vyacheslav Ivanov and Nietzsche, [w:] 
Vyacheslav Ivanov:poet, critic..., s. 306.

4el C.B. Стахорский, op. cit., s. 6.
4"2 Рог. О. Дешарт, Введение, s. 14.
41.3 Por. H. Stammler, op. cit., s. 297.
41.4 Por. ibidem, s. 306.
4,5 „Even in later years, (...) when it seemed that he [Ivanov - przyp. M.L.] had parted ways 

with him [Nietzsche - przyp. M.L.], he returned, indeed critically and with reservations, but again and 
again, to the idol of his youth”. Por. ibidem, s. 298.
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na zachodzie Europy, ale i w Rosji. W kontekście rosyjskim dość przywołać takie 
oto słowa: „Nietzsche was in the air. He had an enormous impact on many of the 
representatives of what we now call the Silver Age of Russian literature and tho
ught”486. Trzeba jednakowoż podkreślić, że przesłanie Nietzschego zostało w myśli 
Iwanowa „przełamane” przez prawosławną optykę, w której akcent witalistyczny zo
stał zastąpiony aspektem duchowym. Dlatego Iwanowowski Dionizos, zyskując mia
no prefiguracji Chrystusa, nie jest Dionizosem Nietzscheańskim487. Więcej nawet: 
Iwanow, przeczuwając o wiele głębszy od Nietzscheańskiego sens idei dionizyjskiej 
właśnie jej interpretację uczynił niwą fundamentalnego sprzeciwu wobec niemiec
kiego filozofa488. Iwanowowski krok włączenia starożytnej idei dionizyjskiej do swej 
chrześcijańskiej samoświadomości489 odczytujemy jako potrzebną dla filozoficznego 
namysłu nad człowiekiem i kulturą dramatyzację w łonie samego chrześcijaństwa. 
Znaczy to, że „stopienie horyzontów” nie zaowocowało umniejszeniem wagi chrze
ścijańskiego przekazu ani też nie stało się nic nie mówiącą myślową hybrydą, lecz, 
wprowadzając do chrześcijaństwa mit, udramatyzowało - w ostatecznym wydźwięku 
homofoniczną490 - ideę chrześcijańską. Mit bowiem - wedle rozpoznania Ricoeura 
- jest na najgłębszym poziomie dramatem („paradygmat mitu jest dramatyczny”491, 
„mit odsyła w sposób symboliczny do dramatu”492). Owa dramatyzacja, której źró
dłem było dostrzeżenie „chrześcijańskiego dramatyzmu” rozsadzającego niejako od 
wewnątrz monologiczny przekaz chrześcijaństwa493, wpłynęła na wyostrzenie (nie 
zaś - jak mogłoby się wydawać — „przyćmienie”) chrześcijańskiego spojrzenia. Udra- 
matyzowana, nie zaś jedynie homofonicznie wyłożona antropologia chrześcijańska 
zyskuje bowiem wymiar egzystencjalny i zostaje - by wyrazić rzecz za Ricoeurem - 

Ibidem, s. 299.
4Я' O odmienności interpretacji Dionizosa u Iwanowa oraz Nietzschego piszę rosyjska badacz

ka: „«Дионис» у Иванова - это модель архаического божества вообще (...). В отличие от автора 
Рождения трагедии из духа музыки он [Вячеслав Иванов - przyp. M.L.] не противопоставляет 
Диониса Христу”. Por. Н.В. Брагинская, ор. cit., s. 297.

4ЯЯ „Это изучение [изучение религии Диониса - przyp. M.L.] было подсказано настой
чивою внутреннею потребностью: преодолеть Ницше в сфере вопросов религиозного сознания 
я мог только этим путем”. Рог. О. Дешарт, Введение, s. 21. Różnicę między Dionizosem Nietzschego 
i Iwanowa podkreśla Heinrich Stammler: „Moreover, by grasping the essence of «Dionysianism» not 
only esthetically and vitalistically, as Nietzsche had done - or so it seemed to Ivanov - but religiously 
and metaphysically”. Por. H. Stammler, op. cit., s. 302.

WJ Andrzej Dudek określa istotę myśli Iwanowa jako „poszukiwanie potwierdzenia prawd 
chrześcijańskich w innych kulturach”, konstatując tym samym pierwszeństwo światopoglądu chrześci
jańskiego wobec innych tradycji. Por. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości..., s. 247.

49,1 Fryderyk Nietzsche tak wyraża monologiczny charakter chrześcijaństwa: „Chrześcijaństwo 
jest systemem, jest obmyślanym, całkowitym poglądem na rzeczy”. Por. F. Nietzsche, Zmierzch bo
żyszcz czyli jak filozofuje się miotem, tłum. S. Wyrzykowski, Kraków 2011, s. 61.

491 P. Ricoeu r, Symbolika zła, s. 161.
492 Ibidem.
493 Najwyższy dramatyzm dostrzega wybitny teolog, von Balthasar, w chrześcijańskim Obja

wieniu: „Objawienie jest dramatyczne w całej swej postaci”. Por. H.U. von Balthasar, Teodramatyka. 
Prolegomena, t. I, tłum. M. Mijalska, M. Rodkiewicz, W. Szymona, Kraków 2005, s. 113.
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przyswojona (tzn. ukazywana przez nią możliwość bycia zostaje uznana za swoją494). 
Dramatyzację — jako oddającą głębię duchowego życia, a zatem jako jądro antropo
logii — dostrzegł Ernst Cassirer: „Jeśli chcemy uchwycić jej [filozofii antropologicznej

4,4 O rozumieniu jako domenie nie wiedzy, lecz bycia piszę francuski hermeneuta: „«Rozumie
nie» przestaje być odmianą «wiem», a staje się odmianą «jestem»”. Por. P. Ricoeur, Język, tekst, inter
pretacja. Wybór pism, tłum. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989, s. 192, Biblioteka Myśli Współczesnej.

495 E. Cassirer, op. cit., s. 46.
496 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, op. cit., s. 116.
497 Andrzej Dudek dostrzega nade wszystko chrystologiczny rys Iwanowowskiej idei kultury 

(teza o podobieństwie kultury do ikony). Por. A. Dudek, Wizja kultury w twórczości..., s. 51.

- przyp. M.L.] prawdziwe znaczenie i wagę, musimy wybrać dramatyczny styl opisu, 
nie zaś epiczny. Stajemy bowiem (...) wobec starcia sprzecznych sił duchowych”495. 
Co ciekawe, dokładnie tę samą metodę — ze względu na dramatyczność przedmiotu

— obrał Hans Urs von Balthasar, teolog szwajcarski. Świadectwem takiego wyboru 
są następujące słowa: „Jeśli zatem teologia, zarówno treściowo, jak i formalnie, peł
na jest dramatyzmu, to odpowiednim postępowaniem będzie wyraźne podkreślenie 
tego momentu”496. Z tego samego powodu — przekonania o ogromnym potencjale 
dramatycznym chrześcijańskiej antropologii — poniższe rozważania zorganizowane są 
wokół kategorii dramatu i tragedii. Włączanie wątków pogańskich do chrześcijań
skiego przekazu wyróżniało, jak powiedzieliśmy, nową świadomość religijną. Kon
statacja o współobecności obu idei jednak nie wystarczy, by wyjaśnić przeplatanie się 
dwu tradycji w myśli Iwanowa; ważną sprawą jest kierunek relacji. Badacz Iwanowa 
broniący chrześcijańskich podstaw jego światopoglądu497 skłania się ku tezie, iż chrze
ścijaństwo doskonale dopełniło to, co było zawarte w świadomości mitycznej. Z ta
kiego ujęcia wynikałoby unieważnienie prawd pogańskich w obliczu doskonalszej, 
więcej odsłaniającej prawdy chrześcijańskiej. Tymczasem wielu twórców przełomu 
wieków, przede wszystkim Dymitr Mereżkowski, podkreślało potrzebę dopełnienia 
zbyt statycznej idei chrześcijańskiej dynamiką pogaństwa. W takim świetle zatem nie 
tylko tradycja starożytna potrzebowałaby chrześcijaństwa, lecz także chrześcijaństwo 
bogaciłoby się, przyjmując wątki pogańskie.

Powyższe rozstrzygnięcie traktujemy jako fundamentalny argument na rzecz 
zasadności podjęcia badań nad misterium w jego dramatyczno—tragicznej odsłonie. 
Pragniemy wyeksponować dramatyczny nerw, bez którego, naszym zdaniem, mi
sterium traci swe doniosłe egzystencjalne i kulturowe znaczenie, stając się jedynie 
projekcją monologicznych treści. Jeśli bowiem misterium Iwanowa nie chce być apo- 
logetycznym wyłożeniem na teatralnych deskach chrześcijańskich prawd (zatem kon
cepcję misterium jako dramatu o treści religijnej od razu należy odrzucić), to prze
ciwnie: chce swą energeia czerpać z dramatycznego źródła religii — z chrześcijańskiego 
dramatyzmu. Trzeba zatrzymać uwagę nie tylko na projektowanym pojednaniu, lecz 
doświadczenie owego pojednania wyświetlić jako pochodne względem przeżycia roz
łamu (fazy liminalnej), którego dostarcza teatralna forma tragedii. Powtarzając za 
Ricoeuerem: misteryjne pojednanie jest tym, co oznaczane (i znaczone jednocześnie), 
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natomiast doświadczeniem, na gruncie którego projekt misterium powstaje, jest do
świadczenie rozdarcia. Oba momenty, mocno ze sobą splecione, trafnie wyświetla Ri- 
coeuer; według francuskiego hermeneuty mit to „doświadczana sprzeczność między 
przeznaczeniem człowieka, które zostało projektowane w wyobrażeniu o pierwotnej 
niewinności i końcowej doskonałości, a rzeczywistą sytuacją człowieka”498.

4‘’* P. Ricoeur, Symbolika zła, s. 157.
4'w H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 409.
w Por. Teatr w myśli współczesnej: ku antropologii teatru, red. I. Sławińska, Warszawa 1990, 

s. 47.
51,1 Por. ibidem.

Intuicje Ricoeura ogniskującego swą filozofię religii wokół problematyki zła, 
traktujemy jako uzasadnienie prezentowanej perspektywy metodologicznej. Chcemy 
wyeksponować projekt misterium jako pochodny wobec źródłowego dla człowieka 
(i niezbywalnego dla misteryjnej wizji) doświadczenia zła. Idzie tu nade wszystko 
o własne, najbardziej osobiste i nieusuwalne zło, którego dojmujące doświadczenie 
każę wpisać je w uniwersalnie pojętą naturę ludzką. Wspominany już Józef Tischner 
wskazuje na ludzkie istnienie, które nie sięga Boskiej istoty człowieka. Z tego roz
warstwienia wyrasta, naszym zdaniem, każdy projekt misteryjny (nie zawsze jednak 
chrześcijański), także teatralna wizja Iwanowa.

1.3. Tragizm i chrześcijaństwo - dwa stanowiska 

‘Dla jasności poniższych refleksji - antycypując Iwanowowskie rozważania o isto

cie tragedii - posłużmy się najogólniejszą, lecz na tym etapie rozważań wystarczają
cą definicją tragiczności: „Wszystkie określenia «tragiczności» (...) łączy wyczucie 
jakiegoś koniecznego rozszczepienia («rozdarcia», «rozdwojenia się») w istocie uni- 
wersum («Bóg», «idea», «wola»)”499 *. Wedle przytoczonych słów, zjawiska, w których 
podwójność „rozrywa” jedność (równocześnie, co ważne, ją zakładając), noszą na 
sobie piętno tragizmu.

Podejmując kwestię możliwości tragedii w chrześcijańskiej wizji człowieka, war
to podkreślić, iż prace poświęcone tej problematyce obfitują zarówno w tezy o wza
jemnej wrogości pierwiastków: tragicznego i chrześcijańskiego, jak i w twierdzenia 
o ich współzależności. Irena Sławińska odnotowuje, iż relacja tragizmu i chrześcijań
stwa ze szczególną intensywnością zajmuje badaczy teatru. Tragedia i chrześcijaństwo, 
Tragedia i religia, Religijna tragedia™ — to przywoływane przez autorkę tytuły rozdzia
łów znaczących teatrologicznych prac. Sławińska systematyzuje rozliczne podejścia, 
wyróżniając dwa główne stanowiska: uznanie tragedii za fenomen z istoty religijny 
oraz przekonanie o konieczności rozłącznego ujmowania obu kategorii501. Zwolenni
cy pierwszego stanowiska są przekonani, iż „religia [a z nią misterium - przyp. M.L.] 
przyjmuje za pewnik, że problem niewinnego cierpienia musi mieć jakieś rozwiąza
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nie502, podczas gdy tragedia uznaje zło i cierpienie za irracjonalne tajemnice”503. Gło
siciele przeciwnej tezy — spośród których najważniejsi to Dorotea Krook i Richard 
Sewall504 — uważają, że błędem jest dystansować tragedię względem chrześcijaństwa; 
chrześcijaństwo nie wyrugowało doświadczenia tragizmu z ludzkiego życia.

502 To stanowisko - w kontekście interpretacji powieści Dostojewskiego - zarzuca Iwanowowi 
René Wellek, pisząc, iż filozof umniejsza winę Raskolnikowa, wpisując ją w homofoniczną prawdę 
o zbawieniu: „Ali the emphasis in Ivanovs interpretation falls on the purification, the redemption, so 
much so that the crime of Raskolnikov is treated as a temporary aberration”. Por. R. Wellek, Literary 
criticism of Vyacheslav Ivanov, [w:] Vyacheslav Ivanov: poet, critic..., s. 228.

5113 Teatr w myśli współczesnej..., s. 48.
504 Oba nazwiska wymienia Irena Sławińska w kontekście tezy o chrześcijańskim tragizmie. 

Prace wymienionych autorów to: R. Sewall, The Vision of Tragedy, New Haven 1962 oraz D. Krook, 
Elements of tragedy, New Haven 1969, za: Teatr w myśli współczesnej..., s. 45.

5115 Teatr w myśli współczesnej..., s. 49. Autorka rekonstruuje w tych słowach myśl Richarda 
Sewalla, wyłożoną we wspomnianej pozycji The Vision of Tragedy. Zestawienie poglądów związanych z tą 
problematyką przedstawia Sławińska we wspomnianej pracy. Por. Teatr w myśli współczesnej..., s. 45-50.

5"6 Por. X. Tilliette, Tajemnica Bożego cierpienia, „Communio” 2004, nr 2 (140), s. 69.
5,17 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 405.

Tylko teoretycznie czy doktrynalnie chrześcijaństwo zmieniło tragiczną wizję 
świata, wskazując na sens cierpienia i obiecując wieczną szczęśliwość. W rze
czywistości jednak chrześcijaństwo otworzyło nieskończone możliwości tra
gicznych konfliktów, cierpień człowieka winnego, udręczonego wyrzutami 
sumienia5"5.

Problematyka chrześcijańskiej tragedii jest, jak piszę francuski teolog, Xavier 
Tilliette506, domeną niespokojnych umysłów, koncentrujących cały swój intelektu
alny potencjał na problematyce „wewnątrztrynitarnej kenozy Boga”, otwierającej 
możliwość tragizmu ludzkiego życia. Niespokojnym umysłem jawi się niewątpli
wie Balthasar, który piętnuje umniejszanie wagi doświadczenia tragizmu w ramach 
chrześcijańskiej samoświadomości. Teolog uważa, że ogromna siła doświadczenia zła 
(przypomnijmy, że w doświadczeniu tym Ricoeur dostrzega podstawę dramatyzmu) 
sprawia, że chrześcijaństwo — chcąc być chrześcijaństwem autentycznym — winno 
z całą powagą odnieść się do tragicznego aspektu egzystencji. Dobitnie wyraża tę 
kwestię szwajcarski teolog, przypominając tym,

którzy zredukowali chrześcijaństwo do „niezmąconej harmonii Boga, świata 
i człowieka”, że antyczne Nemo contra deum nisi deus ipse w okrzyku Chry
stusa Eloi, Eloi lama sabachthani znalazło swą nowotestamentową paralelę; 
że w chrześcijańskim obszarze całkowicie możliwa jest najgłębsza wątpliwość, 
największe uchybienie, cierpienie i walka, niewiara i pozorny bezsens. Chrze
ścijanin nie jest określany optymistycznie, lecz wydany na ryzyko wolności, 
a tym samym ryzyko tragicznej porażki507.
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W tym samym miejscu Balthasar wypowiada słowa, które, „dotykając” prze
życia najbardziej w życiu chrześcijanina bolesnego - metafizycznego doświadczenia 
zła - stanowią, naszym zdaniem, świadectwo niekłamanego filozoficznego etosu, wy
magającego od uczciwie myślącego człowieka objęcia także tego, co wymyka się sys- 
temowości metafizyki chrześcijańskiej - fundamentalnego doświadczenia zła. Autor 
Teodramatyki stwierdza:

Tragiczność polega na antyteistycznym, paradoksalnym stosunku człowieka 
do jego Boga (a więc nie może być rozumiana inaczej, jak religijnie); (...) 
chrześcijanin znajduje się w napięciu pomiędzy wybraniem i wygnaniem, (...) 
w tym świecie jako męczennik bierze na siebie tragiczny los głoszenia zbawie
nia albo walczy pomiędzy wiarą i niewiarą, w sprzeczności pomiędzy boskim 
prawem i ludzkim pragnieniem zachowania swojej pozycji, wydany na zło5"".

508 Ibidem, s. 405.
5IW Figurze rycerza wiary poświęcił Kierkegaard dzieło Bojażń i drżenie. Por. S. Kierkegaard, 

Bojaźń i drżenie, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1995, m.in. s. 35-65.
5111 O wierze i rozpaczy w filozofii Szestowa piszę Sławomir Mazurek. Por. S. Mazurek, Rosyjski 

renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Warszawa 2008, s. 170-178. Istotę myśli Szestowa doskona
le wykłada Cezary Wodziński. Por. C. Wodziński, Ateny, Jerozolima, Rzym..., [w:] L. Szestow, Ateny 
i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Kraków 2009, s. 5-57.

511 M. Bierdiajew, Problem antropodycei, [w:] Niemarksistowska JilozoJia rosyjska..., cz. II, 
s. 166.

812 René Wellek w kontekście misteryjnego pojednania tego, co z istoty sprzeczne, piszę: „It 
can be achieved only on the ground of a religious synthesis of the tragic contradictions of life”. Por. 
R. Wellek, op. cit., s. 223.

W zarysowanym horyzoncie nie sposób pominąć chrześcijańskiego filozofa roz
paczy, Sorena Kierkegaarda wraz z podstawową dla jego koncepcji figurą rycerza wia
ry508 509, a w kręgu rosyjskim Lwa Szestowa — piewcy opartego wyłącznie na wierze (sola 
fide) sposobu bycia, który kształtuje się wobec doświadczenia rozpaczy510.

Jeden z najbardziej przenikliwych myślicieli religijnych, Mikołaj Bierdiajew, ra- 
dykalizuje omawianą relację, odnajdując zarówno tragedię, jak i misterium (konotu- 
jące jedność) w rzeczywistości samego Boga. Co dla nas ważne, filozof niejako splata 
obie, współobecne w Boskim wnętrzu, kategorie:

W Bogu istnieje tragedia, boskie misterium, pierwotne i wieczne misterium 
Ducha. (...) Golgota jest tragedią w Bogu, nie tylko tragedią w świecie, tra
gicznym ruchem we wnętrzu Boskiego życia. (...) Boska tragedia to tragedia 
miłości i wolności5".

Kluczowym rozpoznaniem wyrażonym w powyższych słowach jest teza o moż
liwości tragedii w łonie chrześcijaństwa512; właśnie tę współobecność, stanowiącą, na
szym zdaniem, trzon antropologii teatru Iwanowa, chcemy wyeksponować. Rosyjski
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kontynuator myśli Iwanowa artykułuje rzecz expresses verbis-. „Всякое трагическое 
миросозерцание — неизбежно религиозно”51’.

513 Ф. Степун, Основные проблемы театра, Берлин 1923, s. 110.
514 Wedle Webera typ idealny to zracjonalizowana fikcja. Por. Antropologia kultury. Zagadnienia 

i wybór tekstów, oprać. G. Godlewski [et al.J, red. A. Mencwel, Warszawa 1998, s. 558-560.
315 В. А. Кел дыш, Вячеслав Иванов и Достоевский, [w:] Вячеслав Иванов. Материалы и ис

следования, s. 251.
516 К. Tarnowski, Człowiek i transcendencja, Kraków 1995, s. 126.
517 „Nadzieja i wiara otwierają nam dostęp do rzeczywistości metafizycznego horyzontu, w któ

rym «meta» znaczy «ponad». Por. ibidem, s. 124.
5I" Ibidem, s. 121.

1.4. Światopogląd tragiczny 

% wyraźniej uchwycić przepastną odległość perspektyw, które przechowuje w so

bie fenomen chrześcijańskiego tragizmu i tym samym przybliżyć przenikające ów 
tragizm najwyższe, egzystencjalne napięcie, warto porównać „typy idealne”51'1 dwu 
sprzecznych światopoglądów - chrześcijańskiego (w monologicznej odsłonie) oraz 
tragicznego. Zestawienie tych dwu oglądów świata pozwoli precyzyjniej określić swo
istość każdego z nich.

Zasadę postawy tragicznej dostrzec można jedynie na odpowiednim, pełniącym 
funkcję negatywu, tle. Doskonałym dla jej uchwycenia horyzontem jest spojrzenie 
monologiczne, charakteryzujące się wyodrębnieniem jednej, fundamentalnej zasa
dy rządzącej owym światem („обладание «единой синтетической идеей мира»”’15) 
i, tym samym, sprowadzenie wielości składających się na świat fenomenów do jednej 
podstawy, niewzruszonego fundamentu. Ów monologiczny światopogląd reprezen
towany jest przez metafizykę chrześcijańską. Metafizykę rozumiemy, za Karolem Tar
nowskim, jako „uporządkowaną hermeneutykę rzeczywistości w świetle pragnienia 
ostatecznego usprawiedliwienia istnienia i nadania egzystencji ostatecznego sensu”513 514 * 516. 
Zgodnie z antropologią chrześcijańską człowiek jest obrazem Boga. Nie jest jednak 
doskonały jak sam Bóg. W monologicznie, a zatem „antytragicznie” ujmowanym 
chrześcijaństwie zarówno człowiek, jak i wszelkie stworzenie, w swym istnieniu nie
pełne, ucieka się z nadzieją i wiarą na wieczne ocalenie do Stwórcy jako podstawy 
wszechrzeczy. Nawet gdy człowiekowi nie udaje się realizować Boskiego podobień
stwa, chroni go świadomość tej ostatecznej przynależności. Ona też, mimo obecności 
zła, daje mu spójną, w istocie Boską - choć wciąż stanowiącą zadanie - tożsamość. 
Chrześcijańska nadzieja buduje, by tak rzec, metafizyczny most517 prowadzący od 
świata pogrążonego w złu do rzeczywistości Boskiej. W akcie nadziei dystans między 
człowiekiem pragnącym „ostatecznego usprawiedliwienia istnienia”518 (pragnącym 
Nieskończoności) a Stwórcą zostaje w pewnym sensie zniwelowany w akcie afirmacji 
metafizycznej pełni bycia. Chrześcijanin głęboko wierzy w istnienie rzeczywistości, 
która realizuje aksjologiczną pełnię - najwyższe dobro, piękno i prawdę - a zatem 
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prawdziwe bycie. By wskazać różnicę między metafizycznie rozumianym byciem 
a zmiennym, niedoskonałym istnieniem, przywołajmy ustalenia filozofii religii:

Bycie to bynajmniej pierwotnie nie istnienie, lecz - jak wiedział to już Par- 
menides - pełnia rzeczywistości, w której rzeczywistość uzyskuje, by tak rzec, 
maksimum swojego sensu i która stanowi o istocie metafizycznego horyzontu

519sensu .

Filozofia religii tak opisuje podstawy tego aktu afirmacji:

W obliczu groźby bezpodstawności istnienia (...) jako jej bliźniaczy korelat ry
suje się projekt rzeczywistości ponad istnieniem i nicością, w której groźba 
tej bezpodstawności byłaby definitywnie przezwyciężona. (...) Co by to miało 
oznaczać? Co innego, jak nie właśnie rzeczywistość do głębi prześwietloną ho
ryzontem metafizycznym: dobrem, prawdą i pięknem, która z tej racji byłaby 
rzeczywistością w pełni usprawiedliwioną?5211

W odróżnieniu od metafizyki chrześcijańskiej stanowiącej dla niniejszych re
fleksji egzemplifikację spojrzenia monologicznego, światopogląd tragiczny rezygnuje 
z uznania ostatecznego fundamentu, metafizycznej ostoi, będącej źródłem istnie
nia dla wszystkiego, co jest lub też afirmuje ów fundament w sposób, by tak rzec, 
perwersyjny: jako sprzeczność w łonie istnienia, wieczny splot życia i śmierci, „pra- 
ból i prasprzeczność w sercu prajedni”519 * 521. Przewrotność światopoglądu tragicznego 
uchwycił Cezary Wodziński:

519 Ibidem, s. 120.
52,1 Ibidem. '
321 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, Kraków 1994, 

s. 62.
322 C. Wodziński, Lew Szestow, [w:] L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, 

tłum. C. Wodziński, Warszawa 1987, s. 14.
32•* F. Nietzsche, Próba samokrytyki, [w:] idem, Narodziny tragedii..., s. 27.

Jedyną zasadą nowej rzeczywistości, która ukazała się człowiekowi tragiczne
mu, kiedy z jego oczu opadły nagle wielowiekowe zasłony, jest to, że nie ma 
w niej żadnych zasad. Jedyną prawdą wieczną jest to, że nie istnieją żadne 
wieczne prawdy522.

Wyłożona w słowach Wodzińskiego „prawda” o rzeczywistości znajduje od
zwierciedlenie w pełnym złowieszczej przewrotności Nietzscheańskim wezwaniu do 
rezygnacji z metafizycznych systemów oraz do szczególnie rozumianego pesymizmu:

Winniście wyuczyć się śmiechu, moi młodzi przyjaciele, jeśli chcecie w pełni 
pozostać pesymistami; może dzięki temu, jako śmiejący się, wyślecie do diabła 
całe to metafizyczne pocieszycielstwo - a metafizykę przede wszystkim!523
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Różnica między świadomością chrześcijanina a świadomością „człowieka tra
gicznego”524 polega na tym, że ta ostatnia rezygnuje z rozstrzygnięcia dotyczącego 
istoty świata i człowieka. Ów brak rozstrzygnięcia oznacza dla człowieka niekończą
cy się rozłam owocujący niemożnością zdefiniowania swej tożsamości lub takim jej 
określeniem, które, eksponując wewnętrzną niespójność, godzi w samo pojęcie toż
samości. Przytoczmy ważne w tym kontekście słowa, wskazujące na wspólną zasadę 
różnorodnych postaci tragizmu: „Wszystkie określenia «tragiczności» od Schellinga 
po Nietzschego łączy wyczucie jakiegoś koniecznego dysonansu”525. Fragment ten 
odsyła do zjawiska, którego afirmacja stanowi osnowę światopoglądu tragicznego 
(jest on bowiem świadomym przyjęciem tragiczności jako zasady determinującej 
naturę świata i człowieka). „Człowiek tragiczny”, odnajdując w sobie zarówno zło, 
jak i dobro, życie i śmierć, jasność i mrok, tak naprawdę nie wie, jaka jest o nim 
ostateczna prawda. Trzeba zaznaczyć, iż chrześcijanin (w ujęciu monologicznym) 
również doświadcza ambiwalencji własnej natury, jednak wysiłkiem nadziei i wiary 
przekracza podstawowe rozdarcie i ostatecznie określa swą przynależność. W świato
poglądzie tragicznym natomiast człowiek aktem woli afirmuje absurd526 i „bezpod
stawność istnienia”527, co implikuje wspomniany brak fundamentu.

524 Sformułowania tego używa Nietzsche. Por. F. Nietzsche, Narodziny tragedii..., s. 135.
525 D.E.R. George, Deutsche Tragödientheorien vom Mittelalter bis zu Lessing. Texte und Kom

mentare, München 1972, s. 311, za: H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 409.
526 Por. K. Tarnowski, op. cit., s. 124.
527 Ibidem, s. 120.
52“ Ibidem, s. 119.
529 Ibidem, s. 79.
530 C. Wodziński, Lew Szestow, s. 21.
531 K. Tarnowski, op. cit., s. 124.
532 L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche, s. 252.

Istota absurdu polega na świadomości braku instancji, która mogłaby uspra
wiedliwić skończoną i grzeszną ludzką egzystencję („radykalna nieobecność uspra
wiedliwiającego sensu”528), na nieobecności pełni bycia rozumianej jako „najgłębszy, 
intymny związek idei absolutnego dobra i absolutnego bycia”529, która w chrześcijań
stwie przybiera postać miłującego Ojca.

Żadna harmonia, żadna idea, żadna miłość i łaska, słowem, nic z tego, co od 
starożytności po czasy dzisiejsze wymyślali mędrcy, nie jest w stanie usprawie
dliwić bezsensu i absurdu w losie poszczególnego człowieka530.

Jasne jest zatem, że „możliwość absurdu (...) jest (...) zawsze otwarta”531. To 
trwanie twarzą w twarz w obliczu fundamentalnego dla człowieka „albo-albo”, będące 
swego rodzaju egzystencjalną perwersją, stanowi osnowę światopoglądu tragicznego. 
Lew Szestow, piewca postawy tragicznej, nakazuje, by „szanować wielkie nieszczęście, 
wielką brzydotę, wielkie chybienie! To ostatnie słowo filozofii tragedii”532. Ostatecz
ne rozstrzygnięcie co do istoty świata i człowieka — w obliczu „radykalnej bezsilności 
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w usprawiedliwieniu świata i życia”’” - zostaje zawieszone. Dodajmy jednak, że owo 
końcowe rozstrzygnięcie oddalone jest nie tyle w czasie, ile zawiera się w samej struk
turze ludzkiego bytu; ów zawieszony wyrok stanowi o kondycji człowieka.

Warto nadmienić - potwierdzając tym samym monologiczność „typu idealne
go” perspektywy chrześcijańskiej - że historyczne postaci dramatu chrześcijańskiego, 
mimo iż nie wzbraniały się przed ukazywaniem rozdarcia, to jednak skłonne były je 
ostatecznie zażegnywać, sprowadzając wszelkie perypetie do monofonicznej konklu
zji, tej zaś - co trzeba podkreślić - nie sposób uzgodnić z istotą tragedii:

Nie jest ideałem tragedii wewnętrzne przezwyciężenie przez bohatera tragicz
nego zamętu, jego duchowe wywyższenie do sfery pojednania, do czego, w na
stępstwie Seneki, ponownie skłonny był dramat chrześcijański”“1.

Trzeba jednakowoż odróżnić tragizm per se od tragizmu chrześcijańskiego. 
W tym celu przedstawmy najradykalniejszą postać światopoglądu tragicznego — jego 
formę Nietzscheańską, na tle której jego chrześcijańska postać odsłoni swój szczegól
ny etos.

1.5. Nietzsche - neuroza zdrowia

C_^^firmatywną wobec takiego stanu rzeczy postawę postuluje Nietzsche, re

prezentant skrajnej postaci tragicznego światopoglądu, wymagając od człowieka 
przezwyciężenia kulminujących w resentymencie skłonności - słabości i strachu, 
popychających ludzkość do budowania spójnych, zamkniętych — a zatem dających 
poczucie bezpieczeństwa — wizji świata. Najwięksi wrogowie światopoglądu tragicz
nego to, wedle Nietzschego, Sokrates (jako prototyp „człowieka teoretycznego”* 534 535) 
oraz Chrystus (jako wzór zaprzeczającej życiu moralności536). W kontekście sokratej
skiego, uśmiercającego tragedię, kultu poznania niemiecki filozof piszę o „wiecznej 
walce między światopoglądem teoretycznym a tragicznym”537. Ten ostatni jest zatem 
jak najdalszy od konstruowania wewnętrznie spójnej teorii rzeczywistości. Warto 
nadmienić, że poznanie tragiczne jest trudne do zniesienia538 *, odmiennie bowiem 
niż ogląd teoretyczny nie wzbrania się przed dostrzeżeniem „nieszczęścia wewnątrz

”3 K. Tarnowski, op. cit., s. 118.
534 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 408.
535 O człowieku teoretycznym jako o personifikacji ducha niedionizyjskiego por.: E Nie

tzsche, Narodziny tragedii..., s. 131.
”6 O moralności jako zaprzeczeniu życia por.: E Nietzsche, Wola mocy, dum. K. Drzewiec

ki, S. Frycz, Kraków 2009, s. 174, 178, Meandry Kultury.
F. Nietzsche, Narodziny tragedii..., s. 127.
Por. ibidem, s. 117.
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istoty rzeczy”539, „otchłani rzeczy”540. Istotą i ambicją światopoglądu tragicznego jest 
„samowychowanie do powagi i zagrożeń”541 — ukształtowanie ludzi o „nieustraszonym 
spojrzeniu, o (...) heroicznym dążeniu ku potwornościom”542. Osnuta na takiej bra
wurowej postawie kultura tragiczna543 wyzwala w człowieku dionizyjskie, zrodzone 
z radosnej afirmacji absurdu istnienia, poczucie mocy.

534 Ibidem, s. 82.
5411 Sformułowanie to znajdujemy u Nietzschego. Por. ibidem, s. 152.
541 Ibidem, s. 135.
542 Ibidem.
543 Por. ibidem.
544 B. Baran, Metafizyka tragedii, [w:] F. Nietzsche, Narodziny tragedii..., s. 10.
545 F. Nietzsche, Próba samokrytyki, s. 23.
446 Por. F. Nietzsche, Narodziny tragedii..., s. 172.
547 Mircea Eliade w ten sposób wyraża naturę bósrwa. Por. idem, Traktat o historii..., s. 412.

—' 13I .-•

Tragizm i niemal synonimiczny z nim żywioł dionizyjski stają się wprost sza
leństwem zdrowia, cierpieniem, jakiego doznaje mocarz, który nie boi się wej
rzeć w swój los, w swe nieuchronne i nieustanne - umieranie544.

Nietzsche, przedkładając dionizyjską witalność ponad - zrodzone, wedle filo
zofa, z resentymentu — chrześcijaństwo, przeciwstawia Dionizosa Chrystusowi. 
Dionizos w Narodzinach tragedii — jako nosiciel sprzecznej z chrześcijaństwem, bo 
niepoddającej się dyktatowi norm moralnych siły - nazwany zostaje Antychrystem. 
W Próbie samokrytyki, odnoszącej się do pracy pisanej wcześniej, Narodzin tragedii, 
znajdujemy taki oto fragment:

Mój instynkt jako afirmujący instynkt życia (...) wynalazł sobie zasadniczo 
opozycyjną doktrynę i przeciwstawną ocenę życia, czysto artystyczną, anty- 
chrześcijańską. Jak ją nazwać? Jako filolog i człowiek słowa ochrzciłem ją 
nie bez pewnej dowolności — bo któż zna prawdziwe imię Antychrysta? — imie
niem jednego z greckich bogów: nazwałem ją dionizyjską545.

Przyrównując doznanie tego, co dionizyjskie, do dysonansu w muzyce546, Nietz
sche potwierdza związek pojęcia tragedii z zasadą diady.

Kluczową dla nas kwestię stanowi konstatacja o wrogości Dionizosa względem 
Chrystusa i Sokratesa. Ów pierwszy sławi dysonansy życia, ci ostatni zaś próbują 
je - w systemie moralnym lub poznaniu teoretycznym — niwelować, sprowadzając 
wszelką różnorodność do nadrzędnej całości. Jeśli Dionizos jest dla Nietzschego sza
leństwem zdrowia, to zarówno Sokrates, jak i Chrystus są personifikacjami stanu 
chorobowego. Stan ów jest konsekwencją zagubienia mitu jako źródłowej dla kultury 
energii płynącej ze „sprzeczności w jedności” („coincidentia oppositorum”547), a co za 
tym idzie, eskapistycznego przylgnięcia do optymistycznych sposobów objaśniania 
świata.
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Bez mitu każda kultura traci swą zdrową, naturalną siłę twórczą. (...) Wy
obraźmy sobie kulturę pozbawioną stałej i uświęconej prasiedziby, skazaną na 
dążenie do wyczerpania wszystkich możliwości i na nędzną strawę od innych 
kultur - a będzie to współczesność jako wynik sokratyzmu nastawionego na 
unicestwienie mitu. I oto stoi pozbawiony mitu człowiek, wiecznie głodny, 
pośród wszystkich przeszłości i szuka, grzebiąc i kopiąc, korzeni541*.

54" F. Nietzsche, Narodziny tragedii..., s. 165.
Pojęcie to znajdujemy u Nietzschego. Por. ibidem, s. 1 59.

55" Ibidem, s. 171.

Mit tragiczny’’’’, wedle Nietzschego, stanowi remedium na wszechobecną, jak 
sądzi filozof, słabość charakteru; zadaniem tragedii - jako zasady kultury — jest wy
kształcenie w człowieku duchowej tężyzny — postawy nieustraszoności wobec włas
nego losu.

Owa wyrażająca się w kultywowaniu tragizmu świata nieustraszoność jest, we
dle Nietzschego, przymiotem ponadprzeciętnych (realizujących ideał nadczłowieka). 
Przeciętna część populacji, skłonna do ucieczki przed tym, co w swej niepojętości 
przerażające, ku monologicznym wyjaśnieniom, nie jest zdolna zdobyć się na afir- 
mację absurdu świata. Dodajmy, że jedyną pociechę - w łonie filozofii Nietzschego 
- stanowi dla człowieka sztuka. Tylko dzięki jej apollińskiemu czarowi przerażająca 
prawda o świecie staje się znośna. Znaczy to, że świat - wedle Nietzscheańskiej kon
cepcji — może dostąpić usprawiedliwienia tylko na gruncie estetyki. „Istnienie i świat 
jawią się usprawiedliwione tylko jako zjawisko estetyczne”* * 550.

Rzeczywistość widziana z tragicznej perspektywy jest na wskroś absurdalna: 
świat oraz egzystujący w nim człowiek nie wiedzą, kim są — nie dlatego, że w niedo
statecznym stopniu znają siebie, lecz dlatego, że spójna prawda o nich w ogóle nie 
istnieje. Ich tożsamość - wbrew temu, co zakłada samo pojęcie - jest źródłowym 
rozszczepieniem. W jego obliczu człowiek, aby żyć, musi stać się, powtarzając za 
Nietzschem, mocarzem, którego kondycję najtrafniej określa paradoksalna formuła 
„neuroza zdrowia”; denotuje ona postawę, w której człowiek przewrotnie afirmuje 
absurdalność swego losu — swe nieustanne umieranie.

1.6. Chrześcijańska rozpacz

*\/ragizm chrześcijański przechowuje moment rozszczepienia obecny w każdym ry

pie tragizmu, odrzuca natomiast Nietzscheańską neurozę — świadome, wyzywające, 
wręcz aroganckie patrzenie absurdowi życia w twarz.

Tragizm chrześcijański denotuje sygnalizowany już rozziew między istotą czło
wieka a „nie czyniącym jej zadość” istnieniem. Dostrzeżenie tego rozziewu, uchwyt
nego przy pomocy podstawowej egzystencjalistycznej dychotomii - esencja versus 
egzystencja - wprowadza w homofonicznie ujmowane chrześcijaństwo ogromny ła
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dunek egzystencjalny. Jeśli metafizyka chrześcijańska postrzega człowieka jako obraz 
Boży, to chrześcijańska tragedia, podtrzymując tę Boską tożsamość chrześcijanina, 
jednocześnie ją kwestionuje i wskazuje na nieusuwalność zła („wydanie na zło”): ob
licze chrześcijanina, odzwierciedlając Boskie rysy, jednocześnie je bezcześci, odsyłając 
- na sposób ikoniczny — do Transcendencji, a zarazem idolatrycznie zagradza do Niej 
dostęp. Zasada niesprzeczności nie znajduje tu zastosowania; przeciwnie: cały pa
tos chrześcijańskiej tragedii wznosi się na fundamencie permanentnie utrzymywanej 
sprzeczności: pomiędzy Boską istotą a grzesznym, skazanym na zło istnieniem. Co 
ciekawe, niedosiężny ideał jest dla człowieka najprawdziwszą rzeczywistością: „Ide
ał jest «nierealny», ale mimo to «istnieje»”551. Jasne jest zatem, że omawiana per
spektywa nie jest programowo antychrześcijańska. Antychryst nie jest w niej, jak 
u Nietzschego, gloryfikowanym, tryumfalnym zwycięzcą, przeciwnie: cały drama
tyzm i intensywność doświadczania „wydania na zło” rodzi się w obliczu miłości do 
Chrystusa. Innymi słowy, dostrzeganie własnej grzeszności przeradza się w tragiczną 
prawdę o wszechobecności zła (tragiczne skazanie na zło); dzieje się to w świetle chry
stologicznego ideału. Ta przynależność do Chrystusa i nieustanne uleganie Anty
chrystowi konstytuuje chrześcijański fenomen rozpaczy, rozumiany jako rozpaczanie 
się (rozmijanie się) z sobą samym.

551 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 588.
552 Ibidem.
553 S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 15.
55,1 O tym, że chrześcijanin nieskończenie lęka się rozpaczy, por. S. Kierkegaard, Przedmowa, 

[w:] idem, Choroba na śmierć, s. 13.
555 S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 30.
556 Ibidem, s. 65.

W kontekście zakrojonej na absolutną skalę walki człowieka o swą istotę, o Bo- 
goczłowieczą tożsamość, von Balthasar piszę:

Nie dziwi, że słowo „tragiczny” pojawia się wszędzie. Z konieczności budujące 
jest z konieczności niszczącym. Struktura ta (...) kształtuje (...) przede wszyst
kim życie duchowe: istnieje „tragedia ducha”552 553.

„Człowiek jest duchem”555 — piszę duński filozof rozpaczy. Można by w tym 
kontekście rzec, że ta jego najgłębsza, duchowa tożsamość jest dla niego zarówno 
błogosławieństwem, jak i przekleństwem, na jej podstawie bowiem chrześcijanin do
świadcza tego, czego się najbardziej lęka — duchowej rozpaczy554.

Fenomen chrześcijańskiego tragizmu, jak powiedzieliśmy, jest ściśle związany 
z doświadczeniem rozpaczy. Rozpaczać się z samym sobą znaczy mijać się z własną, 
upragnioną istotą. „Nie być samym sobą, to jest właśnie rozpacz”555 — piszę Kier
kegaard. Źródłem rozpaczy jest, wedle duńskiego filozofa, nieusuwalny z ludzkiej 
kondycji ruch odrywania się od Mocy556 stanowiącej źródło ludzkiego bytu oraz pod
stawę jego jedności i tożsamości. Przywołajmy fragment ukazujący paradoksalność 
omawianego fenomenu:
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Rozpacz rodzi się wewnątrz człowieka; gdyby człowiek nie był syntezą, nie 
mógłby popaść w rozpacz ani tym bardziej nie mógłby rozpaczać, gdyby ta 
synteza nie rodziła się we właściwym stosunku z ręki Boga557.

55/ Ibidem, s. 18.
55B Por. H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 582.
559 S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 19.
5611 W niniejszej pracy odniesiemy się do dramatu Prometeusz.

Sprzeczność ta - „najgłębsza wewnętrzna autosprzeczność ducha”558 - to swo
iście ludzka „choroba na śmierć”. Kierkegaard pojmuje ją jako nigdy niekończącą się 
mękę: „męką rozpaczy jest, że nie można umrzeć”559 *.

Przez pryzmat tej nieusuwalnej z ludzkiego „duchowego organizmu” choro
by patrzymy na Iwanowowski teatr i fundującą go antropologię, dopiero bowiem 
w perspektywie chrześcijańskiej formuła Iwanowa „человек не то что он есть” (użyta 
w pracach о Dostojewskim, a więc w odniesieniu do pisarza na wskroś chrześcijań
skiego) odsłania swą najwyższą powagę - doświadczenie rozpaczy.

Rdzeń samoświadomości Iwanowa dostrzegamy w dojmującym poczuciu 
grzeszności, stanowiącej nieusuwalny rys ludzkiej kondycji. Sądzimy, że właśnie dla
tego omawiany projekt teatralny zogniskowany jest wokół centralnej idei antycznej 
tragedii i wyprowadzonej z niej (oraz z jej pierwocin - dionizyjskiego kultu) tragicz
ności ludzkiego losu. Ekspozycją owej tragiczności są dramaty Iwanowa - Tantal 
i Prometeusz™. Świadomość grzechu jest, według nas, dla Iwanowowskiego oglądu 
świata momentem centralnym, dlatego, nie podważając historycznego związku te
atru i rytuału, wysuwamy na plan pierwszy chrześcijańskie kategorie dramatu oraz 
tragedii, odzwierciedlające dynamikę duchowego życia człowieka (której krańcowy
mi punktami są grzech i pragnienie odkupienia). W teatrze Iwanowa dostrzegamy 
przestrzeń scenicznej „aktualizacji” (a zatem nie tylko prezentacji, ale niejako „wy
darzania się”) rozgrywanego między człowiekiem a Bogiem metafizycznego dramatu. 
W takim świetle jasne staje się, iż kategorie, jakie proponujemy dla analizy pism 
Iwanowa, nie oznaczają literackiego czy teatralnego gatunku, lecz napięcie obecne 
na poziomie wewnętrznego życia człowieka, dla którego trafnym określeniem wy
daje się nacechowane teologicznie sformułowanie „obcowanie duchów”. Z pomocą 
filozoficznych kategorii dramatu i tragedii uda nam się, jak sądzimy, wyświetlić swo
iście chrześcijański teatralny zamysł Iwanowa; kategorie te naszym zdaniem lepiej niż 
zorientowany na zewnętrzność rytuał wychwytują dynamikę „wewnętrznego życia 
człowieka” pojmowanego przez poetę nade wszystko jako animal metaphysicus.
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г. Teatrologia Iwanowa

2.1. Teatr poza estetyką

^./eatr dla Iwanowa nie jest „tylko teatrem”, estetyka nie jest „tylko estetyką”. „Театр 

внеположен эстетике”561 — piszę Iwanow. Jeśli mówić o tej ostatniej, to wyłącznie 
jako o estetyce sensu largo. Znaczy to, że jej przestrzeń nie jest wyznaczona jedynie 
przez sztukę i zjawiska artystyczne, ale obejmuje wszystkie sfery życia człowieka: dzia
łalność wytwórczą (techne), poznawczą, społeczną oraz, rzecz jasna, artystyczną (do
dajmy, iż najwyższym stopniem twórczości jest mistyka). „W pięknie współobecne 
są dwie pozostałe hipostazy świętej jedności: dobro i prawda, ale ich objawienie nie 
odnosi się do estetyki”562. Iwanow idzie tu śladem Włodzimierza Sołowjowa (którego 
idee istotnie wpłynęły na kształt całej kultury Srebrnego Wieku563) z jego koncepcją 
zakorzenionej religijnie twórczości564, której domeną jest najszerzej pojęte, przesyco
ne pierwiastkiem mistycznym, ludzkie życie (stąd termin: жизнетворчество - ży- 
ciotwórczość).

561 В. Иванов, Эстетическая норма театра, II, s. 213.
562 Ibidem.
%J „Огромную роль в становлении культурного синтеза как системообразующего факто

ра Серебряного века сыграла философия «всеединства» великого русского философа конца XIX в. 
Вл. Соловьева, ставшая смысловым «стерженем» всей культурной парадигмы Серебряного века, 
обоснованием интегративного стиля культуры”. Рог. И.В. Кондаков, Культура России, s. 224.

5М „Триединство истины, добра и красоты у Соловьева предстает в виде трех ипостасей 
единой всемирной идеи”. В.В. Бычков, Эстетика Владимира Соловьева как актуальная парадиг
ма, [on-line:] www.philosophy.ru/library/bychkov/solov-f-4VII 2012.

565 В.И. Кондаков, Культура России, s. 229.
566 Zaznaczmy przy okazji, że wymienieni twórcy wskazują na rozpiętość Iwanowowskich inspi

racji i jednocześnie sugerują obecność wzajemnie sprzecznych wątków.

W obliczu konstatacji, iż istota teatru przekracza tradycyjną postać estetyki, ja
sne jest, że zrozumienie koncepcji teatru misteryjnego Iwanowa wymaga nie tylko za
poznania się z wyrażanymi przez filozofa wprost postulatami dotyczącymi teatralnej 
formy, lecz przede wszystkim z rozległym horyzontem filozoficznych idei, w obliczu 
których projektowany teatr zyskuje swój właściwy sens.

Warto w niniejszym kontekście nadmienić, że powinowactwo sztuki i filozofii 
było cechą dla Srebrnego Wieku, a szczególnie dla symbolizmu, swoistą, co pod
kreśla rosyjski kulturolog w słowach „рождение символизма на грани искусства 
и философии”565. Artystyczna twórczość Iwanowa jest nieodłączna od — porusza
jących jego wrażliwość - filozoficznych idei. Inspirujący dla myśliciela autorzy to 
przede wszystkim Fryderyk Nietzsche i Włodzimierz Sołowjow566, ale także Arthur 
Schopenhauer z jego teorią wszechświatowej, ślepej, wiecznie niezaspokojonej woli, 
a co za tym idzie, wszechobecnego cierpienia oraz sztuki jako remedium na owo cier
pienie. Odnotowane rysy determinują omawianą filozofię teatru: zapoczątkowana
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lekturą Nietzschego fascynacja postacią Dionizosa, zachwyt tragiczną formą sztuki 
i ideą nadczłowieka, przejęta od Solowjowa idea teurgicznej twórczości i figura Bo- 
goczłowieczeństwa, a także zainspirowane Schopenhauerem postrzeganie sztuki jako 
środka przeciw wiecznemu - wpisanemu w naturę samego życia - niespełnieniu.

2.2. Znaczący brak realizacji

^\^admieniliśmy wyżej, że historia kultury odnotowała nieliczne realizacje drama

tów misteryjnych567, dlatego słuszne wydaje się wyeksponowanie filozoficznej pod
stawy teatralnego misterium, tym bardziej, że miało ono znaczenie dla całej epoki 
Srebrnego Wieku; misterium było wszak gatunkiem sztuki najpełniej wyrażającym 
fenomen misteryjności determinujący ducha przełomu wieków. Na fakt, że teatr 
(z ideą misterium jako uprzywilejowaną, choć na szeroką skalę niezrealizowaną) nie 
był jedną z wielu artystycznych dziedzin, lecz projektował - w ramach moderni
stycznej wizji kultury - jej postać paradygmatyczną, wskazują następujące słowa: 

„Размышляя о культуре рубежа веков, исследователь неизбежно придет к вопросу 
о странном, даже болезненном [podkreśl. M.L.] интересе этой эпохи к теа
тру”568. Odnotowaliśmy wyżej, że problematyka związana z teatrem przyszłości (któ
rą poruszali najznamienitsi twórcy epoki) stanowiła najpopularniejszy wątek ówcze
snych czasopism i gazet. Symptomatycznie w tym kontekście brzmią słowa Fiodora 
Stiepuna, wywyższającego teatr w hierarchii sztuk:

S67 Olga Deschartes wspomina tylko o jednej inscenizacji tragedii-misterium Iwanowa: o za
inicjowanej przez Wierę Komissarżewską lekturze Tantali w jej studio teatralnym. Por. О. Дещарт, 
Введение, s. 103.

w’" E. Серебрякова, „Театр” как прием в русской литературе рубежа XIX-XX веков, [w:] 
Literatura rosyjska przAomu..., s. 81. O teatrze jako o formie sztuki wyznaczającej artystyczną tempe
raturę epoki piszę także Krzysztof Cieślik, podkreślając jednak - odmienną od Iwanowowskiej - reali
styczną linię w teatralnej praktyce przełomu wieków. Por. K. Cieślik, Moskiewski Teatr Artystyczny 
w ocenie czasopisma „Mir Iskusstwa”, „Slavia Orientalis” 1989, nr 1-2, s. 23.

v’9 Ф. Степ у h, op. cit., s. 124.
570 Bezpośrednie odwołania teatralnych twórców do twórczości Iwanowa omawiamy w rozdzia

le Praktyka i myśl teatralna w obliczu postulatów Iwanowa.

■----I36 •

Если в порядке генетического возникновения театр и не бесспорно является 
первым из искусств то первым он во всяком случае является в порядке их 
систематического выведения из недр всеединой жизни569 570.

Zatem mimo iż teatr misteryjny nie odniósł repertuarowego sukcesu, jego teo
ria zaważyła na sposobie postrzegania świata i twórczości; koncepcja misterium miała 
znaczący, potwierdzony wypowiedziami explicite™ wpływ na samoświadomość ro
syjskich twórców omawianego okresu. Teatr misteryjny w swej idealnej postaci pozo
stał więc jedynie utopią - utopią jednakowoż o ogromnym antropologicznym i este
tycznym znaczeniu. Przywołajmy w tym kontekście Ernsta Cassirera utrzymującego,
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iż powstała z wnętrza symbolicznego spojrzenia na świat utopia ma kolosalne dla 
kultury znaczenie, odsłaniając bowiem możliwości, pozwala zanegować status quo-.

Wielką misją utopii jest dać miejsce możliwości jako przeciwieństwu biernego 
godzenia się na istniejący stan rzeczy. To właśnie myśl symboliczna pokonuje 
naturalny bezwład człowieka i wyposaża go w nową umiejętność -.umiejęt
ność ustawicznego przekształcania jego ludzkiego wszechświata571.

571 E. Cassirer, op. cit., s. 121.
572 O Iwanowowskim zamiłowaniu do dyskusji jako aktywności nie tylko intelektualnej, ale

i duchowej - odzwierciedleniu dynamiki ducha - piszę Olga Deschartes: „В его [Вячеслава Ивано
ва - przyp. M.L.] любви к беседе было не столько пристрастия к борьбе мнений, сколько любви 
к пиршественной игре духа”. Рог. О. Дешарт, Введение, s. 124.

Intuicje Cassirera potwierdzają przyświecające niniejszym rozważaniom prze
konanie, że nie można pomijać „misteryjnej świadomości” Srebrnego Wieku (ja
koby nieistotnej w historii kultury) z tego tylko powodu, że nie została zwieńczona 
teatralną formą misterium (choć przecież prób podjęto niemało). Na poziomie an
tropologicznym misteryjny projekt ma kolosalne znaczenie, ponieważ odsłania dra
mat ludzkiego, uwikłanego w Bogoczłowieczeństwo i człekobósrwo ducha572. Dla 
wymiaru estetycznego wizja misterium jest, jak się zdaje, nie mniej istotna, wnosi 
bowiem kardynalne pytanie o granice teatru - o to, czy teatr jest w stanie „udźwi
gnąć” misterium i czy religijne, a więc zawsze symboliczne (bo odsyłające do tego, 
co nieskończone) treści mogą znaleźć właściwą sobie naoczną formę. Pokuśmy się 
w tym miejscu o wyartykułowanie — w formie pytań - następujących hipotez: Czy 
tragedia nie musi pozostać granicą teatru? Czy to nie ona jest szczytem „metafizycz
nej wydolności” teatru, który na to, co metafizyczne, potrafi jedynie wskazywać? Czy 
misteryjne zjednoczenie nie potrzebuje właściwej dla siebie, pozaestetycznej, prze
strzeni? Być może miejscem dla misterium jako religijnego zjednoczenia jest tylko 
poziom ducha — a zatem może się ono dokonać wszędzie (również w teatrze); ważne 
jest to, że nie istnieje istotne powiązanie misterium z teatrem (na które, jak pokażemy 
w ostatnim rozdziale, wskazywali Bieły i Meyerhold).

2.3. Przeciw realistycznej normie teatru

CZrojekt Iwanowa miał stanowić panaceum dla kultury przenikniętej chorobą indy

widualizmu oraz wszystkimi zagrożeniami z nim związanymi, przede wszystkim psy- 
chologizmem i moralizmem. Dlatego też teatr, na podobieństwo teatru antycznego, 
wyrastającego z pierwotnej intencji religijnej, miał aktualizować duchowy, nie zaś 
czysto intelektualny czy też emocjonalny potencjał człowieka (który charakteryzuje 
człowieka jako jednostkę). Więcej nawet: przestrzeń teatralna miała nie tylko ignoro
wać bytową stronę ludzkiego życia, lecz — prowokując w człowieku duchowe otwarcie
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— wydzierać go z sieci horyzontalnych powiązań. Wbrew pozorom, horyzontalnego 
wymiaru nie jest zdolna przekroczyć także dydaktyczna czy też moralizatorska funk
cja teatru. W niniejszym kontekście Iwanow piszę: „Практического вывода отсюда, 
применения к жизни нет и быть не может”57-’ oraz „Нам достаточно легкого на
мека на события”574. Zaczerpnięta przez widza - za sprawą prezentowanych w spek
taklu treści - nauka, owocująca zmianą postępowania człowieka, byłaby, wedle Iwa
nowa, marnym surogatem tego, co najbardziej pożądane - prawdziwego duchowego 
przeobrażenia575. Przeobrażenie to, bliskie momentowi nagłej iluminacji, pozwala
jącej ujrzeć świat na nowo („хотя бы на одно мгновение, воистину ощущаем себя 
и мир по новому”576), w łonie koncepcji Iwanowa nie pojawia się dzięki obcowaniu 
z tematyką życia potocznego i właściwych mu życiowych perypetii (nieoczekiwanych, 
obliczonych na zaskoczenie widza zwrotów akcji i ich psychologiczno-moralnej mo
tywacji). Tę stronę ludzkiej egzystencji eksploatuje teatr naturalistyczny, któremu 
Iwanow przepowiada rychły koniec: „Бытовой реализм, и сценическая иллюзия 
уже сказали свое последнее слово, и их средства до дна исчерпаны современно
стью”577. Realistyczny, skoncentrowany na bytowej sferze życia578 rys XIX-wiecznego 
teatru, który nie proponuje nic ponad rozrywkę dla nieprzygotowanych i niewiele 
wymagających mas579, potwierdzają te oto słowa: „Драматургия предшествующего 
периода [XIX столетия - przyp. M.L.] (...) должна была моделировать свой мир, 
ориентируясь на «среднего», постаянного зрителя”580. XIX-wieczny teatr-widowi- 
sko zapraszał widza do obejrzenia historii (perypetii), nie chcąc stanowić jakiegokol
wiek - intelektualnego czy duchowego — wyzwania dla światopoglądu przeciętnego 
odbiorcy.

В классической драме господствует то, что можно было бы назвать прин
ципом симметрии информации: структура мира зрителей не должна отли
чаться от структуры мира, создаваемой произведением. Вообще, все то, что 
в драматурге отличается от среднего зрителя, таким театром отвергается581.

573 В. Иванов, Новые маски, II, s. 81.
574 Ibidem, s. 78.
575 Ibidem, s. 76.
576 Ibidem, s. 79.
577 В. Иванов, Предчувствия и предвестия, II, s.100.
578 „Театр XIX века представлял собой явление по своей природе не столько эстетическое, 

сколько «бытовое»”. Por. М. Макеев, „Новая драма” в России и проблема „литературного” теа
тра, [w:] Literatura rosyjska przełomu..., s. 65.

O „schlebianiu płaskim gustom odbiorców, uleganiu szablonom” piszą polscy badacze, cha
rakteryzując sztukę teatralną, której walkę wypowiedziało wielu twórców Srebrnego Wieku, między 
innymi Konstantin Stanisławski oraz Władimir Niemirowicz-Danczenko. Por. K. Cieślik, J. Smaga, 
Kultura Rosji przełomu stuleci (Х1Х-ХХ). Życie intelektualne, sztuka, literatura, Warszawa 1991, s. 138, 
BR Biblioteka Rusycysty.

M. Макеев, „Новая драма”в России..., s. 66.
Ibidem.
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2. Teatrologia Iwanowa

Wspólnemu, leżącemu u podstaw powyżej zaprezentowanych stanowisk niedo
sytowi pozostawionemu przez XIX-wieczną scenę Iwanow daje wyraz w takich oto 
słowach: „Жажда иного, еще не раскрывшегося театра, жажда неопределенная 
и глухая, и столь же неопределенное и глухое недовольство театром существую
щим стали явлением обычным”582. W przytoczonym fragmencie odsłania się zależ
ność między - pełnym jeszcze nieokreśloności - pragnieniem nowej* teatralnej for
my a niezadowoleniem z teatru ówczesnego. Ów poziom pragnienia oraz osnute na 
doświadczeniu wewnętrznym proroctwo (które myśliciel traktuje bardzo poważnie, 
jako zakotwiczoną w doświadczeniu wewnętrznym583 wieszczą i twórczą siłę584) sta
nowią horyzont, z wnętrza którego Iwanow formułuje podstawowe zarzuty względem 
współczesnej mu sceny. Wszak, aby dostrzec niedostatki kultury, trzeba kierować się 
pewną miarą, na tle której radykalna krytyka staje się dopiero możliwa i dzięki któ
rej w ogóle się pojawia585. Ideał teatru zatem, dla którego rzeczywisty odpowiednik 
Iwanow odnalazł w „tragicznym wieku kultury helleńskiej” („«трагический век» эл- 
линства”586), determinuje krytykę teatru XIX-wiecznego (i generalnie nowożytnego).

582 В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 93.
,8J „Мы судим по гадательным признакам и самонаблюдению”. Por. ibidem, s. 87.
,м Iwanow łączy twórczość z elementem wieszczym: „некоторая творческая энергия упре

ждающая и зачинающая будущее”. Por. ibidem.
585 Wykorzystujemy tu fenomenologiczną konstatację o tym, iż każdy „preferencyjny bunt”, 

a więc projekt realizacji nieobecnych w świecie wartości, pojawia się dzięki funkcjonującemu w jego 
tle ideałowi; innymi słowy: dostrzeżenie zła jest świadectwem funkcjonującego ideału: „Wymiar «świe
tlanej idealności» problemaryzuje wszystko, z czym się spotykamy, stykamy, możemy spotkać i zetknąć. 
Problematyzacja to podstawowy przejaw funkcjonującej idealności”. Por. J. Tischner, Myślenie według 
wartości, Kraków 2002, s. 488.

586 В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 90.
587 W. Iwanow, M. Gerszenzon, Korespondencja z dwóch kątów, „Znak" 1990, nr 2-3 (417- 

418), s. 21.

2.4. Wbrew moralizmowi i psychologizmowi - krytyka w świetle 
RELIGIJNO-SOBOROWEGO IDEAŁU 

y^mtynuując rekonstrukcję krytyki Iwanowa wobec teatru realistycznego, trzeba 

powiedzieć, że, zdaniem twórcy, teatr odarty z wymiaru religijnego osuwa się z wła
ściwego mu poziomu duchowego na poziom życia oraz myślenia potocznego. Potocz
ny światopogląd, kulminując w moralizmie i psychologizmie, wyznacza sferę teatro
wi obcą, a wręcz wrogą. Myśliciel posługuje się rozróżnieniem poziomu duchowego 
i psychicznego, które posłużyło mu jako oręż w intelektualnej walce prowadzonej 
z Lwem Szestowem:

Duchowe ubóstwo kieruje go [Lwa Szestowa - przyp. M.L.] wyłącznie ku 
temu, co psychiczne, staje się on bez reszty psychologiem i psychologistą. (...) 
W skrajnym przypadku wszystko, co duchowe i obiektywne, podaję on w wąt
pliwość jako psychologiczne i subiektywne587.
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r. Teatralny projekt Iwanowa

Psychologizm jawił się Iwanowowi jako karykatura metafizyki; światopogląd 
sprowadzający wymiar duchowy do praw psychologii zasługiwał, według myśliciela, 
na pozostawienie go jego własnej, niszczącej sile („Niech umarli grzebią umarłych”’88) 
- zbyt wąskiemu i tym samym zafałszowanemu ujęciu antropologicznemu, opartemu 
na postrzeganiu człowieka jako istoty przede wszystkim psychicznej. Podmiot aktów 
psychicznych jest podmiotem indywidualnym, a indywidualizm jest, wedle Iwano
wa, najdotkliwszą — bo śmiertelną - chorobą kultury589.

Ibidem.
s"‘’ Iwanow piętnuje indywidualne podstawy kultury między innymi w takich słowach: „идеа

листическая свобода самоопределяющегося разума”. Рог. В. Иванов, Дее стихии в современном 
символизме, И, s. 544.

Panoszący się w XIX-wiecznej kulturze indywidualizm (implikujący pierw
szeństwo świadomości jednostkowej, która przejawia się w poczuciu odrębności 
rozumianej jako zewnętrzna wolność indywiduum spełniającego się w niczym nie
ograniczonym, ujętym pragmatycznie działaniu) pomijał, według myśliciela, wymiar 
ludzkiego życia, który był gwarantem zarówno żywotności kultury, jak i jej bardziej 
fundamentalnego niż jedynie normatywny sensu. Iwanow był przekonany, że kul
tura nie jest jedynie zbiorem norm i obyczajów (których zadaniem jest regulacja za
chowań społecznych oraz kontrola — za sprawą zasad moralnych - prywatnego życia 
człowieka). Kultura, by nie oznaczać jedynie rezerwuaru skostniałych, pozbawionych 
znaczenia form, musi być zakotwiczona w wymiarze religijnym i w wyrastającej z nie
go twórczości. Religia to dla myśliciela nie tyle dogmatyczne ujęcie rzeczywistości, 
co dialogiczna relacja z Innym, nigdy niezaspokojone ludzkie pragnienie sacrum oraz 
wyrastająca z niego nieskończona dynamika kultu. Określony przez pragnienie Inne
go, a więc erotyczny (w znaczeniu metafizyczno-religijnym) sposób bycia sprawia, że 
człowiek - wiecznie uwikłany w dialektykę niedostatku i nadmiaru — nigdy nie znaj
duje ostatecznego spełnienia. Nieustannie ponawiany ruch uświęcania siebie i świa
ta, wynikający z permanentnego nieprzystawania do przedmiotu swego pragnienia 
(co wyznacza erotyczną kondycję człowieka) gwarantuje pożądany przez Iwanowa 
kulturowy energetyzm - nieustanną żywotność obecnych w kulturze wątków i idei. 
Dodajmy, że wymiar religijny, mimo że manifestuje się w świadomości jednostkowej, 
przekracza poziom wyznaczony przez principium individuationis-, w koncepcji Iwa
nowa religia jest żywiołem nie jednostki, lecz osoby, a zatem nie dotyczy poziomu 
społecznego, lecz duchowego, poziom ducha zaś zawsze zakłada wspólnotę.

2.5. Teatr - uobecnienie przestrzeni ducha

‘Z£'edle Iwanowa wymóg przekroczenia sensu moralnego i psychologicznego był 

spełniony przez teatr antyczny, którego wygląd miał dla poety sens symboliczny. 
Zewnętrzne oblicze sceny traktowane było przez myśliciela jako punkt wyjścia dla 
filozofii teatru,’zogniskowanej na zagadnieniach ludzkiego ducha. Przywołajmy Iwa- * *
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2. Teatrologia Iwanowa

nowowskie określenia przybytku Melpomeny: „Зона (...) где зреют и разражают
ся освободительные грозы духа”, a także „Арена целостных и проникновенных 
душевных переживаний и кризисов”590. Zdania te, skrywające wielość istotnych 
dla Iwanowowskiej teatrologii sensów, eksponują realny, nie zaś umowny charakter 
teatralnych wydarzeń. Teatr nie jest sferą iluzji - w teatrze rozbrzmiewają prawdziwe 
duchowe grzmoty. Idzie w nim nie o zbudowanie wiarygodnej fikcji,‘lecz o prawdzi
we „dzianie się”. Trzeba zastrzec, że owo „dzianie się”, wbrew potocznemu pojmowa
niu, nie odnosi się jedynie do wydarzeń scenicznych. Teatr ma wzbudzać aktywność 
we wszystkich w nim obecnych. Co więcej, charakter owej aktywności jest przez 
Iwanowa jasno określony: chodzi o akt duchowy {действо), w odróżnieniu od sce
nicznych perypetii, akcji {действие). Innymi słowy, do teatru, według rosyjskiego 
teoretyka, przychodzi się nie po to, by oglądać, lecz po to, by w najgłębszym ludz
kim wymiarze działać i doświadczać. Pojawia się jednak pytanie: doświadczać czego? 
Podążając za sensem przytoczonych powyżej słów, pozostańmy — na tym etapie roz
ważań — przy zagadkowej odpowiedzi: w teatrze chodzi o doświadczanie głębokich 
kryzysów duszy. Po co? Aby wspiąć się na poziom ducha.

В. Иванов, Новые маски, s. 76.
591 Idem, Предчувствия и предвестия, s. 100.

—' I4T .-

2.6. Widowisko a teatr dytyrambiczny

1 yakreśliwszy elementarne rysy projektu — radykalny odwrót od bytowego reali- 
zmu (,, отречение сцены (...) от бытового реализма”591), jak również od moralizmu 
i psychologizmu, w imię zwrotu ku religijnym źródłom teatru — spróbujmy uporząd
kować podejmowane przez Iwanowa zagadnienia wedle dwu naczelnych, explicite 
obecnych w tekstach poety, opozycji, które organizują omawianą tu teatralną myśl: 
wspominany wyżej teatr-widowisko {театр-зрелище) versus teatr dytyrambiczny, 
obrzędowy, dionizyjski {хоровое действо, Дионисово действо) oraz odpowiadające 
wymienionym typom teatru rodzaje charakterystycznych dla nich działań: действие 
i действо. Zajmijmy się pierwszym rozróżnieniem.

Jak zaznaczyliśmy, teatr dytyrambiczny stoi w opozycji do teatru-widowiska. 
Dytyramb, obrzędowa pieśń ku czci Dionizosa, stanowiąca trzon dionizyjskich mi
steriów, oraz wyrosły z niej teatr zakładają całkowicie odmienne od „realistycznego” 
(promowanego przez realistyczny teatr) spojrzenie na kulturę i człowieka. W per
spektywie realistycznej człowiek to — od strony zewnętrznej — jednostka żyjąca w sieci 
społecznych powiązań oraz racjonalny podmiot działań, od wewnętrznej zaś — indy
widuum określone głównie przez życie uczuciowe. Tak zdefiniowany - poprzez pier
wiastki: społeczny, pragmatyczny, intelektualny oraz emocjonalny — człowiek tworzy 
apelującą do wyszczególnionych poziomów kulturę. Kultura ma zatem szansę stać 
się rozrywką (przynoszącą wytchnienie człowiekowi wtłoczonemu w zbyt sztywny
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społeczny kostium), trybuną nowych dla człowieka prawd (spełniając tym samym 
funkcję poznawczą), impulsem pobudzającym życie emocjonalne lub nauczycielką 
słusznego postępowania. Wszystkie wymienione funkcje są przez Iwanowa deprecjo
nowane jako zbyt powierzchownie ujmujące istotę kultury’92.

592 Andrzej Dudek podkreśla antypozytywizm oraz antyindywidualizm Iwanowowskiej kon
cepcji kultury. Por.^A. Dudek, Wizja kultury..., s. 216.

593 Por. В. Иванов, Новые маски, s. 76.
594 „Те, кто идут созерцать эти кинематографы повседневности, заранее знают, что перед 

их глазами не завяжется впервые новый узел живых сил (...). Они удовольствуются, если дра
матург выдвинет частную проблему этой жизни, поставит вопрос, подлежащий обсуждению на 
митинге общественного мнения”. Рог. В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 95.

595 Ibidem.

Teatr dytyrambiczny implikuje diametralnie inną antropologiczną i kulturolo- 
giczną wizję. W tej perspektywie kultura wypływa z najintymniejszego w człowieku - 
religijnego - źródła, które konstytuuje z gruntu erotyczną kondycję człowieka. Kon
dycja ta to wieczne „wychylenie ku” temu, co człowieka przekracza i funduje jego 
byt zarazem. Dytyramb jest w omawianym horyzoncie paradygmatem wszelkiego 

— ufundowanego w chóralnej, wspólnotowej świadomości - aktu twórczego. Warto 
zaznaczyć, iż pieśń ku czci Dionizosa rodzi się samoistnie za sprawą najgłębszego 
w człowieku, religijnego impulsu, którego, by tak rzec, ontologicznym korelatem jest 
poziom ponadjednostkowy, ogólnoludzki — wspólnotowy. Twórczość dytyrambiczna 
nie jest więc wyrazem świadomości jednostkowej, lecz manifestacją tego poziomu, 
który jest wszystkim ludziom wspólny; jest świadectwem głębokiej ogólnoludzkiej 
tożsamości - wszechludzkiego Ja („всечеловеческое Я”592 593).

Z przepastnej odległości dwu paradygmatów teatru - widowiskowego i obrzę
dowego — Iwanow zdał sprawę w niezliczonych miejscach swoich pism. Świadomość 
diametralnie różnych punktów wyjścia oraz całkiem odmiennej antropologii, fundu
jącej oba rodzaje teatru, pozwala zrozumieć usilne dążenia projektu misteryjnego do 
wyrugowania wszelkich bytowych konotacji z przestrzeni Melpomeny. Zogniskowa
ne wokół wciąż tych samych bytowo-obyczajowych oraz społecznych594 problemów 
historie Iwanow obrazowo nazywa „odbitkami codzienności” („кинематографы по
вседневности”595).

Teatr dytyrambiczny jest kulturowym korelatem religijnego aspektu człowie
czeństwa; wzorcem dla niego są rytuał lub liturgia, w których człowiek nie jest wi
dzem, lecz zaangażowanym uczestnikiem, a tożsamość soborowa określa go głębiej 
niż jednostkowa. Postulat przekroczenia tej ostatniej - jako jeden z najistotniejszych 
momentów filozofii Iwanowa — wyraził poeta pod postacią formuły zaczerpniętej 
z pism św. Augustyna Transcende te ipsum. Domagający się (analogicznie) prze
kroczenia aspekt bytowo-obyczajowy jest w liturgicznym teatrze zredukowany do 
minimum, zaś teatr ów odstręcza przywykłego do biernego śledzenia coraz to in
nych perypetii przeciętnego widza prawie całkowitym brakiem akcji oraz — co wię
cej - jakiejkolwiek pozytywnej treści: „Чуждо природе драмы ставить своею це
лью определенное утверждение или положительный императив. Раскрывая свое 
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дифирамбическое как, она упраздняет всякое что”596. Nie w przekazywanej treści 
zatem (oraz jej poznawczo-dydaktycznej funkcji) należy szukać wagi Iwanowowskie- 
go teatru, lecz w tworzeniu kulturowej przestrzeni „rezonującej” dramatyzmem we
wnętrznego życia chrześcijanina.

w’ В. Иванов, Новые маски, s. 80.
™ Ibidem, s. 79.

В. Иванов, Эстетическая норма театра, s. 206.

2.7. Zewnętrzna akcja i wewnętrzny akt - действие и действо 

(gruntowną krytykę nowożytnego teatru umieścił Iwanow w ramach pojęciowej 

opozycji (o której powiedzieliśmy wyżej, że jest wtórna wobec podziału na teatr-wi- 
dowisko i teatr rytualny) odnotowanej w tytule jednego z najważniejszych, poświę
conych sztuce scenicznej, esejów: О действии и действе. Oba pojęcia odsyłają do 
sfery działania (ponieważ tragedia — najdoskonalszy, wedle Iwanowa, gatunek teatral
ny - dotyczy działania), jednak desygnują diametralnie różne fenomeny: действие 
oznacza działanie ujęte pragmatycznie jako akcja, ciąg wydarzeń, łańcuch przyczy
nowo-skutkowy, действо natomiast (będące przestarzałym terminem oznaczającym 
przedstawienie) desygnuje działanie rytualno-liturgiczne, którego wagę — jako ze
wnętrznego aktu wyrażającego ruch w dziedzinie ducha — wyrażają te oto słowa: 

„чудо (...) мирообъятного дифирамбического подъема”597. Ów poprzedzony 
wysiłkiem czyn, który swą mocą obejmuje cały świat (мирообъятие) stanowi oś Iwa- 
nowowskiej filozofii teatru oraz fundamentalną ideę projektu nowej sceny.

Przypisując opozycji: akcja (действие) versus akt (действо) wysoką wartość 
heurystyczną, poświęćmy jej uwagę. Nadmieniliśmy wyżej, że действие to ciąg wyda
rzeń przytrafiających się bohaterom dramatu. Różnego rodzaju działania (действия) 
stanowią podstawową tkankę dramatu oraz teatru o realistycznym nachyleniu, na
stawionego mimetycznie względem empirycznie dostępnego, bytowego poziomu 
rzeczywistości. Действо natomiast to czyn, akt, poprzedzony wewnętrzną pracą 
i dokonujący się na metafizycznym (duchowym) poziomie, a zatem niedostrzegalny 
dla postronnego obserwatora. Mimo jednak tej empirycznej niedostępności Iwanow 
podkreśla jego realność, nie zaś jedynie funkcję odzwierciedlającą czy iluzjonistycz- 
ną: „действо как художество (...) возникло из реального события и к переходу 
в реальное событие тяготеет”598. Wśród rozmaitych możliwych konfiguracji (w za
leżności od typu teatru) wymienionych dwu pierwiastków teatr rytualno-liturgiczny 
chce niemal całkowitego zignorowania wymogu akcji. Bieg zdarzeń nie jest w łonie 
tej perspektywy autoteliczny, przeciwnie: winien szukać swego usprawiedliwienia 
w akcie religijnym, do którego ma prowadzić. Innymi słowy: uciecha i zaintereso
wanie odbiorców właśnie bytowym, a nie metafizycznym aspektem ludzkiego życia 
nie jest dostatecznie mocną racją, by aspekt ów, gwarantujący obecność atrakcyjnych 
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dla widzów perypetii, czynić podstawowym wymiarem teatralności. „Довольно ли
цедейства, мы хотим действа. Зритель должен стать деятелем, соучастником дей
ства”599 - piszę Iwanow. То, со bytowe, może w teatrze liturgicznym pełnić tylko 
jedną funkcję: ma „podprowadzać” widza pod przeżycia przynależne całkiem innej, 
bo wyrastającej ponad physis sferze ludzkiego życia. Przekonaniu o drugorzędnym 
znaczeniu prezentowanych na scenie życiowych perypetii Iwanow daje wyraz w - 
zgodnej z opinią Nietzschego - wypowiedzi o tym, że teatr z pomocą najróżniejszych 
wydarzeń opowiada wciąż tę samą historię: Dionizosa, boga cierpiącego600.

В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 95.
61,0 Por. ibidem.
6,11 В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 96.

Wobec powyższego trzeba odnotować, iż odniesienie poszczególnych zdarzeń 
do jednego, fundamentalnego dla historii i kształtu świata prawydarzenia (historii 
bóstwa) oraz uchwycenie roli teatru jako przestrzeni właściwej dla przywoływania, 
nieustannego „ponawiania” - najtrafniej: aktualizacji - owego prawydarzenia sytuuje 
tę koncepcję teatru w perspektywie teorii rytuału. Rytuał jest bowiem powtarza
niem czynu, jak powiada Eliade, dokonanego in illo tempore. Mówiliśmy już, że 
rytualistyczne interpretacje teatru Iwanowa uważamy za jak najbardziej uprawnione, 
niemniej jednak - polegając na rozróżnieniu rytualistycznego misterium właściwego 
starożytnym kultom oraz misterium chrześcijańskiego — teatralny projekt Iwano
wa domaga się wyświetlenia głębszego niż rytualistyczny sensu. Innymi słowy: nie 
sprawność w prowokowaniu wewnętrznej przemiany, lecz rzeczywiste uobecnienie 
Tajemnicy (które to dopiero implikuje wewnętrzną przemianę) jawi się nam kryte
rium właściwego działania teatru.

Warto zauważyć, iż tradycyjny typ teatru, teatr-widowisko (łac. videre — wi
dzieć) zakłada pasywność widowni. Jedynie scena jest domeną aktywności. Takiemu 
stanowi rzeczy winna jest rampa, przeciwstawiająca sobie sfery aktorów i widzów. 
Myśliciel piętnuje jej obecność (równoznaczną z deprecjacją roli orchestry), wy
korzystując metaforę przerwanego krwiobiegu, będącego przyczyną utraty energii, 
a w efekcie - martwoty teatru:

Самое действие отодвигается с орхестры, круглой площадки для хора по
среди подковы сидений, на просцениум, все выше возносящийся над уров
нем орхестры. Проводится та заколдованная грань между актером и зрите
лем, которая поныне делит театр, в виде линии рампы, на два чуждые один 
другому мира, только действующий и только воспринимающий, и нет вен, 
которые бы соединяли два раздельные тела общим кровообращением твор
ческих энергий6111.

W obliczu przytoczonego fragmentu jasna staje się intencja projektu Iwanowa: 
chodzi o stworzenie dynamicznej przestrzeni pozwalającej na swobodny przepływ 
twórczej energii, która —jak krew w organizmie —scalałaby różne członki w jedno ciało.
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Asocjacja z biologicznym wymiarem życia stoi u postaw ideału teatru jako or
ganicznej jedności spotykających się w nim ludzi, niezależnie od tego, kim — jeśli 
użyć pojęć właściwych teatrowi tradycyjnemu — są: aktorami czy widzami: „Сцена 
должна перешагнуть за рампу и включить в себя общину, или же община должна 
поглотить в себе сцену”602. Śledząc historię teatralnych form, Iwanow odnotowu
je, że pierwiastek wspólnotowy, którego manifestacją w teatrze jest chór, stopniowo 
tracił na znaczeniu, pełniąc funkcję ozdobną, akompaniującą lub w ogóle znikając. 
Proces sekularyzacji kultury sprawił, że twórcy przestali rozumieć chór jako głos tego, 
co uniwersalne, a dysponowali jedynie powierzchownym oglądem, dostrzegającym 
w chórze zbiorowość poszczególnych jednostek (zgodnie z postępującym procesem 
indywidualizacji, polegającym na dowartościowywaniu jednostki wyodrębnionej 
i wyzwolonej z więzów tradycji). Całkowite usunięcie chóru potwierdziło ostateczne 
porzucenie przez teatr pamięci o swych metafizycznych, związanych z kultem źró
dłach oraz zadaniach, kierując — o czym wspominaliśmy wyżej - przybytek Melpo
meny ku perspektywie pragmatycznej i psychologicznej.

602 Ibidem.
6113 В. Иванов, Новые маски, s. ~П.

Рог. В. Иванов, Мысли о символизме, II, s. 611.
605 Pisze Anna Woźniak: „Całe (...) życie i twórczość Wiaczesława Iwanowa jest przejawem (...) 

zadziwiającego pragnienia jedności”. A. Woźniak, Kultura i żywioł. Wiaczesława Iwanowa koncepcja 
kultury, [w:] Literatura rosyjska i jej konteksty. Praca zbiorowa, red. R. Luźny, Wroclaw-Warszawa-Kra- 
ków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 148, Prace Komisji Słowianoznawstwa. Polska Akademia Nauk. Oddział 
w Krakowie, 48.

W kontekście dwu typów działania należy podkreślić, że akt rytualny (litur
giczny) jest dla Iwanowa wzorcem wszelkiego ruchu w teatrze; więcej nawet: filo
zof żadnego innego działania w teatrze nie akceptuje. Dowodem na to jest fakt, iż, 
dostrzegając nasycenie współczesnych mu inscenizacji różnego rodzaju działaniami 
- pragmatycznymi, moralnymi, psychologicznymi („действие с его перипетиями 
и прагматизмом внешним и психологическим”603 *) - formułuje swój główny zarzut, 
piętnując ni mniej ni więcej, tylko - niezrozumiałą przy potocznym rozumieniu 
działania — statyczność teatru.

2.8. Indywiduum vs wspólnota - realia vs realiora

Tl) kontekście powyższych ustaleń nietrudno zauważyć, że napięcie między tym, 

co jednostkowe (czyli co, zdaniem myśliciela, pozorne), oraz tym, co wspólnotowe, 
stanowi jedną z osi determinujących kształt myśli Iwanowa. Świadomość jednostko
wa domaga się przekroczenia owej złudnej rzeczywistości ku temu, co o wiele bar
dziej prawdziwe — „a realibus ad realiom"61* - ku wszechświatowej jedności605. Zasada 
indywiduacji jest, zdaniem poety, ostateczną przyczyną wszelkiego zła: jednostka, do
magając się promocji samej siebie, gubi uniwersalny — soborowy — poziom człowie
czeństwa, na osnowie którego jedynie możliwa jest autentyczna relacja religijna i do
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którego apeluje symbolizm jako artystyczna postać — podążając za Dostojewskim — 
realizmu metafizycznego. „Быть значит быть вместе”606 twierdzi Iwanow. Nie pery
petie jednostek zatem, lecz jeden - podjęty na poziomie soborowym, a więc uniwer
salnie ważny - ofiarny czyn ma stanowić centrum akcji (действие) w teatrze Iwanowa.

61.6 Te słowa przywołuje Olga Deschartes. Por. О. Дешарт, Введение, s. 51.
61.7 В. Иванов, Новые маски, s. 78.
6"" Teorię pochodzenia tragedii od obrzędów ku czci Dionizosa (jako uprzywilejowanych w tej 

kwestii) oraz jej nieuzasadnione przyjęcie przez Iwanowa piętnuje rosyjska autorka: „Попытка прибли
зиться к конкретно-историческому объяснению возникновения трагедии у Иванова (...) - всего 
лишь домысел. (...) Нам кажется, что там, где Иванов остается в области «общих фактов», рекон
струирует дионисийскую религию в ее основных тенденциях, его успехи очевидней”. Por. Н.В. 
Брагинская, о/>. cit., s. 315.
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Характер эмпирический развертывается в действии, и развитие его сораз
мерно энергии внешнего драматического прагматизма. Мы хотим проник
нуть за маску и за действие (...), и прозреть его внутреннюю маску; но это 
уже личина вечности6" .

Dwie ujęte w tytule jednego z najważniejszych esejów Iwanowa o teatrze kate
gorie hierarchizujemy w ten oto sposób: действие (działanie) ma prawo zajmować 
widza tylko ze względu na действо (wewnętrzny akt), do którego prowadzi i które 
wyraża, ten zaś jest zawsze ofiarą. Innymi słowy: tylko wspólnie złożona i na po
wrót przeżyta ofiara może zamienić zbiorowość we wspólnotę. Tylko ofiara pozwala 
porzucić poziom jednostkowy, konstytuując pożądany przez Iwanowa - by wyrazić 
rzecz za Ricoeurem — soborowy sposób istnienia.

2.9. Symbolika teatralnej przestrzeni

CZizedstawienie teatralnej koncepcji Iwanowa byłoby niepełne bez ukazania hi

storycznej postaci teatru, która całkowicie zdominowała Iwanowowskie myślenie 
o sztuce scenicznej, prezentując się poecie jako niedościgniony wzorzec, wypaczany 
w historycznym rozwoju tej artystycznej formy. Teatr antyczny, bo o nim mowa, wy
rósł z obrzędów ku czci Dionizosa i kulminował w greckiej tragedii608 Sofoklesa oraz 
Ajschylosa. Eurypidesowi, trzeciemu spośród wielkich tragików greckich, Iwanow 
odmawia pełnego rozumienia istoty tragedii, dostrzegając w jego dokonaniach raczej 
zapowiedź dramatu mieszczańskiego niż świadectwo zgłębienia tragicznej tajemnicy 
ludzkiego życia. Ważkie dla zrozumienia istoty omawianego teatralnego fenomenu 
zewnętrzne cechy to przede wszystkim: jego okrągły kształt i dominująca rola miej
sca przeznaczonego dla chóru, orchestry (jako symbolu soborowej jedności) wraz 
z centralnym dla niej punktem, ołtarzem Dionizosa (jako symbolem ofiary) oraz fakt 
sąsiadowania przestrzeni teatralnej z Dionizyjską świątynią (jako symbol religijnej 
funkcji teatru).
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Wygląd teatru Iwanowa oraz jego aspekt religijny zgadza się z opisem teatru, 
w którym odgrywano tragedie ku czci boga winorośli:

Spektakl włączał się w cały program uroczystości o wybitnie religijnym charak
terze: spektaklom towarzyszyły procesje i ofiary. Teatr, w którym to się działo 
(a dzisiaj oglądamy tylko jego resztki) wielokrotnie przebudowywano..Jest to 
jednak wciąż „Teatr Dionizosa” z pięknym kamiennym siedziskiem dla kapła
na Dionizosa i ołtarzem pośrodku orchestry, gdzie chór pełnił swe ewolucje. 
On też, przez samą swą obecność, wywoływał religijny nastrój. A maski, jakie 
nosili choreuci i aktorzy, przypominają najstarsze obrzędy kultowe609.

609 J. de Romilly, Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994, s. 12.
6,11 В. Иванов, Эллинская религия страдающего бога, [on-line:] http://www.rvb.ru/ivanov/ 

l_critical/2_eshill/01text/02add/08.htm - 23 II 2012, s. 313.
6,1 O Sokratesie jako symbolu tragiczności zabijającej tragedię por. F. Nietzsche, Narodziny 

tragedii..., s. 112-117.
612 Eliade piszę o micie jako opowieści kierującej się inną niż binarna racjonalnością. Por. 

M. Eliade, Traktat o historii..., s. 412.
613 В. Иванов, О существе трагедии, s. 192.

Trzeba zaznaczyć, że pola znaczeniowe, wyznaczone przez wymienione wyżej 
cechy nie są względem siebie rozłączne, przeciwnie: zachodzą na siebie; wypunk
towanie zatem poszczególnych cech i rozłączne ich omawianie jest schematyzacją 
tego, co w doświadczeniu się przenika (soborowa jedność bowiem jest ściśle związana 
z ofiarą, tych zaś nie sposób pojąć bez religijnego charakteru teatru).

Genetyczne pokrewieństwo żywiołu teatralnego i religijnego stanowi rdzeń 
rozważań poety. Zacznijmy od położenia teatru i świątyni, których bliskość budzi 
w Iwanowie niekłamany zachwyt:

Снаружи к театру прилегают основания колоннады, предназначавшейся 
для отдыха публики; а к ним прикасается одним углом храм Диониса. (...) 
Замечательна эта близость610.

Powyższe słowa odsyłają do idei dionizyjskiej jako tej, która najtrafniej wyraża 
religijne doświadczenie człowieka. Dionizyjska wieczna przemiana plusa w minus, 
dla której najbliższą tradycją filozoficzną jest - skupiona na symbolu ognia — myśl 
heraklitejska, jest niedostępna dla racjonalności binarnej, reprezentowanej przez 
wroga muzyki (pojętej jako metafizyczność), ucieleśnienie „człowieka teoretycznego” 
- Sokratesa6". Tę heraklitejską racjonalność, którą można by nazwać logiką mitu612 
czy też logiką żywiołu („логика стихий”613), widać najwyraźniej w tragediach Iwano
wa, których sensu nie sposób zamknąć w przekazie monologicznym.

Powiedzieliśmy wyżej, że symbolem soborowej jedności był wedle Iwanowa 
okrągły kształt teatralnego miejsca przeznaczonego dla chóru — orchestry, natomiast 
symbolem ofiary - stojący na środku orchestry stół ofiarny.
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Obecna w pismach Iwanowa organiczna metaforyka (krwiobieg łączący różne 
części ciała) odsyła do niezbywalnej funkcji teatru — jego roli jednoczącej, zapisa
nej w pierwotnej postaci teatru. Scena, a właściwie wcześniejsza od sceny orche
stra w teatrze antycznym, jednoczyła poprzez śpiew i taniec zgromadzonych ludzi 
(„Первоначальная, совершенно круглая орхестра (...), назначенная для танца”61', 
дифирамб дружных ног”* 615). Geometrycznym wyrazem całościowości jest kształt 
koła („Серединная, круглая, ничем не огражденная площадка для игры и хоро
вода”616), które jest znakiem wspólnotowego sposobu bycia (jedność), zakładającego 
równorzędny udział wszystkich zgromadzonych („сковать звено, посредствующее 
между Поэтом и Чернью, и соединить толпу и отлученного от нее внутреннею 
необходимостью художника в одном совместном праздновании и служении”617). 
Okrągły kształt przybytku Melpomeny, mający w omawianym projekcie kardynalne 
znaczenie, ma być alternatywą dla historycznie dominującej postaci teatru, umiesz
czającej widownię naprzeciw sceny. Filozof eksponuje pierwotny kształt zabudowań 
teatralnych („Исконный театр была круглая площадка назначенная для танца”618), 
który, wymuszając niejako stworzenie kręgu, sprzyjał aktywnemu uczestnictwu 
(„Зритель должен стать деятелем, соучастником действа”619), będącemu zaprzecze
niem całkowicie pasywnej widowni w tradycyjnym teatrze. Odbiorczość jako posta
wa cechująca żądnych rozrywki widzów jest piętnowana przez Iwanowa, gdyż uznaje 
ją on za główny determinant statyczności oznaczającej upadek teatru.

6,4 idem, Эллинская религия страдающего.s. 6.
615 Idem, Спорады, III, s. 122.
616 Idemv Новые маски, s. 77-78.
617 Ibidem, s. 76.
6I" Idem, Эллинская религия страдающего..., s. 6.
619 Idem, Предчувствия и предвестия, s. 95.
6211 Ibidem.
621 Ibidem, s. 102.
622 Ibidem, s. 99.

Театр должен окончательно раскрыть свою динамическую сущность; (...) 
он должен перестать быть „театром” в смысле только „зрелища”. Довольно 
зрелищ (...). Мы хотим собираться, чтобы творить - „деять” — соборно, а не 
созерцать только62".

Nie tylko oglądać, ale działać i tworzyć — nade wszystko wewnętrznie: „Новей
шая драма стремится стать внутренней. Она «отрешается от явления, отвращает
ся от обнаружения»”621.

Manifestacją soborowego sposobu istnienia na niwie artystycznej jest chór 
(„хор, символизующий всю общину”622), stanowiący wyróżnik teatru dytyrambicz- 
nego. Chór „zabezpiecza” wspólnotowy charakter przestrzeni Melpomeny, dla wy
eksponowania którego Iwanow użył sformułowania хоровое действо. „Хор должен 
быть восстановлен сполна, в своем древнем полноправии. Без него нет общего 
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действа, и зрелище преобладает”623. Wedle Iwanowa obecności chóru nie wolno 
sprowadzać do funkcji akompaniującej, względnie dekoracyjnej; chór — co dla nas 
ważne, ponieważ w tej konstatacji skupia się cała teatralno-antropologiczna myśl 
Iwanowa - stanowi punkt ciężkości żywiołu teatralnego; bez chóru teatr nie jest au
tentycznym, czerpiącym ze swych rytualnych źródeł teatrem, natomiast kryzys chóru 
- jako głównego elementu przestrzeni Melpomeny — oznacza kryzys całego teatru: 
„Кризис хора есть кризис соборного начала в театре и театра вообще”624.

623 Ibidem.
624 В. Иванов, Эстетическая норма театра, s. 211.
625 Рог. В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 99.
626 Ibidem, s. 102.
627 Por. E Nietzsche, Narodziny tragedii..., s. 73-74.
r’2“ В. Иванов, Эстетическая норма театра, s. 219.
62’ Рог. idem, Новые маски, s. 77.
630 Idem, Предчувствия и предвестия, s. 95.
631 Рог. idem, О существе трагедии, s. 194.

Postulat dotyczący chóru nie wyczerpuje się w żądaniu obecności grupy lu
dzi na proscenium. Po pierwsze, Iwanow postuluje przywrócenie w teatrze orchestry 
jako jedynego właściwego miejsca dla chóru625, po drugie zaś chór realnie obecny 
w teatrze jest symbolem rzeczywistości metafizycznej („мистическая природа хо
рового действа”626). Chór, manifestując najbardziej fundamentalny poziom czło
wieczeństwa, powinien stanowić ostateczny telos scenicznych wydarzeń — akcji627. 
Ta ostatnia, nie mając dostępu do pierwocin człowieczeństwa, winna wskazywać na 
wymiar ponadindywidualny — wspólnotowy (soborowy). W takim ujęciu postulat 
dotyczący obecności chóru oznacza wymóg chóralnego aktu, czy lepiej: aktu, czynu 
wspólnotowego (хоровое действо), którym - jak nadmieniliśmy - w Iwanowowskiej 
koncepcji jest ofiara.

Co ogromnie ważne, Iwanow widzi w chórze właściwy podmiot tragedii. Nie 
pojedynczy ludzie, którym przypadł w udziale tragiczny los, lecz określający kon
dycję ludzką generalny los człowieka jest, wedle poety, bohaterem tragedii. Chór 
symbolizuje wspólnotową przesłankę jednostkowego działania, stąd paradoksalne na 
pozór słowa: „Личность возникает из сонма а не наоборот”628.

Źródeł przyrodzonej teatrowi wspólnotowości należy szukać w centralnym dla 
kultu akcie ofiarnym, który jawi się jedyną podstawą dla konstytucji tego, co wspól
notowe („pierwotne, należące do kultu rozwiązanie ofiarnego aktu”629). Wspólnota, 
która nie może utworzyć się inaczej jak tylko na osnowie wspólnotowo doświadcza
nego ofiarniczego cierpienia, jest niezbywalnym elementem teorii teatru Iwanowa. 
Tylko podejmowany zbiorowo akt ofiarny umożliwia kontakt z rzeczywistością sa
kralną. Właśnie złożenie ofiary jest momentem, w którym przybyły do teatru tłum 
przemienia się w jedno sakralne ciało, o którym tak piszę Iwanow: „Толпа зрителей 
должна слиться в хоровое тело, подобное мистической общине стародавних «ор
гий» и «мистерий»”630. Со istotne, zarówno Dionizosowi, jak i teatralnemu widzowi 
przypisywał Iwanow podwójną rolę: ofiary i ofiarnika631.

149 —-



v. Teatralny projekt Iwanowa

W kontekście bliskości człowieka względem sacrum nie dziwi porównanie ram
py do — na początku niskiego, potem wznoszącego się coraz wyżej — ikonostasu6’2. 
W opinii Iwanowa wyraźny podział na kapłanów i zbiorowość wiernych musi zo
stać zniwelowany, by zaistniała wspólnota kultu („одно совместное празднование 
и служение”6’’).

632 Por.udem, Новые маски, s. 77.
633 Ibidem, s. 76.
634 O plastyczności teatru, determinującej jego statyczny charakter por. В. Иванов, Предчув

ствия и предвестия, s. 93.
635 Na autokomunikację jako zasadniczą funkcję kultury wskazuje Jurij Łotman: „Kultura ludz

kości stanowi kolosalny przykład autokomunikacji”. Por. J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna 
teoria kultury, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 94.

Słowa te wskazują na ogromne wymagania stawiane przez myśliciela teatro
wi, który w łonie omawianej koncepcji nie jest domeną rozrywki, dydaktyzmu, czy 
urzekającego obrazu632 633 634, lecz — na podobieństwo rytuału lub liturgii - wspólnotowego, 
najgłębszego czynu.

Podsumowując, powiedzmy, iż Iwanowowski projekt teatralny wskazuje na te
atr dytyrambiczny (rytualny, liturgiczny), odnoszący się do fundamentalnej dla czło
wieka relacji religijnej (która zawsze musi być przecież założeniem); teatr ten chce 
umniejszenia znaczenia akcji (perypetii) na rzecz jednego, w sposób ogólnoludzki 
ważnego, wątku, któremu towarzyszyłoby przywrócenie pierwszorzędnej roli chó
ru. Chór jest wyrazem wspólnotowej tożsamości człowieka, która tworzy się jedynie 
przez wspólnotę losu i cierpienia.

2.10. Kategoria symbolu - muzyczność i uobecnienie 

Warto w tym miejscu przypomnieć rozstrzygnięcia pierwszego filozofa kultury 

i hermeneuty, Wilhelma Diltheya, który był prekursorem antynaturalistycznego my
ślenia o kulturze. Dilthey jako inicjator przełomu antypozytywistycznego zakwestio
nował prawomocność, jedyność „pozytywnej” (zmysłowo dostępnej, rzeczywistej) 
wiedzy o kulturze. Wedle tej koncepcji kultura to nie tylko zewnętrznie obserwo- 
walne, opisywalne fakty, przedmioty i zjawiska, lecz przejawiająca się w nich rzeczy
wistość duchowa. Fundamentalne „odkrycie” Diltheya przybiera postać takiej oto 
konstatacji: kultura jest przestrzenią ducha zobiektywizowanego. Znaczy to, że ob- 
serwowalne w kulturze fenomeny są obiektywizacjami bardziej fundamentalnej od 
nich rzeczywistości. Jednocześnie jednak ta rzeczywistość manifestuje się — czy moc
niej: uobecnia — właśnie dzięki poziomowi empirycznie osiągalnemu. By wyświetlić 
uobecniającą funkcję kultury trzeba odwołać się do — przekraczającej Diltheyowskie 
intuicje - teorii symbolu.

Powiedzieliśmy wyżej, że sens teatralnej zewnętrzności jest symboliczny. Sym
bol, sprawując w kulturze funkcję autokomunikacyjną635 („symbole łączą każdego 
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z nas z sobą samym”636), ma dla samoświadomości kultury kardynalne znaczenie. 
Jednocześnie jednak mowa symboliczna, odsyłając zawsze do wymiaru nieskończo
ności, „nigdy nie zdoła (...) do końca wypowiedzieć nieba”637, nigdy nie stanie się 
przejrzystą alegorią638, a co za tym idzie — proces rozumienia symbolu nigdy się nie 
skończy. Pisze Ricoeur: „Przejawienie się przez rzecz jest jakby zgęszczeniem wypo
wiedzi nie znającej końca”639 640 641 * 643 644 645 646 647. Symbol wszak nie jest zwykłym znakiefn, lecz boskim 
komunikatem630.

636 P. Ricoeur, Symbolika zła, s. 14.
637 Ibidem.
r’3" Ricoeur, ostro rozróżniając symbol i alegorię, o tej ostatniej piszę tak: „W alegorii pierwotny 

element znaczony, czyli sens dosłowny jest przypadkowy, a drugi element znaczony, sens symboliczny, 
jest wystarczająco zewnętrzny, by był uchwytny. Między jednym a drugim sensem zachodzi stosunek 
przekładu". Por. P. Ricoeur, Symbolika zła, s. 19.

634 Ibidem, s. 14.
640 Por. A. Dudek, Wizja kultury..., s. 109.
641 Wątek ten w odniesieniu do twórczości Iwanowa podejmuje Jerzy Kapuścik; por. J. Kapu- 

ś c i k, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, 
Kraków 2000, s. 183, Rosja - Myśl, Słowo, Obraz.

M1 Mit rozumiemy tu za Paulem Ricoeurem jako „symbol rozwinięty w formie opowieści”. Por. 
P Ricoeur, Symbolika zła, s. 21.

643 J. Łotman, op. cit., s. 96.
644 P. Ricoeur, Symbolika zła, s. 14.
645 В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 92.
646 Ibidem, s. 102.
647 Funkcja symboliczna to dla nas - idących śladem Ricoeura - „odsłanianie więzi, łączącej 

człowieka z sacrum". Рог. P. Ricoeur, Symbolika zła, s. 9.
64" В. Иванов, Мысли о символизме, s. 608.

Iwanow łączy kategorię symbolu z dziedziną muzyki631; obie jakości — sym- 
boliczność i muzyczność — wskazują na metafizyczny sens dzieła sztuki. Najwyższy 
stopień niewyrażalności tego, na co wskazują obie kategorie, podkreśla w swej teorii 
mitu632 Lévi-Strauss, a za nim Jurij Łotman, mówiąc o „czysto syntagmatycznym, 
asemantycznym tekście”633. Warto nadmienić, że do typu symbolicznych manife
stacji „nieprzebranego sensu”633 (a zatem posiadających nieskończone znaczenie, 
jednakowoż na gruncie poznania empirycznego - paradoksalnie - nie znaczących 
nic) Iwanow zalicza także milczenie, będące znakiem tego, co niewyrażalne („не
изреченное”635) i źródłowe zarazem. Sztukę sceniczną, której „ciężarem właściwym” 
jest w omawianej koncepcji fenomen tragedii, można pojąć tylko jako, by tak rzec, 
eksplikację (rozwinięcie) postawy milczenia. Pisze Iwanow: „Математическим пре
делом этого тяготения ко внутреннему полюсу трагического является - молча
ние”636. Podkreślić jednak należy to, co już zostało wypowiedziane: milczenie pełni 
w teorii Iwanowa funkcję symboliczną, a zatem jest przejawem więzi człowieka ze 
sferą sacrumM7\ zgodnie wszak z tezą wyłożoną w artykule Мысли о символизме - 

„символист обнаруживает связь”638.
Powracając do wskazywanego przez Iwanowa pokrewieństwa symbolu i muzyki, 

przywołajmy obszerny fragment odsłaniający ważkie dla nas związki pojęciowe:
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Сама душа искусства музыкальна. Истинное содержание художественного 
изображения всегда шире его предмета. Творение гения говорит нам о чем- 
то ином, более глубоком, более прекрасном, более трагическом, более бо
жественном, чем то, что оно непосредственно выражает. В этом смысле оно 
всегда символично; но то, что оно объемлет своим символом, остается для 
ума необъятным, и несказанным для человеческого слова. Чтобы произве
дение искусства оказывало полное эстетическое действие, должна чувство
ваться эта непостижимость и неизмеримость его конечного смысла. Отсюда
- устремление к неизреченному, составляющее душу и жизнь эстетического 
наслаждения - и эта воля, этот порыв музыка .

W obliczu przytoczonych słów jasne jest, iż sfera symboliczna wyznaczona jest 
przez to, co w dziele sztuki poza- i ponadprzedmiotowe. Pozaliteralny, nieosiągalny 
dla języka („несказанное для человеческого слова”) wymiar dzieła sztuki, impli
kując jego muzyczny charakter644 * * * * * 650, czyni sens tego dzieła - mimo wielości trafnych 
interpretacji651 - nigdy niewypowiedzianym. Symboliczność i muzyczność traktowa
ne są jako synonimy, jako rodzaj znaku, który odsyła do czegoś innego niż on sam. 
jednakowoż jego sens nie wyczerpuje się w żadnym konkretnym przedmiocie czy 
znaczeniu, którego ów znak miałby być ekwiwalentem652. Na tym polega swoistość 
symbolu: odsyła do tego, co nieskończone. To, co nieskończone, a więc całkowicie 
dla człowieka transcendentne, może być ujęte przy pomocy kategorii bycia (w zna
czeniu pełni bycia653). Oto słowa, które sytuują kategorię symbolu w horyzoncie 
dynamicznie ujętej najwyższej kategorii metafizyki - bytu: „jego [symbolu - przyp. 
M.L.] zadaniem jest przypominać o tym, co to znaczy istnieć”654. Jeśli wygląd teatru 
ma znaczenie nade wszystko symboliczne, znaczy to, że najważniejszym wymiarem, 
ku któremu winna ciążyć interpretacja, jest wymiar metafizyczny. Uwaga poświęco
na zewnętrznemu obliczu teatru nie jest skutkiem upodobania estetycznego (zami

644 В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 92.
650 Przekonanie o muzycznej naturze dzieła sztuki, w szczególności tragedii, odnajdujemy

u Fryderyka Nietzschego, skąd zaczerpnął je Iwanow: „Wraz ze zniknięciem muzyki upada też tragedia”;
muzyka „wobec wszystkiego, co w świecie fizyczne stanowi coś metafizycznego”. Por. F. Nietzsche. 
Narodziny tragedii..., s. 118-119.

6,1 Rjcoeur, rozróżnia znaczenie dzieła sztuki i jego sens. Ten ostatni, mający - wedle francu
skiego hermeneuty - naturę niesubstancjalną, oznacza raczej nieskończoność trafnych odczytań niż jed
ną trafną interpretację. Por. P Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, oprać. S. Ci
chowicz, tłum. E. Bieńkowska, Warszawa 1985, s. 314-320, 322-326. O tym samym piszę Łotman: 
.tekst - podobnie jak ziarno, które zawiera program przyszłego rozwoju - nie jest zastygłą i równą sobie
faktycznością. Wewnętrzna niedookreśloność jego struktury wytwarza pod wpływem kontaktów z no 
wymi kontekstami rezerwę dla jego dynamiki”. Por. J. Łotman, Uniwersum umysłu, s. 78.

652 Odwołujemy się tu do koncepcji znaku jako ekwiwalentu czegoś innego, wyłożonej przez 
Charlesa Sandersa Рейсе’а. Por. A. Burzyńska, M.P Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcz 
nik, Kraków 2007, s. 234.

653 O obecnym w człowieku religijnym wymogu pełni bycia, rozumianym jako przeżywanie 
pełni dobra - o tak zwanym „wymogu metafizycznym” - piszę polski filozof religii. Por. K. Tarnowski 
op. cit., s. 78.

64 A. Dudek, Wizja kultury..., s. 105.
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łowania do takich, a nie innych zabiegów artystycznych), lecz musi być postrzegana 
w aspekcie ideowym — ostateczny sens teatru Iwanowa to idee antropologiczno-reli- 
gijne, a zatem dotyczące duchowego życia człowieka, dla których teatralna zewnętrz- 
ność miała być — tylko i aż — symbolem (manifestacją). Powtórzmy zatem słowa raz 
już przytaczane: Ab exterioribus ad interiora. Formuła ta będzie głównym drogowska
zem na naszej drodze interpretacyjnej. Zgodnie z powyższymi słowarfii, rozumienie 
Iwanowowskiego teatru musi podążać w tym samym kierunku: od momentów ze
wnętrznych ku temu, co wewnętrzne. Owo „дифирамбическое как” można zrozu
mieć tylko w odniesieniu do kultu dionizyjskiego. W łonie Iwanowowskiego ujęcia 
- przeciwstawiającego kategorię organizmu postawie krytycznej — wyrastający z mitu 
kult stanowi źródło kultury; tylko na jego gruncie może zawiązać się autentyczna 
wspólnota („мистическая община стародавних «оргий» и «мистерий»”655). Trzeba 
jednak od razu zastrzec, że sens wspólnoty nie wyczerpuje się w pojęciu kolektywu, 
bowiem w tym ostatnim poziom jednostkowy jest pierwotny wobec - wtórnej wzglę
dem niego - zbiorowości (innymi słowy: zbiorowość zakłada jednostkę). Wspólnota 
odwrotnie: nieodłączna od poziomu duchowego, określa człowieka w sposób podsta
wowy (jako głębsza od jednostkowej świadomość wspólnotowa), a więc pełni w sto
sunku do aspektu indywidualnego rolę fundamentu. W omawianym horyzoncie 
myślowym człowiek staje się sobą tylko pod warunkiem zakotwiczenia swej tożsamo
ści w wymiarze religijnym, który — mimo iż manifestuje się w świadomości indywi
dualnej - zawsze jest soborowy. Iwanow jest głęboko przekonany, że indywidualizm 
uniemożliwia wgląd w zasadę jedności, która jest ostateczną prawdą o człowieku, 
wyrażoną w formule „единое всечеловеческое Я”656.

655 В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 95.
656 Idem, Новые маски, s. 76.

2.11. Tragedia - teatralne „jak”

1 wanow nie był praktykiem teatru. A jednak interesował go problem: „jak sprowa
dzić na scenę oczekiwane misterium?”, „jak ukazać na scenie Tajemnicę?”. Niełatwe 
to pytania, wszak, jak twierdzi Marcel, tajemnica wyklucza wszelką technikę, a in
nymi słowy - misterium jako kategoria bardziej religijna niż estetyczna przekracza
granice teatralnej

Doszliśmy do momentu, w którym należy spytać, przy użyciu jakich środ
ków teatr ma „wydrzeć” widza z sieci relacji czysto horyzontalnych (stanowiących 
sedno poziomu bytowego), jak ma sprawić, by człowiek przestał określać się stric
te indywidualistycznie (jedynie poprzez „empiryczne dane” — poprzez pierwiastek 
cielesny, psychologiczny oraz socjologiczny) - a to wszystko po to, by, nie gubiąc 
się w amorficznej, opartej na zasadzie ilościowej całości (upojonym liczebnością 
i zewnętrzną jednością tłumie), zbudować religijną, ponadempiryczną, ponadpsy- 
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chologiczną (nie zaś opartą na zbiorowym, emocjonalnym uniesieniu czy też czy
sto zewnętrznym zgromadzeniu) wspólnotę. Innymi słowy: jak teatr ma zrealizować 
zarysowany powyżej religijny, misteryjny ideał? Zanim odpowiemy, przypomnijmy 
to, co już wyżej sygnalizowaliśmy: misterium jest kategorią religijną, tragedia zaś 
estetyczną. Misterium jest wieszczoną, oczekiwaną i upragnioną formą przestrzeni 
teatralnej, jednak „punktem ciężkości” kreślonego przez Iwanowa ideału teatru jest 
to, co tragiczne. Owym „jak”, którym dysponuje teatr, by wyrwać przybyłego na 
widowisko widza z naturalnej postawy receptywności oraz sprowokować go do we
wnętrznej aktywności, jest dogłębne poruszenie go, wtrącenie go w stan przerażenia.

Iwanow wymienia trzy fundamentalne znamiona misteryjnego teatru, pisząc 
wszystkie wielką literą: Ofiara (Жертва), Maska (Личина) i Duchowy Czyn (Дей
ство). Podstawowy atrybut teatru — maska — jest źródłowo powiązany z aktem ofiar
nym; ważne, by nie pojmować maski jako jednego ze sposobów scenicznego „wcie
lania się” w odgrywaną postać, stanowi ona bowiem formę zarówno objawiania, jak 
i zakrywania swej własnej, ponadindywidualnej istoty - Tajemnicy. To metafizycz
nie rozumiana Tajemnica (nie indywidualne postaci, skryte za wąsko rozumianymi 
maskami) „stoi za” Maską i „prześwituje przez” nią. Tajemnica ta, przyobleczona 
w maski schematycznych wydarzeń (maska jednocześnie przesłania Tajemnicę i ją 
objawia657) jest jedynym „bohaterem” misteryjnego teatru. Iwanow piszę: „Глядит 
в нас, отражая нас в своем темном зеркале, мировая Тайна”658. Poeta uważa tym 
samym Tajemnicę za jedyną prawdziwą „substancję” świata, do której sprowadza 
się istnienie wszystkich innych „substancji” (pojedynczych ludzi). W takim świetle 
należy, naszym zdaniem, odczytywać zainspirowane myślą Nietzschego przekonanie 
Iwanowa, że tragedia prezentuje wciąż to samo (lecz w różnych odsłonach) cierpienie 
Dionizosa659.

657 Warto zaznaczyć, że Iwanow dzieli artystów ze względu na stosunek do maski: tych, któ
rzy w masce widzą jedynie pozór, nieprawdę („разоблачители”) oraz tych, którzy - słusznie, wedle 
Iwanowa - wychodzą poza potoczne rozumienie maski, dostrzegając w niej jednoczesne odkrywanie 
i zakrywanie prawdy („обличители”). Dodajmy, że tak ujmowane zagadnienie maski wskazuje na inną 
niż klasyczna definicję prawdy. Por. В. Иванов, Спорады, s. 116.

65к В. Иванов, Новые маски, s. 78.
rw Przekonanie to implikuje postrzeganie maski jako symbolu kosmicznych wcieleń Dionizosa; 

oznacza to, że wiecznie zmieniający swą postać Dionizos stanowi wspólny mianownik dla różnych lo
sów scenicznych bohaterów. Por. idem, Эллинская религия страдающего..., s. 326.

Cierpienie istoty boskiej, wpisane w akt praofiary, przybiera wiele form, jednak 
we wszystkich „tragicznych historiach” mamy do czynienia z tym samym, niekoń
czącym się i niezawinionym cierpieniem boga. W tym kontekście odczytujemy słowa 
Iwanowa o statusie aktora jako tego, który równocześnie umożliwia pojawienie się 
- w przestrzeni teatralnej - duchowych grzmotów, jak również tego, który, bacząc na 
ograniczoną ludzką wytrzymałość, osłabia (owo osłabianie to domena żywiołu apol- 
lińskiego) moc objawiania się boskiej, kulminującej w akcie ofiary Tajemnicy. On- 
tologiczną ciemność owej Tajemnicy oddaje sformułowanie „темная безбрежность
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божественной Пучины”660 661, w innym miejscu zwana abyssus^ — otchłań. Tajemnica, 
prezentując się człowiekowi w całej swej sile, musiałaby okazać się dla niego śmier
cionośna. Z tego powodu to artysta musi przyjąć na siebie duchowe gromy, stając się 
czymś w rodzaju piorunochronu („громоотвод”662).

660 Idem, Новые маски, s. 79. Carol Anschuetz tak wyraża ową bezbrzeżną ciemność - Boską 
Tajemnicę: „This bottomless sea is (...) symbol for the ultimate reality into which the principle of indi
viduality normally veils man’s gaze”. Por. C. Anschuetz, Ivanov and Bely’s Petersburg, [w:] Vyacheslav 
Ivanov: poet, critic..., s. 211.

661 Pot. В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, IV, s. 489.
662 Idem, О существе трагедии, II, s. 201.
663 Idem, Эллинская религия страдающего..., s. 331.

H'S

Akt ofiarny to źródłowy moment religijnego życia ludzkości, metafizyczna 
osnowa świata. Iwanow w swej wczesnej pracy Эллинская религия страдающего 
бога podjął próbę wykazania, iż idea ofiary była starsza od imienia Dionizos - „жерт
ва в Дионисовой религии древнее бога”663 — który ze swej istoty jest bogiem cier
piącym. Ofiara jest najgłębszym sensem religii oraz centralnym momentem Iwano- 
wowskiego myślenia o teatrze.

Jeden z najznamienitszych myślicieli zajmujących się analizą doświadczenia re
ligijnego zawarł w swym głównym dziele Świętość wielce znaczące dla naszych rozwa
żań słowa, traktujące o sposobie pojawiania się sacrum w ludzkim, skończonym z na
tury, horyzoncie. Rudolf Otto opisał doświadczenie tego, co święte, jako mysterium 
tremendum et fascinans. Sacrum, jawiące się człowiekowi jako to, co całkowicie inne, 
przybiera w ramach skończonych możliwości poznawczych postać paradoksu czy też 
- ujmując rzecz najbardziej wyraziście — antynomii. Dość w tym miejscu powiedzieć, 
iż zasadą formalną tragedii jest właśnie antynomia nazywana przez Iwanowa diadą. 
Dlatego to tragedia będzie, wedle naszej wykładni, formalnym zabiegiem, umożli
wiającym widzowi zetknięcie się z ontologicznie pojmowaną Tajemnicą. Wyrażając 
rzecz najprościej: najbardziej efektywną drogą, jaką może zaproponować teatr dla 
zbudowania prawdziwej (nie jedynie emocjonalnej) wspólnoty jest - skupiona wokół 
wydarzenia praofiary — tragedia.

Tragedia jawi się nam jako najsilniejszy środek, jakim dysponuje przestrzeń 
artystyczna, by wzbudzić w człowieku „doświadczenie misteryjne” — doświadcze
nie sacrum. Potwierdzamy tu myśl Otto, że to, co przekracza poznawcze zaplecze 
człowieka, może mu się jawić tylko w postaci irracjonalności, paradoksu, antynomii 
(układa się niejako „w poprzek” klasyfikacji, którymi podmiot poznawczy rozporzą
dza) — innymi słowy opartej na pojęciu tragizmu, tragedii.

2.12. Cierpienie

/^znaczyliśmy wyżej, że nadzieje tłumu poszukującego w misteryjnym teatrze po

zytywnego przekazu (nauki moralnej, spójnego biegu zdarzeń - perypetii czy też 
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poszerzenia horyzontu poznawczego dzięki nowym treściom) muszą zostać zawie
dzione. Nie w co lecz w jak należy szukać istoty teatru:

Что должно быть предметом грядущей драмы? Ибо всему должен быть в пей 
простор: трагедии и комедии, мистерии и лубочной сказке, мифу и обще
ственности. Все дело не в „что?", а в „как?" - „как”, понятом в смысле му
зыкальном и психологическом и в смысле выработки форм, внутренне спо
собных нести динамическую энергию будущего театра661.

664 Idem, Предчувствия и предвестия, s. 97.
“’5 Idem, Новые маски, s. 79.
666 Idem, Две стихии в современном символизме, s. 538.
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W przytoczonych słowach dziwić może równorzędne traktowanie wielu sce
nicznych gatunków, podczas gdy teza nasza zakłada, że tylko z pomocą tragedii teatr 
może „podprowadzić” widza pod doświadczenie misteryjne. Wydaje się jednak jasne, 
że wymienione w powyższym fragmencie gatunki odsyłają do poziomu treści („что”), 
nie zaś do fundamentalnego dla teatru (w odniesieniu do wszystkich gatunków) „jak” 
(„как”). W przywiedzionych wyżej słowach widać, iż Iwanow skupia się na poszu
kiwaniu artystycznej formy, która potrafiłaby widza wznieść na pożądany poziom. 
Odpowiedź na pytanie o „jak” teatru znajdujemy w tym oto fragmencie:

Расширение индивидуального „я” до его мировой беспредельности чрез 
углубление личного страдания, отрешенность от внешнего ради открове
ний внутренних и тяготение к тому дифирамбическому разрешению духа, 
которое снимает всякое что и как бы топит его в одном неизрекаемом 
как664 665.

Spróbujmy — mimo iż, wedle Iwanowa, poszukiwane przez nas „jak” jest ko
niec końców niewypowiadalne („неизречимое”) - rozwikłać sens powyższych słów. 
Z pewnością jasne jest jedno: fundamentalny dla Iwanowowskiej teorii teatru prze
skok z poziomu świadomości indywidualnej do przeżycia wszechświatowej jedności 
jako rdzenia nowej, wyższej tożsamości może być zrealizowany tylko jednym spo
sobem — poprzez doświadczenie przez widza głębokiego cierpienia („углубление 
личного страдания”). Ważne, że, tak jak tożsamość powinna przekroczyć poziom 
indywidualny, tak i cierpienie nie może redukować się do jednostkowego, będącego 
odpowiednikiem osobistej wrażliwości poruszenia.

W niniejszym kontekście największe wyzwanie dla rozumienia stanowią uni
wersalny, wszechludzki sens cierpienia i zawiązująca się na jego kanwie nowa toż
samość. Zważywszy, że religia jest według Iwanowa głęboką świadomością jedności 
wszystkiego i wszystkich („Религия есть прежде всего чувствование связи всего 
сущего и смысла всяческой жизни”666) - należy sobie z mocą uświadomić, iż jest 
tylko jeden sposób osiągnięcia tej jedności: przeżycie (i ciągłe przeżywanie) wpisane-
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go w centrum świata i człowieka, obejmującego cały byt, cierpienia („всеединство 
страдания”667). Z tego powodu (postulatu, by cierpienie miało uniwersalny, nie in
dywidualny charakter) sceniczna akcja nie może przykuwać uwagi widza perypetiami 
jednostek. Nieuchronnie pojawia się pytanie o to, jak zakomunikować cokolwiek, 
całkowicie odrzucając poziom realnych, zrozumiałych dla wszystkich wydarzeń (dla 
których jest na scenie miejsce tylko w postaci wymownej aluzji). Przetaczaliśmy już 
słowa poety, które teraz należy dopełnić: „Нам достаточно легкого намека на собы
тия породившие агонию души, пред нами воплощенной, чтобы трагизм всей жиз
ни предстал нам”668. Oto istota działania teatru: doprowadzić widza (ale i aktora) do 
przeżycia tragizmu ludzkiego życia, by — dopiero na tragicznej osnowie - mógł do
stąpić misteryjnego zjednoczenia w sposób ponadracjonalny. Antycypując poniższe 
ustalenia, powiedzmy, że przeżywany w teatrze fenomen tragizmu, który wspiął się 
na pozycję światopoglądowego centrum, jest wedle Iwanowa ideowym wehikułem 
nowej kulturowo-artystycznej formy: misterium. Innymi słowy: tylko pielęgnowanie 
światopoglądu tragicznego jest zdolne doprowadzić rozpoczęty już kulturowy pro
ces do upragnionej, wieńczącej go formy: do nadchodzącego Misterium („грядущая 
Мистерия”669). Tylko zatem przez wzmaganie cierpienia teatr, chcący być kulturo
wym korelatem tragicznej kondycji człowieka, może — paradoksalnie — doprowadzić 
człowieka do przeżycia misteryjnego pojednania. Pozostańmy jednak przy — central
nym dla tragedii - motywie cierpienia.

667 Idem, Новые маски, s. 78.
Ibidem.

m Por. idem, Вагнер иДионисово действо, II, s. 84.
67'’ Idem, Новые маски, s. 76-77.

Spośród wielu ważkich dla niniejszego tematu fragmentów warto przytoczyć 
obszerną wypowiedź Iwanowa, która, zestawiając najważniejsze wątki, pozwala zo
rientować się w ich wzajemnych odniesieniach.

Нам, воспитавшимся на идеях Достоевского о круговой поруке всего живу
щего, как грешного единым грехом и страдающего единым страданием, на 
идеях Шопенгауэра о мировой солидарности, на этих прозрениях в таин
ство всемирного распятия (...) и в нравственный закон сострадания, как 
сораспятия вселенского, - трагическая Муза говорит всегда о целом и все
общем, являет своих героев в аспекте извечной жертвы и осиявает част
ный образ космического мученичества священным литургическим венцом. 
С другой стороны, прозрачность вселенского значения отдельных трагиче
ских участей делает вызываемое поэтом лица масками единого всечеловече
ского Я и воплощает пред ужаснувшимся в их судьбах на свой рок зрите
лем древнее боговещее Tat twam asi („то ты еси” - „это ты сам”)* 67".

Przytoczone słowa obfitują w kluczowe dla Iwanowowskiej koncepcji momen
ty, które można podzielić wedle ich związku z dwoma (obecnymi we fragmencie 
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implicite) wymiarami świata. Pierwszy z wymiarów ma charakter metafizyczny, dru
gi natomiast wewnątrzświatowy, empiryczny. Przestrzeń meta-physis określona jest 
przez uniwersalne prawdy, na które żadnego wpływu nie mają konstatacje dotyczące 
poziomu faktycznego. Pojedynczy fakt (czy też wielość faktów) nie może naruszyć 
tego, co uniwersalne. Zestawmy sformułowania odnoszące się do metafizycznego 
wymiaru świata. Są to: „все живущее”, „единый грех”, „единое страдание”, „таин
ство всемирного распятия”, „сораспятие вселенское”, „целое и всеобщее”, „извеч
ная жертва”, „космическое мученичество”, „единое всечеловеческое Я”6-’1. Wi
dać zatem, że poziom metafizyczny charakteryzuje się nade wszystko jednością, by
najmniej jednak nie jednością w znaczeniu ładu, porządku - kosmosu. Przeciwnie: 
w przytoczonych formułach wyraźnie są inspiracje Schopenhauerowskie, kulminu
jące w wizji na wskroś pesymistycznej, zgodnie z którą jądrem świata jest trawiące 
wszelki byt cierpienie. Dzieło Świat jako wola i przedstawienie jest ekspozycją idei 
głoszącej, iż osnową świata jest wiecznie pragnąca i nigdy swego pragnienia niezaspo- 
kajająca wola. Świat zatem — podskórnie, mimo pozorów celowości i podmiotowej 
sprawczości — pulsuje wiecznym niespełnieniem. Iwanowowi bliskie jest przekona
nie o nieusuwalnym cierpieniu stanowiącym nieusuwalny rys ogólnoświatowej, lecz 
przede wszystkim ludzkiej kondycji. Wśród przytoczonych sformułowań zwraca 
jednak uwagę figura ofiary („извечная жертва”), która, wprowadzając nowy sens, 
rozbija spójność Schopenhauerowskiej narracji. Idea ofiary, implikując jakieś „dla”, 
każę domniemywać pewien nie całkiem pesymistyczny aspekt rzeczywistości. Per
sonifikacją ofiarniczego sposobu bycia jest, wedle Iwanowa, Dionizos, którego imię 
pojawia się w historii o wiele później niż — obecna w społecznościach prehistorycz
nych, w których nieznany był kult Dionizosa — idea ofiary. Na tym etapie rozważań 
ustalmy jedno: idea ofiarniczego cierpienia istoty boskiej nie daje się wpisać w skraj
nie pesymistyczny, do dna przeniknięty ciemnością, światopogląd.

61 W eseju O kryzysie humanizmu Iwanow piszę: „И мудрецам Индии давно ведомо, что 
Человек - един; но неприметно в них знание нашей христианской тайны, что это всеобщее Я че
ловечества, как такового, воистину и во всей полноте определения живое и конкретное Лицо”. 
Рог. В. Иванов, Кручи - О кризисе гуманизма. К морфологии современной культуры и психологии 
современности, III, s. 115.

Niemniej, należy mocno podkreślić, iż główny rys filozofii autora Świata jako 
woli i przedstawienia, odnajdując, jak się wydaje, potwierdzenie w doświadczeniu 
Iwanowa (i na tej podstawie zyskując żywy odzew z jego strony), na stałe określił 
antropologiczną wrażliwość rosyjskiego myśliciela. Idee Schopenhauera zostały ze 
światopoglądu Iwanowa nie tyle wyeliminowane, co głęboko uwewnętrznione i osta
tecznie dialektycznie przekroczone. Ta sama konstatacja odnosi się do Nietzschego.

Metafizyczny wymiar zatem, rekonstruowany z pomocą sformułowań użytych 
przez Iwanowa, to poziom cierpienia, ofiary oraz jedynego wszech ludzkiego Ja, które
go istotą jest właśnie owo ofiarne męczeństwo. Wyznacznikami metafizycznej strony 
rzeczywistości są: uniwersalne, wszechludzkie Ja, wieczny akt ofiarny, wieczny grzech 
(w odpowiedzi na który składana jest ofiara) oraz towarzyszące ofierze cierpienie. 61
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Poziom „empiryczny”, wewnątrzświatowy, to poziom wielości - zdarzeń, form, 
jednostek („отдельные трагические участи”, „вызываемые поэтом лица”, „маски”, 

„судьбы”).

2.13. Sztuka tragiczna w roli wehikułu

C-^/^Jz/iędzy obu światami pośredniczy — niejako w funkcji herolda — sztuka tra

giczna, która każę za poszczególnymi maskami, bohaterami, losami i zdarzeniami 
odnajdywać uniwersalny, „prześwitujący” przez kolejne empiryczne odsłony, sens. 
W niniejszym kontekście uwyraźnia się to, co dla tragedii niezbywalne: sztuka ta 
przenosi widza z poziomu świadomości jednostkowej na poziom świadomości po- 
nadempirycznej, uniwersalnej, co na gruncie myśli Iwanowa w sposób jednoznaczny 
oznacza: soborowej. Sztuka tragiczna jest zatem wehikułem, wznoszącym czło
wieka od tego, co ziemskie, ku temu, co metafizyczne. Nietrudno wychwycić tu 
w istocie liturgiczną funkcję tragedii, której Iwanow daje wyraz w przywiedzionych 
wyżej słowach: „священный литургический венец”. Spytajmy jednak, w jaki spo
sób tragiczna Muza ma - przytępiając realistyczne postrzeganie - przenosić widza 
na niedostępne jednostkowej świadomości poziomy. Wszak — podkreślmy — nie jest 
sakramentem per se, a ścisły związek z liturgią osnuty jest na podobieństwie funkcji, 
nie zaś na sakramentalnej istocie obu. Mimo to jednak trafna wydaje się konstatacja, 
iż w obliczu tragedii widz zyskuje „religijną dyspozycję”.

W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób tragedii udaje się pełnić rolę wehikułu 
między stanami świadomości, czy - wyrażając rzecz bardziej ontologicznie — odręb
nymi światami, należy stwierdzić, iż eksploatuje ona metodę swoistą dla rytuałów 
przejścia, polegającą na wzbudzaniu metafizycznego przerażenia. Przytoczone wyżej 
słowa: „ужаснувшийся в их [вызываемых поэтом лиц - przyp. M.L.] судьбах на 
свой рок зритель” odsłaniają ścisłą zależność między uczuciem przerażenia a „sko
kiem” na inny poziom świadomości, rzeczywistości i tożsamości. „Это ты еси, это 
ты сам” - te słowa wypowiada człowiek do samego siebie, uświadomiwszy sobie 
zbieżność scenicznych oraz własnych losów. Wypowiedzi tej towarzyszy ogromne, 
rozdzierające indywidualną tożsamość, przerażenie. W nagłym przebłysku wyższej 
świadomości widz odnajduje bolesne powinowactwo z tragicznym bohaterem (któ
remu los gotuje bezgraniczne cierpienie).

W obliczu powyższego należy zauważyć, że zdobycie nowej, uniwersalnej tożsa
mości nie owocuje — domniemanym na podstawie idei jedności — poczuciem pokoju. 
Iwanowowską konstatację, iż człowiek jest jeden, należy dopełnić fundamentalną dla 
antropologii poety tezą o wpisanym w ideę człowieczeństwa tragizmie, którego prze
życie umożliwia teatralne - jak zobaczymy niżej, rozumiane osobliwie - misterium.

И9
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2.I4. „MlSTERYJNA TRAGEDIA” 

ę^pytajmy w tym miejscu, czy w Iwanowowskiej teorii teatru jest miejsce na miste

rium. Wszak filozof wskazuje na nie jako na formę, do której - jako do swej ideal
nej granicy - teatr winien dążyć („грядущая Мистерия”) i uzależnia szybkość jego 
nadejścia od procesu dojrzewania światopoglądu tragicznego. Jednocześnie jednak 
w teatrologicznych tekstach myśliciela wypowiedzi na temat misterium znajdujemy 
niepomiernie mniej niż na temat istoty tragedii. Co więcej, antropologia teatru jest 
przeniknięta zasadą tragiczną, nie zaś — cokolwiek by to miało znaczyć — zasadą mi- 
steryjną. A jednak misterium jest obecne w teatrologii Iwanowa jako ideał. Mimo 
mętności tego pojęcia w pismach inicjatora „misteryjnej gorączki” Srebrnego Wieku 
nie sposób pominąć jego wykładni. Spróbujmy - odwołując się do zaprezentowanej 
na początku pracy klasyfikacji - zdać sprawę z kontekstów, w których pojawia się 
pojęcie misterium w ramach omawianej koncepcji.

Zastosowanie terminu „misterium” dalekie jest w tekstach poety od jednoznacz
ności; współobecność różnych pojęć - religioznawczego (misterium jako rytuał), 
chrześcijańsko-teologicznego (misterium jako cud Bogoczłowieczego odkupienia), 
estetycznego, obejmującego znaczenie literaturoznawcze i teatrologiczne (misterium 
jako gatunek literacki i forma teatralna) utrudnia uchwycenie źródłowego sensu tego 
terminu. Dodatkowo sprawę komplikuje ścisły związek misterium estetycznego z ga
tunkiem tragedii.

O tym, iż misterium rozumie Iwanow jako obrzęd polegający na celebrowaniu 
tragicznego prawydarzenia, przekonujemy się na podstawie słów zawartych w eseju 
Новые маски, gdzie oczekiwane w teatrze misterium określane jest jako „nabożeń
stwo u ołtarza Cierpiącego Boga” („литургическое служение у алтаря Страдающего 
Бога”672). Sens teologiczny wydobywa z myśli poety przenikliwa jej interpretatorka, 
Olga Deschartes: „мистерия Богочеловеческого искупления”673. Kontekst estetycz
ny zaś odsłania relację między misterium a tragedią, usprawiedliwiającą, jak sądzimy, 
kierunek niniejszych rozważań. Poeta, twierdząc, iż autentyczna twórczość możliwa 
jest jedynie jako eksploatacja więzi z Transcendencją, przekłada tę więź na sferę ar
tystyczną:

672 В. И ванов, Новые маски, 77.
673 О. Дешарт, Введение, ь. 50-51.
674 В. Иванов, Заветы символизма, II, 5. 602.

Поэт найдет в себе религию, если он найдет в себе связь. И „связь” есть 
„обязанность”. В терминах эстетики, связь свободного соподчинения зна
чит: „большой стиль”. Родовые, наследственные формы „большого стиля” 
в поэзии — эпопея, трагедия, мистерия: три формы одной трагической 
сущности674.
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Widać zatem, że misterium — jedna z postaci „wielkiego stylu” — traktowane 
jest jako konkretyzacja nadrzędnej zasady tragicznej. Wymowa powyższych słów 
podsuwa następującą interpretację: misteryjny teatr Iwanowa - jeśli ograniczyć się 
do aspektu estetycznej formy, jaką ów teatr proponuje — jest w ostatecznym rozra
chunku teatrem tragicznym, sprawującym misteryjną funkcję. Fiodor Stiepun, wy
bitny kontynuator myśli Iwanowa, w sposób jednoznaczny wiąże religijny renesans 
przełomu wieków z formą tragiczną, a zatem czyni tę ostatnią korelatem religijnej 
świadomości owego czasu: „Новый всенародный опыт подлинной жизни — опыт 
религиозный; в эстетическом плане - опыт трагический; опыт обнажения по
следних противоречий души человеческой”675. Ten sam autor dostrzega w teatrze 
„tragicznego działania” („театр трагического действия”676) jedyną szansę przeobra
żenia życia: „Ибо не жизнь, как мы все ее изживаем, есть подлинная жизнь, но 
только жизнь преображенная трагическим искусством”677.

Ф. Степун, op. cit., s. 122.
676 Ibidem, s. 125.
677 Ibidem, s. 123.
'’7Я Ibidem, s. 120.
679 Por. В. Иванов, Эстетическая норма театра, s. 211.

W świetle powyższego akapitu jaśniejszy staje się - nieoczekiwany skądinąd - 
wniosek dotychczasowych ustaleń: naczelną zasadą teatrologii Iwanowa jest tragedia, 
której misterium stanowi niejako odwrotną stronę. Tragedia, jak pokazaliśmy, nie
sie w sobie moc przeobrażającą - moc jednoczenia człowieka ze wszystkimi ludźmi 
w planie wszechludzkiej samoświadomości. Powtórzmy: tragiczną normę teatru łączy 
z misterium - nieodłączna od tragedii jako formy estetycznej - funkcja misteryjną. 
Stiepun potwierdza takie rozstrzygnięcie, uprzywilejowując w teatrze przyszłości za
sadę tragiczną, lecz przypisując jej przemieniającą siłę misterium i ostatecznie nada
jąc jej miano misteryjnej tragedii („мистериальная трагедия”678).

Wedle teorii Iwanowa, opierającego się na tradycji starożytnej katartyki i tele- 
tyki, jedyną drogą do ostatecznego oczyszczenia i uzdrowienia — do misterium scale
nia — jest zintensyfikowanie stanu obłędu (polegające na uwyraźnieniu przeżywanej 
sprzeczności). Rolę tę pełni tragedia. Zaznaczmy raz jeszcze: w łonie Iwanowowskiej 
koncepcji tragedia jest wehikułem prowadzącym do przeżycia misterium pojedna
nia i - w ramach filozofii chrześcijańskiej - usprawiedliwienia. Dodajmy, że należy 
odrzucić (jako nietrafną) narzucającą się w niniejszym kontekście hipotezę, jakoby 
Arystotelesowska teoria katharsis wyjaśniała przejście między tragedią a misterium. 
Iwanow podważa koncepcję Arystotelesa, zwracając się bezpośrednio do greckich 
tragików, których antropologicznie bogate przesłanie, zdaniem Iwanowa, teoria Sta- 
giryty wypacza679.
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2.15. Orgiastyczny charakter teatru

^.Zrzeba w tym miejscu podjąć nieodłączny od teatrologii Iwanowa problem jej orgia- 

stycznej natury oraz budowanej w przestrzeni teatralnej „erotycznej” jedności. Kwe
stie te to podstawa wielu nieporozumień oraz niesłusznych zarzutów pod adresem 
samego Iwanowa oraz lansowanego przez niego modelu kultury. Adwersarze Iwano
wa680 twierdzą, iż jego teatralny projekt odwołuje się do poziomu religijnego tylko na 
poziomie teoretycznych deklaracji, tak naprawdę natomiast stanowi - poprzez bazo
wanie na energii seksualnej — karykaturę wszelkiej religijności. Wielokrotnie używa
ne przez filozofa terminy „orgiastyczny” i „erotyczny” zostają przez krytyków odczy
tane jako propozycja stworzenia kulturowej przestrzeni dla eksploatowania poziomu 
płytkiej emocjonalności, zakotwiczonej w erotycznym (w potocznym rozumieniu) 
aspekcie natury ludzkiej (rzekoma aktywność duchowa, jak twierdzą krytycy, pozo
staje jedynie na poziomie deklaracji). Dość przypomnieć incydent w petersburskim 
środowisku inteligenckim, kiedy to — w odniesieniu do Iwanowowskiego kręgu - 
ukute zostało pejoratywne określenie „orgiaści”661. Ów krytyczny głos, jako reprezen
tatywny dla oponentów filozofa, jest wyrazem przekonania, że projekt Iwanowa oraz 
ówczesne praktyki środowiska petersburskiej Baszty, stanowiące bezpośrednie od
zwierciedlenie założeń teoretycznych, nie były owocem głębokiego antropologiczne
go namysłu, lecz kulturowym analogonem najbardziej powierzchownych aspektów 
ludzkiej natury: szukającej łatwego uniesienia emocjonalności oraz związanej z nią 
erotyczności (o seksualnej proweniencji). Wedle przeciwników Iwanowa jego teoria 
podyktowana jest afirmacją pseudomistycznych doświadczeń oraz upodobaniem do 
osiąganego na ich gruncie stanu upojenia, rodzącego się z poczucia przynależno
ści do większej społeczności. Krytycy projektu piętnują w idei misteryjnego teatru 
jej jedyny, jak sądzą, cel: wyzbycie się świadomości jednostkowej jako największego 
ograniczenia na drodze do jedności. Przekraczanie (transcendowanie) poziomu jed
nostkowego nie prowadzi, zdaniem oponentów, ku wymiarowi metafizycznemu (ku 
Transcendencji), lecz pozostawia człowieka w stanie zadowolenia amorficzną naturą 
osiągniętego wymiaru. Doznanie przyjemności płynącej ze zbiorowego zjednoczenia, 
twierdzą krytycy, zdecydowanie przewyższa kwestię antropologicznej wagi wymiaru, 
w obrębie którego osiągnięte zostaje zjednoczenie.

6“" Zagorzałym przeciwnikiem teorii Iwanowa stał się po 1905 roku Andriej Bieły, który w arty
kule wymierzonym przeciw Iwanowowi pisał tak: „Наши мистики не знают, что экстаз - спокоен; это 
вовсе не опьянение чувств”. Рог. А. Белый, На перевале. Довольно!, „Русская литература” 1980, 
N" 4, s. 166. Podobne stanowisko zajął Dymitr Mereżkowski.

W 1906 roku Jaków Godin, pod pseudonimem Bachus („Вакх”), opublikował tekst pod 
obraźliwym tytułem Orgiaści (Оргиасты), ironicznie opisując w nim środowisko petersburskiej inteli
gencji (oprócz centralnej postaci Iwanowa - Andrieja Biełego, Walerija Briusowa, Konstantego Balmon- 
ta). Por. К. Азадовский, Эпизоды, „Новое литературное обозрение. Вячеслав Иванов. Материа
лы и публикации” 1994, № 10, s. 116.

IÓ2



2. Teatrologia Iwanowa

W obliczu powyżej wyartykułowanych zarzutów przytoczmy fragment pism 
Iwanowa zestawiający tradycyjną, eksploatowaną przez teatr-widowisko metodę 
.odrywania” widza od zewnętrznej rzeczywistości ze sposobem proponowanym przez 
teatr misteryjny:

Прежде наше внимание поглощалось пластическим видением: ныне, из-за 
прозрачного видения зорче глядит в нас, отражая нас в своем темном зер
кале, мировая Тайна. (...) Наше самозабвение тогда уже не сладостное 
самоотчуждение [podkreśl. M.L.] чистого созерцания: под обаянием 
потустороннего взора вещей маски, надетой на лицо Ужаса, мы сораспя- 
тые в духе со всем, что глянуло на нас ее глазами, требуем от художника 
врачевания и очищения в искупительном, очищающем восторге. Один 
взгляд этой маски - и мы уже опоены дионисийским хмелем вечной Жерт
вы: подобно тем древним обезумевшим, которых жрецы лечили усилением 
экстаза и, направляя их заблудившийся дух, то музыкой и пляской, то ины
ми оргиастическими воздействиями, на пути „правого безумствования”, - 
исцеляли, - мы нуждаемся в освободительном чуде последнего, мирообъят- 
ного дифирамбического подъема* 6"2.

6"2 В. Иванов, Новые маски, s. 78-79.
6"J Рог. M. Cymborska-Leboda, Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к фи

лософии любви. Lublin 2002, s. 26.
61М ууу kontekście wiązania pojęcia ekstazy z pojęciem upojenia trzeba odnotować, że Iwanow 

radykalnie odróżnia dwa typy stanów ekstatycznych - prostego przekraczania subiektywności oraz 
autentycznego transcendowania: „Ибо надлежит отчетливо отличать это реальное, и потому на
поминающее смертную агонию стояние лицом к лицу перед трансцендентным бытием, которое 
сначала открывается душе как небытие, - от того лишь транссубъективного погружения в косми
ческую жизнь”. Рог. В. Иванов, Anima, III, s. 285-287.

Przywołane słowa, kreśląc kontrpropozycję dla statycznego, zdominowanego 
przez zasadę plastyczności (i odpowiadający jej kontemplacyjny ideał) teatru, po
ruszają wszystkie fundamentalne kwestie omawianego projektu. Podkreślmy przede 
wszystkim jedno: wyzbycie się świadomości jednostkowej (ekstaza) nie następuje 
podczas powierzchownego, ogarniającego usypiającą słodyczą, upojenia, nie jest 
efektem emocjonalnego, przynoszącego przyjemność, pobudzenia. Przekroczenie 
principium individuationis możliwe jest jedynie na mocy ekstazy — nie w potocznym 
sensie jednak (wiążącym ów stan z ludzką seksualnością), lecz w sensie źródłowo 
religijnym.

Ekstaza, w ramach filozofii idącego śladem starożytnych kultów Iwanowa, jest 
fenomenem religijnym (mistycznym); związana jest z doświadczeniem metafizyczne
go pragnienia, z - ujmowanym na sposób Platoński - Erosem683 (stojącym u podstaw 
nie tylko filozofii, ale i mistyki). Z — ekstatycznego z natury — mistycznego doświad
czenia (będącego źródłem dionizyjskiego kultu) wywodzi Iwanow zarówno religię, 
jak i — religijną w swych korzeniach — tragedię. To, co dla nas najistotniejsze, to fakt, 
że w perspektywie tekstów Iwanowa ekstaza68“* oznacza przeżywanie wewnętrznego 
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rozłamu, głębokiego egzystencjalnego rozpięcia między „ja” i „nie-ja”685; fenomen 
ekstazy daje się wyrazić jako rozszczepienie tożsamości (diada) i — w konsekwencji - 
przekroczenie ram świadomości indywidualnej686.

685 „Чувство своего я вне его индивидуальных граней толкает личность к отрицанию себя 
самой и к переходу в не я, что составляет существо дионисийского энтузиазма”. Рог. О. Дешарт, 
Введение, s. 60.

686 Warto zaznaczyć, że Mikołaj Bierdiajew podobnie pojmuje stan ekstatyczny - jako akt tran
scendencji, ruch, wyjścia poza siebie. Por. M. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość 
i uprzedmiotowienie, tłum. W. i R. Paradowscy, Kęty 2004, s. 122.

687 В. Иванов, О существе трагедии, s. 195.
688 Idem, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 498.
684 М. Bierdiajew, О przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, tłum. H. Paprocki, 

Kęty 2006, s. 181-182, za: Symbol w kulturze rosyjskiej, red. K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 2010, 
s. 165, Humanitas. Studia Kulturoznawcze. Badania.

Stan ekstatyczny jest konsekwencją uwewnętrznienia śmiertelnie wobec sie
bie wrogich, sprzecznych i jednocześnie wiecznie współobecnych pierwiastków. To 
źródłowo religijne doświadczenie przejawia się — na poziomie psychologicznym, ale 
i w sferze artystycznych kreacji - w fenomenie szaleństwa:

Раскрытие диады в психологии личности должно выражаться исступлением 
и (...) искусство, представляющее это раскрытие в действии должно быть 
отображением не состояний спокойного разумного сознания, но состояний 
выхода из него - душевных аномалии687.

Wyłuszczoną w przytoczonym fragmencie ogólną prawidłowość odnajduje Iwa
now w powieściach Dostojewskiego: „Герои романа, которые до конца переживают 
свой трагический внутренний разрыв живут и действуют в состоянии исступле
ния, то тихого, то яростного”688.

Celne rozróżnienie między ekstazą duchową a ekstazą czysto emocjonalną znaj
dujemy u Mikołaja Bierdiajewa:

Ekstaza zawsze jest wyjściem ze stanu zniewolenia, wyjściem ku wolności. Eks
taza może dawać pozorne wyzwolenie i jeszcze bardziej zniewalać człowieka. 
Są takie ekstazy, które likwidują granice osoby i pogrążają ją w bezosobowy 
żywioł kosmosu. Ekstaza duchowa charakteryzuje się tym, że osoba nie jest 
w niej niszczona, a umacniana. W ekstazie osoba powinna wyjść z siebie, ale 
równocześnie pozostać sobą. Jednakowo zniewala zamknięcie się w samym 
sobie, jak rozpłynięcie się w bezosobowym żywiole świata689.

Wątek ekstazy rozumianej jako stan źródłowo religijny warto skontrastować 
z pojęciem religijności fałszywej:

Religijność fałszywa, „ułomna” (...) jest pozbawiona pierwiastka duchowego 
(...). Widząc powyższe twierdzenie w punktu widzenia Маха Schelera, można 
by stwierdzić, że autentyczny akt religijny poddany jest prawidłowości auto
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nomicznej o charakterze noetycznym, podczas gdy pseudoreligia ma wymiar 
psychologiczny, gdyż wyrasta z psychicznej przyczynowości i bazuje na rzeczy
wistości empiryczno-naturalnej690.

690 J. Kapuścik, Iwana Iljina filozofia człowieka w świetle „aksjomatów doświadczenia religijne
go", [w:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, red. A. Woźniak, M. Ka
wecka, Lublin 2002, s.74.

691 В. Иванов, Eritis sicut Dei, I, s. 573.
692 Idem, ВиоградникДиониса, I, s. 539.

Bez wątpienia Iwanow zaprojektował swój teatr na osnowie stanu ekstatyczne
go, lecz w ujęciu religijnym; pojęcia upojenia użył poeta w kontekście wiecznej Ofia
ry („мы уже опоены дионисийским хмелем вечной Жертвы”). Tylko takie upojenie 
prowadzi do autentycznego samopoznania. Głęboki związek poznania samego siebie 
z doświadczeniem cierpienia zawarł myśliciel w poetyckich słowach:

(...) И, боязливый взор
Подъемля к письменам, прочел я: САВТОН ГНОФИ.

„Такою ли тебя, на этой ли Голгофе”,
Я с плачем восстенал, „о Мудрость, нахожу?”691

Idea dionizyjskiego upojenia - niezrozumiała bez uwzględnienia momentu 
cierpienia - jest tematem wiersza Виноградник Диониса, w którym obok siebie wy
stępują symbole życia i płodności oraz krwawej ofiary. Jest to jedno z wielu miejsc 
w pismach poety, w których spotykają się dwa (tylko w łonie logiki dwuwartościowej 
sprzeczne) momenty — życie i śmierć - skupione w nadrzędnym symbolu ofiary, ta 
bowiem jest najwyższym aktem życia i jego najpełniejszym świadectwem, jednocześ
nie jednak zakłada śmierć. We wspomnianym wierszu, wskazującym na głębokie 
powinowactwo symbolu życiodajnych winorośli i ofiarniczej śmierci, tak mówi Dio
nizos do strażników jego winnicy:

Вы берите, Скорбь и Мука, ваш, виноградари, острый нож;
Вы пожните, Скорбь и Мука, мой первоизбранный виноград! 
Кровь сверите гроздий рдяных, слезы кистей моих золотых - 
Жертву нег в точило скорби, пурпур страданий в точило нег; 
Напоите влагой рьяной алых восторгов мой ярый Граль!692

Tylko zatem opaczne rozumienie dionizyjskości oraz związanego z nią symbolu 
chmielu i upojenia może prowadzić do osnutej na wyobrażeniu wesołkowatego, pi- 
jaczego nastroju interpretacji.
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3. Tragiczna antropologia jako 
„CIĘŻAR WŁAŚCIWY” TEATRU

W pismach Iwanowa termin „tragedia” występuje w dwu znaczeniowych kontek

stach. W jednym z nich denotuje on zjawiska estetyczne; w tej perspektywie tragedia 
pojmowana jest jako gatunek dramatyczny i forma teatralna. Drugie użycie termi
nu odsyła do dziedziny antropologii filozoficznej (desygnuje zjawisko tragiczności 
w człowieku). Tragedia w pierwszym ujęciu - odtąd będziemy ją nazywać tragedią- 
-gatunkiem - oraz tragedia jako nieredukowalne do estetycznego wymiaru antropolo
giczne zjawisko (zjawisko tragiczności czy też tragizmu) to dwa różne, choć związane 
ze sobą, fenomeny, a co za tym idzie, pojęcia69'.

6” Czynimy tu zadość triadycznej koncepcji znaku (tzw. trójkąt Ogdena i Richardsa), wedle 
której signifiant odsyła nie tylko do signifié (pojęcia), ale także do przedmiotu oznaczanego - stąd roz
różnienie pojęcia (konotacji) i przedmiotu (zjawiska w świecie zewnętrznym) jako odniesienia języka. 
Por. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku..., s. 238.

694 Trzeba jednak zaznaczyć, iż Iwanow używa wymiennie obu określeń. Mówiąc o tragizmie, 
stosuje oba terminy - zarówno tragizm, jak i tragedia.

69’ В. Иванов, Эллинская религия страдающего..., s. 316.
646 М. Scheler, О zjawisku tragiczności, tłum. R. Ingarden, [w:] O tragedii i tragiczności. 

Arystoteles, David Hume, Max Scheler, oprać. W. Tatarkiewicz, tłum. T. i W. Tatarkiewiczowie, 
R. Ingarden, Kraków 1976, s. 52.

Powiedzieliśmy wyżej, że zachwyt nad tragedią antyczną, wywiedzioną z dio- 
nizyjskiego dytyrambu, przejął Iwanow od Nietzschego. Jednakowoż, na gruncie 
tego samego oczarowania, popartego wnikliwymi studiami nad kulturą starożytną, 
zrodziło się zupełnie inne rozumienie teatralnego fenomenu - jego istoty i funkcji, 
kryjące odmienny obraz człowieka. Podczas gdy Nietzsche skoncentrował całą swą 
myśl wokół tragedii pojętej jako gatunek (tragedia jest tutaj kategorią estetyczną) 
i jej podporządkował antropologię, Iwanow odwrotnie: wychodząc z poziomu es
tetycznego, ostatecznie radykalnie go opuścił, zaprzestał poszukiwania w nim źró
dłowego sensu tragedii, uznając za istotę tragedii-gatunku pozaestetyczny fenomen 
tragizmu* 694. Iwanow wprost podważa trafność Nietzscheańskiej interpretacji tragedii: 

„По нашему мнению это изумительное по силе прозрений исследование можно 
было бы прежде всего упрекнуть (...) в односторонности чисто эстетического 
изъяснения дионисийских явлений”695.

W kontekście powyższego rozróżnienia na tragedię-gatunek i tragedię-tragizm 
przywołajmy wypowiedź najpopularniejszego XX-wiecznego teoretyka zjawiska tra
giczności, Маха Schelera:

Jakkolwiek badanie istniejących już form tragedii może dostarczyć bogatego 
plonu dla poznania, czym jest tragiczność, to jednak do zjawiska tragiczności 
nie dochodzimy dopiero dzięki artystycznemu przedstawieniu. Tragiczność 
jest raczej istotnym pierwiastkiem samego świata696.
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Wątek niesprowadzalności tragedii-dramatu do pierwotnego wobec niej pozaes- 
tetycznego zjawiska tragizmu eksponuje również Iwanow, pisząc:

Так художество, „возводя в перл создания”, укрощало и истощало траге
дию, которая не хочет и не может быть художеством до конца, только ху
дожеством. Но умертвить не могло, ибо она была от жизни. Ее спасло до 
наших дней и передаст будущим временам - лежащее вне искусства живое 
начало697.

Przytoczone słowa wskazują na funkcjonujące w mys'leniu Iwanowa rozróżnie
nie historycznych postaci tragedii-gatunku oraz tragedii-tragizmu, będącego cechą 
samego życia (tragedia „от жизни”). Jednocześnie jednak wymowa powyższego frag
mentu nie pozostawia wątpliwości, że w przekonaniu rosyjskiego myśliciela tragedia 
jest tak naprawdę jedna. Oznacza to, iż funkcjonujące w teorii Iwanowa dwa pojęcia 
tragedii (dwa signifié, przyporządkowane jednemu signifiant: „tragedia” jako pojęcie 
estetyczne oraz „tragedia” jako nieswoiste dla tragedii-gatunku zjawisko tragizmu) 
należy zhierarchizować pod względem pierwotności wskazywanego przez nie feno
menu. W świetle słów Iwanowa jasne jest, iż historyczny rozwój tragedii-dramatu 
(będący dla podejścia genologicznego, poszukującego istotnych cech gatunku, od
niesieniem podstawowym) systematycznie fałszował pierwotną postać tragedii. Au
tentyczna jej forma, wobec której sztuka odznacza się wtórnością, jest bowiem cechą 
samego życia („живое начало”).

З-i. Poziom ducha

O jakie życie jednak chodzi? Iwanow jednoznacznie wskazuje kierunek poszukiwań: 

„Трагизму суждено уйти прочь от мира. Отныне он чуждается явления, отвраща
ется от обнаружения”698. Jasne jest zatem, że nie idzie o obserwowalne z zewnątrz 
(„обнаружение”) życie społeczne czy kulturalne lub też przejawiające się („явление”) 
w reakcjach emocjonalnych życie psychiczne. Nie one są właściwą domeną tragedii. 
Generalne dążenie symbolistów — „ab exterioribus ad interiora"^, „a relibus ad realio- 
ra”700 — także w tym wypadku pozostaje w mocy. Najistotniejsze w tej kwestii rozpozna
nie brzmi następująco: tragizm nie jest cechą zewnętrznych zdarzeń (w sensie pewnych 
sytuacji, zbiegów okoliczności itp.). Dlatego właśnie może nie być przez postronnych 
zauważony lub trafnie rozpoznany. Iwanow nie pozostawia wątpliwości, jaki wymiar 
życia jest właściwą domeną tragizmu: „Трагедия происходит в глубинах духа”701.

647 Ibidem, s. 200-201.
69Я В. Иванов, Кризис индивидуализма, I, s. 839.
699 Idem, Идея неприятия мира, III, s. 84.
700 Idem, Мысли о символизме, s. 611.
7111 Idem, Кризис индивидуализма, s. 839.
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Pojęcie ducha wymaga określonej wykładni. Przyjmujemy ją od Paula Evdoki
mova:

Dychotomia (ciało-dusza) współistnieje z trychotoinizmem (ciało-dusza- 
-duch). (...) Duch, będący kategorią religijną, jest zasadą, która kwalifiku
je, podkreśla, na wszystkim kładzie piętno innego bytu i wyraża się zarówno 
poprzez psychiczność, jak materialność, zabarwiając je swą obecnością. (...) 
To, co psychiczne i to, co cielesne istnieje, przy czym (...) każdy pierwiastek 
jest rządzony przez własne prawa. To zaś, co jest duchowe, nie jest trzecią 
sferą, trzecim jak gdyby piętrem w strukturze człowieka, ale zasadą, która się 
wyraża poprzez to, co psychiczne, i przez to, co cielesne, czyniąc oba elementy 
duchowymi'02.

To, co w przytoczonych słowach ważkie to konstatacja, iż duch nie jest odręb
nym poziomem ontologicznym, ale niejako „ukierunkowaniem” ciała i duszy. Kon
statacja ta będzie miała ogromne znaczenie przy omawianiu strukturalnych biegu
nów tragedii - w ich nie tyle substancjalnym, co egzystencjalnym wymiarze.

W powyższym kontekście warto raz jeszcze przywołać słowa koryfeusza filozofii 
tragedii — Маха Schelera:

Od przeżyć, których widz doznaje w obliczu tragicznego konfliktu, należy jed
nak odróżnić akty duchowe, przy pomocy których poznajemy to, co tragiczne 
- owo wewnętrzne skierowanie spojrzenia i odczucia, na którego linii nam się 
objawia tragiczność, akty te są przedmiotem teorii przeżycia tragiczności. Nie 
ma ona nic wspólnego z opisami jego psychicznych skutków. Sprawa ta bliższa 
jest zagadnieniu istoty tragiczności i istotnych warunków zjawiania się jej i nie 
da się od niego oddzielić'03.

To, co dla nas w kontekście Iwanowa ważne, to konstatacja duchowego (w od
różnieniu od psychicznego czy też estetycznego) charakteru przedmiotu naszych roz
ważań oraz ten sam u obu myślicieli kierunek poszukiwań: poprzez różnorodność ku 
uchwyceniu niezmiennego elementu - istoty zjawiska oraz ku wyróżnieniu warun
ków jego możliwości70'*. Pierwszy spośród owych warunków, conditio sine qua non, 
brzmi następująco: tragizm nie może zaistnieć poza wymiarem duchowym, a zatem 
poza odniesieniem do Transcendencji. Iwanow, w kontekście tragizmu, piszę: „мы 
лицезрим его в духе”702 703 704 705. Człowiek określający się w horyzoncie światopoglądu na- 
turalistycznego nie jest w stanie dostrzec, a przede wszystkim doświadczyć wymiaru 
tragiczności. Zjawisko tragizmu nie pojawia się na poziomie bytowym. Znaczy to, że 

702 P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 2003, s. 70.
703 M. Scheier, O zjawisku tragiczności, s. 53-54.
704 To Kantowskie sformułowanie pozwala - za pomocą zabiegów logicznych - wytyczyć pole 

możliwości badanego zjawiska.
7'|,; В. И в а н о в, Достоевский. Трагедия — миф — мистика, s. 496.
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zaangażowanego tylko w sprawy powszednie człowieka tragizm nie dotyka. Inaczej 
rzecz ujmując, człowiek pojęty jako indywiduum (psychologiczne, społeczne) nie 
spełnia „warunków możliwości” pojawienia się tragizmu, który dotyczy wymiaru 
osobowego706. Można powiedzieć, że antropologicznie pojęty tragizm to, jak twier
dzi von Balthasar, „spektakl, nie odgrywany czysto w obrębie świata, ale możliwy do 
grania tylko w perspektywie Absolutu”707.

7"r’ Indywiduum i osobę rozróżnia Bierdiajew: „Osoba jest kategorią duchowo-religijną i ozna
cza zadanie postawione przed człowiekiem. Osoba jest czymś innym niż jednostka, która jest kategorią 
biologiczną i socjologiczną, podporządkowaną gatunkowi i społeczeństwu”. Por. M. Bierdiajew, Źró
dła i sens komunizmu..., s. 130.

7117 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 117.
7"" В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 495.
71,4 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 406.

111 „Завязку трагического действия Достоевский переносит в сферу метафизическую”. Рог. 
В. Иванов, Достоевский. Трагедия-миф-мистика, s. 496.

711 Ibidem, s. 485.
12 Idem, О существе трагедии, s. 193.

W zarysowanym kontekście przytoczmy znamienny fragment pism Iwanowa:

Не в земных переживаниях заложены корни той воплощенной духовно-ду
шевной сущности, которая именует себя человеком, а в надмирном бытии, 
и у каждой индивидуальной судьбы свой „пролог на небесах”708.

Najbardziej lakonicznie, w dziele pod znamiennym tytułem Teodramatyka, 
omawianą kwestię wyraża Balthasar: „Tragika bez transcendencji (...) sama siebie 
unieważnia”709. Dlaczego? Bo tragizm żywi się napięciem między tym, co ziemskie, 
a tym, co wobec ziemi transcendentne. Owo napięcie wyznacza przestrzeń meta
fizyczną, w niej zaś dopiero napotykamy źródłową postać tragizmu710. „Трагедия 
в строгом смысле слова перемещается (...) в сферу метафизическую”711.

3.2. Tragedia i kondycja człowieka

V^ÿnawdziwsza tragedia rozgrywa się zatem nie na scenie, ale na poziomie du

chowego życia. Duchowym życiem zaś — jeśli rozumiemy je jako otwarcie na Tran
scendencję - może żyć tylko człowiek. Dlatego Iwanow piszę: „Ибо искусство тра
гическое есть человеческое искусство по преимуществу”712. Próbując uchwycić to, 
со w przytoczonych słowach najistotniejsze, należy odwołać się do wcześniejszych 
ustaleń. Powiedzieliśmy, że ciężarem właściwym tragedii jest pochodzące spoza este
tyki, a tylko na jej gruncie wyrażone, zjawisko tragizmu — to ono wyznacza swoiście 
ludzki pierwiastek („человеческое по преимуществу”). Dotykamy tu sedna antro
pologii Iwanowa - najintymniejszej więzi między człowiekiem a tragedią, między 
człowieczeństwem a tragizmem: „человек (...) есть единственным среди творений 
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Бога, кому дано жить трагически”71 ’. By wyrazić rzecz radykalnie: autentyczne czło
wieczeństwo - według omawianej koncepcji - zawsze zakłada tragizm; jest on, by tak 
rzec, kształtem człowieczeństwa.

713 Idem, Достоевский. Трагедия — миф - мистика, s. 495.
714 О rozróżnieniu jednostki i osoby jako - odpowiednio - kategorii należącej do świata natury 

oraz świata ducha por. R Evdokimov, Prawosławie, s. 76.
715 В. И ванов, Достоевский. Трагедия — миф — мистика, s. 496.
715 Idem, Новые маски, s. 76.
717 Idem, О существе трагедии, s. 198. О katastroficznym końcu tragedii por. także: В. Ива

нов, Достоевский. Трагедия — миф - мистика, s. 492.
7lli Idem, Эстетическая норма театра, s. 211.

Zaznaczmy, iż uniwersalny zasięg omawianego zjawiska nie wyklucza jednak 
jednostek zjawiskiem tym nieobjętych. Poziom jednostkowy definiowany jako 
przeciwieństwo wymiaru osobowego nie jest wrażliwy na tragiczny wymiar życia713 714. 
Rzecz można wyrazić w następujący sposób: o ile istnieją jednostki, nieprzeżywające 
tragiczności swej ludzkiej kondycji, o tyle idea człowieczeństwa, skupiająca w sobie 
to, co człowieka czyni człowiekiem, zawsze zakłada tragizm.

Jeśli jednym z kluczowych posunięć Iwanowa jest umieszczenie tragizmu w - 
pojętej metafizycznie — strukturze człowieka, znaczy to, że, wedle omawianej kon
cepcji, fenomen ów nie jest cechą zdarzeń (a przynajmniej nie w sensie prymarnym), 
lecz stałym rysem człowieczeństwa. Nie jest zatem tak, iż dopiero określone sytuacje 
wnoszą tragizm w ludzki świat. Przeciwnie, zdarzenia jedynie ujawniają stałą właści
wość ludzkiego, rozpiętego między najskrajniejszymi przeciwnościami, ducha.

Настоящая трагедия человеческой жизни раскрывается во внешних дей
ствиях только поскольку они отражают вневременную, первородную траге
дию человеческого умопостигаемого существа715.

Dialektyczna jedność przeciwieństw w dziedzinie ducha generuje najwyższe na
pięcie; dąży ono do rozładowania, generując, powiedzmy za Iwanowem, duchowe 
grzmoty: „разражаются освободительные грозы духа”716. W warstwie fabularnej 
owe burzowe grzmoty przybierają formę ostatecznej klęski, katastrofalnego końca: 

„призываемый конец трагедии - гибель, ее развязка убийственна”717.

3.3. Tragedia poza estetyką

с się do omówionego wyżej Iwanowowskiego ideału teatru, należy zaak
centować jedno: każdy aspekt teorii wskazuje na ten sam podstawowy kierunek my
ślenia: wyprowadzanie tragedii poza granice estetyki. „Искусство сценическое не 
умещается целиком в эстетике, переходит за ее края, коренится в иных сферах 
духа”718. Najczęściej wysuwane przez Iwanowa tezy stanowiące kwintesencję Iwano
wowskiego spojrzenia na teatr wskazują na podstawowe względem widza wymaganie 
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- wzbudzenie duchowej aktywności, a zatem - co odsłania fundamentalność postu
latu - zaangażowania człowieczeństwa jako takiego. Pierwocin tragedii trzeba szukać 
w kulcie, twierdzi Iwanow, i nie jest w tym poglądzie odosobniony. Kult natomiast 
jest podstawową odpowiedzią człowieka na nieredukowalne do niczego innego do
świadczenie boskiej rzeczywistości, jest — by tak powiedzieć — pierwotnym religijnym 
„odruchem”. Pochodzącej z kultycznego żywiołu tragedii nie sposób zamknąć w ob
rębie zjawisk czysto estetycznych. „Трагедия же, по своей природе, происхожде
нию и имени, есть искусство Дионисово, простое видоизменение дионисийского 
богослужебного обряда”719. Mówiliśmy już, że pojawienie się pierwiastka apolliń- 
skiego jako zasady jedności i harmonii sprawiło, że tragedia jako forma sztuki mogła 
wyłonić się z rytuału; bez obecności Apollona to, co tragiczne, nie byłoby komuni- 
kowalne. Więcej, byłoby nie do zniesienia, Apollo wszak dysponuje mocą kojącego 
pozoru, snu720. W tym tylko sensie odczytujemy słowa „Ее [трагедии — przyp. M.L.] 
религиозная и эстетическая сущность”, akcent jednakowoż położony na wymiar 
religijny nie ulega wątpliwości (w obliczu krytyki Nietzschego721, Arystotelesa722 oraz 
na tle poprzednich wypowiedzi o tym, że estetyka wypaczyła tragedię). Właściwą 
perspektywę otwierają w tym kontekście słowa niemieckiego teologa: „To wyjście 
wszakże sztuki poza siebie oznacza zarazem powrót człowieka do siebie samego, zej
ście w głąb własnego serca”723. W takim właśnie horyzoncie umieszczamy niniejsze 
rozważania: tragedia określa nade wszystko dynamikę ludzkiego serca, dynamikę sce
ny zaś zawsze w sposób wtórny.

714 В. Иванов, О существе трагедии, s. 193.
720 Рог. E Nietzsche, Narodziny tragedii..., s. 31-42.
721 „Трагическая вина Ницше в том, что он не уверовал в бога, которого сам открыл миру. 

Он понял дионисийское начало как эстетическое и жизнь - как «эстетический феномен». Но то 
начало, прежде всего, - начало религиозное”. Рог. В. Иванов, Ницше и Дионис, I, s. 725.

722 „Он старается обмирщить понятия о Дионисовом очищении (...) и перенести их в свою 
забывшую священный язык культуру”. Рог. В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф — мистика, 
s. 493. „Аристотель (...), стремящийся объяснить трагедию чисто эстетически”. Рог. В. Иванов, 
Эстетическая норма театра, s. 210.

723 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 56.

3.4. Odwrócony porządek: nie teatralność,
A DRAMATYCZNOŚĆ

^Zowiedzieliśmy wyżej, że sprzeczności targające człowiekiem w wymiarze ducha 

muszą ulec rozładowaniu, manifestującemu się — na poziomie treści - w katastro
falnych wydarzeniach, znamionujących ostateczną klęskę bohatera. Czyniąc zadość 
przyjętej przez nas metodzie, traktującej koncepcje estetyczne jako wyraz przekonań 
antropologicznych, dookreślmy przestrzeń, w obrębie której tragicznych bohaterów 
spotyka ostateczna klęska i spróbujmy wytropić zasadniczą, wyznaczającą ową prze
strzeń relację. Warto w tym celu umieścić dotychczasowe rozważania w dwu per
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spektywach: filozofii religii oraz teologii, eksponujących antropologiczno-religijną 
kategorię dramatu. Proponowana optyka ma za zadanie rozwinąć i wzmocnić sens 
pierwszego, wspominanego wyżej, „warunku możliwości”, polegającego na konsta
tacji, iż zaistnienie wymiaru duchowego stanowi conditio sine qua non pojawienia się 
tragizmu, będącego istotą estetycznie pojętej tragedii. Tragedia jest zaś - by ująć rzecz 
w perspektywie literaturoznawczej, eksponując tym samym to, co dla nas w tym 
miejscu istotne - gatunkiem dramatu.

Intencją naszą jest ukazać, podążając tropem literaturoznawstwa, „dramatyczne 
przesłanki” antropologicznie ujmowanej tragedii. Innymi słowy, chcemy umieścić 
dotychczasowe ustalenia w horyzoncie filozoficznej wykładni dramatu. Wpisanie 
owej kategorii - jako, naszym zdaniem, kluczowej dla zrozumienia myśli teatralnej 
Iwanowa — stoi w jawnej sprzeczności względem wypowiedzi poety, podkreślających 
wagę nie tyle dramatu (jako gatunku literackiego), ile teatralnej jego realizacji. Świa
dectwo funkcjonowania w myśli Iwanowa rozróżnienia „dramat versus teatr” znajdu
jemy w wypowiedzi piętnującej stanowisko Arystotelesa:

Учение Аристотеля соответствует эпохе, когда присутствующий при дей
стве из причастника Дионисовых таинств превращается в простого зрите
ля; (...) и вот, Аристотель красноречиво проговаривается о своем предпо
чтении драматической литературы живому театру724.

24 В. Иванов, Эстетическая норма театра, s. 211.
72’’ Idem, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 493.
726 Por. ibidem.
,27 В. Иванов, Эстетическая норма театра, s. 205.
72“ „Misterium oznacza w tekstach poety [Wiaczesława Iwanowa - przyp. M.L.] pierwotną 

rytualną formę”. Por. M. Cymborska-Leboda, Dramat pod znakiem Dionizosa..., s. 57. O Iwano- 
wowskim „teatrze jako rytuale” piszę także Katarzyna Osińska. Por. K. Osińska, Dramaturgia i teatr

Słowa te piętnują odejście tragedii od jej religijnych korzeni i, co za tym idzie, 
przychylniejsze wartościowanie literatury niż teatru. Preferencję sztuki literackiej wo
bec sztuki teatralnej („Он сознается — это показательно, - что предпочтительнее 
читать трагедии, чем видеть действа на просцениуме”725) rosyjski filozof uznaje za 
wyznacznik niezrozumienia istoty tragedii przez Stagirytę726. Tragedia, wywodzona 
przez Iwanowa z rytuału, nie może być zredukowana do tekstu literackiego jedynie 
tematyzującego tragiczne wydarzenia (dramatu w literackim sensie), lecz domaga się 
kontekstu rytualnego, wspólnotowego. („Сценическое искусство определяется (...) 
как действо сонмищное, общественное, хоровое или соборное”727). Odosobnionej 
lekturze tekstu dramatycznego brak przede wszystkim - tak ważnej dla naszego auto
ra — żywotności, oznaczającej nie tylko wyrazistość zapewnianych przez teatr wrażeń, 
lecz przede wszystkim żywotności na poziomie duchowym, będącej konsekwencją 
uczestnictwa. Ów koncentrujący się na rytualnym wymiarze Iwanowowskiego teatru 
interpretacyjny trop podejmują polskie prace728. Jest to trop zgodny z intencjami 
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poety. Faktem jest, że zarówno w tekstach Iwanowa* 724 * * * * 729 o teatrze, jak i w pracach Marii 
Cymborskiej-Lebody730, proponującej rytualną wykładnię Iwanowowskiego teatru, 
znajdujemy termin „dramat” używany synonimicznie względem słowa „teatr”. Jed
nak przytoczone wyżej krytyczne wypowiedzi Iwanowa w odniesieniu do koncepcji 
Stagiryty sugerują rozdźwięk między pojęciem dramatu i teatru. Oczywiście, można 
by pozostać przy perspektywie przyporządkowującej dramat do teorii literatury, na
tomiast teatr (oraz dramat w znaczeniu teatru) — tak jak czyni to Cymborska-Leboda 
- rozumieć przede wszystkim rytualnie.

w latach 1895-1917, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiororwa, red. A. Drawicz, 
Warszawa 2007, s. 164, Z Prac Zakładu Literatur Wschodniosłowiańskich Instytutu Slawistyki PAN.

724 „Что должно быть предметом грядущей драмы”. Рог. В. Иванов, Предчувствия и пред
вестия, s. 97; a także - wyraźniej eksponujący zamienne użycie pojęć fragment: „Всемирно-историче
ское развитие театра являет значительный уклон, от этого исконного самоопределения Музы сце
нической, к полюсу пластической статики. Драма родилась «из духа музыки», по слову Ницше”.
Рог. В. Иванов, Предчувствия и предвестия, s. 93.

7311 О synonimicznym rozumieniu pojęć: „teatr” i „dramat” świadczą następujące fragmenty
pracy Cymborskiej-Lebody: „Teatr (dramat) w ujęciu Iwanowa...” (por. M. Cymborska-Leboda, 
Dramat pod znakiem Dionizosa..., s. 46); „teza o rytualnym pochodzeniu dramatu” (dramat jest tu
bez wątpienia rozumiany jako teatr - por. ibidem, s. 47). Jednocześnie jednak w tekstach wspomnianej
autorki odnajdujemy sformułowania sugerujące rozdzielne rozumienie kategorii teatru i dramatu: „Ta 
antropologiczna i swoiście teocentryczna perspektywa ujmowania problematyki teatru i dramatu...”.
Por. ibidem, s. 43.

731 Por. ibidem, s. 49-50. Trzeba odnotować, że w pracy Дее стихии в современном символиз
ме wydanej w 1908 roku (a zatem w okresie, o którym piszę polska autorka; na formuły z tejże pracy 
Iwanowa autorka się w cytowanym fragmencie powołuje) Iwanow wypowiada słowa przeczące takiemu 
rozumieniu religii: „Ибо христианство открыло тайну лика и утвердило окончательно личность”. 
Рог. В. И ванов, Две стихии в современном символизмие, s. 542.

Teksty Iwanowa o tragedii implikują jednak pojęcie dramatu wykraczające poza 
rytualne konotacje. Chodzi o wewnętrzny dramat człowieka i Boga, o wspominany 
już „chrześcijański dramatyzm” stanowiący podstawę wszelkich rytów. Synonimicz- 
ne używanie pojęć „teatr” i „dramat” pomija ów fundamentalny wątek, najpełniej 
przez Iwanowa wyłożony w tekstach o naturze tragedii. Tropiąc owo „pojęciowe 
rozwarstwienie”, którego zaniedbaniu sprzyja utożsamienie obu terminów, polega
my na rozstrzygnięciach szwajcarskiego teologa, Hansa Ursa von Balthasara i Józe
fa Tischnera. Pierwszy z wymienionych autorów teorię interesującego nas wymiaru 
dramatyczności nazywa teodramatyką. Kategoria dramatu wpisana między ludzkie 
odniesienie do Boga nie daje się sprowadzić ani do rytuału, ani do dramatu w sen
sie gatunku literackiego. Sens dramatu, który znajdujemy u Iwanowa nie wyklucza 
rytuału. Rytualny wymiar teatru ma jednak sens tylko w odniesieniu do — nadrzęd
nej, naszym zdaniem, kategorii przyświecającej teatralnej koncepcji Iwanowa - we
wnętrznego dramatu człowieka. Wedle tej propozycji, liturgiczny rys teatru Iwanowa 
nie może być rozumiany jedynie w kontekście społecznym (jak zdaje się to czynić 
polska autorka, podkreślając społeczny, a deprecjonując jednostkowy wymiar Iwano- 
wowskiej koncepcji religii731, a więc i liturgii), ale nade wszystko antropologicznym. 
Antropologiczny wymiar liturgii odnajduje Iwanow w religii dionizyjskiej:
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Зритель (...) причащался жертве, в хороводе празднующих жертву, и поис
тине очищенным возвращался он из округи Дионисовой, пережив литур
гическое событие внутреннего опыта (podkreśl. M.L.] '2.

7,2 Ibidem, s. 559.
733 E Ricoeur, Zdarzenie i sens wypowiedzi, [w:] Poznanie: antologia tekstów filozoficznych, red. 

Z. Cackowski, M. Hetmański, Wrocław 1992, s. 379.

Postępując wbrew tej pojęciowej tożsamości (niekonsekwencje w tym temacie 
ukazaliśmy wyżej), chcemy odczytać prace Iwanowa w świetle pojęcia dramatyczności; 
celem naszym jest wyłożyć jego teorię przy pomocy niewyróżnianej przez myśliciela 
(lecz utożsamianej z teatrem) kategorii dramatu. Ta z pozoru nieuzasadniona metoda 
pozwoli wydobyć na jaw ukryte sensy, między innymi fakt, iż filozoficzna kategoria 
dramatu jest pozanominalnie obecna w myśleniu Iwanowa (w pojęciu tragedii). Po
nadto zabieg ów pozwoli odsłonić bardziej fundamentalny (niż tylko społeczno-rytu- 
alny) wymiar teatrologicznej koncepcji Iwanowa. Wybór ten podyktowany jest taką 
perspektywą: podczas gdy teatr Iwanowa interpretowany jest przede wszystkim, jak 
powiedzieliśmy, jako teatr rytualny, a zatem mający swój początek w spontanicznej, 
charakterystycznej dla społeczności pierwotnych, aktywności religijnej, która zawsze 
realizowana jest zbiorowo, nasza propozycja lektury dzieł Iwanowa polega na odnie
sieniu ich do filozoficznej kategorii dramatu. Bez głębokiego przeżycia duchowych 
sprzeczności (wewnętrznego dramatu) teatr misteryjny - pragnący być owego dra
matu projekcją - traci swój sens, pogrążając się w czystej zewnętrzności. Zabieg ten 
pozwoli, naszym zdaniem, wychwycić egzystencjalny wymiar przestrzeni teatralnej, 
którą to sferę kultury - jako najpłodniejszą, najbardziej energetyczną - wyróżnia 
Iwanow. Apogeum owej dramatyczności stanowi, co postaramy się pokazać, tragedia 
(również ujęta egzystencjalnie), obie zaś kategorie nasycone są znaczeniem religijnym.

Zaznaczmy w tym miejscu, że zabieg aplikacji prawie nieobecnej u omawiane
go autora kategorii usprawiedliwiamy mocą ustaleń współczesnej hermeneutyki filo
zoficznej, która, naszym zdaniem, jest najgłębszą tożsamością humanistyki (mimo iż, 
pozornie, zdaje się w kategorię tożsamości godzić). Podążając zatem za przenikliwą 
intuicją Paula Ricoeura, wyrażającą się w konstatacji, że sens tekstu nie jest rów
noznaczny z zamysłem autora, ale - przekraczając pierwotną intencję — odznacza 
się powszechnością i brakiem substancjalności* 733, wysuwamy przedstawioną wyżej 
propozycję teoretyczną. Kategoria dramatyczności (która naszym zdaniem występuje 
u Iwanowa „w masce” tragiczności), mimo że niemal nieobecna w tekstach Iwanowa, 
a nawet dyskredytowana względem żywiołu teatralnego, stanowi pomijaną a istotną 

— bo eksponującą niezbywalny dla Iwanowa wymiar chrześcijańsko-egzystencjalny - 
kanwę odczytania jego teorii teatru.
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3.5. Dramat religijny jako 
„WARUNEK MOŻLIWOŚCI” TRAGEDII

Tózef Tischner dla uchwycenia istoty ludzkiej kondycji posługuje się filozoficzną 
kategorią dramatu, pisząc: „Czym zatem jest dramat? Pojęcie to wskazuje na człowie
ka. Człowiek żyje w ten sposób, że bierze udział w dramacie - jest istotą dramatyczną. 
Inaczej żyć nie może”73“1. Filozof tak kreśli paradygmatyczną postać dramatu:

733 J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 2001, s. 10.
735 Ibidem, s. 23.
736 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 18.
737 J. Tischner, Filozofia dramatu..., s. 10.

Wśród rozmaitych opinii i przypuszczeń jedno jest szczególnie godne uwagi: 
właściwie istnieje tylko jeden dramat — dramat z Bogiem. Każdy inny dramat 
i inny wątek dramatyczny jest jedynie fragmentem tego dramatu. Jeśli tak, to 
ideałem dramatu w ogóle jest dramat religijny* 735.

Dramatyczność jako swoistą cechę odniesienia między człowiekiem a Bogiem 
wyróżnia także Hans Urs von Balthasar:

W działaniu Boga wobec ludzkości zniesiona zostaje granica między działają
cym a „widownią”, człowiek nie jest widzem, lecz aktorem w Bożym dramacie 
(...). Oczywiście w teodramatyce będzie ona sceną Bożą736.

Przytoczone słowa pozwalają wyprowadzić ostateczną konsekwencję ze wspo
mnianego wyżej „warunku możliwości”: apogeum życia duchowego stanowi odnie
sienie religijne, to zaś jest z gruntu dramatyczne. Dramat bowiem — powtórnie przy
wołajmy Tischnera — charakteryzuje się zasadniczą otwartością, niewiadomą co do 
jego zakończenia: „Człowiek (...) jest istotą dramatyczną. (...) Być istotą dramatycz
ną to wierzyć - prawdziwie lub nieprawdziwie — że zguba lub ocalenie są w rękach 
człowieka”737. W świetle tych konstatacji zogniskowana na pojęciu tragedii antropo
logia teatru Iwanowa jawi się nam jako filozofia — z istoty dramatycznej — egzystencji 
religijnej. By ukazać odniesienie najważniejszych dla niniejszych refleksji pojęć, nale
ży powiedzieć, że dramat postrzegamy jako przestrzeń „tragicznej możliwości” (tylko 
bowiem w przestrzeni dramatycznej może narodzić się tragedia), ta zaś wyznaczona 
jest przez religijną relację. Pisze Balthasar:

Istnieje dramatyczne napięcie między Bogiem a człowiekiem, które musi
my zauważyć w objawieniu biblijnym, a przez to ma znaczenie dla teologii. 
(...) Absolutną podstawą wszelkiego dramatyzmu między Bogiem a światem
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jest wewnątrzboska tajemnica życia między boskimi centrami życia („oso
bami”)73".

73“ H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 116.
734 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 495.
74,1 L. Dupré, Inny wymiar. Filozofia religii, tłum. S. Lewandowska-Gluszyńska, Kraków 

2003, s. 41, Filozofia i Religia.
741 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 111.

— I/б .^.

Znaczy to, że poza religijnym dramatem (a ściślej: poza - przesyconym drama- 
tycznością - religijnym ludzkim życiem) tragedia nie ma szans się wydarzyć. W tym 
duchu odczytujemy słowa poety: „В предмирном плане, где Бог и диавол борются 
за судьбу твари, - «и их поле брани сердце человека» - incipit tragoedia’7!fí. Właści
wym żywiołem tragedii jest ludzkie serce jako przestrzeń rozgrywającego się dramatu.

Powiedzieliśmy, że prymarnym znaczeniem tragedii jest tragizm jako zjawi
sko antropologiczne. Musi on zatem, wedle naszych analiz, zakładać fundującą go 
dramatyczność. Dramatyczne ramy, w jakie chcemy wpisać Iwanowowską filozofię 
tragedii, nie odnoszą do tego pojęcia dramatu, które - jako gatunek sztuki - dyskre
dytuje rosyjski twórca. Dramat, czy lepiej: źródłowa dramatyczność ludzkiej egzy
stencji, w horyzoncie której dopiero może pojawić się tragizm, jest jego koniecznym 
założeniem. Tak pojęty dramat będzie warunkiem teatru, ten ostatni zaś nie będzie ex 
definitione ważniejszy niż dramat, lecz przeciwnie: będzie zobowiązany realizować na 
scenie kulminującą w tragedii, rozumianą egzystencjalnie dramatyczność. Tylko tak 
bowiem - angażując wymiar egzystencjalny — poznaje się prawdziwie, zdobywając 

„wiedzę poprzez egzystencjalne uczestnictwo”740.
Poszukiwany przez nas „pojęciowy odstęp” między teatrem a dramatem znaj

dujemy w teologiczno-filozoficznej wykładni dramatu von Balthasara. Szwajcarski 
teolog piszę:

W epoce najwyższej mocy twórczej dramat został błędnie utożsamiony z „te
atrem” - i dlatego Kościół go nie zaakceptował. Trzeba tu wziąć pod uwagę 
niezniszczalny ludzki pociąg do rozrywki: teatr nie jest grzesznym złudzeniem, 
lecz potrzebą i pragnieniem obcości, maski, w której „osoba” zarazem gubi 
się i odnajduje. (...) Jeśli połączyć jedno i drugie: wrodzony pociąg do gry 
(niedoceniany przez Tertuliana, purytanów (...) i pietystów) oraz powagę ro
zeznawania duchów w obliczu ukrytego tragizmu egzystencji, wówczas wska
zane fatalności historyczne - Kościół przeciwko teatrowi, teatralna profanacja 
misterium - nie pozostaną bez wyjścia741.

Powtórzmy za Balthasarem: „dramat został błędnie utożsamiony z teatrem”. Tę 
sytuację odnajdujemy u Iwanowa, ale tylko na poziomie nominalnym (gdy filozof 
explicite wyróżnia teatr względem dramatu). Teza, którą postaramy się w świetle tek
sów Iwanowa uzasadnić, brzmi następująco: poeta, obstając przy nadrzędnej war
tości teatru i dostrzegając ścisły związek pierwocin teatru z antropologicznym zja-
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wiskiem tragizmu, mówi we wszystkich swych tekstach o teatrze jako o najbardziej 
adekwatnej projekcji dramatyczności, będącej kształtem wewnętrznego życia czło
wieka. Antropologiczny ciężar owej dramatyczności uchwycił von Balthasar, istotę 
dramatu rozumiejąc jako „powagę rozeznawania duchów”. Z niniejszymi ustalenia
mi korespondują, naszym zdaniem, słowa wskazujące na najważniejszy cel misteryj- 
nego teatru - sprowokowanie „wewnętrznego wydarzenia”: „Драма (...) начинается 
совершаться в нас самих”742.

742 В. Иванов, Новые маски, s. 78.
'43 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 487.
744 Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2001, s. 17-29.

Jeśli zatem teatr Iwanowa jest nade wszystko dramatem w proponowanym przez 
nas filozoficzno-religijnym, nie genologicznym, sensie, implikuje to jego ogromną 
antropologiczną wagę. Chodzi nie tyle o znaną - i eksponowaną przez Iwanowa, 
za Nietzschem - tezę o pochodzeniu tragedii z obrzędu dionizyjskiego (nie o ścisły 
związek historyczno-kulturowy zatem), lecz o intymną bliskość na „antropologicznej 
mapie” żywiołu teatralnego i religijnego. Iwanowowski teatr jest projekcją najważ
niejszego dla człowieka dramatu; teatr jest kulturowym korelatem „chrześcijańskiego 
dramatyzmu” — dramatu rozgrywanego w polu chrześcijańskiej samoświadomości 
człowieka. Filozof, rozpoznając o wiele bardziej źródłową cechę teatru niż widowi
skowość czy dydaktyzm, określa tym samym przyrodzoną mu funkcję: jest nią — by 
sparafrazować Balthasara — nie tyle prezentacja dramatyki świata, lecz dramatyka 
relacji Boga i człowieka. Iwanowowska scena jest dramatyzacją duchowego życia 
człowieka. Teatr z naczelnym swym rekwizytem, maską, ma być nie tyle odzwiercie
dleniem, co realną przestrzenią obcowania duchów.

Zrekonstruujmy logikę podjętej przez nas metodologicznej drogi. Wskazaw
szy relację dla koncepcji Iwanowa paradygmatyczną, nakreśliliśmy tym samym per
spektywę, bez uwzględnienia której nie sposób właściwie zrozumieć estetyczno-filo- 
zoficznych poglądów rosyjskiego myśliciela. W świetle powyższego akapitu widać, 
że tak jak dramat jest rodzajem najbliższym (genus proximum) dla tragedii ujętej 
literaturoznawczo, tak dramat religijny określa tragedię jako kategorię antropolo
giczną. Innymi słowy, nerwem Iwanowowskiego namysłu nad człowiekiem jest teza 
o źródłowej religijności oraz - implicite — człowieczej dramatyczności. Zwieńczeniem 
powyższych refleksji - umieszczonych w świetle słów Tischnera o religijnej istocie 
dramatu - uczyńmy następującą frazę: „трагедия разыгрывающаясь в метафизиче
ской сфере между Богом и человеком”743.

3-6. Ramy dramatu: między wiarą i niewiarą

¿ÎXamat rozpoczyna się dzięki spotkaniu - mówi polski filozof religii744. Najważ

niejsze, paradygmatyczne dla innych relacji, spotkanie z Bogiem („встреча, в свя
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тейшем в человеке, с Богом”745; „стояние лицом к лицу перед трансцендентным 
бытием”746), jako swym absolutnym „Ту” otwiera najważniejszy w ludzkim życiu 
dramat, rozpięty, jak powiedzieliśmy, między człowiekiem a Bogiem. Jednakowoż, 
definiując powyżej - za Evdokimovem - kategorię ducha, ustaliliśmy, że nie jest on 
oddzielnym bytem, lecz „kierunkiem ciążenia” - zarówno ciała, jak i duszy - natu- 
ralistycznym (ku sobie) lub duchowym (ku Transcendencji). Otwarty zatem przez 
spotkanie z Bogiem dramat nie rozgrywa się między dwoma substancjalnymi bytami, 
lecz - wyznaczając zasadnicze ramy dynamiki duchowego życia człowieka — między 
dwoma sposobami bycia: wiarą i niewiarą. Kwestią najwyższej wagi jest w niniejszym 
kontekście zastrzeżenie Iwanowa, wskazujące na egzystencjalne, nie zaś teoretyczno- 

-dogmatyczne znaczenie wiary:

745 Idem, Anima, s. 283.
746 Ibidem, s. 285.
747 Idem, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 488.
748 Przeciwstawieniu temu daje wyraz Louis Dupre: „Ważniejsze jest, jak się wierzy, niż w co się 

wierzy, ponieważ znać Boga prawdziwie, nie znaczy znać prawdziwego Boga, lecz osiągnąć prawdziwy 
związek z Bogiem”. Por. L. Dupre, op. cit., s. 54. Przytoczone słowa filozofa religii, Louisa Dupre, 
wydają się ponadto odpierać argument Marii Cymborskiej-Lebody za tym, iż religia Iwanowa - jako że 
podkreśla przede .wszystkim „jak”, a nie „co” - ma charakter czysto rytualny. Wspomniany argument 
polskiej autorki por. M. Cy mborska-Leboda, Dramat pod znakiem Dionizosa..., s. 50.

749 Rozróżnienie to - wierzenie versus wiara - odnajdujemy u Louisa Duprć: „W wierze cał
kowicie powierzam się jakiejś osobie. To zaangażowanie przekształca moje wierzenie, że Bóg istnieje, 
w wiarę w istniejącego Boga”. Por. L. Dupre, op. cit., s. 49.

Ibidem, s. 47.
751 В. Иванов, О существе трагедии, s. 192.

Вера в Бога и неверие не два различных объяснения мира, но два разнопри
родных бытия, существующие рядом как земля и противоземие, подчинен
ные каждое до конца своему внутреннему закону на своем самостоятельном 
поле действия'47.

Warto nadmienić, że jednym głosem z Iwanowem mówi współczesna filozofia 
religii, podkreślająca, że wiara nie jest wiarą w coś {believe), lecz zawierzeniem komuś 
(faith, fides)', jest zaufaniem748. Niezbywalnym elementem wiary jest więc nie tyle 
teza, którą przedkłada się „do wierzenia” jako teoretyczny przedmiot wiary (teore
mat), lecz ktoś, komu bezgranicznie się wierzy i, co więcej, zawierza się siebie749. Tak 
radykalna postawa spełnia się w akcie fundamentalnej zmiany życia. Pisze Dupre: 

„Wiara tworzy nową postawę, a nie dostarcza nowej wiedzy (...). Wierzący nie przyj
muje nowej filozofii, lecz przechodzi reorientację jaźni”750. Takiej reorientacji całe
go życia oczekiwał nasz rosyjski twórca; w kontekście oddziaływania tragedii pisał: 

„Стать по существу иным, чем прежде, - или погибнуть”751.

I?8
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3.7. BOGOCZŁOWIECZY IDEAŁ

3.7.1. Czyn ofiarny - świadectwo

I SPEŁNIENIE LUDZKIEJ ISTOTY

tym miejscu należy wprowadzić drugi spośród wydobytych z pism Iwanowa 
warunków możliwości tragizmu. Jest nim działanie. Tragedia dotyczy ludzkich czy
nów, twierdzi Iwanow752, podążając tropem Arystotelesa753. Zaistnienie duchowego 
wymiaru zatem okazuje się warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym; by tra
gizm mógł się pojawić, duchowa aktywność musi zrodzić czyn („все внутреннее 
должно быть обнаружено в действии”754).

752 Por. ibidem. Por. także idem, О действии и действе, s. 157.
753 Arystoteles w swej teorii tragedii podkreśla prymat działania nad charakterem: „Tragedia 

jest (...) naśladowaniem nie ludzi, lecz działania (akcji) i życia (...). Celem naśladowania jest przed
stawienie jakiejś akcji, a nie właściwości postaci. (...) Postacie działają więc nie po to, aby umożliwić 
przedstawienie charakterów, lecz właśnie ze względu na działania przyjmują odpowiednie właściwości 
charakterów. (...) Tragedia nie może przecież istnieć bez akcji, może natomiast istnieć bez charakterów”. 
Por. Arystoteles, op. cit., s. 324-325. Podkreślmy jeszcze jeden element teorii tragedii Arystotelesa, 
który jest ważny ze względu na twórczość Iwanowa: tylko te wypowiedzi bohaterów są ważne, które 
jednoznacznie wskazują na bohatera jako podmiot działania. Por. ibidem, s. 326.

754 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 495.
755 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 107.
746 Ibidem, s. 391.

Polegając na rozstrzygnięciach filozofii religii, powiedzmy, iż sposób istnienia 
ciąży ku świadectwu. Dać świadectwo prawdzie swego życia to zrealizować to, kim 
naprawdę się jest. Von Balthasar tak wyjaśnia sens chrześcijańskiego świadectwa:

Postępujący po chrześcijańsku, nawet jeśli działa na scenie jako bohater, za
wsze jest tym, który idzie w imię swego Pana; więcej: chrześcijańskie świa
dectwo jego życia jest dramatycznym sposobem obecności jego Pana, który 
w swym mistycznym ciele nadal działa i nadal cierpi'55.

Dookreśleniem powyżej wyartykułowanych tez są słowa eksponujące sens czy
nu (etymologicznie synonimicznego z dramatem, gr. drama - działanie) jako speł
nienia swej własnej istoty: „Dramat, jak się okazało, to w istocie ludzkie działanie 
w sensie emfatycznym: działanie jako projekt sensu egzystencji, która sama próbuje 
się urzeczywistnić”756. Ogromną wagę przytoczonego fragmentu dla toku niniejszych 
rozważań widzimy w nakreślonych w nim związkach pojęciowych. Dramat okazuje 
się w ich świetle działaniem na najistotniejszym dla człowieka poziomie; jest czynem, 
będącym próbą fundamentalnego usensownienia ludzkiego życia i - równoznaczne
go z owym usensownieniem - urzeczywistnienia samego siebie. Innymi słowy, wcie
lenie w życie projektowanego sensu oznaczałoby spełnienie tego, czym człowiek jest
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w swej istocie. Na dystans między aktualnym i prawdziwym „ja” wskazują — użyte 
w kontekście doświadczenia religijnego - słowa: „воссиять своему истинному ли
ку”’5’. Oznaczają one, iż prawdziwe oblicze człowieka nie jest bynajmniej stanem na
turalnym (danym), lecz fundamentalnym wymogiem, kardynalnym życiowym zada
niem, którego wypełnienie wymaga największego wewnętrznego wysiłku. Trudność 
zadania najjaskrawiej prezentuje się we — wpisanym w ludzki los — tragicznym końcu 
ludzkich wysiłków w tej dziedzinie.

3.7.2. Tragizm - znamię wielkości

W świetle dotychczasowych ustaleń, polegających na uznaniu czynu za warunek sine 
qua non tragizmu, należy zaznaczyć, że bez porywających się na szczytne idee lu
dzi tragizm na ziemi nie mógłby zaistnieć. Duszom mizernym, którym brak sił, by 
porwać się ku szczytnym celom, tragizm nie zagraża. Pisze Iwanow: „Трагедия же 
осуществляется в душе переполненной, а не ущербленной, не оскудевшей силами, 
а преизбыточной”757 758. Lew Szestow, znakomity piewca dysonansów świata759, defi
niuje światopogląd tragiczny — w kontekście twórczości Nietzschego i Dostojewskie
go — poprzez zaprzeczenie przeciętności. Duszom zgadzającym się na swój jedynie 
ziemski rodowód oszczędzone jest zatem doświadczenie tragizmu. Przykładem czło
wieka tragicznego jest, wedle Iwanowa, Hamlet:

757 В. Иванов, Anima, s. 275.
7,R Idem, О существе трагедии, s. 199.
754 О moralności przeciętności (о światopoglądzie przeciętnych), przeciwstawionej moralności 

tragedii por. L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche..., s. 227.
7611 В. Иванов, О существе трагедии, s. 193.
761 Idem, Эллинская религия страдающего..., s. 307.

I So

Если бы Гамлет был просто слабый человек, трагедия Шекспира не казалась 
бы столь неисчерпаемо глубокой; (...) загадка первопричины, разрушаю
щей его действие, обращает нашу мысль к изначальным и общим законам 
духа76".

W obliczu przytoczonych słów, ukazujących z jednej strony dramat Szekspira 
jako realizację tragedii-gatunku, z drugiej zaś odsyłających do sfery pozaestetycznej - 
ku fundamentalnym prawom pierwotnej wobec estetyki dziedziny ducha, daje o so
bie znać uniwersalna stosowalność mitu dionizyjskiego jako ponadczasowej, struktu
ralnej zasady ludzkiego życia duchowego. W pracy Эллинская религия страдающего 
Бога Iwanow wypowiada takie słowa: „представление о существах сверхчеловече
ских, претерпевающих муки и смерть (...)- душа трагического мифа”761.
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3.7.3. Eros

Мы тоскуем по дали забвенной,
По несбывшейся дали.
Душу память смутная тревожит,
В смутном сне надеется она;
И забыть богов своих не может, - 
И воззвать их не сильна!762

762 Idem, Голос, I, s. 570.
763 Formula „obecność nieobecności” wskazuje na napięcie między „bliskością i transcendencją 

tak transcendentną, że aż nieobecną”. Por. T. Gadacz, Znaczenie idei Boga, w filozofii Levinasa, [w:] 
E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 132.

7M O pragnieniu Boga jako pragnieniu Innego piszę Levinas: „Pożądane, czyli Bóg, musi być 
w Pragnieniu oddzielone - jako upragniona, bliska, lecz różna świętość. To zaś możliwe jest tylko wtedy, 
gdy Pożądane odsyła mnie do tego, co par excellence niepożądane, czego z natury nie pragnę: do Innego”. 
Por. E. Levinas, O Bogu, który nawiedza..., s. 130.

7Г’5 E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 
1998, s. 18, Biblioteka Współczesnych Filozofów.

7Ы' В. Иванов, Две стихии в современном символизме, s. 549.
767 „Eros (...) to syn Dostatku i Biedy”. Por. Platon, Uczta, [w:] idem, Uczta. Eutyfron. Obro

na Sokratesa. Kriton. Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1988, s. 102.
76" O Pragnieniu Innego por. E. Levinas, Całość i nieskończoność..., s. 57.

l8l

Chrześcijańska filozofia religii określa człowieka przez pryzmat pragnienia. Ka
tegoria ta otwiera przestrzeń szczególnej, przeczącej wymogom myślenia zdroworoz
sądkowego, racjonalności. Dość w tym kontekście powiedzieć, że człowiek odczuwa 
Boga jako „obecność nieobecności”763 i tej nieobecności (Innego764) pragnie. Co wię
cej, pragnienie to nie jest dążeniem akcydentalnym, lecz konstytuuje istotę człowieka. 
Znaczy to, że człowiek jest w jakiś sposób wtórny wobec swego pragnienia (choć 
jest przecież także jego podmiotem). Pragnienie jest kategorią pozwalającą odsłonić 
generalne dążenie człowieka religijnego i — tym samym - źródłowo określić jego kon
dycję. Kondycję tę odsłaniają słowa, będące podstawową reakcją na spotkanie egzy
stencji religijnej ze światem: „Tu nie ma prawdziwego życia”765. To płynące z poczucia 
dysonansu między rzeczywistością wewnętrznego życia a środowiskiem zewnętrznym 
twierdzenie wskazuje na fundamentalny kierunek religijnej egzystencji: w stronę tego, 
co „nie z tego świata”, co wobec owego świata transcendentne. Człowiek religijny ni
gdy nie zadomawia się w świecie; przeciwnie: nieustannie dąży do usprawiedliwienia 
go wobec przedmiotu swego pragnienia. Ku czemu zatem zwraca się pragnienie? 
Platoński Eros jako paradygmat religijnego pragnienia każę człowiekowi tęsknić do 
świata Idei, a więc do absolutnej, boskiej rzeczywistości („идеи Платона суть res”766). 
Warto nadmienić, że Eros jest - jeśli podążać tropem Platońskiej Uczty - dzieckiem 
zarówno niedostatku, jak i nadmiaru767. Ów paradoks odsłania dynamikę omawianej 
kategorii: aby bowiem czegoś pragnąć, trzeba to, co upragnione, już jakoś „posiadać”. 
Człowiek religijny, zwracając się w swym pragnieniu do Innego768, już go jakoś - za
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sprawą swego wewnętrznego doświadczenia — zna. Stąd — bazujące na paradoksalnej 
dynamice pragnienia — określenie: „obecność nieobecności”.

Zaznaczmy, iż pragnienie nie może być nigdy — w przeciwieństwie do łatwo 
zaspokajalnej potrzeby - spełnione769. Znaczy to, że człowiek religijny, nie zadowa
lając się łatwymi do osiągnięcia wewnątrzświatowymi możliwościami, nieustannie 
przebywa w obliczu tego, co z istoty niemożliwe. Dlatego bohater dramatu Iwanowa 
Prometeusz wypowiada takie oto słowa:

769 Specyfikę metafizycznego pragnienia opisuje Lévinas: „Pragnienie wywołane przez Nieskoń
czoność nie może zmierzać do żadnego celu: w Pragnieniu zbliżanie się jest oddalaniem, a używanie 
wzmaga głód”. Por. idem, O Bogu, który nawiedza..., s. 130.

7711 В. Иванов, Прометей, II, s. 110-111.
1 К. Tarnowski, op. cit., s. 41.

772 В. И в a н о в, Идея неприятия мира, s. 90.
77J Рог. О. Матич, Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России, 

Москва 2008, s. 6.

Что мог я сделал. Большего не мог.
Не мог иного. Все промыслил сам
И предрешил...77"

Próbując zrozumieć kondycję człowieka trawionego przez pragnienie religijne, 
sięgnijmy po pełen istotnych znaczeń fragment:

Egzystencja sięga pragnieniem nie tylko swojego możliwego partykularnego 
dobra, lecz także od razu owego „pragnionego w ogóle”, czując się w samym 
swym pragnieniu na jego miarę, ponieważ wartościowość jako taka ma to do 
siebie, że odsyła od razu do optimum wartościowości, która nie da się wyczer
pać przez konkretne skończone możliwości i której „wszystkość”, a więc zakres 
wartości, jest jakby symbolem: chodzi nie o „ile”, a o „jak”. Pomiędzy egzy
stencją a ową wszystkością jako symbolem optimum aksjologicznego zaryso
wuje się od początku napięcie głębsze i jakościowo różne od tego, które istnieje 
między nią a usprawiedliwieniami dla tej egzystencji możliwymi. Dzięki temu 
bowiem egzystencja żyje od początku również w horyzoncie niemożliwości771.

Eros oznacza zatem wieczne „wychylenie” ku Transcendencji - w stronę tego, 
co Niemożliwe („Эрос Невозможного”772).

Nadmieńmy wobec powyższego, że okres przełomu wieków zyskał miano „ero
tycznej utopii”773 na znak żywionego przez naczelnych twórców tego czasu przekona
nia, że miłość (Eros) jest zdolna pokonać śmierć. Pojęcie miłości jednak - co trzeba 
mocno podkreślić — różni się tu radykalnie od freudowskiego rozumienia Erosa. Ro
syjska badaczka piszę:

Основное отличие русской эротической утопии от теории Фрейда заключа
ется в том что она опирается не на индивидуальную психологию, а на глу
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боко религиозное и утопическое видение жизни. Отвергая позитивистскую 
традицию XIX века декаденты-утописты возвысили эрос до метафизиче
ской сферы771.

771 Ibidem, s. 7.
775 В. Иванов, Прометей, s. 112.
776 Idem, О действии и действе, s. 159.
777 Idem, Прометей, s. 112.
77# K. Tarnowski, op. cit., s. 41.

W tym kontekście Niemożliwe wskazywałoby na nieśmiertelność.
Wyprzedzając tok niniejszych rozważań, warto w tym miejscu przytoczyć frag

ment pism Iwanowa mówiący o niemożności osiągnięcia przedmiotu metafizycznego 
pragnienia; każde działanie zmierzające do realizacji Idei (realizacją tą miałby być 
szlachetny, boski w swej intencji, czyn) skazane jest — w ramach ludzkich możliwo
ści („Возможное возможет человек”* 775) - na ostateczną klęskę. Co więcej, Iwanow 
eksponuje odniesienie człowieka do świata Idei, do rzeczywistości absolutnej niejako 
- płynącą z ludzkiej słabości - zwykłą niedosiężność ideału, lecz jako wyrażające się 
w świętokradztwie zło. Właśnie ten moment - kondycji ludzkiej niebaczącej na swą 
ludzką miarę i wbrew niej sięgającej (poprzez czyn) po niemożliwe — postrzega Iwa
now jako grzech. Grzechem jest nie spełnić w czynie leżącej u podstaw tego czynu 
intencji, „niepokojąc” jedynie Ideę w jej pełni istnienia:

Есть святотатство и жестокость в насильственном низведении, исхищении 
совершенной Идеи из покоища истинного бытия в быстрину алчущего, но 
не досягающего полноты „существования”776.

Stąd w Prometeuszu Iwanowa Oceanidy tak zwracają się do głównego bohatera:

О Прометей! Возможное творя,
Ты невозможному творил измену777.

Należy zatem spytać, skąd w człowieku jakakolwiek wiedza o tym, co - jak 
pokazaliśmy — z natury swej udziałem świata być nie może. Skąd dojmujące pragnie
nie w empirycznym doświadczeniu nieobecnej pełni bycia („полнота «существова
ния»”)? Fenomenologia religii nie wyjaśnia, a jedynie konstatuje, że człowiek „obcu
je” z aksjologicznym maksimum, a więc z Dobrem:

Optimum dobra można zrozumieć dlatego, że przed egzystencją zarysowuje 
się (...) horyzont paradoksalnej spełnionej możliwości, czyli tego, co by moż
na nazwać absolutem aktualnego dobra. (...) To zrealizowany ideał778.

Doświadczenie to jest podstawą dla pojawienia się w człowieku wymogu meta
fizycznego - wymogu „przeżywania pełni dobra, to znaczy takiego sposobu istnienia, 

I83
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w którym nasz głód wartości jest definitywnie nasycony, a to, co dobre, trwa i nie 
ginie”779. Takim to wymogiem kieruje się wspomniany bohater tragedii Iwanowa, 
podejmując swe ponadludzkie czyny.

7,9 Ibidem, s. 78.
7"° O. Casel, Chrześcijańskie misterium kultu, s. 155.
71,1 В. Иванов, Две стихии в современном символизме, s. 553.
782 К. Tarnowski, ор. cit., s. 79.
71,3 В. Иванов, Anima, s. 275.
м Idem, Прометей, s. 152.

Eros zatem to tęsknota za pełnią bycia, to pragnienie rzeczywistości przekracza
jącej - zawsze fragmentaryczne, niestałe i względne - ziemskie dobra. Kategorię czy
nu oraz ideę pełni bycia zestawiają następujące słowa: „Misterium jest więc czynem, 
ale czynem, który wytryska z Boskiej głębi, dlatego jest pełen nieskończonej pełni 
bytu”780 *. Jasne jest, iż jakościowo różne od wewnątrzświatowych potrzeb pragnienie 
może znaleźć swój kres jedynie w ontologicznie rozumianym — jako ens realissimum 

— Dobru („пафос мистического устремления к Ens realissimum, эрос божествен- 
”7Я1\ного ' ).
Zaznaczmy, że pragnienie Dobra, równoznacznego z pragnieniem pełni bycia 

(„najgłębszy intymny związek idei absolutnego dobra i absolutnego bycia”782), krysta
lizujące się w wymogu metafizycznym, jest ni mniej, ni więcej, lecz - niezbywalnym 
dla egzystencji religijnej - pragnieniem zbawienia. Pisze Iwanow: „жажда спасения 
(...) принадлежит к существу религиозного переживания; (...) она есть собствен
но душевное начало в религии”783 *.

Powracając do problematyki czynu, trzeba podkreślić, że jego sens można zro
zumieć tylko w zarysowanej wyżej perspektywie pragnienia pełni bycia. Czyn ów był
by zatem usprawiedliwieniem świata wobec najwyższego, tożsamego z bytem, Dobra. 
Iwanow, opisując doświadczenie religijne z pomocą dwu kategorii — Animy i Ani- 
musa — tak wyraża najbardziej fundamentalne ludzkie pragnienie: „Анима жаждет 
действия духа”.

W dramacie Prometeusz żeńska część duszy bohatera, Anima - mimo iż po
rzucona przez owładniętego tytaniczną wolą Prometeusza - nie przestaje darzyć go 
najgłębszą miłością (wcielając się w analogiczną postać względem Kuternóżki z Bie
sów Dostojewskiego). Dlatego, kiedy ludzie chcą zabić ciemięzcę Pandory i zarazem 
swego „występnego wybawiciela”, ta krzyczy ze wszystkich sił:

Остановитесь! Братья, сестры, вас
Я вовремя одуматься молю:
Вы сердце разобьете мне с цепями.
Ведь Прометей - мне мил он! Всех дороже
Мне Прометей! Он - часть моей души7“4.

Anima, uświadamiając sobie, że bez Animusa (którego personifikacją jest Pro
meteusz) pozbawiona jest części samej siebie, cała staje się pragnieniem. „Развиваю
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щееся в ней тогда сомнабулическое влечение должно быть эротическим так как 
вырывающаяся из пут Anima сознает, что она лишена целостности”785. Owo pra
gnienie, całkowicie ignorujące kwestię winy indywidualnej, sytuuje nas w horyzon
cie formuły Fiodora Dostojewskiego o odpowiedzialności wszystkich za wszystko: 

„Каждый за всех и за все виноват”786. Znaczy to, że człowiek religijny, niezależnie 
od jego osobistych przewinień czy zasług, odczuwa pragnienie usprawiedliwienia 
świata („тайный зов искупления”787). Przejawem tego „odkupieńczego zewu” jest 
- w swej intencji zbawczy - czyn, wymazujący niedoskonałość i grzech stworzenia 
(„религиозное действие за мир”788 *). Taki czyn - w imię dobra ludzkości - określa 
Iwanowowskiego Prometeusza, który, ulepiwszy ludzi z gliny, dawszy im ogień wol
ności — dał im całego siebie.

7,5 Idem, Annima, s. 273.
71,6 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 503.
787 Idem, О действии и действе, s. 157.
™ Idem, Две стихии в современном символизме, s. 553.
7т Idem, Прометей, s. 112.
79,1 Idem, Ты ecu, s. 264.
791 Idem, Anima, s. 287.

Себя творить могущих сотворил я.
Что я возмог, возможет человек71”.

3.7.4. Dialogiczność

Pragnienie wprowadza w najgłębszy ludzki — religijny — wymiar odniesienie dialo- 
giczne. Prowadzi to do problematyki ludzkiej tożsamości. Postrzeganie jej jako za
mkniętej, statycznej całości musi zostać — w obliczu pragnienia — przekroczone. Tak 
kreśli Iwanow paradoksalną naturę Bosko-ludzkiej więzi (łac. religió)'. „Религия во
истину родилась из ты, которое человек сказал в себе тому, кого ощутил внутри 
себя сущим, будь то временный гость или пребывающий владыка”790. „Ja” jest we 
wspomnianej perspektywie wtórne względem „Ty”, wypowiedzianego wobec Innego 
na znak głębokiego uznania jego istnienia i godności. Innymi słowy, prawdziwe ludz
kie ja („истинный лик”) konstytuuje się dopiero na kanwie „Ty”, wypowiedzianego 
względem napotkanego w sobie samym Boga.

Dopełnieniem powyższego fragmentu są słowa, manifestujące — w wymiarze 
personalistycznym — głębokie powinowactwo między człowiekiem a Bogiem. Iwa
now wyraża tę kwestię w postaci postulatu:

раскрыть в человеческом сознании объективную данность момента, кото
рый предписывает нам, в отношении Бога, исповедание „Ты еси”, и кото
рый постулирует личность Бога, как предусловие нашей собственной лич
ности791.
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Przytoczony fragment wskazuje na paradoks duchowego życia, polegający na 
rozpoznaniu osoby Boga jako koniecznego warunku osoby ludzkiej. Ten sam sens 
odnajdujemy w następującej konstatacji: „решительное утверждение трансцен
дентной реальности личности”792. Logikę omawianego odniesienia można zrekon
struować w taki sposób: jeśli „ja” rozpoznaje siebie jako osobę (wymiar duchowy), to 
musi istnieć osoba Boska jako warunek osobowego „ja”. Afirmacja Boga jest zatem 
fundamentem ludzkiej autoafirmacji. Zasadę dialogiczną uznaje Iwanow za ostatecz
ną wykładnię dzieł Dostojewskiego:

7,2 Ibidem.
793 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 503.
79,1 В.А, Келдыш, ор. cit., s. 247. Dodajmy, że także dziś nie brak badaczy dostrzegających 

w Iwanowie najbardziej wnikliwego interpretatora dziel Dostojewskiego w Srebrnym Wieku: „Самый 
глубокий истолкователь творчества Достоевского в Серебряном веке, Вячеслав Иванов”. Рог. О. А. 
Богданова, Под созвездием Достоевского, Москва 2008, s. 6.

7’' В.А. Келдыш, ор. cit., s. 12.
796 М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, Москва 1979, s. 11.
797 Ibidem, s. 11.

Реализм Достоевского был его верою, которую он обрел, потеряв „душу” 
свою - свое „я”. Его проникновение в чужое я, его переживание чужого „я”, 
как самобытного, беспредельного и полновластного мира, содержало в себе 
постулат Бога793.

Warto zaznaczyć, że w Wiaczesławie Iwanowie dostrzeżono jednego z najgłęb
szych interpretatorów dzieł Fiodora Dostojewskiego już w latach 20. XX wieku794. 
Na konstatacje Iwanowa powoływał się Michaił Bachtin, z jednej strony doceniając 
(„Вячеслав Иванов, найдя глубокое и верное определение для основного прин
ципа Достоевского”795), z drugiej zaś piętnując niedostatki odkryć poety. W Pro
blemach poetyki Dostojewskiego piewca zasady polifoniczności piszę: „Впервые ос
новную структурную особенность художественного мира Достоевского нащупал 
Вячеслав Иванов, - правда, только нащупал”796. То, со, powtarzając za Bachtinem, 

„po omacku” odkrył rosyjski poeta, wydaje się mieć kardynalne znaczenie dla świa
topoglądu zarówno Iwanowa, jak i Dostojewskiego: „Утвердить чужое «я» не как 
объект, а как другой субъект - такой принцип мировоззрения Достоевского”797.

W perspektywie tej jasne jest, że umocowania tożsamości człowieka religijnego 
należy szukać w przekraczającej granice „ja” empirycznego niezbywalnej dla niego 
więzi z Bogiem. Oparta na relacyjnym rozpięciu ludzka tożsamość odznacza się za
tem przyrodzoną dynamiką, kulminującą w akcie napotkania w sobie samym Innego 
jako swej własnej istoty. Religia wyznacza najpotężniejszą, stanowiącą człowieka więź, 
dlatego Iwanow nie waha się podporządkować wszelkich ludzkich motywacji naj
głębszemu w człowieku, duchowemu impulsowi:

i86 ~
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Как бы ни зависел он (человек) в своей душевной или физической жизни от 
внешнего мира, в глубинах его существа живет его собственный, автоном
ный закон, которому в конце концов все, что его окружает, как то пласти
чески повинуется98.

7Ч" В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 495.
799 Iwanow sam przywołuje Kanta, lecz, jak twierdzi, tylko dla porównania. Por. idem, Anima, 

s. 287.
H'MI Idem, Достоевский. Трагедия — миф - мистика, s. 504.

Ibidem, s. 503.
“"2 Olga Deschartes piszę: „Единичный человек (...) несет ответственность за все мировые 

трагедии и за величайшую из них - Голгофу”. Рог. О. Дешарт, Введение, s. 150.

Nie podważając znaczenia społeczno-bytowych (zewnętrznych)*uwarunkowań 
ludzkiej egzystencji, Iwanow stanowczo wskazuje na przesłanki duchowe jako źró
dłowo określające człowieka. Znaczy to, że widzi człowieka nade wszystko jako osobę.

3.7.5. Czyn zakłada Bogoczłowieczeństwo

Zarysowana powyżej idea czynu jako realizacji fundamentalnego ludzkiego pragnie
nia może być postrzegana jako Kaniowska idea regulatywna* 799 — niemająca podstaw 
w świecie zewnętrznym przesłanka, będąca gwarantem sensowności pewnych fak
tów. Zakładając zatem, że najwyższe ludzkie zamysły są owocami wewnętrznego ży
cia człowieka, można - idąc śladem Kanta - wyprowadzić wniosek, że musi istnieć 
rzeczywistość, na mocy której się pojawiają. W łonie omawianej koncepcji byłaby to 
rzeczywistość Bogoczłowiecza i odzwierciedlający ją czyn Chrystusowy. Wyrażając 
rzecz w języku logiki, trzeba by powiedzieć, iż to, co w rzeczywistości jest - jako 
prymarne — przesłanką, na poziomie kantowskiego rozumowania jest wnioskiem. 
Rozumowanie to odsłania następującą zależność: ludzki odkupieńczy zamysł imma- 
nentnie zawiera w sobie - jako porękę swej prawomocności — postulat czynu Chry
stusowego. Iwanow piszę: „Или сердце мое лжет, или Богочеловек - истина”800. 
Zbieżne z intuicją Kaniowskiej idei regulatywnej sformułowanie „postulat Chrystusa” 
pojawia się w poniższym, wyrażającym ideę czynu zbawczego, fragmencie:

Акт любви, ищущий единство всех людей (...), готовый самое смерть вы
звать на поединок, чтобы излечить человека от змеиной отравы начала ин
дивидуации, - то же откровение, приносящее ужас и благодатное постиже
ние того, что „всякий за всех и за все виноват”, содержит в себе постулат 
Христа, осуществляющего искупительную победу над законом разделения 
и проклятием одиночества, над миром, лежащим во грехе и в смерти8'".

Miarą dla projektowanego przez człowieka zbawczego czynu jest czyn Chrystu
sowy, będący zwieńczeniem sposobu bycia, wyrażającego się w — ignorującej kwestię 
indywidualnego zawinienia — odpowiedzialności wszystkich za wszystko802. Jednak 
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związek czynu ludzkiego z czynem Chrystusowym nie ma naśladowczego charakte
ru. Oba przypadki zrośnięte są poprzez ten sam — by tak powiedzieć - wolicjonalny 
rdzeń. Idzie o duchową, kulminującą w mistyce więź; żywiołem owej więzi jest wola. 
Iwanow tak piszę o istotnym powiązaniu mistyki z wolą:

Мистика, лозунг которой ab exterioribus ad interiora («от внешнего к вну
треннему») чувствование и утверждение моей волевой монады, коренной 
и вне рационального сознания лежащей воли моей"1’3.

Jasne staje się zatem, że wspólnym dla ludzkiego i Chrystusowego czynu funda
mentem jest ta sama, odkupieńcza wola. Wola ta kieruje czynami niosącego ludziom 
wolność Prometeusza. Poniższe słowa doskonale odzwierciedlają samoświadomość 
bohatera, pragnącego być jak Oswobodziciel - Dionizos i Dzieciątko Jezus zarazem:

Моих перстов ждала живая персть,
Чтобы разрешить богоподобных плен 
И свету дня вернуть огонь Младенца. 
Я был творцом их, если тот творец, 
Чье имя меж богов — Освободитель""4.

3.7.6. Postulat czynu Chrystusowego jako „przedłużenia akcji Bożej”

Wola jest osnową działania (gr. drama), warto więc w powyższym kontekście dodać, 
iż dramat805, w horyzoncie którego człowiek projektuje swój zbawczy czyn, mający 
być realizacją najgłębszego wolitywnego impulsu („коренная воля”), jest przedłu
żeniem dramatu, w obrębie którego rozegrał się czyn Chrystusowy. Kardynalną dla 
naszych refleksji tezę, że w obu przypadkach jest to ten sam dramat, odnajdujemy 
w pismach von Balthasara: „Nie należy sądzić, że wraz z dramatem Chrystusa wszyst
ko zostało w gruncie rzeczy powiedziane, pokazane, wyczerpane. Nikt nie zna aplika
cji rozpoczętej w nim akcji Bożej”806. Akcja Boża jest zatem - w różnorakich w swym 
zewnętrznym wyrazie czynach — jedna; jest ona wspólnym korzeniem inspirowanych 
religijnie czynów: „Ибо Бог на вертикали Человека”807. Jak postaramy się pokazać, 
bohater tragedii Iwanowa Prometeusz próbuje dokonać prawdziwie wolnego, w isto

юз В. Иванов, Идея неприятия мира, s. 84.
""4 Idem, Прометей, s. 112-113.
"°5 Grażyna Bobilewicz-Bryś wskazuje na dramatyczność jako na cechę, której Iwanow poszu

kiwał w sztucę innych autorów. „Iwanowowi szczególnie bliskie były religijność dziel Leonarda da Vinci 
(dziś już zresztą kwestionowana) i głębia jego psychologizmu, eksponująca pierwiastki dramatyczne. 
Poetę fascynowała wnikliwa analiza psychiki człowieka oraz jego zachowania, niezwykła siła malarza 
w wyrażaniu głębokich przeżyć ludzkich. Por. G. Bobilewicz-Bryś, Renesansowe analogie malarskie 
w twórczości Wiaczesława Iwanowa, „Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 2, s. 122.

H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 108.
"°7 В. Иванов, Мысли о символизме, s. 614.
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cie boskiego, czynu, zgodnie z wyrażoną w poemacie Человек intencją: „И в Твою 
мой дух свободный облечется Ипостась”808.

""" Idem, Человек, III, s. 238.
“w Idem, Ты ecu, s. 264.

Idem, Достоевский. Трагедия — миф - мистика, s. 508.
"" Por. О. Дешарт, Введение, s. 81.
"12 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 509.
"IJ Idem, Anima, s. 283.

Akcja Boża zawiązuje się w szczególnej antropologicznej przestrzeni. Przestrzeń 
tę (w której rodzi się potrzeba usprawiedliwienia człowieka wobec Boga) prezentuje 
Iwanow w eseju Anima. Rosyjski filozof opisuje najgłębszy, dialogiczny i religijny 
zarazem, akt ludzkiego ducha, kiedy to człowiek wypowiada słowa „Tyś jest” w stro
nę tego, którego odnalazł w sobie samym809. „Tyś jest” stanowi znak bezwzględnego 
uznania doświadczanej rzeczywistości. Prezentuje się ona duszy z taką mocą, że nie 
sposób zaliczyć jej w poczet idei wytworzonych przez ludzką świadomość. Słowa po
ety, które niżej przytoczymy, wymierzone są w światopogląd idealistyczny, zakładają
cy w swej skrajnej postaci, że wszystko, co człowiek w świecie napotyka, jest płodem 
jego własnej świadomości; człowiek żywi przekonanie, że istnieje tylko on sam.

Явно это не была настоящая любовь; когда я говорил своему ближнему „ты 
еси” я мнил в своем сердце „во истине тебя нет”. Я считал себя вправе вос
клицать „твое бытие переживается мною как мое”"10.

Olga Deschartes, biograf i ostatnia towarzyszka życia poety, daje podstawy, by 
w tak pojętym idealizmie dostrzegać jedną z największych pokus filozofa811, przy
bierającą dla niego postać demoniczną („адское страдание от неспособности 
любить”812). Dlatego, jak sądzimy, Iwanow ze szczególną mocą broni transcendent
nej inspiracji ludzkich przeżyć:

Я (...) находит в себе нечто еще более глубокое, чем его собственная послед
няя глубина; в бессилии и благоговении я узнает и признает в нем нечто, 
с чем человек - будь то даже всечеловек, как совокупность всех человече
ских потенции и энтелехий - уже не может бороться, что он уже не может 
приписать своему идеальному миру, и чему он безусловно имеет сказать 
и должен сказать „Ты еси”. Выход за пределы себя самого, переход за край
ние границы собственной имманентности означает встречу, в святейшем 
в человеке, с Богом, как с существом абсолютным и существенно от него 
отличным, хотя и живущим в нем и в невыразимом слиянии теснейшим об
разом с ним связанным"13.

Akt dialogicznego uznania drugiego jako istniejącego „mocniej” niż ja sam, a za
tem wypowiedzenie „Ty” wcześniejsze wobec wypowiedzenia „ja” oraz — niemieszczą- 
ce się w granicach binarnej racjonalności - doświadczenie przedziwnego uwikłania 
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indywidualnej tożsamości w relację dialogiczną („Ty” konstytuuje moje „ja”) gwaran
tuje, zdaniem Iwanowa, najbardziej autentyczny sposób ludzkiego istnienia - istnie
nie Bogoczłowiecze. Dopiero uwolnione — mocą dialogicznego uznania Innego we 
mnie samym - „ja” jest zdolne zaznać wolności oraz pełni bycia. Solipsyzm natomiast, 
stanowiący odwrotność sytuacji dialogicznej i kulminujący w świadomości siebie 
jako „pierwszego” w porządku istnienia (solus ipse-yi sam), reprezentuje w koncepcji 
Iwanowa stan demonicznego zniewolenia („зло духовного одиночества”814), polega
jącego na zbudowaniu wokół siebie szczelnie zamkniętego na transcendencję świata 
swych własnych idei („собственная имманентность”). Owa przeciwwaga dialogicz
nego otwarcia na Innego jest najbardziej niebezpiecznym demonem, rozpoznanym 
jako główne zagrożenie dla duchowego życia człowieka i zobrazowanym w fabule 
Iwanowowskich tragedii. Balansowanie między wprowadzonym w czyn dążeniem 
do najwyższej, dialogicznej w swej istocie, wolności a „zatrzaskującym” człowieka 
w granicach jednostkowej, narcystycznej świadomości solipsyzmem jest ukrytą, lecz 
fundamentalną dynamiką stworzonych przez poetę tragedii.

K'4 Id em, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 508.

3.7.7. Dialogiczność a tragiczność

Zarówno dialogiczność, jak i tragiczność to kategorie, których struktura oparta jest 
na podwójności; świadczy o tym przedrostek „di” (nie bez powodu Iwanow pojął tra
giczność przede wszystkim jako zasadę diady). Należy jednak je stanowczo rozróżnić.

Poziom dialogiczny to poziom duchowego obcowania z „Ty” - Bogiem lub 
drugim człowiekiem. W odróżnieniu od relacji dialogicznej, która stanowi najwyż
szy wymóg i zarazem punkt odniesienia w antropologii Iwanowa, oś tragiczności 
zasadza się na sytuacji przeciwnej - na niemożności osiągnięcia wymiaru dialogicz
nego - rodzącej rozdźwięk między dialogicznym, intymnym „byciem wobec” Innego 
a nieustannym opadaniem ku „ja”, ku samemu sobie. Tragizm rodzi się na kanwie 
metafizycznego pragnienia, którego spełnieniem byłaby dialogiczna więź z Bogiem 
lub z drugim człowiekiem; tragizm wyznaczony jest przez niemożność bezwzględnej 
afirmacji osoby drugiego i nieuchronne popadanie w solipsyzm — w ułudę, że jest się 

„pierwszym i jedynym w porządku istnienia”.

3.7.8. Wolność

Rozpocznijmy od wyróżnienia spośród ludzkich władz tej, która stanowi podstawę 
dla wolności. Jest nią oczywiście wolna wola, inaczej mówiąc: zdolność wybierania. 
Najgłębsza wola („коренная воля”), o której wyżej mówiliśmy, stanowiąca korelat 
doświadczenia mistycznego, konstutuowanego przez dialogiczną relację z Innym, jest 
w omawianej koncepcji tożsama z wolnością. Poza dialogiczną, będącą fundamen
tem religii relacją nie ma wolności - oto kardynalna teza Iwanowa. Poeta, uznając
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chrześcijański ideał wolności, daleki jest od pojmowania jej jako czysto negatywnej 
władzy wyboru {liberum arbitrium). Wszak „wolność nie jest dana człowiekowi jako 
absolutna niezależność od wszystkiego, lecz zadana jako wciąż rosnąca niezależność 
od zła i pospolitości”815. Świadczą o tym słowa: „истинно сущий истинно водит”, 
wskazujące na fakt, że można chcieć także niewłaściwie, nieprawdziwie. Co zatem 
znaczy „prawdziwie chcieć”? Czyżby rzecz polegała na intensywności wolicjonalnego 
dążenia? Przywołajmy jeszcze jeden fragment: „Каждый водит и поступает так, как 
того хочет его глубочайшая, в Боге лежащая или Богу противящаяся и себя от 
Него отделившая, свободная воля”816. Wolność to wola „w Bogu leżąca”. Najwyższe 
chrześcijańskie wymaganie względem człowieka (bycie w Bogu) apeluje — na osta
tecznym poziomie — do ludzkiej woli. Idzie o to, by człowiek stał się zdolny w pełni 
przyjąć wolę Ojca. Wtedy — wbrew koncepcji wolności jako niezawisłej władzy wy
boru — stanie się naprawdę wolny.

815 J. Kapuścik, Iwana Iljinafilozofia..., s. 74.
816 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 496.
817 Idem, Идея неприятия мира, s. 83.
818 Ibidem, s. 87.

Истинная воля, творческая, сверхличная излучается только чрез прозрач
ную среду личного безволия. Христос истинно волит, а потому и сознает 
непосредственно, что в Нем волит сам Отец817.

Prawdziwej woli zatem towarzyszy świadomość własnej woli jako — dochodzącej 
w człowieku do głosu - woli Ojca. W świetle powyższego akapitu należy podkreślić, 
że realizowanie woli Ojca nie oznacza niewolniczego (a więc uprzedmiotawiającego 
człowieka) poddania się zewnętrznemu autorytetowi. Rzecz w tym, że wola Ojca 
nie jest dla doświadczającego mistycznej więzi czymś zewnętrznym. Mistyka i zako
rzeniona w niej wolność to przestrzeń całkowitej, wznoszącej się ponad zewnętrzne 
sterowanie, niezawisłości. Dlatego Iwanow nie waha się jej nazwać anarchią:

В самом деле не трудно доказать, что мистика, будучи сферой последней 
внутренней свободы, уже анархия. (...) Истинный мистик уже есть ео ipso 
личность безусловно автономная818.

Spytajmy zatem, czy istnieje coś, co ogranicza ludzką wolność. Jeśli tak, to 
z pewnością nie jest to nic wobec człowieka zewnętrznego. Mistyka ze swej natury 
nie znosi zewnętrznego przymusu; mistyk jest doskonale niezależny względem tego, 
co zewnętrzne. Nie znaczy to jednak, że mamy do czynienia z absolutyzacją zdol
ności wybierania (wolnej woli). Rzecz w tym, że nikt nie może narzucić mistykowi 
prawdy, nielegitymizowanej przez jego doświadczenie wewnętrzne. Człowiek po
strzegający świat z głębi mistycznej relacji jest najbardziej niezawisłym spośród ludzi, 
mimo iż jego wolność nie jest czystym „chcę” człowieka z podziemia Fiodora Dosto
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jewskiego. „Chcę” musi być nakierowane ku pewnej wartości. Jakiej? Przywołajmy 
słowa filozofa, stanowiące kontynuację wypowiedzi dotyczącej niezawisłości mistyka. 

„Но и это становится изменою свободе, если оно не поддерживается постоянным 
переживанием истины и как бы непрестанным и непосредственным ее зрени
ем”819. W obliczu dwu wymienionych elementów: czystego „chcę”, ugruntowanego 
w „ja” empirycznym oraz ukierunkowania owego „chcę” ku Prawdzie, kształtuje się 
wolność. Nie ma bowiem wolności bez silnej podmiotowości, wiadomo jednak, że 
zabsolutyzowane „chcę” - w swej nieograniczonej możliwości wyboru - staje się sa
mowolą. Iwanow wprowadza formułę pierworodnego grzechu ludzkiej samowoli820. 
Jest to dla nas kwestia kardynalna, ponieważ właśnie owym grzechem są obciążeni 
bohaterowie Iwanowowskich tragedii (poniżej odnosimy się do postaci Prometeusza)

’,9 Ibidem.
8211 В. И ванов, О действии и действе, s. 1 57.
821 Idem, Достоевский. Трагедия — миф — мистика, s. 495.
822 Idem, Идея неприятия мира, III, s. 83.
823 Ibidem, s. 80.
82,1 Idem, Красота, I, s. 517.

- chcący dorównać bogom zbuntowani tytani.
Wolność widzi zatem Iwanow w zjednoczeniu podmiotowego „chcę” z wolą po- 

nadempiryczną („сверхэмпирическая свобода воли”821), ponadindywidualną. Czło
wiek, wypowiadając — mocą swej podmiotowości — ostateczne „tak” („слепительное 
Да”822) wobec woli Ojca, staje się wolny. Zwróćmy jednak uwagę, że obecne u Iwa
nowa sformułowanie „личная безвольность” mogłoby sugerować, że człowiek powi
nien całkowicie wyzbyć się swej podmiotowości. Odpowiedzią na to przypuszczenie 
jawią się słowa filozofa o wymogu niezależności umożliwiającej buntowniczy zryw, 
bez której relacja religijna jest niemożliwa. Dlaczego? Ponieważ wspomniany bunt 
(który bez autonomii człowieka byłby niemożliwy) zabezpiecza autentyczność odnie
sienia religijnego. Iwanow wyraża rzecz expressis verbis-. „Без противления Божеству 
нет мистической жизни в человеке”823. Jakkolwiek jednak bunt jest pożądany, to
- stanowiąc wewnętrzny moment religijnego odniesienia — winien być ostatecznie 
przekroczony.

Я ношу кольцо, 
И мое лицо - 
Кроткий луч таинственного Да“2'1.

Oto pełnia wolności: ludzka podmiotowość nie tyle wyrugowana w imię bez
wolnego spełniania woli Ojca, ile całą siłą swej niezawisłości zjednoczona z wolą 
transcendentną. Innymi słowy, ludzka wolna wola - by spełnić się w wolności - 
musi zostać odniesiona do Transcendencji. Wtedy dopiero, realizując zakotwiczoną 
w prawdzie o wartościach podmiotowość, człowiek staje się autentycznie wolny - 
wolny bowiem od siebie samego i tym samym wolny ku wzywającym go warto
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ściom. Człowiek staje się wtedy sobą. Owa „sobość” czy też „samość” („самость”* 825; 
истинный лик826) to oblicze Bogoczłowiecze: „внутренний человек в своем мисти
ческом завершении, соединяя в себе обе природы, человеческую и Божескую, — 
должен являться (...) как Богочеловек и Сын Божий”827.

“25 Iwanow używa tego terminu w eseju Anima. Por. idem, Anima, s. 275-277.
"26 Ważne w tym kontekście słowa wypowiada rosyjski badacz: „Как лик инобытие лица, так

инобытие индивидуальности - личность”. Рог. В.Б.Микушевич, Инобытие и форма в эстетике 
позднего Вячеслава Иванова, [w:] Вячеслав Иванов. Материалы..., s. 314.

1,27 В. Иванов, Anima, s. 283.
"2Я W. Sołowjow, Wykłady о Bogoczłowieczeństwie. Wykład drugi, [w:] Niemarksistowska filozo

fia rosyjska..., s. 113.
"25 Por. ibidem, s. 114.
«*’ Ibidem, s. 112.
"3I В. Иванов, Прометей, s. 126.
1,32 Ibidem, s. 114.

Podsumowując, podkreślmy, iż wedle chrześcijańskiej wykładni wolność to wła
dza nieskończenie głębiej w człowieku osadzona niż sama zdolność wybierania (wol
na wola, liberum arbitrium). Chrześcijańska wolność ściśle wiąże się z wyłuszczonym 
wyżej, krystalizującym się w wymogu metafizycznym, dążeniem człowieka — jego 
pragnieniem pełni bycia (równoznacznym z tęsknotą za najwyższym Dobrem). Dla
tego najwierniejszym kryterium wolności jest adekwatna na owo Dobro odpowiedź. 
Trafnie rzecz rozróżnia Sołowjow, pisząc o nieskończoności negatywnej oraz pozytyw
nej. Pierwsza z nich to nieskończony potencjał przekraczania coraz to nowych granic, 
stawania się coraz bardziej niezależnym, a zatem wzmacniania swej wolności nega
tywnej. „Nieskończoność dążenia”828 - piszę „pierwszy rosyjski filozof”. Nieskoń
czoność pozytywną określa jako najwyższą pozytywną miarę, która — dopowiedzmy 
- funkcjonuje w ludzkiej świadomości jako ideał. Sołowjow piszę o „domaganiu się 
rzeczywistości uniwersalnej, domaganiu się pełni treści”829 *. Nie sposób nie powiązać 
następujących słów „pierwszego rosyjskiego filozofa” z wymogiem metafizycznym: 

„Wdysponowaniu (...) pełnią rzeczywistości, pełnią życia, zawiera się bezwzględność
„a ąn pozytywna .

Do tak rozumianej wolności niezdolny jest Iwanowowski Prometeusz. Bohater 
stawia oparty na woli indywidualnej zryw (który nazywa gniewem miłości - „любви 
великий гнев”831 *) ponad zgodność z wolą Boską, czemu wyraz daje w buntowni
czych i władczych słowach:

Не мир мне надобен, а семя распри.
Молчание! О всем промыслил я“32.

3.7.9. Nadczłowiek то Bogoczłowiek

Powyższe refleksje przywiodły nas do fundamentalnego aspektu filozofii Iwanowa - 
jego stosunku do Nietzscheańskiej idei nadczłowieka. Wspominaliśmy wyżej o Iwa- 
nowowskim zauroczeniu myślą Nietzschego, która na przełomie wieków zdobyła 
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w Europie i Rosji szerokie grono odbiorców-fascynatów. Głowiński odnotowuje 
w tym względzie pewien paradoks: mimo że największą poczytnością w Europie 
cieszyła się praca Nietzschego Narodziny tragedii z ducha muzyki (promująca mit 
kolektywistyczny), w świadomości europejskiej najgłębiej zakorzeniła się — na wskroś 
indywidualistyczna - koncepcja nadczłowieka833. Choć Iwanowowi oddającemu się 
w młodości lekturze dzieł Chomiakowa (z uwagi na centralną dla nich ideę sobo- 
rowości) oraz samodzielnie zgłębiającemu tradycję grecką (ze względu na chóralny 
aspekt greckiej tragedii) zawsze bliższa była perspektywa wspólnotowa, trzeba za
znaczyć, że figura nadczłowieka, eksponująca ruch przekraczania ludzkiej kondycji, 
odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się światopoglądu poety. Potwierdzeniem tej 
tezy jest żywo obecny na kartach Iwanowowskich prac wątek przezwyciężania siebie. 
Idea ta (genetycznie - w przypadku Iwanowa - pochodząca od Nietzschego) popro
wadziła myśl poety ku nieobecnym u niemieckiego filozofa chrześcijańskim wątkom

833 Por. M. Głowiński, Mity przebrane.s. 16.
834 О. Дешарт, Введение, s. 30.
835 Ibidem, s. 39.
836 „На ницшеанстве вы не остановитесь” - te słowa wypowiedział do Iwanowa Włodzimierz 

Sołowjow. Por. ibidem, s. 3.
837 Ibidem, s. 20-21.

— ku formule św. Augustyna transcende te ipsum. Tym samym, jak twierdzi Deschartes, 
dała o sobie znać nie chytrość rozumu, lecz chytrość wiary:

Итак: дерзкий проповедник воли к могуществу побудил Вячеслава (...) 
к осуществлению Августинова завета — transcende te ipsum-, Ницше толкнул 
его на путь к Христу. (...) Поистине о хитрости веры можно говорить с не
меньшим основанием, чем Гегель говорил о „хитрости разума”"34.

Wedle Iwanowa, dla osiągnięcia autentycznej wolności oraz wspięcia się na po
ziom prawdziwego bycia nieodzowny jest ruch wykroczenia poza ciasnotę własnego 

„ja”. Owo wykroczenie nie sprowadza się jednak do kroku czysto negatywnego (po
legającego na odrzuceniu wszystkich ograniczeń, na panowaniu — stąd wola mocy

— nad tym, co mogłoby zapanować nad człowiekiem). Iwanow wyznacza transcendo- 
waniu samego siebie ściśle określony kierunek, kreśląc tym samym całkowicie inny 
od Nietzscheańskiego antropologiczny ideał: „Проблема сверхчеловечечтва есть 
проблема грядущего богочеловечества”835. То radykalne przeinterpretowanie sensu 
nadczłowieczeństwa na korzyść idei Bogoczłowieczeństwa zawdzięcza Iwanow Wło
dzimierzowi Sołowjowowi836. Zwrot ów ma kluczową wagę, ponieważ manifestuje 
głęboką różnicę (przy pozornym podobieństwie) między Iwanowem a Nietzschem. 
Centrum antropologii Iwanowa i zarazem źródłową intencją bohaterów jego dra
matów jest nie wola mocy, lecz pragnienie Bogoczłowieczej ofiary („Сердце (...) 
рвалось навстречу жертве, подвигу”837), uwolnienie świata od zła i śmierci. Andrzej 
Dudek w tym kontekście piszę:
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Poeta rosyjski [Iwanow - przyp. M.L.] uważa, że stwierdzenie autora Zaratustry, 
iż „człowiek jest czemś, co pokonanem być powinno” (...), winno być zrozu
miane jako klauzula prawdziwości bycia: umieranie zewnętrznego człowieka 
po to, by istniał wyzwolony z czasu i stawania się człowiek wewnętrzny'13".

Warto przybliżyć istotne dla omawianej kwestii wypowiedzi Iwanowa, ukazu
jące zarówno Nietzscheańską proweniencję idei nadczłowieka, jak i odchodzenie od 
niej. Podkreślmy, że rosyjski filozof- w polemice z fałszywym, jego zdaniem, huma
nizmem - opowiada się po stronie Nietzschego. Idea nadczłowieka zostaje jednak 
w myśli Iwanowa przekroczona ku perspektywie Bogoczłowieczeństwa, którą filozof 
uznaje za osnowę prawdziwego humanizmu. Prześledźmy wypowiedzi wpisujące się 
w perspektywę Nietzscheańską. W Liście do Aleksandra Pellegriniego rosyjski filozof 
piszę: „Ницше (...) жаждавший «трансцензуса» (...) понимал что человека долж
но преодолеть”* 839. W artykule О кризисе гуманизма, definiując autentyczny hu
manizm, filozof podziela opinię Nietzschego o konieczności przekroczenia ludzkiej 
kondycji: „Человек - нечто в нас, что должно быть превзойдено и преодолено, как 
еще недавно (...) возвещал Ницше”840.

яз" A. Dudek, Wizja kultury w twórczości..., s. 195.
В. Иванов, Письмо к Александру Пеллегрини о „docta pietas", III, s. 439.
Idem, О кризисе гуманизма..., s. 375.

“4| Idem, Письмо к Александру Пеллегрини..., s. 439.
мг Idem, О кризисе гуманизма..., s. 375.

Idem, Письмо к Александру Пеллегрини..., s. 437.
Idem, Anima, s. ТП.

Warto zrekonstruować pogląd, który - stanowczo przez Iwanowa zwalczany - 
przybliżył poetę do stanowiska Nietzschego. Pogląd ów to fałszywa, wedle myśliciela, 
postać humanizmu, bez zastrzeżeń akceptującego człowieka i niestawiającego mu 
żadnych wymagań („гуманизм (...) удовлетворяется человеком, каков он есть”841 *). 
Afirmowany tu człowiek to ktoś będący dla siebie jedynym odniesieniem, nieod- 
czuwający potrzeby transcendowania swej kondycji („устойчивое гуманистическое 
самоутверждение человеческой особи {homo sum)"M1). Iwanow stanowczo odrzuca 
arogancką, autoafirmacyjną postawę homo sum, stając po stronie - pragnącego dla 
człowieka czegoś więcej niż tylko bezrefleksyjnego samozadowolenia - Nietzschego. 
Poeta piętnuje trzy przekonania fałszywego humanizmu: „доверие к человеку, до
верие к познанию, доверие к свободе”843. Zamiast nich proponuje nie tyle ślepo 
wierzyć człowiekowi, ile wierzyć w człowieka. Wszak ten, w ostatecznym rachunku, 
ma Boską naturę - „человек божествен”844.

W powyższym kontekście należy wskazać perspektywę, w której nieodmiennie 
pojawia się sformułowanie transcende te ipsum — przekrocz samego siebie. Jest to 
zawsze perspektywa wyznaczona przez pragnienie Nieskończoności, pragnienie tego, 
co Boskie, a zatem - diametralnie odmienna od Nietzscheańskiej — perspektywa wia
ry. „Вера призывает нас словами святого Августина transcende te ipsum. «Душа ис

195
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тины» подлинного гуманизма есть Эрос Платона”84’. By potwierdzić tezę, iż prze
kraczanie siebie nie jest wyznaczone jedynie przez ruch negatywny, zatrzymajmy się 
przy takich oto słowach: „Чрез Августиново transcende te ipsum к лозунгу a realibus 
ad realiora. Пафос мистического устремления к Ens realissimum (эрос божествен
ного)”845 846. Wymóg przekraczania dookreślony został w powyższych słowach zwrotem 
a realibus ad realiora — od tego, co rzeczywiste, ku temu, co rzeczywistsze - z niższego 
piętra ontologicznego ku poziomowi wyższemu; czym wyżej zaś, tym bliżej do bytu 
najwyższego - do „najmocniej istniejącego” (Ens realissimum) stanowiącego granicę 
transcendowania („предел приближения”847).

845 Idem, Письмо к Александру Пеллегрини..., s. 439.
846 Idem, Две стихии в современном символизме, s. 553.
847 Idem, Спорады, s. 129.
848 Idem, Ты ecu, s. 266.
849 Idem, Спорады, s. 129.

Ibidem, s. 124.

Akt transcendowania jest więc u obu filozofów inaczej ukierunkowany: u Nie
tzschego - ku zdefiniowanemu negatywnie nadczłowiekowi, u Iwanowa - ku Bogo- 
człowieczeństwu. To, co Boskie, może, wedle Iwanowa, przyjść do człowieka tylko 
poprzez Syna; cel transcendowania może być tylko jeden: „полнота внутреннего 
слияния личного «я» с Богочеловеком-Сыном”848. Iwanow konstatuje w człowieku 
istnienie dwóch różnych „ja” („Есть в человеке «Я» высшее, его святое святых (...). 
И есть «я», определяемое границами эмпирической личности”849 *). W niniejszym 
kontekście jasne jest, że Iwanowowski ruch przezwyciężania ma zawsze wertykalny 
kierunek — od „ja” empirycznego ku „ja” Boskiemu.

W ujęciu Nietzschego transcendowanie ludzkiej kondycji motywowane jest 
wolą mocy. Co istotne, wedle Iwanowa Nietzscheański imperatyw nakazujący przy
wrócenie człowiekowi boskiej godności (idea nadczłowieka) sprowadza tę ostatnią do 
kategorii - panującego nad sobą aż do, paradoksalnie, zniewolenia - nadpodmiotu 
(czy też superpodmiotu). Przytoczmy obszerną wypowiedź poety:

Продолжая мысль Фейербаха, Ницше думал, что религия возникла из не
правой объективации всего лучшего и сильнейшего, что получал и сознал 
в себе человек, - из ошибочного наименования и утверждения этого лучше
го „божеством”, вне человека сущим. Он призывал человека вернуть себе 
свое добровольно отчужденное достояние, сознав богом самого себя. Это 
принципиальное отрицание религиозного творчества замкнуло его душу 
в себе самой и ее разрушило. Напрасно он прибегал к последней, казавшей
ся ему возможною объективации своего „я” в Сверхчеловеке: его Сверхче
ловек только - сверхсубъект8511.

Superpodmiot, a więc niczym nieograniczone „ja” oraz Bogoczłowiek to dwie 
kardynalne dla odczytania Iwanowa kategorie. Nadpodmiot jest wypaczeniem i tra
gicznym rozminięciem się z upragnionym Bogoczłowieczeństwem. W dramacie 
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Iwanowa boski zamysł Prometeusza zostaje wypaczony, „osuwając się” w wolę mocy 
i ukazując tym samym drugi biegun antropologii poety - człekobóstwo. W poemacie 
Człowiek Iwanow dostrzega w człekobóstwie stałą duchową dyspozycję człowieka:

Не первою ль из всех моих личин
Был Люцифер? Не я ль в нем не поверил,
Что жив Отец, - сказав „аз есмь един”?"51

"5I Idem, Человек, s. 204.
852 Idem, Прометей, s. 116.
853 Idem, Две стихии в современном символизме, s. 553.
854 Idem, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 485.
855 Ibidem, s. 496.
856 М. Bierdiajew, Problem antropodycei, s. 166.

W powstałym w tym samym roku co poemat Człowiek dramacie Prometeusz 
główny bohater tak zwraca się do swej matki, bogini sprawiedliwos'ci, Temidy:

Родимая Фемида! (...)
Огня земного небу вознесу.
Но не по сердцу твоему завет
Исполнит сын, и не по воле вашей,
Океаниды! Одинок мой замысл...
Творец — один"52.

Powracając do rozważanej przez nas, za Iwanowem, idei czynu, trzeba zatrzy
mać się przy kilku kwestiach. Powiedzieliśmy, że na gruncie powszedniego sposobu 
bycia tragizm nie ma szans zaistnieć. Przeciwnie, tragizm dotyka wielkich duchem, 
zdolnych transcendować samych siebie {„transcende te ipsum"*5'') w imię wartości 
wyższych. Tylko ruch szlachetnej, skierowanej ku Dobru ludzkiej woli każdorazowo 
zmagającej się z pokusą woli indywidualnej (niewoli) stwarza tragiczną przestrzeń. 
Świadczą o tym następujące słowa: „трагедия в строгом смысле слова перемеща
ется в область первичного самоопределения свободной воли”* 852 853 854. То konstatacja 
najwyższej wagi: tragizm dotyczy nade wszystko źródłowego samookreślania człowie
ka. Filozof sytuuje tragizm właśnie w sferze ludzkich zmagań na poziomie woli („мы 
(...) догадываемся о чистом действии свободной воли и лицезрим его в духе”855), 
polegających na walce о pierwszeństwo dwóch sposobów bycia: skierowanego — by 
powtórzyć sformułowanie świętego Augustyna - ku Bogu i oddanego ziemi aż do 
nienawiści względem Boga.

Zaznaczmy w tym miejscu, że wolność jest podstawową wartością, w odnie
sieniu do której zawiązuje się tragizm. „Wolność zawsze jest tragiczna, zawsze rodzi 
mękę istnienia”856. To właśnie na drodze do wolności spotyka człowieka, zdaniem 
Iwanowa, ostateczna porażka. Można powiedzieć zatem, iż, paradoksalnie, wolność 
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jest osnową tragizmu. Pisze Iwanow: „Там, где нет свободного самоопределения, 
мы можем говорить о «трагичном» лишь в переносном и неточном смысле”8’7.

3.7.10. Soborowość

Zauważmy zatem, że w czynie (w jego idealnej, stanowiącej strukturalny biegun zja
wiska tragizmu postaci), którego naturę, za Iwanowem, rozważamy, nie ma miejsca 
na podmiot wyizolowany, skrajnie indywidualny. Wprost przeciwnie: miarą auten
tyczności czynu jest podporządkowanie woli indywidualnej rzeczywistości większej 
od niej — „старый его [Вячеслава Иванова — przyp. M.L.] вопрос о преодолении 
солипсизма, «целлюляризма», индивидуализма, вопрос о возможности возник
новения «вселенской общины»”858. Podporządkowanie to sprawia, że jednostkowy 
czyn przynależy - dzięki swej istocie, dzięki fundamentalnemu ruchowi woli - do 
wymiaru uniwersalnego, że, mimo usytuowania w konkretnych okolicznościach, jest 
on zakotwiczony (daje tu o sobie znać inspiracja myślą Schopenhauera) we wszech
światowej woli. Tak piszę poeta o odniesieniu woli jednostkowej do poziomu uniwer
salnego: „В ней самой открывается вселенная”859. Wspięcie się na ponadjednostko- 
wy poziom równoznaczne jest z wyzwoleniem egzystencji z fałszu subiektywizmu; 
gwarantem takiego przejścia jest doświadczenie mistyczne, które wyznacza najpraw
dziwszy, ponadindywidualny sposób bycia: „Процесс мистического переживания 
ведет к пограничному камню, где кончается психологически-субъективное, что
бы уступить онтологически-объективному”860.

Prawdę о wolności jako najgłębszej istocie człowieka (wbrew opinii o zdeter
minowaniu tegoż przez warunki zewnętrzne) uchwycił, zdaniem Iwanowa, Fiodor 
Dostojewski. Na tym etapie rozważań przytoczmy jedynie pozytywną część określe
nia człowieka, jakie twórca Srebrnego Wieku odnajduje w dziełach wielkiego XIX- 

-wiecznego pisarza: „Достоевский подслушал у судьбы самое сокровенное о том 
что человек един и что человек свободен”861. Wedle Iwanowa dwa przytoczone 
określenia trafiają w sedno ludzkiej istoty: po pierwsze, mimo indywidualnych róż
nic, człowiek jest tak naprawdę jeden, po drugie - ów jeden człowiek, lub inaczej: 
ten — przekraczający indywidualne samookreślenie jednostek — poziom jednego we 
wszystkich człowieczeństwa, implikuje prawdziwą wolność. Dlatego, zdaniem poety, 
czyn autentycznie wolny jest zawsze zakotwiczony w wymiarze ponadjednostkowym, 
ogólnoludzkim. Ów wymiar stanowi ukrytą przesłankę — indywidualnego (z per
spektywy zewnętrznej) - czynu. Nie chodzi jednak o zbiorowość jako o arytmetyczną 
sumę odrębnych jednostek, lecz wspólnotowość wyłożoną w eklezjologii Aleksego 
Chomiakowa. W teorii tej poziom wspólnotowy — konstytuowany przez ofiarę Chry-

KS' В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 495-496.
"5" О. Дешарт, Введение, s. 94.

В. Иванов, Мысли о символизме, s. 607. 
Idem, Anima, s. 287.
Idem, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 488.
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stusa — wyprzedza indywidualne, międzyludzkie różnice („Церковь не есть множе
ство лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во 
множестве разумных творений”862). Komentatorzy myśli Iwanowa podkreślają, iż 
poeta był jednym z pierwszych, którzy odróżnili soborowość od kolektywizmu863. 
Postulowany przez Iwanowa poziom to poziom soborowy. Teza o koniecznym od
niesieniu idei wolności do poziomu wspólnotowego wymaga jednak uściślenia. Od
niesienie to nie oznacza realnego udziału zbiorowości w procesie decyzyjnym lub 
wykonawczym. Jeśli zasadniczą władzą, o której mówi Iwanow w związku z wolno
ścią, jest wola, to do aspektu wolicjonalnego należy nade wszystko odnosić wymóg 
wspólnotowego wymiaru czynu. Świadomość soborowa powinna być zasadniczym 
impulsem oraz punktem odniesienia dla ludzkiej woli, by dokonany za jej sprawą 
czyn był wolny. Związek ów, daleki od tropienia powiązań przyczynowych natury 
psychologicznej czy socjologicznej, kreślą następujące słowa: „воля соборная тайно 
влияет на самоопределение личной воли”864. Odnosząc się do powyżej przywoły
wanej frazy „истинный лик”, powiedzmy, iż prawdziwy, a zatem, wedle Iwanowa, 
wolny człowiek ma soborowe oblicze.

3.7.11. Prawdziwe bycie - wolność - twórczość

Powiedzieliśmy, że wolność nie jest zawieszoną w próżni, odniesioną do siebie samej 
władzą wybierania, lecz jest ściśle powiązana z ukierunkowanym na Prawdę sposo
bem bycia. Prawdą zaś człowieczeństwa jest jego boskość: „истинное «я» человека, 
сам человек в его скрытом, глубочайшем существе — божествен”865. Bogoczłowie- 
cza prawda nie jest jednak przedmiotem wiary jako odniesienia quasi-poznawczego; 
prawda ta ma naturę egzystencjalną. Idzie o to, by nie tyle znać prawdę, ile być 
w prawdzie866. Kategoria bycia implikuje brak naturalnego dla sytuacji poznawczej 
rozróżnienia na podmiot i przedmiot. Owa epistemologiczna opozycja, wraz ze sto
jącą za nią dychotomiczną racjonalnością, fałszuje rzeczywistość doświadczenia re
ligijnego, polaryzując to, co radykalnie przeciwstawione być nie może, jest wszak 
- by ująć rzecz zgodnie z dogmatyką prawosławną — „nietożsame”, ale i „nierozdziel-

"62 A.C. Хомяков, Церковь одна, [on-line:] http://az.lib.rU/h/homjakow_a_s/text_0080.sht 
ml-30 VI 2012.

“6J Rosyjski badacz piszę: „Так, он едва ли не первый обращает внимание на принципи
альную несовместимость личностной соборности с воинствующим коллективизмом готовым 
лечь в основу тоталитарных систем”. Рог. В.Б. Микушевич, ор. cit., s. 305. Kondakow zaś za
uważa: „Различает он [Вячеслав Иванов - ptzyp. M.L.] противоположные по содержанию формы 
коллективизма - «соборность» и «легион»”. Рог. В.И. Кондаков, „Вертикаль” и „горизонталь" 
в культурфилософии Вячеслава Иванова, [w:] Вячеслав Иванов. Материалы..., s. 269.

“м В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 496.
"65 Idem, Anima, s. 277.

Na miłość w Bogu (amare in Deo) w odróżnieniu od miłości Boga (amare Dei) zwraca uwagę 
Adam Węgrzecki, omawiając pracę Маха Schelera Istota i formy sympatii. Por. A. Węgrzecki, Wesen 
und Formen der Sympathie, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. I, red. B. Skarga, 
Warszawa 1994, s. 375.
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ne” („нераздельность и неслиянность”86 ). Fundamentalne spotkanie nie owocu
je w człowieku przyswojeniem sobie nowej prawdy, lecz przyswojeniem siebie 
prawdzie. Z pomocą przychodzi tu przywoływany już wątek, ogniskujący się wokół 
definicji wiary jako nowego sposobu istnienia: „Wiara tworzy nową postawę, a nie 
dostarcza nowej wiedzy (...). Wierzący przechodzi reorientację jaźni”* 868. Nowy 
sposób bycia - bycie w Prawdzie — kształtuje nową wolę, ta zaś wpływa na jakość 
zainspirowanych nią czynów. Tylko w tym kontekście można właściwie zrozumieć 
słowa Iwanowa: „Истинно сущий истинно волит, волящий воистину воистину 
творит”869. Istotą czynu nie jest jego zewnętrzna szata, lecz odniesienie woli do fun
dującego ją sposobu bycia. Prawdziwa, prawa wola wyrasta tylko z prawdziwego spo
sobu bycia.

1,67 Kondakow, używa tej inspirowanej prawosławną dogmatyką formuły, wskazując na wła
ściwy Srebrnemu Wiekowi sposób myślenia. Por. И.В. Кондаков, „Вертикаль"и „горизонталь”. 
s. 2.

868 L. Dupre, op. 47.
8M В. Иванов, Идея неприятия мира, s. 83.
8 " „Светлое начало (...) поднимает вещество изнутри, постоянным образом преодоле

вая силу тяжести. (...) Свет и материя вступают в прочное неразрывное сочетание”. Рог. В. Со
ловьев, Красота в природе, [w:] Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, т. 6, 
Санкт-Петербург 1903, s. 53-54.

Widać zatem, że dla Iwanowa związek bycia w Prawdzie, rodzącej się z takiego 
bycia prawdziwej woli (czyli wolności) oraz twórczości, której spełnienie widzimy 
w odkupieńczym czynie, jest pierwszoplanowy. Najistotniejsza w tym kontekście 
teza brzmi następująco: autentyczna twórczość — za pośrednictwem woli — rodzi się 
tylko z prawdziwego bycia. Odnotujmy w tym miejscu ważką analogię: tak jak wol
ność nie jest w człowieku władzą wybierania, lecz jest nierozłącznie związana z ukie
runkowanym na Transcendencję sposobem bycia, tak twórczość nie jest wyrazem 
jednostkowej, zwróconej ku sobie samej woli, lecz wyrasta z Bogoczłowieczej wol
ności. Tylko w tak nakreślonej perspektywie można pojąć sens Iwanowowskiej idei 
twórczości, którą to ideę przejął poeta od Włodzimierza Sołowjowa — duchowego 
patrona symbolistów młodszych.

Dla obu autorów istotą twórczości jest jej rys teurgiczny. Teurgia to wyrasta
jąca z mistycznego poziomu przeobrażająca aktywność człowieka, zmierzająca do 
przywrócenia światu boskiej jedności („всеединство”). Skala, na jaką zakrojona jest 
Sołowjowowska idea twórczości, ujawnia się jedynie w planie metafizycznym. We
dle pierwszego rosyjskiego filozofa stworzony przez Boga świat „odpadł” od swego 
Stwórcy, tracąc boską - duchową - naturę. Naturalistyczne ciążenie ogarnęło całe 
stworzenie. Jednakowoż, duchowa zasada nie została ze świata całkowicie wyelimi
nowana (wedle Sołowjowa pozostała na poziomie naturalnym w postaci światła870). 
Zadaniem twórczości jest — by tak rzec — „ruszyć ziemię z posad”, poddając ją prze
obrażającemu działaniu ducha.
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Aktywność ludzka — by być twórczością autentyczną, nie zaś pozorną871 - winna 
prowadzić do tego, by ziemski wymiar nie ciążył w swym naturalistycznym dążeniu 
ku samemu sobie (to bowiem, wedle Iwanowa, jest dla ziemi zaczątkiem śmierci — 
,кануть в нижнюю бездну”872, „в каждом деянии таится обращенное внутрь жало 
смерти”873), lecz zwracał się — i zarazem wznosił (a więc w pewnym sensie porzucał 
siebie) ku swej duchowej istocie. Duch jako zasada obejmująca i jednocząca wszyst
ko874 winien w akcie twórczym „zagarnąć” w siebie swe pozorne przeciwieństwo, ma
terię, nie przekreślając jednak jej tożsamości.

871 Rozróżnienie dekadentyzmu jako twórczości pozornej i symbolizmu religijnego jako twór
czości autentycznej przeprowadza Iwanow w eseju Dwa żywioły we współczesnym symbolizmie. Por. 
В. Иванов, Дее стихии в современном символизме, s. 540.

872 Idem, О действии и действе, s. 159.
87J Ibidem.
874 Р Evdokimov, op. cit., s. 76.
875 Zaznaczmy, że wymóg pełnego wcielenia tego, co duchowe, wykracza poza Platoński świato

pogląd, w granicach którego pełne urzeczywistnienie świata idealnego nie jest możliwe.
876 В. Иванов, О действии и действе, s. 159.
877 Idem, Две стихии в современном символизме, s. 553.
878 Por. Н.А. Богомолов, Вячеслав Иванов в 1903-1907годах. Документальные хроники, 

Москва 2009, s. 76.
87’ В. Иванов, Творчество, I, s. 537.
8811 Idem, Заветы символизма, s. 600.

20 I

Wobec powyższego jasne jest, iż spełnieniem i wybawieniem dla świata jest 
wcielenie tego, co duchowe. W Iwanowowskim języku - tożsamym w tym przypad
ku z językiem Platońskim — domagająca się wcielenia zasada duchowa875 kodowana 
jest jako „Idea” („совершенство чистой Идеи”876). Przywołajmy fragment wiersza 
Творчество, w którym Iwanow wyłożył teurgiczną intencję twórczości („теургиче
ская попытка религиозного творчества”877), sprzeciwiając się poglądowi Briusowa 
na twórczość jako służkę poznania878:

Сомкнуть творения предгорнее звено,
Ждет человек своей свободы.
Дерзай, Прометаид: тебе свершить дано
Обетование Природы!
Творящей Матери наследник, воззови
Преображение Вселенной,
И на лице земном напечатлей в любви
Свой Идеал богоявленный!879

Rosyjski poeta postrzega idee na sposób Platoński, jako najpełniejszy sposób 
istnienia, jako byt najprawdziwszy: Ens realissimum. Tylko w takiej perspektywie 
można uchwycić właściwy sens słów: „Творение это есть процесс, имеющий (...) 
общую цель: воплощение реальной идеи”880.

Wedle Sołowjowowskiej historiozofii u końca dziejów rzeczywistość na powrót 
osiągnie stan wszechjedności - wzajemnego przeniknięcia się materii i ducha, pod-
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miotu i przedmiotu, boskości i człowieczeństwa. Będzie to rzeczywistość prawdzi
wego piękna, w której „dolny” świat ma zawsze znaczenie symboliczne. W wierszu 
Красота zadedykowanym Włodzimierzowi Sołowjowowi Iwanow piszę:

„Дочь ли ты земли
Иль небес, - внемли:
Твой я! Вечно мне твой лик блистал”.
(...)

Кто мой лик узрел,
Тот навек прозрел -
Дольний мир навек пред ним иной"81.

Idem, Красота, s. 517.
""2 Idem, Заветы символизма, s. 600.
““J Рог. В. Соловьев, Философские начала цельного знания, [w:] Собрание сочинений..., 

s. 240.
В. Иванов, Заветы символизма, s. 595.

Perspektywa piękna obdarza człowieka odmiennym widzeniem, diametralnie 
innym postrzeganiem rzeczywistości ziemskiej. Piękno nie posiada w koncepcji 
pierwszego rosyjskiego filozofa sensu estetycznego, lecz nade wszystko metafizyczny, 
ontologiczny i eschatologiczny. Twórczość zatem, zarówno u Sołowjowa, jak i u - 
podążającego jego śladem - Iwanowa, należy postrzegać jako korelat pojętej metafi
zycznie idei piękna.

Powracając do idei odkupieńczego czynu, odnotujmy, że w nim właśnie twór
czość się spełnia; w akcie tym dochodzi do zjednoczenia pozornie wrogich sobie 
pierwiastków: materialnego i duchowego. Takie zjednoczenie (nie znoszące prymatu 
ducha wobec materii) równoznaczne jest ze zrealizowaniem na ziemi idei piękna jako 
stanu „ucieleśnienia ducha i uduchowienia materii”. Iwanow daje wyraz przeobraża
jącej - na fundamentalnym poziomie - mocy twórczości w takim oto rozróżnieniu: 

„не иконотворчество а жизнетворчество”882. By je wyjaśnić, należy przywołać wpro
wadzoną przez pierwszego rosyjskiego filozofa gradację w sferze twórczości, w obrę
bie której wyróżnia on trzy poziomy: technikę, sztukę i mistykę883. Technika i sztuka 
tylko wtedy spełniają pożądany - teurgiczny - wymóg, jeśli ufundowane są w żywio
le mistycznym, stanowiącym najwyższy stopień twórczości. Zarówno Sołowjow, jak 
i Iwanow przywołują w kontekście idei teurgicznej wiersz Aleksandra Puszkina Pro
rok, w związku z którym myśliciel Srebrnego Wieku piszę: „Пушкинский Поэт пом
нит свое назначение - быть религиозным устроителем жизни, истолкователем 
и укрепителем божественной связи сущего, теургом”884. Twórca-teurg potwierdza 
i wzmacnia boską więź wszystkiego, co istnieje. Taka aktywność - niezależnie od 
dziedziny, w jakiej się spełnia i w odróżnieniu od twórczości pojętej jako generowa
nie coraz to nowych obrazów - zawsze ma przeobrażający, życiotwórczy, charakter.
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Ważkim aspektem idei twórczości jest równoczesne podkreślanie podmiotowo
ści człowieka, wyrażającej się w pojmowaniu twórczości jako współpracy (łac. co- 
operatio) człowieka z Boską - soborową - wolą, jak i całkowitej bierności człowieka 
wobec tej ostatniej („акт всецело отдавшейся воли”885). Podkreślmy raz jeszcze to, 
co już zostało wyartykułowane: absolutyzacja czystej zdolności wybierania („зам
кнутого «Я» самодержавная неволя”886) jest przeciwieństwem prawdziwej wolności, 
z której wyrasta twórczość. Autentyczny akt twórczy odznacza się tym, że naturalna, 
zakorzeniona w podmiocie jednostkowym kreatywność jednoczy się (jest to swoiste 
dla duchowo dojrzałego podmiotu) z wyższą, ponadindywidualną wolą Ojca. Zjed
noczenie to nie przekreśla podmiotowości człowieka. Wolność podmiotu jest w au
tentycznym akcie twórczym doświadczana jako tożsama z wewnętrzną koniecznością 
(„внутренняя необходимость”887).

Ibidem, s. 602.
яя6 Por. В. Иванов, Человек, s. 202.
""7 В. Соловьев, Значение поэзии в стихотворениях Пушкина, [on-line:] www.vehi.net/ 

solovev/znachenie - 13 III 2012, s. 9.
""" В. Иванов, О существе трагедии, s. 193.
№> U еш, О действии и действе, s. 159.

Idem, О существе трагедии, s. 193.
н‘” Ibidem.
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3-8. DlADA - FORMALNA ZASADA TRAGIZMU

Zjawisko tragizmu jest w swej strukturalnej warstwie antynomią. Wyłożenie jed

nego z biegunów tej antynomii (ufundowanej, przypomnijmy, w jedności) zajęło 
dotychczasowe rozważania, założyliśmy bowiem, że tylko obszerne omówienie ideału 
pozwoli dostrzec fundamentalność jego profanacji. Innymi słowy, sądzimy, że po
wyższe wyeksponowanie jednego z członów sprzeczności pozwoli uchwycić skrajne 
jego przeciwieństwo.

Fenomen tragizmu i odzwierciedlającej go tragedii konstytuowany jest przez 
doświadczenie diady, polegające na przeżywaniu jedności i rozdarcia zarazem. Ro
syjski poeta sygnalizuje nieuchwytność — przy pomocy logiki dwuwartościowej 
- pojęcia diady, nazywając ją logiką żywiołu. Logikę tę definiuje jako sprzeczność 
w łonie jedności („первоначальное, коренное единство, в котором вскрывается 
внутренняя противоположность”888), fundamentalne rozszczepienie w strukturze 
świata („непоправимый разлад мироздания”889). Ów źródłowy rozłam, znajdujący 
właściwy dla siebie grunt w duchowym życiu człowieka, jest energią tragedii („искус
ство диады”890), ta zaś wywodzi się z kultu ku czci Dionizosa („Трагедия (...) есть 
(...) простое видоизменение дионисийского богослужебного обряда”891). Energia 
dionizyjska, którą — na podstawie wnikliwych studiów nad religią grecką - pojął 
Iwanow jako uniwersalny pierwiastek religijny, „punkt na antropologicznej mapie” 
stanowiący zarzewie religii, jest równocześnie przestrzenią narodzin tragedii. Zatrzy

http://www.vehi.net/
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majmy się przy kwestii genezy lwanowowskiej fascynacji ideą dionizyjską oraz jej 
szczególnej interpretacji.

Poeta, ulegając w latach 90. XIX wieku fascynacji myślą Nietzschego, zinte
grował w swej myśli nietzscheanizm z - przyswojonym we wczesnym dzieciństwie 
- chrześcijaństwem, stając się tym samym reprezentantem nowej religijnej świado
mości. Rosyjski myśliciel, wbrew Nietzschemu, nie przeciwstawił Dionizosa Chry
stusowi892, lecz wpisał obie postaci w jedną perspektywę, odbierając stojący za nimi 
przekaz jako jeden spójny głos w sprawie istoty człowieczeństwa. Iwanowowskie 
uznanie Dionizosa za prefigurację Chrystusa świadczy o tym, iż obie postaci niosą, 
wedle poety, spójny, odpowiadający na tę samą antropologiczną wrażliwość, przekaz.

8,2 Odmienność rozumienia postaci Dionizosa podkreśla rosyjska badaczka, pisząc: „В отличие 
от автора «Рождения трагедии из духа музыки», он [Вячеслав Иванов - przyp. M.L.] не противо
поставляет Диониса Христу”. Por. Н.В. Брагинская, ор. cit., s. 297.

В. Иванов, О существе трагедии, s. 194.
Ibidem, s. 198.

K4S Ibidem, s. 192-193.

Dionizos — personifikacja źródłowej religijności — jawi się Iwanowowi jako per
sonifikacja diady („признаем диаду началом Диониса”893). Fundamentalną wagę ma 
w niniejszym kontekście odróżnienie zwykłej, niezakorzenionej we wspólnej podsta
wie podwójności od swoistego dla tragizmu wewnętrznego zdwojenia. Przytoczmy 
słowa eksponujące wpisany w kategorię diady paradoks: „мечущиеся две равные 
силы (...) не хотят исхода и согласия, хотят слепо себя, только себя, — пребыть 
в себе и в противоположении одна другой”89“*. Zauważmy, że doświadczenie roz
darcia nie byłoby tak dojmujące, jeśliby usunąć umożliwiającą je jedność. Tragiczne 
uwikłanie zakłada zatem dwa momenty: pewną całość uniemożliwiającą ostateczne 
rozdwojenie oraz wieczną, rozsadzające tę jedność antynomię.

Przypomnijmy w tym miejscu, że najdoskonalszą realizacją diady w sztuce jest 
tragedia. Przez pryzmat kategorii diady odzwierciedlającej formalną zasadę tragedii 
daje się wyjaśnić oddziaływanie tej formy sztuki na odbiorcę. Sprzeczność w łonie 
jedności, dla której najbardziej wymownym obrazem są powstający przeciw sobie 
bliźniacy, przekraczając poznawczo-emocjonalne możliwości człowieka, doprowadza 
go do stanu — jak piszę Iwanow — świętego przerażenia. Owo przerażenie, wyrywając 
człowieka z postawy naturalnej, godząc w stan potocznej świadomości, buduje cha
rakterystyczny dla tragedii patos:

Общий же пафос этого теоретически построяемого искусства будет коре
ниться в ужасающем нормально успокоенную душу созерцании и пережи
вании разрыва, темной и пустой бездны между двух зближенных и соеди
ненных краев, в ощущении сокровенных противоречий душевной жизни, 
зияние которых будет приоткрывать взору тайну бытия, не умещающегося 
в земных гранях и представляющегося земному зрению небытием. Это ис
кусство должно потрясать душу, испытывать и воспитывать ее - священ
ным ужасом895.
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Ów stan wewnętrznego zmagania generującego graniczne napięcie (wynikające 
z „napierania na siebie” przeciwstawnych pierwiastków) wyrażony został z pomocą 
przekraczającego możliwości wyobraźni paradoksu: bezbrzeżnej, ciemnej otchłani 
(„темная и пустая бездна”) wyzierającej z wnętrza — wydawałoby się - głębokiego 
zjednoczenia („сближенные и соединенные край”). То ukonstytuowane na funda
mentalnej jedności śmiertelnie wrogich sobie pierwiastków apogeum duchowego 
życia człowieka („сокровенные противоречия душевной жизни”) odsłania najgłęb
szą tajemnicę człowieczeństwa („тайна бытия”). Dążność do stematyzowania owej 
tajemnicy, a zatem próba umieszczenia jej w granicach rozumu i języka, skazana 
jest na niepowodzenie, bowiem tajemnica z istoty swej przekracza ziemski horyzont 
(„бытие не умещающиеся в земных гранях”), ukazując się ziemskim oczom jako 

„nic” — niebyt. Innymi słowy, przywykły do wewnątrzświatowej perspektywy ludzki 
wzrok nie jest w stanie uchwycić rzeczywistości metafizycznej; w tymże horyzoncie 
duchowe życie po prostu nie istnieje (jest niebytem). Tłum, mówi Iwanow, żąda 
od teatru pozytywnego przekazu, jasne jest jednak, że nie sposób go sformułować, 
ponieważ rzeczywistość, do której teatr odnosi i którą chce „wzbudzić”, przekracza 
świat, rozum i dyskurs.

Iwanow w swej filozofii tragedii akcentuje fundamentalne rozszczepienie, lecz 
w szczególnym, ukształtowanym przez chrześcijaństwo, horyzoncie. Horyzont ów 
stanowi wyłożona wyżej intencja Bogoczłowieczeństwa. Iwanowowski tragizm posia
da inny ciężar gatunkowy niż tragizm Nietzscheański. Podstawy drugiego są z gruntu 
antychrześcijańskie, pierwszy natomiast denotuje doświadczenie rozpaczy w łonie 
chrześcijańskiej świadomości. Bolesność doświadczenia tragizmu ludzkiego życia jest 
u Iwanowa wprost proporcjonalna do umiłowania chrześcijańskiego — Bogoczło- 
wieczego - ideału. Dopiero uwzględnienie tego odniesienia umożliwia dotarcie do 
głębokiego sensu zasady tragicznej w Iwanowowskiej antropologii. Ów sens zawarł 
myśliciel w formule „Человек един и (...) человек свободен; (...) жизнь в основе 
своей трагична, потому что человек не то, что он есть”896.

В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 488.
”7 Idem, О действии и действе, s. 157.

3.8.1. Działanie jako „twórczość upadła”

Aplikacja teorii diady do nakreślonej wyżej idei twórczości wiedzie ku konstatacji, że 
głównym nosicielem tragiczności w teorii Iwanowa jest ludzkie działanie. Tragedia 
jest przede wszystkim tragedią działania („Трагедия, во-первых, действия, как тако
вого”897). Działanie - rozumiane jako aktywność zmierzająca do realizacji wysokich 
wartości — odniesione do idei autentycznej, Bogoczłowieczej twórczości niesie w so
bie zarzewie rozpaczy. Przytoczmy obszerną wypowiedź Iwanowa ukazującą relacje 
między istotnymi dla niniejszej problematyki momentami:
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Такова же и природа действия вообще, в отличие от чистого творчества; 
и если прав мудрствующий над Евангелием Фауст, будто в начале было 
не Слово, но Дело, - не откровение и нисхождение, а двигательный по
чин, - этою подменой непостижимого благовестия предопределяется не
примиримый раскол, непоправимый разлад мироздания, и в самом абсо
лютном творчестве изобличается вина всякого относительного творчества, 
- полу-дионисийского, полу-титанического, единственно доступного чело
веку1™.

W przytoczonym fragmencie znajdujemy potwierdzenie dotychczasowych 
ustaleń: Iwanowowski tragizm to doświadczenie podstawowego - bo dotyczącego 
niezmiennej kondycji człowieka i świata - rozłamu („непримиримый раскол”) do
strzegalnego i doświadczanego tylko z perspektywy idealnej („природа действия во
обще, в отличие от чистого творчества”). Bez pragnienia spełnienia swego życia 
w autentycznym akcie twórczym (rozumianym jako życiorwórczość - „Дело”) nie 
byłoby dojmującego poczucia winy ciążącej na ludzkich działaniach („вина всякого 
относительного творчества”). Definiowana przez kategorię winy kondycja ludzka 
znajduje odzwierciedlenie w tych oto słowach:

Вина мятежных первенцев Земли (и нет разделяющей границы между ви
ною обреченностью!) - и их алчность к действию и действенность из алчно
сти, при бессилии к творчеству, родящемуся из полноты898 899.

898 Ibidem, s. 159.
899 Ibidem, s. 158.
9l“’ Ibidem, s. 159.
91,1 Ibidem.
902 Ibidem.
9113 H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 408.

■> 2O6

Iwanow precyzyjnie celuje w naturę owej winy: poleganie na własnej, odosob
nionej i bezpłodnej woli („хаотически-беспредельное, принципиально бесфор
менное и бесплодное свободолюбие”900 *), równoznaczne z brakiem umiejętności 
przyjęcia woli Ojca. Wszelkie działanie (jako realizujące wewnątrzświatowe cele) jest 
zatem profanacją i zdradą najwyższej Idei: „Сотворить «возможное» значит изме
нить единственно желанному и святому «невозможному», иначе говоря: безус
ловному”901. Charakterystyczne dla tragedii całkowite zwątpienie w sens ludzkiego 
działania odsłaniają te oto słowa: „Что здесь не грех? Все - грех! (...) так, по край
ней мере, философствует Трагедия”902. Taką samą wymowę, wzbogaconą o histo
ryczną perspektywę tragicznego gatunku, ma puentująca wypowiedź Balthasara:

(Ajschylejska) walka z Bogiem żywi się motywem faustowskim, obecnym 
wszędzie na gruncie nowożytnej tragedii: jako sekularyzacja walki Chrystusa 
i chrześcijanina (jako „członka Chrystusa”) z wolą Ojca9"3.
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Ufundowane w odkupieńczej intencji doświadczenie tragizmu jest stałym ry
sem człowieczeństwa. Pisze Iwanow: „трагедии (...) свойственны ужас перед этою 
неугасимостью неправды, однажды вспыхнувшей в действии, и тайный зов ис
купления”904. Przytoczone słowa odsłaniają radykalność koncepcji Iwanowa, wedle 
której nawet najszczytniejsze ludzkie działanie (zmierzające do urzeczywistnienia 
najwyższych wartości), podważając samo siebie („самоотрицание действия”905), go
dzi ostatecznie w swą własną istotę. Z jednej strony działanie niesie w sobie odku
pieńczą intencję („зов искупления”), z drugiej strony jednak nie tylko nie udaje 
mu się jej zrealizować, lecz ostatecznie fundamentalnie ją wypacza („смерть дей
ствия - его разложение: оно обращается в свое противоположное, - «само кует 
свой плен»”906), stając się — zamiast wybawieniem ludzkości od grzechu — jeszcze 
większym w grzechu pogrążeniem. Innymi słowy — przywołując metaforę Iwanowa — 
działanie nie „wykupuje” zaciągniętego u Boga długu; przeciwnie, nieskończenie go 
pomnaża („неоплатный долг, без меры умноженный божественною лихвой”907). 
Działanie w powyższym kontekście jest - by tak powiedzieć - „twórczością upadłą”, 
aktem ufundowanym w najwyższej, Bogoczłowieczej intencji, który jednak - nie 
podoławszy teurgicznemu ideałowi - staje się jej bluźnierczym wypaczeniem.

Struktura Iwanowowskiego tragizmu wsparta jest zatem na dwóch biegunach. 
Pierwszy z nich to Bogoczłowiecza intencja odkupieńczego czynu rozumianego przez 
Iwanowa jako ideał twórczości, drugi natomiast to grzeszne, oparte na woli indywi
dualnej (a więc samowoli) tytaniczne działanie. Tytan i Bogoczłowiek — oto struktu
ralne momenty tragizmu, denotujące dwa typy ludzkiej aktywności: działanie i twór
czość. Kreślony przez Iwanowa fenomen tragizmu daje się określić jako strukturalne 
napięcie w człowieku:

Настоящая трагедия человеческой жизни раскрывается во внешних дей
ствиях только поскольку они отражают вневременную, первородную тра
гедию человеческого умопостигаемого существа911".

Wspomniane napięcie tworzy łuk rozpięty pomiędzy stałą intencją najwyższej 
wolności (spojrzenie chrześcijańskie monologiczne) a pierworodnym, niezbywalnym 
dla ludzkiej kondycji, grzechem ludzkiej samowoli (spojrzenie tragiczne). W takiej 
perspektywie tragizm nie tylko zakłada ujęcie monologiczne, ale zawiera je jako swój 
strukturalny biegun. Rozstrzygnięcie to potwierdza sam Iwanow w przedmowie do 
tragedii Prometeusz. Rosyjski poeta „nakłada na siebie” dwa poziomy, których wza
jemne odniesienie rodzi węzłowy dla myśliciela problem. Pierwszy - fundamental
ny - poziom to chrześcijańska intencja odkupieńczego czynu, drugi - nieusuwalny

9"4 В. Иванов, О действии и действе, s. 157.
90' Ibidem, s. 156.
9,16 Ibidem, s. 159.
9117 Ibidem, s. 157.
9118 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 496. 



v. Teatralny projekt Iwanowa

z kondycji ludzkiej, lecz wtórny wobec monologicznego — to poziom tytaniczny. 
Iwanow wyraża rzecz wprost: klęska Prometeusza dostrzegalna jest jedynie w per
spektywie idei czynu Chrystusowego; niezrealizowanie tej najgłębszej intencji wy
znacza punkt ciężkości Iwanowowskiego tragizmu — nie ulega zatem wątpliwości, że 
jest to tragizm chrześcijański.

Поистине он [Прометей - przyp. M.L.j положил душу свою за человеков, но 
совершил этот подвиг не как Агнец Божий, а как мятежный Титан, - в грехе 
и дерзновенной надежде904.

904 Idem, О действии и действе, s. 160.
910 Ibidem, s. 157.
911 О twórczości realizującej wolę mocy, przeciwstawionej teurgicznemu ideałowi por.: В. Ива

нов, Две стихии в современном символизме, s. 538.
912 Lidia Borysowa piszę: „Принесение в жертву богам Пелопса - богоборческий жест ге

роя”. Рог. Л.М. Борисова, Трагедии Вячеслава Иванова в отношении к символистской теории 
жизнетворчества, [on-line:] http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction= 
showfull&id=l 195560940&archive=l 19559721 5&srart_from=&ucat=& - 16 IV 2012.

913 В. Иванов, Прометей, s. 132.

Wymowa przytoczonego fragmentu jest jasna: pragnienie zbawczego pojednania 
wyostrza doświadczenie tragicznego rozłamu pomiędzy pierwiastkiem Bogoczłowie- 
czym a tytanicznym. Ten ostatni stanowi o pierworodnym grzechu ludzkiej natury 
(„трагедия титанического начала, как первородного греха человеческой свобо
ды”* 910) - na którym, jako realizującym zamiast ideału teurgicznego wolę mocy9", 
autentycznej twórczości zbudować się nie da.

Tezę tę potwierdzają bohaterowie Iwanowowskich tragedii - Tantal i Promete
usz, którzy, składając najcenniejsze ofiary (Tantal oddaje bogom najdroższego syna, 
Prometeusz oddaje swoje życie dla dobra ludzi), tak naprawdę składają - jak twierdzi 
rosyjska badaczka912 — antyofiarę. Złożyć antyofiarę to znaczy - podejmując ofiarny 
akt - nie zrezygnować do końca z siebie, nie zaprzeczyć sobie samemu, a więc tak 
naprawdę — złożyć ofiarę niemiłą Bogu. Wypaczenie idei ofiary polega na tym, że 
fałszywi ofiarnicy nie składają w ofierze tego, co w nich najlepsze, lecz, zatrzymując 
tę najlepszą część dla siebie, zwyczajnie zabijają (Tantal - syna, Prometeusz - swą 
żeńską, boską część, Pandorę).

W tragedii Prometeusz Pandora - „dusza duszy Prometeusza” („Пандора (...) 
душа души моей!”913) - odsłania dwa momenty Prometejskiego czynu: Bogoczło- 
wieczą intencję (w dramacie symbolizowaną przez Dionizosa) i bogoburcze jej wypa
czenie. Przywołajmy jej słowa wskazujące na pierwszy moment:

Промыслил человеком Прометей
Вселенную украсить, взвеять к небу
Из искры Дионисовой пожар:
Не привлечет ли сердце Диониса
На алчущую землю? Мнил Титанов
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Исправить дело, матерь искупить
И бытие свободное восставить91"'.

914 Ibidem, s. 147.
915 Ibidem, s. 148.
916 Ibidem, s. 150.
917 Idem, О действии и действе, s. 166.
9|я Idem, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 524.
9,9 Ibidem, s. 545.

Bohater, zamyślając czyn Bogoczłowieczy — autentyczną twórczość zakładającą 
odniesienie do Transcendencji (w dramacie to moment rzeźbienia człowieka na wzór 
Pandory) — nie unika błędu polegania na samym sobie i w konsekwencji pozostaje 
Nietzscheańskim nadpodmiotem. Oto oskarżenie Pandory (jak już wspomnieliśmy, 
boskiej części duszy bohatera), w sposób znamienny zestawiające plan mistyczny 
(miłość do Pandory) z piekielnym (Tartar):

Прообраза искал во мне художник
Своим творениям (пьет зеркальность душу!)
И, на меня взирая, вас творил, (...)
Он в очи не взглянул мне взглядом нежным;
Зато извел из Тартара сих двух
Глухонемых владык, им отдал деву914 915.

Powyższe słowa odsłaniają upadek Prometeusza, który, pragnąc zdobyć się na 
boską twórczość (teurgię), zdradził i porzucił ten aspekt siebie, który ją umożliwia. 
Pandora nazywa rzecz po imieniu: „Коварную возжег он [Прометей - przyp. M.L.] 
жертву”916. Antyofiara zatem (nie zaś jedynie odmowa ofiarnego daru) wyznacza mo
delowy kształt bogoburstwa: „Каин в Библии не отказывает Творцу в жертвенных 
дарах, но творит жертвоприношение богопротивное”917.

Zogniskowana na kategorii czynu koncepcja tragedii przyświeca Iwanowow- 
skiej lekturze dzieł Dostojewskiego, szczególnie wyraźnie manifestując się w anali
zach najszlachetniejszych bohaterów powieści. O Marii Timofiejewnie z Biesów Iwa
now piszę: „Хромота знаменует ее тайную богоборческую вину - вину какой то 
изначальной нецельности, не полной верности”918. Postać księcia Myszkina określa 
w ten oto sposób: „Его воплощение несовершенно и он мечтает о воплощении 
более глубоком. Здесь заключается трагическая вина небесного посланца, мета
физическое падение его”919. Przez pryzmat tego typu konstatacji odsłania się jądro 
Iwanowowskiej koncepcji: prawdziwy tragizm wyznaczony jest — idąc tropem trage
dii greckiej - przez „niezawinioność winy”. Wynika ona z samej — rozpiętej między 
Bogoczłowieczeństwem a bogoburstwem — ludzkiej kondycji. Dramatyczne napięcie, 
stanowiące oś owej kondycji, w sposób paradygmatyczny odsłania się w postaci Kiry- 
łowa. Iwanow tak opisuje „intencjonalne zaplecze” bohatera:
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Христос смерти не убоялся, не убоится и Кириллов. Для этого надлежит ему 
взойти на одинокую Голгофу своевольного дерзновения - убить самого себя 
ради себя же. Он совершает в пустынной гордыне духа свою антихристову, 
антиголгофскую жертву, богочеловек наизнанку, человекобог, захотевший 
воздвигнуть сыновство на отрицании отчества, на небытии92".

9211 Ibidem, s. 443.
921 Ibidem, s. 525.
922 И.В. Кондаков, „Вертикаль"и „горизонталь“..., s. 271.
923 В. Иванов, Прометей, s. 132.

Ostatnie zdanie wyraża fundamentalną dla ludzkiej kondycji sprzeczność: pra
gnienie uzyskania godności synowskiej bez wcześniejszej afirmacji ojca. Paradoks ów 
potwierdzają te oto słowa: „Он сеет в их души глубокое чувство Христа и глубо
чайшее сомнение в существовании Бога”* 921. Najwyższa postać rozpaczania się czło
wieka z samym sobą (diady) obejmuje zatem konstatację boskości człowieka (idea 
Bogoczłowieczeństwa) oraz moment nieustannego mijania się ze swą własną isto
tą. W tym kontekście przywołajmy wypowiedź Kondakowa: „Печать извечной тра
гедии человека и человечества тянущихся но недотягивающихся до Божествен
ного”922. Czyn Prometeusza uznajemy w niniejszych rozważaniach za modelowe 
bogoburstwo. Jawi się nam ono jako najczystsza postać tragizmu polegającego na 
sprzeczności między pragnieniem Boga (jako najwyższego Dobra) a faktycznym Jego 
odrzuceniem. Jasne jest, że, porzucając Boga, Prometeusz tak naprawdę godzi w swą 
własną istotę; ponosi klęskę, ponieważ unicestwił, zniewolił najlepszą swoją część. 
W przebłysku świadomości, pełen bólu, bohater tak zwraca się do Pandory:

Пандора милая! О чем ты плачешь?
Душа души моей, сбрось эти цепи!
Приди ко мне! Я немощен их снять.
Ведь я сильней себя, и так сковал их,
Что раздробился молот мой о звенья923.

3.8.2. Bliskość jest oddaleniem

Tragiczny, według Iwanowa, jest w pierwszym rzędzie działający w świecie człowiek. 
Przypomnijmy, że Iwanow nie poprzestaje na rozpoznaniu w człowieku dwu pier
wiastków: boskiego i demonicznego. Istota myśli rosyjskiego poety tkwi we wpro
wadzeniu pomiędzy dwa pierwiastki dialektycznej relacji. Dialektyka to zdwojenie 
w jedności. Jednym głosem z Iwanowem mówi teologia dramatu:

Tragiczny jest tylko ten upadek, który wynika z jedności przeciwieństw, ze 
zmiany jednego w jego przeciwieństwo, z rozdwojenia się. (...) Tragicznej 
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sprzeczności nie wolno bowiem eliminować w jakiejś nadrzędnej - czy to im- 
manentnej, czy transcendentnej - sferze92"1.

Właśnie wspólnota dwu przeciwieństw jest w omawianej koncepcji przeraża
jąca. Wrogość dwu pierwiastków należących do różnych porządków nie implikuje 
zjawiska tragizmu.

Поэтому чисто внешнее столкновение противоборствующих могуществ, не 
мыслимых нами в изначальном единстве, чуждых одно другому или при
надлежащих к разным порядкам явлений (как, например, сила природы 
и сила человеческого духа), не может служить предметом искусства, нами 
описываемого924 925.

924 P. Szondi, Versuch über das Tragische, Frankfurt 1961, s. 60, za: H.U. von Balthasar, Te- 
odramatyka. Prolegomena, s. 409.

925 В. Иванов, О существе трагедии, s. 193.
926 Ф. Степун, ор. cit., s. 112.
927 В. Иванов, Anima, s. 283.
928 H.U. von Balthasar, Chrześcijanin i lęk, tłum. A. i A. Klubowie, Kraków 1997, s. 84, 

Problemy Teologiczne, 1.

Dlatego nie mówimy о czynie zrodzonym z duchowego życia, naprzeciw któ
rego stoi bezduszny świat przyrody czy społeczeństwa, lecz o sprzecznych wektorach 
w łonie jednego, bogatego i autentycznego życia duchowego. Oznacza to, że w szla
chetnym czynie zła wola jest dialektycznie powiązana z dobrą wolą, a to, co boskie, 
jest zarażone szatańską intencją („неугасимость неправды в действии”). W kontek
ście tym zrozumiałe stają się słowa Stiepuna o tragizmie nie tylko niepodważalnie 
nagannych ludzkich postępków, ale - paradoksalnie - także wzniosłych, przepełnio
nych pragnieniem dobra, wzlotów ludzkiego ducha: „Учение высокой трагедии, - 
учение о том, что человек должен быть разрушен не только как сосуд зла, но и как 
сосуд добра”926.

Warto w tym miejscu postawić pytanie o „antropologiczne miejsce”, w którym 
powstaje zamysł czynu zbawczego i, tym samym, tragizm. W świetle pism Iwanowa 
odpowiedź jest jednoznaczna: w miejscu, gdzie człowiek znajduje w sobie samym 
boskość, czy lepiej (eksponując dialogiczny charakter wydarzenia) - tam, gdzie czło
wiek spotyka swego Boga jako odnajdywane w sobie samym absolutne „Ty”. Tra
gizm polega na sprofanowaniu przez człowieka najświętszego w sobie samym miejsca 
(„святейшее в человеке”927), w którym religijny dramat — dzięki spotkaniu Innego 
- się zaczął. Tragizm zatem jest największą, bo duchową klęską człowieka. Doskonale 
rzecz wyraża von Balthasar, pisząc o pustce, „która rozwiera się tam, gdzie bliskość 
Boga i jego konkretność stała się miejscem oddalenia i wyobcowania od Boga”928.
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3.8.3. Tragiczny talent do cierpienia

Dostrzeganie tragicznego rozziewu w najwyższych aktach duchowego życia czło
wieka („видеть до глубины свои внутренние противоречия”92’) - skrajnie odległe 
wobec kultywowania monologicznej, usuwającej potężne antynomie o człowieku 
(„глубочайшее чувство и безумный пафос космического и человеческого анти- 
номизма”929 930) prawdy — stanowi podstawę sztuki tragicznej oraz tragicznego świato
poglądu. Z dbałością o dojrzewanie w ludzkich umysłach tragicznego oglądu świata 
wiąże Iwanow nadejście w teatrze prawdziwego Misterium.

929 Wyrażenie to znajdujemy u Iwanowa w takiej oto formie: „Он не видел до глубины своих 
внутренних противоречий”. Рог. В. Иванов, Две стихии в современном символизме, s. 546.

9,11 Idem, Эстетическая норма театра, s. 213.
931 В. Иванов, Новые маски, s. 77.
932 „Jakże inaczej [bez sztuki tragicznej - przyp. M.L.] mógłby znieść istnienie ów lud tak wraż

liwy, tak pełen niepohamowanych pragnień, tak wyjątkowo zdolny do cierpienia?”, F. Nietzsche, 
Narodziny tragedii.s. 45.

913 Sformułowania tego używa Nietzsche. Por. ibidem, s. 46.
934 Przytoczone stwierdzenie w pełnej formie brzmi tak: „Народ эллинов поистине досто

ин считаться образом человечества и как бы народом всечеловеков. Как их Промефей, они уме
ли страдать”. В. Иванов, Эллинская религия страдающего бога, [on-line:] http://www.rvb.ru/iva 
nov/l_critical/2_eshill/01text/02add/08.htm - 7 VII 2012, s. 310.

Элементы священного Действа, Жертвы и Личины после долгих веков 
скрытого присутсвия в драме снова выявляемые в ней силою созревшего 
вумах трагического миропостижения [podkreśl. M.L.],мало-по-малу 
преображают ее в Мистерию931.

Doskonałą wykładnią tragicznego światopoglądu, bez którego misterium nigdy 
by do teatru nie powróciło, jest grecka tragedia. Sądzimy, że przyczyną Iwanowow- 
skiej fascynacji tragedią grecką była głęboka intuicja tragiczności ludzkiej egzystencji.

W najpełniejszym zatem przejawie tragicznego światopoglądu - w greckiej tra
gedii - zaklęta została (w sposób niedostrzegalny dla ziemskiej wrażliwości) przera
żająca i święta zarazem prawda o człowieku. „Trzeba umieć cierpieć”932 — twierdzi 
Nietzsche. Ta zdumiewająca prawda o „talencie do cierpienia”933 nieobca jest Iwano
wowi („Эллины умели страдать”934), który, choć w planie genetycznym zawdzięcza 
ją Nietzschemu, to jej głęboki sens znalazł — bez monoteistycznego jednak kontekstu 
- u greckich tragików. W posiadaniu tej prawdy o człowieku byli, wedle Iwanowa, 
Sofokles oraz Ajschylos, w odróżnieniu od Eurypidesa. Przyjrzyjmy się rozważaniom 
znawcy kultury greckiej, Wernera Jaegera, o istocie tragedii, które, zdradzając tę samą 
co u Iwanowa antropologiczną wrażliwość, doskonale uwydatniają kierunek myśli 
rosyjskiego filozofa. Fundamentalna więź człowieczeństwa i cierpienia jest wspólnym 
wątkiem tekstów obu autorów na temat tragedii. Łączy ich jednoczesne dostrzeżenie 
nieusuwalnej tragiczności ludzkiego losu oraz przedziwne twierdzenie o ukazywaniu
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się nieskończonej godności ludzkiej właśnie w obliczu najtragiczniejszych zdarzeń 
ludzkiego życia i najgłębszego cierpienia.

Jaeger, omawiając Antygonę Sofoklesa i, jego zdaniem, chybioną jej Heglowską 
interpretację, zwraca uwagę na eksponowane również przez Iwanowa zagadnienie, 
które nazwaliśmy „warunkiem możliwości” tragizmu — ponadprzeciętność doświad
czających tragizmu jednostek: „Na najszlachetniejszych bohaterach uwidacznia się 
cała nieuchronność losu, ku któremu bogowie prowadzą człowieka”935. Rozumienie 
tragedii jako najwyższej postaci ludzkiej samoświadomości, przywodzącej człowie
ka do wiedzy racjonalnie nieosiągalnej, a jednak niewątpliwej, znajdujemy zarówno 
u Iwanowa, jak i u Jaegera. Pisze ten ostatni:

W. Jaeger, Paideia: formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, War
szawa 2001, s. 370.

936 Ibidem.
937 Ibidem.
93" Por. E Nietzsche, Narodziny tragedii..., s. 97.

UJ

Dla tego poety [Sofoklesa — przyp. M.L.] jest tragedia narzędziem wyższego 
rodzaju poznania, (...), jest to tragiczne poznanie samego siebie przez człowie
ka, który delfickie gnothi sauton zgłębia aż do zrozumienia bezmiernej nicości 
ludzkich wysiłków i ludzkiego szczęścia936.

Co ważne, powyższe słowa nie są przypieczętowaniem beznadziejnej, ciemnej 
wizji człowieczeństwa. Wszak

dopiero w cierpieniu, a nawet w całkowitym zniszczeniu jego ziemskiego 
szczęścia, czy też jego społecznej i fizycznej szczęśliwości, wznosi się Sofokleso- 
wy „człowiek tragiczny” na wyżyny prawdziwego człowieczeństwa937.

Tym cierpieniem, podkreślmy, człowiek nie buduje swej pośmiertnej heroicznej 
tożsamości (oznaczałoby to zwycięstwo antropologicznego monologizmu, widzącego 
w cierpieniu środek dla zbudowania wyższej jedności). O takim wypaczeniu, kiedy 
tragedia przeradza się w dramatyzowany epos, pisał Nietzsche938 *. Rdzeniem świa
domości tragicznej jest nieusuwalne rozdarcie, na fundamencie którego buduje się 
dopiero człowieczeństwo i jego niewysłowiona, niepojęta godność. Świadectwem ta
kiego ujmowania tragedii i zawartej w niej antropologii jest, wedle Jaegera, fakt, że 
Sofokles nie rozwinął - mimo takiej możliwości - losów Edypa, lecz pozostawił je 
w najbardziej ciemnym, niewyjaśnionym, tragicznym punkcie:

W momencie, kiedy tragizm tej postaci dosięga szczytu, poeta zdecydowanie 
urywa nić akcji. (...) Tym bardziej znamienny staje się fakt, że Sofokles krótko 
przed śmiercią wrócił do tematu Edypa. Oczywiście zawiódłby się ten, kto by 
oczekiwał, że ten drugi Edyp doprowadzi do końca problem pierwszego. (...) 
Poeta nie uwalnia od winy ani nie potępia - ani losu, ani Edypa. A jednak
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wydaje się, że patrzy teraz na problem cierpienia z jakiegoś wyższego punktu 
widzenia (...). W tym surowym obrazie nie ma miejsca na sentymentalne 
wzruszenia. Ale cierpienie czyni Edypa czcigodnym. Chór odczuwa jego żało
bę, ale jeszcze bardziej jego wielkość9’9.

Istotne, że w obrazie Edypa nie ma miejsca dla sentymentu; nie na wzbudza
jącym tkliwość portrecie polega trafność Sofoklesowej antropologii, lecz na dostrze
żeniu wprost proporcjonalnej zależności między najwyższą duchową szlachetnością, 
nieuniknionością cierpienia i godnością człowieczeństwa.

3.8.4. Krzyż - misterium na dnie tragedii

Pokazaliśmy, że tragizm jest integralnym elementem Iwanowowskiej antropologii. 
W tym miejscu trzeba powiedzieć więcej: tragedia u Iwanowa - zarówno w wymiarze 
estetycznym, jak i antropologicznym - warunkuje misterium.

W studium o Dostojewskim Iwanow expressis verbis łączy „niezawinioną winę” 
człowieka (tragizm egzystencji) ze świętością i Bogoczłowieczą godnością człowieka:

Трагическое начало определяющее отношение между Богом и человече
ством, распространяется за сферу человечества на всю человеку подчинен
ную тварь (...). Человек несет перед Землей древнюю вину и увеличивает ее 
своей греховностью; но святостью своей он причастен и к ее искуплению, 
обетованному ей в конце времен через преображение ее во Христе* 941’.

W. Jaeger, op. cit., s. 372-373.
В. Иванов, Достоевский. Трагедия — миф — мистика, s. 514.
И.В. Кон даков, „Вертикаль'и „горизонталь"..., s. 266.
Ibidem, s. 271.

Kondakow dostrzega istotę myśli Iwanowa w punkcie przecięcia dwu wymia
rów - wertykalnego i horyzontalnego:

Ясно что столь настойчивое скрещение вертикалей и горизонталей в худо
жественном и философско мыслительном мире Вячеслава Иванова далеко 
не случайно и несет огромную смысловую нагрузку941.

Przecięcie to układa się — wedle interpretacji Kondakowa - w figurę krzyża.

В его [Вячеслава Иванова - przyp. M.L.] статьях и стихотворениях так тра
гично неразрешимо выглядит соединение горизонталей и вертикалей по
стоянно пересекавшихся между собой, ведь их соединение невольно обра
зовывало в художественном пространстве ивановских произведений некое 
подобие Креста942.
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Dość w tym kontekście przywołać tytuł wiersza Iwanowa - Krzyż zła (Крест 
зла), którego fragment cytuje Kondakow: „Крестом представляется и искусство, 
и повседневная жизнь, и вселенская судьба: «И Грех - алтарь распятья, И зла 
Голгофа есть!»”943. Potwierdza to Olga Deschartes, wskazując na niezbywalny dla 
Iwanowa moment rozpaczy: „Крест — последнее разделение, разлучение Самого 
с Собою”944. Owa rozpacz — i tu dotykamy najintymniejszych tajemnic człowieczeń
stwa - jest zawsze dla człowieka krzyżem lub lepiej: nieustannym krzyżowaniem 
(„всемирное распятие”) swej Boskiej istoty. Głębokie intuicje Iwanowa (odnajdują
ce ścisły związek między krzyżem Chrystusa a krzyżem ludzkiego życia) potwierdza 
współczesna teologia; otwierający możliwość chrześcijańskiej rozpaczy krzyż Chry
stusa zyskuje w świetle teologicznej wykładni rysy tragedii:

943 Ibidem.
944 О. Дешарт, Введение, s. 57.
945 J.-P. Batut, Cierpiący Ojciec? Nowsze sugestie i propozycja H. U. von Balthasara w kwestii cier

pienia Boga , tłum. L. Balter, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 2004, nr 2, s. 62.
946 В. Иванов, Идея неприятия мира, s. 85.
947 H.U. von Balthasar, Teologia misterium paschalnego, Kraków 2001, s. IV.
94B Ibidem, s. V.

Na Krzyżu, doświadczając opuszczenia, Chrystus jakby utracił swą własną 
tożsamość - swoją istotną, substancjalną tożsamość z Ojcem, a tym samym 
swoją tożsamość Syna, utożsamiając się całkowicie z grzesznikami i samym 
grzechem. Na tym właśnie polega Jego cierpienie. Doświadcza swej różnicy 
z Ojcem, On, który jest jednym Bytem z Ojcem. I właśnie jako Bóg woła: 

„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”945

Znamienne, że myśl Iwanowa, zachłyśniętego ideą źródłowego rozłamu, zwraca 
się w stronę figury krzyża. Zgodnie z teologiczną wykładnią zbawcza śmierć Chrystu
sa nie znosi (zakładanego przez nią) aktu rozpaczy. Ten ostatni, wyrażony przez Iwa
nowa w biblijnych słowach „«Илои, Илои, ламасавахфани» («Боже, Боже, зачем Ты 
меня оставил?»)”946 jest przez zbawienie nie tyle znoszony, co usensowniany. Potwier
dzają to słowa szwajcarskiego teologa: „Jezus swego krzyża się nie domyśla, wiedzę tę 
pozostawiając Ojcu”947. Nietrudno zauważyć, że więź pomiędzy tragedią a misterium 
spajająca dwa nurty ludzkiego ducha — wiecznej, nieusuwalnej rozpaczy i majaczące
go w tej rozpaczy misterium pojednania i usprawiedliwienia - jest racjonalnie niemal 
niepochwytna. Dlatego sięgnijmy do ustaleń teologii; to one, mimo rozumowej nie
dostępności, stanowią podporę naszych refleksji. Próbując oddać istotę relacji mię
dzy dwiema osobami Świętej Trójcy — Ojcem i Synem — von Balthasar wypowiada 
przejmujące słowa (otwierające możliwość chrześcijańskiej tragedii): „Jedyną więzią 
łączącą [Syna — przyp. M.L.] z Ojcem jest niechciany kielich”948. Sądzimy, że Iwanow 
widzi ów wątek podobnie. Ta niewyrażalna prawda obecna u obu myślicieli przybiera 
taki kształt: cierpienie to jedyna więź człowieka z Bogiem. Misterium zatem nie jest 
konsekwencją tragedii (w porządku czasowym), lecz jej drugą stroną - „rewersem”.
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W obliczu ustalenia, że „niechciany kielich” nie jest zerwaniem więzi człowieka 
z Bogiem, lecz jej niepojętym umocnieniem, właściwy sens zyskują słowa Promete
usza. Wyzbywszy się, jak powiedzieliśmy, swej żeńskiej części - Animy, a wraz z nią 
określającej ją postawy wiary — Fiat („таинственное Да”), po to, by móc skutecznie 
działać, Prometeusz z gniewem i rozdrażnieniem odrzuca prawdę o cierpieniu:

Пусть будет так!...
И ты, мой коршун, хочешь прекословить?
Мне недосуг страдать!... Звени, топор!
Бор, застони, и заглуши их спор!949

w' В. Иванов, Прометей, s. 117.
9W G. Bunge, Acedia: duchowa depresja: nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii, tłum. 

J. Bednarek, A. Ziernicki, Kraków 2007, s. 78.
951 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 506.
992 В. Иванов, О кризисе гуманизма., s. 375.
94 Idem, Две стихии в современном символизме, s. 558.

Prometeusz, wyrzekając się przywilej u cierpienia, zbacza z drogi Bogoczło- 
wieczeństwa, ponieważ pragnie - w sposób tytaniczny - stać się bogiem (już jednak 
nie Bogoczłowiekiem, lecz człowiekobogiem). Złodziej boskiego ognia „rozpacza 
się” z samym sobą; przypadek Prometeusza to - by zacytować teoretyka „duchowej 
oschłości”, acedii - „najczystszy wyraz samozadowolenia Adama, który odwracając 
się od Boga zwrócił się ku sobie, a przy tym rozminął się ze sobą”950. Prometeusz 
nie wie, że tylko cierpienie niesie w sobie moc ocalania człowieka przed rozumia
nym jako wewnętrzne samobójstwo tytanizmem: „Лишь искупляющее и исцеляю
щее страдание может еще спасти от мистического самоубийства онтологическую 
сущность человека, его божественное призвание”951.

3.8.5. Nie ma misterium bez tragedii

W myśli Iwanowa zasada tragiczna — jakkolwiek nieredukowalna do wykładani mo- 
nologicznej — nie jest usamodzielniona. Innymi słowy, tragedia nie jest ostatnim 
słowem filozofa w dziedzinie poznania człowieka, inaczej niż, jak sądzimy, w dzie
dzinie teatru (misteryjna funkcja teatru zasadza się bowiem, jak powiedzieliśmy, na 
estetycznej formie tragedii). Nie idzie o to, by - jak postuluje Nietzsche - budo
wać poczucie mocy, przyjmując postawę nieustraszoności wobec umierania. „Умри 
и стань”952 — mówi Iwanow. Bez doświadczenia śmierci, a zatem bez doświadczenia 
tragedii, nie jest dane człowiekowi doświadczenie misterium pojednania. Pożądana 
przez Iwanowa wszechludzka - a więc jednocząca wszystkich ze wszystkimi - świa
domość rodzi się w bolesnym doświadczeniu rozdarcia. „Осознание сверхличной 
и сверхчувственной связи сущего, забрезжившей в минуты последнего отчаяния 
разорванных сознаний”953. Nie zatem wieczne, zastygłe w swej niezmienności życie, 
lecz nieustanna dynamika: życie podszyte umieraniem, umieranie zaś zawsze w ho
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ryzoncie powstawania z martwych: „Мистерия (...) — увенчание и торжество чрез 
прохождение вратами смерти; мистерия — победа над смертью, положительное 
утверждение личности, ее действия”954. То niepojęte przejście od zasady tragicz
nej (rozłamu, rozczłonkowania, a zatem śmierci) ku misterium scalenia i pojednania 
wszystkiego ze wszystkim postuluje Iwanow jako podstawowy dla człowieka i kultury 
dynamizm.

954 Idem, Заветы символизма, s. 602-603.
955 Id em, О кризисе гуманизма, s. 375.
”6 В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 488.

Принцип очищений, посвящений в таинства, (...) ставит на место устой
чивого самоутверждения человеческой особи „homo sum” динамическую 
проблему духовного возрастания; мистерии, эта подготовительная школа 
смерти, как бы обращаются к личности с призывом (...) умри и стань!95’

3-8.6. Wobec Tajemnicy

W toku dotychczasowych analiz staraliśmy się pokazać, że wątku tragicznego w filo
zofii Iwanowa nie sposób zaliczyć do kategorii wątków drugorzędnych, dających się 
- na najgłębszym poziomie — sprowadzić do poziomu monologicznego. Trzeba jed
nak wyraźnie zaznaczyć, że rzetelna analiza nie pozwala także na odwrotną operację: 
nie sposób zakwestionować obecności wymiaru homofonicznego. Na ostatecznym 
poziomie Iwananowowskiej myśli odnotowujemy obecność dwu sprzecznych, lecz 
wzajemnie się zakładających wektorów, uwydatnionych w prawdzie o człowieku od
krytej przez Dostojewskiego, która towarzyszyła naszym analizom od początku: „До
стоевский подслушал у судьбы самое сокровенное о том, что человек един и что 
человек свободен, что жизнь в основе своей трагична, потому что человек не то, 
что он есть”956. W obliczu przytoczonych słów widać, iż splot głównych dla naszych 
rozważań wątków — tragicznego rozłamu i misterium scalenia — stanowi rdzeń kon
cepcji Iwanowa. Zbudowany przez poetę model antropologiczny to dwuwymiarowa 
konstrukcja: pierwszy z wymiarów obejmuje poziom chrześcijańskiej istoty człowie
ka, drugi natomiast — poziom zadającej kłam owej istocie, ludzkiej — obciążonej 

„niezawinioną winą” — kondycji. Zarysowawszy na początku rozważań monologiczne 
tło tragizmu, wskazaliśmy na współzależność obu wymiarów: Iwanowowski tragizm 
wszak zagubiłby swą istotę, gdyby go odrzeć z — fundującej go - perspektywy chrze
ścijańskiej.

Chrześcijańska antropologia nie musi pomijać tragicznego wymiaru ludzkiego 
losu. W ujęciu Iwanowa perspektywa tragiczna zakłada chrześcijańską wizję czło
wieka i świata: człowiek ponosi porażkę dlatego, że dąży do pełni sensu, pełni bycia 
oraz, co staraliśmy się pokazać, dlatego, że pełnia ta w przedziwny, ponadracjonal- 
ny sposób ukazuje się w największym i nieuniknionym zarazem ludzkim upadku. 
Nie ulega zatem wątpliwości, że Iwanow miał świadomość nieusuwalnej tragiczno
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ści ludzkiego losu („Его [Вячеслава Иванова - przyp. M.L.] чувство человеческой 
судьбы глубоко трагично”957) i, со ważne, nie próbował - z pomocą homofonicznej 
całości — roli tej tragiczności umniejszyć. Tragedia wszak przynosi ukojenie nie dzięki 
ukrywaniu przerażającej prawdy o człowieku, lecz poprzez bezlitosne wystawienie 
człowieka na przeżycie jego największej — udramatyzowanej - klęski. Balthasar piszę:

9S? О. Дешарт, Введение, s. 168.
H.U. von Balthasar, Teodramatyka. Prolegomena, s. 407.

m В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 493.
9W’ S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, s. 27.

Musi on [obserwator - przyp. M.L.] współdoświadczyć całej ostrości konfliktu 
w swojej ziemskiej sytuacji bez wyjścia, by od wewnątrz, w klęsce, która jako 
człowieka dotyka go bezpośrednio — tua res agitur - odważyć się na spojrzenie 
wiary i nadziei w kierunku czegoś, co ratuje958 * *.

Iwanow każę nam - poszukującym misterium ocalenia - „wypić cierpienie do 
dna”: „Мы должны выпить горькую чашу до дна, прежде чем достигнуть отрады 
и света в трагическом очищении”9’9. Mistrz filozofii tragedii, Kierkegaard, potwier
dza ów paradoks, dostrzegając w doświadczeniu rozpaczy intymną bliskość Boga:

Tylko życie takiego człowieka można uznać za zmarnowane, który (...) nie 
zauważył, nie zgłębił i nie zrozumiał tego, że w to wmieszany jest Bóg i że 
on, on sam, jego jaźń stoi wobec Boga, którego nieskończonej wygranej 
niepodobna osiągnąć inaczej niż przez rozpacz [podkreśl. M.L.]96".

Potwierdzenie powyższych rozstrzygnięć znajdujemy w wierszu Droga do 
Emaus {Путь в Эммаус). Poeta poruszająco ukazuje uczniów, przeżywających tra
gedię śmierci tego, któremu całymi sobą zawierzyli (i które to wydarzenie śmierci 
przywiodło ich do - pojętej filozoficznie, nie psychologicznie - rozpaczy), jako tych, 
którzy również nie zauważyli obecności Chrystusa.

День третий рдяные ветрила
К закатным пристаням понес...
В душе - Голгофа и могила,
И спор, и смута, и вопрос...

И, беспощадная, коварно
Везде стоит на страже Ночь, -
А Солнце тонет лучезарно,
Ее не в силах превозмочь...

И неизбежное зияет,
И сердце душит узкий гроб...
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И где-то белое сияет,
Над мраком зол, над морем злоб!

И женщин белых восклицанья
В бреду благовестят - про что?...
Но с помаваньем отрицанья, 
Качая мглой, встает Ничто...

И Кто-то, странный, по дороге
К нам пристает и говорит
О жертвенном, о мертвом Боге...
И сердце - дышит и горит.. ,%|

Przytoczony wyżej poetycki obraz zdominowany jest przez mroczne barwy 
smutku, rozczarowania i rozpaczy - Golgoty, Nocy, grobu i mogiły: „В душе - Голго
фа и могила”, „Везде стоит на страже Ночь”, „сердце душит узкий гроб”; jasnych 
momentów odnaleźć można zaledwie kilka: „где-то белое сияет”, „женщин белых 
восклицанья”. Proporcja ta jest dla naszej tematyki - zogniskowanej wokół relacji 
tragedii i misterium — wielce znamienna: pierwiastek tragiczny totalizuje obraz świa
ta, zasłaniając i niemalże unieważniając to, co skryte na dnie tragedii. Czuwającemu 
sercu wystarczają jednak mgliste, osłabiane raz po raz wątpieniem („с помаваньем 
отрицанья, качая мглой”) znaki; wzbudzają one w ludzkiej duszy głębokie porusze
nie: „сердце — дышит и горит”. Warto zwrócić uwagę na znaczący (i spójny zarazem 
z powyższymi ustaleniami o braku pozytywnej treści niesionej przez tragedię) mo
ment: napotkany na drodze nieznajomy, wzbudzający - wbrew niezbitym faktom 
(śmierć Jezusa) - niepohamowane drżenie serca, nazywany jest Niczym („Ничто”). 
Nic, które wywołuje tak ogromne duchowe poruszenie, wiedzie nas ku - prezen
towanej w oparciu o pisma Marcela — kategorii Tajemnicy. Tajemnicy ogarnąć nie 
sposób; to ona ogarnia wszystko, dlatego ludzkim oczom jawi się jako Nic. Innymi 
słowy, Tajemnica to sens wymykający się wszelkim ziemskim sensom. Jasne staje się, 
że jest ona - by podtrzymać nieuniknioną paradoksalność języka - daleko bardziej 
Niczym niż wewnątrzświatowym „czymś”.

Przypomnijmy, że Tajemnica to nie tyle epistemologiczna, ile ontologiczna nie- 
przeniknioność. Podsuwa ona człowiekowi, wedle Iwanowa, ciemne (nie przygodnie 
zaciemnione, lecz samo w sobie będące nieprzebraną ciemnością) zwierciadło. Poeta 
- co wyżej sygnalizowaliśmy - wyraża rzecz enigmatycznie: „глядит в нас, отражая 
нас в своем темном зеркале, мировая Тайна”961 962. Со więcej, Tajemnica — jak czy
tamy u poety - jest sobowtórem ludzkiego wnętrza: „личина Вечности, - не наш 
ли собственный внутренний двойник эта духовная, безликая личина?”963. Mię

961 В. Иванов, Путь в Эммаус, II, s. 264.
962 Рог. idem, Новые маски, s. 78.
963 Ibidem.
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dzy człowiekiem a Tajemnicą odnajduje Iwanow głębokie powinowactwo wyrażone 
w obrazie bliźniaczego podobieństwa. Zażyłość ta ufundowana jest we wspólnocie 
- nieomijającego również Boskiej rzeczywistości - cierpienia964. W kontekście try- 
nitarnym — jednoczesnej tożsamości i różnicy Ojca i Syna - o Boskim cierpieniu 
wymownie piszę Jean-Pierre Batut:

,ы О konieczności przyjęcia przez teologię faktu cierpienia Boga por.: J.-E Batut, op. cit., s. 57.
965 Ibidem, s. 63.
‘хл O dwuznaczności krzyża piszę Batut: „Ta dwuznaczność czyni z Krzyża miejsce opuszczenia 

Boga w śmierci i równocześnie narodzin w Nim ojcowskiej tożsamości”. J.-P. Batut, op. cit., s. 59.
В. И ванов, Заветы символизма, s. 602.

Wewnątrz-boska różnica daje się (...) poznać jako fundament różnicy powo
dującej cierpienie Boga i stworzenia. Różnica ta przybiera postać opuszczenia 
Boga-Człowieka przez Boga. (...) Wewnątrz-boskie: tożsamość i różnica (...) 
są (...) prawzorem i archetypem cierpienia oraz jego przezwyciężenia w tajem
nicy paschalnej965.

Doświadczenie cierpienia — pojęte jako zakładające tragedię misterium du
cha — odsyła w ramach omawianej koncepcji do ontologicznie rozumianej Tajem
nicy oraz stanowi antropologiczne datum., które miało, w zamyśle Iwanowa, stać 
się fundamentem dla kulturowej (teatralnej) formy misterium. Napotykana na dnie 
chrześcijańskiej rozpaczy ocalająca moc cierpienia miała stać się fundamentalnym 
doświadczeniem Iwanowowskiego teatru. Prawdę o dynamice duchowego życia zbu
dowanej na intymnej zażyłości i jednocześnie radykalnej niesprowadzalności trage
dii i misterium pragnął Iwanow przeszczepić na grunt kultury. W tak zarysowanej 
perspektywie maleje dystans pomiędzy niesprowadzalnymi do siebie (w polu abs
trakcyjnych rozróżnień) momentami — tragicznym i misteryjnym. Tragiczny wymiar 
bycia człowiekiem i wyzierający z niego rys misteryjny spotykają się w doświadczeniu 
ogólnoludzkiego cierpienia, ściśle się w nim przenikając. Nie dziwi zatem fakt, iż 
bazująca na psychologicznym oddziaływaniu na widza Arystotelesowska teoria tra
gedii nie czyniła zadość wrażliwości ukształtowanego przez prawosławie rosyjskiego 
myśliciela. Podtrzymując tezę postawioną na początku rozważań, powtórzmy, że bez 
uwzględnienia chrześcijańskiego gruntu teatralny projekt Iwanowa traci właściwy 
sens i głębię. Wszak tylko chrześcijanin może pojąć rdzeń owego projektu — napoty
kaną na dnie rozpaczy podnoszącą moc Chrystusowego krzyża966. W takim świetle 
właściwą wymowę zyskuje konstatacja Iwanowa o tym, iż misterium jest przejściem 
przez śmierć ku nowemu życiu: „Мистерия (...) увенчание и торжество чрез про
хождение вратами смерти; мистерия - победа над смертью”967.



VI. Praktyka i myśl teatralna wobec 
postulatów Iwanowa: Meyerhold, Biely, 

Tairow, Jewreinow

g* dotychczasowe rozważania pokazały, że Wiaczesław Iwanow zaprojektował te
atr powracający do swych religijnych, misteryjnych korzeni, przemieniający zbioro
wisko widzów w realną, metafizyczną wspólnotę, wyrywający człowieka z więzienia 
indywiduacji i niosący go na poziom duchowy, przywracający pierwszorzędną rolę 
chóru jako widzialnego znaku soborowej istoty człowieczeństwa (soborowość w my
śli Iwanowa jest wymiarem pierwotnym wobec poziomu indywidualnego, jest prze
słanką tożsamości indywidualnej), na którym znikają indywidualne różnice, a istnie
je tylko jeden człowiek — Bogoczłowiek (Iwanowowski monantropizm).

Powiedzieliśmy, że Iwanow nie był teatralnym praktykiem; rozczarowywała go 
ówczesna — realistyczna, mieszczańsko-obyczajowa — scena. Za to chłodne odniesie
nie do teatralnej praktyki i całkowite skupienie na idei teatru ówczesne środowisko 
teatralne odpłaciło mu niebywale intensywnym (choć rzadko czołobitnym) podję
ciem jego myśli. W niniejszym rozdziale chcemy zestawić generalne rozstrzygnięcia 
największych osobowości artystycznych i filozoficznych tego czasu, kształtujących 
swój sposób myślenia o teatrze w odniesieniu do koncepcji Iwanowa. Bieły i Mey- 
erhold, Tairow, Jewreinow, Stiepun - oto twórcy, których teatrologiczny profil wy
kuwał się w obliczu postulatów Iwanowa. Nie ma zatem wątpliwości, że teatralnej 
wizji autora Prometeusza rosyjska kultura teatralna tamtego czasu zawdzięcza swe 
bogactwo.

Przypomnijmy, że wedle rosyjskiego poety sceniczna akcja powinna opowiadać 
zawsze tę samą mityczną (a więc nie historyczną, a antropologiczną) treść - opowieść 
o Dionizosie - bogu cierpiącym, rozszarpanym przez tytanów, a następnie powra
cającym do życia. Tę misteryjną prawdę, że nie ma życia bez przechodzenia przez 
śmierć, miał realizować teatr, wykorzystując niezawodną, sprawdzoną przez starożyt
nych, metodę — tragedię. Przeżycie tragedii równało się ujrzeniu przez widza w losach 
bohatera swej własnej prawdy - prawdy człowieczeństwa jako takiego. W tym sensie 
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Iwanowowski teatr miał dramatyzować kondycję ludzką, miał być projekcją ducho
wych konfliktów człowieka. To właśnie tragedia miała stanowić wehikuł wznoszący 
człowieka na poziom ponadindywidualny. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ro
syjski twórca był daleko bardziej pochłonięty ideą teatru niż kwestiami dotyczącymi 
teatralnej praktyki, pozostawiając tym samym szerokie pole dla - nierzadko skrajnie 
przeciwstawnych, a jednak odwołujących się do jednej koncepcji — pomysłów.

Poszukiwanie scenicznego wyrazu dla treści metafizyczno-religijnych oscylowa
ło między dwiema paradygmatycznymi możliwościami: teatrem naturalistycznym 
i teatrem umownym. Ów pierwszy, oparty na przeżyciu, na „wżyciu się” w odgry
waną rolę, dążył do zatarcia granicy między teatrem a rzeczywistością; pragnął, by 
widz zatracił świadomość przebywania w przestrzeni sztuki, by wydawało mu się, że 
wszystko rozgrywa się naprawdę. Nadrzędną zatem zasadą w tak rozumianym teatrze 
był iluzjonizm - naśladowanie pozateatralnej rzeczywistości. Tak podsumował dą
żenia teatru naturalistycznego twórca Teatru Kameralnego, Tairow, któremu dobrze 
znana była myśl Iwanowa:

Podstawowe wymaganie, jakie naturalistyczny teatr stawia aktorowi, polega na 
tym, aby jego przeżycia były prawdziwe, szczere i naturalne, a w tym celu musi 
on przede wszystkim zapomnieć, że jest aktorem. (...) Winien dążyć do tego, 
aby widz ani na chwilę nie wątpił, że ma przed sobą nie aktora, a prawdziwe
go, rzeczywistego, (...) człowieka (...). Widz powinien sądzić, że ma przed 
sobą prawdziwe życie i dlatego duchowe wibracje aktora na scenie powinny 
brzmieć unisono z życiem968.

A. Taj row, Notatki reżysera; Proklamacje artysty, tłum. J. Ludawska, Warszawa 1978, s. 37.
469 K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą. Dziennik ucznia, cl. I, tłum. J. Czech, Kraków 

2010, s. 53.
’7" Por. ibidem, s. 79.
971 K.C. Станиславский, Работа актера над собой, Москва 1951, s. 61-68. О zasadzie 

„magicznego gdyby” zob. także: К. Osińska, Leksykon teatru rosyjskiegoXXwieku. Warszawa 1997, s. 76.
1,72 L. Liburska, Mroczny świat Suchowo-Kobylina, s. 144.

Jak pisał Konstantin Stanisławski, znamienity reprezentant teatru realistyczno- 
-psychologicznego, należy „logicznie, konsekwentnie i po ludzku myśleć, pragnąć, 
dążyć i działać na scenie w całkowitej analogii do życia i sytuacji odgrywanej postaci. 
Kiedy aktor to osiągnie, zbliża się do postaci i zaczyna odczuwać tak jak ona”969. 
Na gruncie głębokiego przeżywania „życia ludzkiego ducha” rodzi się, wedle twór
cy MCHAT-u, właściwa forma artystyczna970. Pierwszorzędne miejsce w systemie 
Stanisławskiego, a więc w systemie kształcenia aktora, zajmuje tak zwane „magiczne 
gdyby”: „Co bym zrobił gdybym znalazł się na miejscu bohatera?”971.

Generalną zasadę estetyki realistycznej tak ujmuje Lidia Liburska: „Zycie, sta
jąc się sztuką, jakby podnosiło własną rangę, wzrastał walor prawdziwości”972. Jeśli 
jednak zważyć, iż teatr symbolistyczny ma ambicje brzmieć - jak to określał Tairow 
- unisono ze sferą Transcendencji, to zasada „magicznego gdyby” wydaje się zawodna.
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W obliczu powyższego - nieadekwatności metody realistycznej względem dra
matu symbolistycznego — zrozumiały staje się fakt, że leitmotivem recenzji teatral
nych pomiędzy 1898 a 1905 rokiem była niechęć do teatru bazującego na metodzie 
naturalistycznej973. Meyerhold był zdania, że wypracowywanie techniki teatralnej 
w oparciu o wymóg dotarcia do ludzkiego „wnętrza” zawsze rodzi teatr „chaotyczny, 
bliski koszmarowi scen prowincjonalnych, pozbawiony jakiegokolwiek smaku”97'*. 
Bieły tak zdawał sprawę z inscenizacji dramatu symbolistycznego metodą natura- 
listyczną: „Сложный аккордъ голубыхъ золотыхъ зеленыхъ рубинныхъ тонов не- 
внятныхъ звуковъ молитвенныхъ восклицанй”975. Liryczne westchnienia, modli
tewne okrzyki, słowem, obraz bazujący jedynie na egzaltacji - wszystko to budziło 
sprzeciw Biełego i Meyerholda, rzeczników teatru umownego. Lakonicznym okre
śleniem tego teatru jawią się następujące słowa: „Przejście od «zbędnej prawdy» sceny 
współczesnej do świadomej umowności”976.

973 Por. W. Meyerhold, Przed rewolucją..., s. 37.
474 Ibidem.
975 А. Белый, Арабески, Москва 1911, s. 306.
976 W. Meyerhold, Przed rewolucją..., s. 40.
977 L. Liburska, Mroczny świat Suchowo-Kobylina, s. 140.
97я W. Meyerhold, Przed rewolucją..., s. 22.
979 Por. А. Белый, Арабески, s. 307.

W teatrze umownym miejsce zasady mimesis zajmuje zasada teatralizacji.

Teatralizacja przeczy zasadzie życiowego prawdopodobieństwa. Rozbicie akcji, 
konstrukcja postaci zbliżona do komedii dell arte poprzez maskę, istnienie 
w masce oraz efektowny kostium, miało na celu osiągnięcie bezpośredniego 
kontaktu aktora z widzem. Nowa funkcja słowa i jego rola w dialogu pomię
dzy aktorem i widzem polega na podważaniu prawdy życiowej977.

Teatr umowny zamiast wiernego odzwierciedlania rzeczywistości proponuje 
metodę stylizacji. Nie o upodabnianie (stylizowanie) teatru do życia idzie. Mey
erhold dostrzega istotną różnicę między „odtwarzaniem na scenie stylu i stylizacją sy
tuacji scenicznych”978. Ta ostatnia polega na wyzbyciu się indywidualności. W związ
ku z tym Bieły twierdzi, że teatr umowny określa negatywnie aktorski geniusz - jako 
umiejętność zacierania, rozmywania swej indywidualności979. W miejsce indywidu
alizmu teatr umowny stawia powtarzalny gest i rytm jako wyraz osobowości, general
ny rysunek postaci zamiast precyzyjnego naśladownictwa — jednym słowem szablon 
zamiast żywego bohatera.

Teatr umowny to teatr statyczny (rezygnujący z osnutej na perypetiach bohate
rów akcji); statyczność jest wedle Meyerholda scenicznym odpowiednikiem rzeczy
wistości metafizycznej:

Potrzebny jest teatr statyczny. (...) Oto wzory dramaturgii teatru statycznego. 
Jest w nich Los i Człowiek w przestrzeni jako oś tragedii. Jeżeli nie ma zmian 
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wynikających z rozwoju fabuły, jeżeli cała tragedia oparta jest na wzajemnych 
stosunkach Losu i Człowieka, to konieczny jest teatr statyczny również w zna
czeniu statycznej techniki, tej, dla której ruch jest muzyką plastyczną, ze
wnętrznym rysunkiem przeżycia wewnętrznego (ruch jako ilustracja). Dlatego 
właśnie technika teatru statycznego operuje gestem powściągliwym, oszczęd
nymi ruchami, które są jej bliższe od gestu w potocznym rozumieniu. Zasada 
rej techniki polega na niechęci wobec zbędnych ruchów, które mogłyby od
wracać uwagę widza od złożonego układu przeżyć wewnętrznych wypowia
danych poprzez pauzę, szept, drgnienie głosu, łzę błyszczącą w oku aktora91"’.

Metoda teatru umownego jest zatem diametralnie odmienna od naturalistycz
nej. Umowność polegająca na usamodzielnieniu warstwy formalnej, na uniezależnie
niu jej od wewnętrznych przeżyć bohatera, ma - paradoksalnie - najtrafniej o owym 
przeżyciu wewnętrznym opowiadać. Aleksandr Tairow celnie konstruuje opozycje 
charakteryzujące omawiane postaci teatru:

Wszystko tak, jak w życiu - mówił teatr naturalistyczny. Wszystko nie tak, jak 
w życiu - oznajmił teatr umowny. Widz powinien zapomnieć, że ma przed 
sobą scenę. Ani na chwilę widz nie powinien zapominać, że znajduje się w te
atrze. Aktor powinien czuć się zupełnie jak w życiu. Aktor w każdej chwili 
powinien pamiętać, że porusza się po scenie, a nie w prawdziwym życiu. Ak
tor powinien wszystko szczerze przeżywać. Aktor nie powinien mieć żadnych 
szczerych przeżyć91".

Meyerhold dostrzegł w metodzie teatru umownego najodpowiedniejszy środek 
dla urzeczywistnienia misterium:

Chcę zatrzymać się nad propozycjami Iwanowa, żeby, próbując wniknąć 
w jego wizje, móc bardziej precyzyjnie, bardziej konkretnie przedstawić zalety 
techniki umownej i udowodnić, że tylko technika umowna pozwoli przyswoić 
sobie (...) typ repertuaru proponowany przez Wiaczesława Iwanowa982.

™" W. Meyerhold, Przed rewolucją..., s. 39.
A. Ta i r o w, Notatki reżysera..., s. 41.

‘,B2 W. Meyerhold, Przed rewolucją..., s. 56. Meyerhold tak uzasadniał tę adekwatność: 
„U stóp ołtarza Dionizosa występował żywy, wykonujący plastyczne ruchy człowiek. Ceremonii towarzy
szyły wybuchy namiętności; płonący na ołtarzu ogień doprowadzaj do ekstazy. Ale istniał przecież ściśle 
określony rytuał związany ze składaniem ofiary bogu wina; rytuał wyznaczał tempo i rytm, określał 
precyzję, ruchy i gesty. Oto mamy przykład, że świadoma gra podporządkowana określonym przepisom 
nie krępuje bynajmniej żywiołowego temperamentu. Tańczący Grek rnusiał pamiętać o pewnej liczbie 
obowiązujących przepisów, ale jednocześnie miał prawo wprowadzić do tańca nieograniczoną ilość wła
snych pomysłów”. Ibidem, s. 162.

Gdzie indziej reżyser pisał:

Technika umowna walczy z zasadami iluzyjności. (...) Teatr umowny woli 
władać linią, układem grup i barwą kostiumów; swoją statycznością wyraża 
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ruch tysiąckrotnie intensywniej niż teatr naturalistyczny. O ruchu na scenie 
nie decyduje „ruch” w potocznym sensie tego słowa, ale układ linii i barw, 
a także to, na ile lekko i udatnie linie te i barwy krzyżują się, przecinają, wi
brują* 9"’.

Ibidem, s. 62.
’"4 Ibidem, s. 154.
9"5 J. Kapuścik, Leonid Andriejew. Wymiar światopoglądowy twórczości, Kraków 1989, s. 64, 

Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, nr 168.
UJ"6 Ibidem, s. 49.
”7 W. Meyerhold, Przed rewolucją.s. 203.

J. Kapuścik, LeonidAndriejew..., s. 49.
9"9 W. Meyerhold, Przed rewolucją..., s. 208.

I dalej: „Słowa w teatrze są jedynie deserem na kanwie ruchu”-984.
Metodą teatru umownego, przeciwnego manierze psychologiczno-realistycznej, 

Meyerhold zrealizował w 1906 roku głośne przedstawienia: Siostrę Beatrix Maeter- 
lincka, Życie człowieka Andriejewa oraz Budę jarmarczną Błoka.

Dla spektaklu Życie człowieka nżyset zaprojektował również dekorację i rekwi
zyty. Atmosfera sztuki, pełna „grozy i rozterki, intelektualnego wahania oraz bun
tu”985, stanowiąc swoiste pars pro toto całej twórczości Andriejewa, skoncentrowanej 
na — powiedzmy za Jerzym Kapuścikiem — budowaniu „konsekwentnej teorii pesy
mizmu”986 znalazła odzwierciedlenie w scenografii. Punktem odniesienia dla urządze
nia sceny była wskazówka samego autora: „wszystko dzieje się jak we śnie”. Tradycyj
nych dekoracji nie było, przestrzeń sceniczna zasłonięta została płachtami materiału, 
zakrywającymi ściany sceny. Nieprzebrana ciemność, przemieszana z popielatymi 
barwami („szare ściany, szary sufit, szara podłoga”987) oto efekt, który odpowiadał 
na wskroś mrocznemu przesłaniu dramatu. Przesłanie to korespondowało z wymo
wą całej twórczości Andriejewa, stanowiącej, jak ujmuje tę kwestię Jerzy Kapuścik, 
„kwintesencję niewiary i rozpaczy”988.

Metodą umowną Meyerhold wystawił również sztukę Calderona Uwielbienie 
krzyża - na Baszcie, w petersburskim mieszkaniu Iwanowa. Spektakl ów obfitował 
w chwyty realizujące zasadę teatralizacji: zamiast iluzjonistycznego wyobrażenia 
przedstawianej rzeczywistości (makiety klasztoru) reżyser zastosował duże, białe trój- 
skrzydłowe parawany z wymalowanymi podobiznami surowych katolickich świętych 
(znak klasztornej przestrzeni). Meyerhold niczego nie pokazał za pomocą realistycz
nych dekoracji; miejsca akcji wyznaczono za pomocą tablic z tekstem. W scenie przy
wiązania bohaterów do drzew aktorów nie wiązano, lecz sznur zwisał luźną pętlą. 
Chłop, który powinien schować się w krzakach, owijał się w kurtynę989.

Pierwsze przedstawienia dramatu symbolistycznego w Teatrze Komissarżew- 
skiej w reżyserii Meyerholda stały się kanwą dla myślowych poszukiwań Andrieja 
Biełego, dotyczących możliwości scenicznego pokazania tego, co metafizyczne. Bieły 
ostatecznie zakwestionował metodę naturalistyczną, skłaniając się do koncepcji te
atru umownego.
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Autor Petersburga sprzeciwił się przede wszystkim erotycznej (ekstatycznej, dą
żącej do stworzenia ponadindywidualnej jedności) naturze misterium. Twierdził, że 
proponowana przez Iwanowa koncepcja wulgaryzuje prawdziwe doświadczenie re
ligijne, stając się atrakcyjną dla niewymagających mas formą przeżywania płytkiej 
duchowości. Ławrow w tym kontekście piszę: „Белый всю силу своего обличения 
обрушивает на словопрения о «мистической струе охватившей общество»”990. 
Kardynalnym zarzutem Biełego względem zwolenników teorii Iwanowa, tak zwa
nych orgiastów, było utożsamienie Erosa z Logosem. Tylko ten ostatni jest, według 
Biełego, gwarantem przeżycia prawdziwego misterium jako osobowego spotkania ze 
Świętością. W artykule ostentacyjnie skierowanym przeciwko „wyznawcom Dioni
zosa”, a zatem przeciw Iwanowowi wraz z obozem mistycznych anarchistów, Bieły 
pisał:

9911 A.B. Лавров, Неизданные статьи Андрея Белого, „Русская литература” 1980, № 4, 
s. 162.

991 А. Белый, На перевале. Довольно!, s. 166.
992 Ibidem, s. 165.
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Наши ложные мистики (...) не умеют ни искать мистерии, ни слушать 
тишину. (...) Современные мистики произносят пышные слова о Софии, 
Премудрости Божией, о гностической Софии, о том, что Эрос и Логос - 
одно! (...) Тождество между Эросом и Логосом есть прямая дорога к содо
мии. Нет, пора остановить совершающееся безобразие991.

Со więcej, autor Petersburga kwestionował autentyczność wspólnoty stojącej 
w samym centrum koncepcji Iwanowa, zaciekle broniąc zasady indywiduacji. Uwa
żał, że bez oparcia w indywiduum nie może być mowy o prawdziwej mistyce:

Соборность наших мистиков всегда есть узаконенный произвол: не более. 
Мистика есть отрицание всякого произвола: она есть внутренняя законо
мерность в росте и организации переживаний, образующих ступени вну
треннего пути. Индивидуализм есть отправная точка для мистики992.

W obliczu zjadliwej krytyki Biełego pod adresem zwolenników Dionizosa i po
wracającego do dionizyjskiego kultu teatru trzeba odnotować, że twórca - będąc 
pod wpływem teorii Iwanowa — napisał dwa (niedokończone) dramaty misteryjne, 
Пришедший. Отрывок из ненаписанной мистерии (1903) oraz Пасть ночи. От
рывок из задуманной мистерии (1906). Około roku 1906 porzucił jednak tę formę, 
jednocześnie rozstając się (ideowo) ze środowiskiem skupionym wokół Iwanowa.

Bieły przyznawał, że przeznaczeniem teatru, który wyłonił się z żywiołu reli
gijnego, jest misterium, jednak — dodawał — nie w kształcie projektowanym przez 
Iwanowa (a zatem dążącym do odtworzenia zarówno architektonicznego układu, jak 
i ducha teatru antycznego), lecz w nowej odsłonie — na miarę burzliwych czasów 
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samego teatru i całej Rosji. „Возникновение драмы из религиозной мистерии глу
боко знаменательно. И символическая драма неизбежно ведет к возобновлению 
мистерий какъ-то по новому”993.

993 А. Белый, Арабески, s. 301.
994 Ibidem, s. 305.
995 W. Meyerhold, Przed rewolucją..., s. 150. Mając świadomość historycznego rozwoju for

my misteryjnej, pisał: „Stopniowo wyniosły się [misteria - przyp. M.L.] (...) z kościoła. Najpierw do 
kruchty, później na cmentarz przykościelny, wreszcie na plac przed kościołem. Ilekroć misterium próbo
wało się teatralizować, tylekroć musiało korzystać z doświadczeń i usług mimów. Misterium korzystające 
z usług aktorów stawało się domeną sztuki aktorskiej i przestawało być misterium”. Ibidem, s. 152-1 53.

Stwierdzając, że niebywały talent aktorski Komissarżewskiej na niewiele się 
przyda przy realizacji spektakli symbolistycznych, Bieły odżegnywał się od teatru 
realistycznego. Nie pozostawiał miejsca na teatr oparty na iluzjonizmie — na zasadzie 
psychologicznej, wczuwaniu się w rolę, przeżywaniu losów bohatera. Wedle omawia
nej koncepcji jedynym sposobem wcielenia Tajemnicy w teatrze jest - powtarzając za 
Biełym — wydobycie na jaw tego, co tajemnicze. Jest to prowokacyjny i demonstra
cyjny (wszelako jednak pozorny) ruch wyzbycia się metafizycznych ambicji. Ciekawe, 
że owo wyzbycie się miało być nie tyle rezygnacją z metafizyki w teatrze, co - pa
radoksalnie - miało stanowić artystyczną (negatywną) manifestację metafizycznego 
wymiaru.

Jeśli Iwanow twierdził, że „teatr narodził się z prawdziwego zdarzenia i ku praw
dziwemu zdarzeniu zmierza” i na tej podstawie projektował nowy, misteryjny teatr, 
to Bieły stanowczo obstawał przy tym, że realizacja marzenia autora Prometeusza 
o religijnym teatrze zniszczyłaby teatr. Zasada religijna potrzebuje innej przestrzeni 
niż estetyczna.

Мы имеем дело с попыткой приблизить драму к мистерии, т.-е. тут - на
чало коренной революции в театре. Тут стремление превратить театр в на
чало, созидающее новые формы жизни. Тут мы имеем дело с разрушением 
театра994.

Rację przyznał Biełemu Meyerhold, którego teatralna praktyka - w Studio na 
Powarskiej oraz w Teatrze Komissarżewskiej - przywiodła reżysera do przekonania, 
że misterium niszczy teatr (definiowany jako przestrzeń przede wszystkim artystycz
na, nie zaś religijna). W 1912 roku, w artykule zatytułowanym Buda jarmarczna, 
dla którego pretekstem stało się określenie przez Aleksandra Benois spektaklu Braci 
Karamazow mianem misterium, Meyerhold pisał:

Jestem przekonany, że dopóki twórcy neomisterium nie zerwą ze współczes
nym teatrem, i dopóki nie wyjdą z tego teatru, dopóty misterium będzie psuło 
teatr, a teatr będzie psuł misterium. Rację ma Andriej Bieły. Analizując sytu
ację współczesnego teatru symbolistycznego dochodzi do wniosku, że „teatr 
powinien być teatrem, a misterium - misterium”995.
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Wobec powyższego nasuwa się pytanie: Jaką formę sceniczną proponują Bieły 
i Meyerhold, skoro — by sięgnąć po słowa Biełego - „estetyka to dziedzina zmysłów, 
a sens dramatów symbolistycznycb jest ledwie przeczuwany”996?

Za adekwatną dla dramatu symbolistycznego inscenizacyjną metodę uważał 
Bieły stylizację. Stylizacja to wydobywanie z postaci cech typowych i konstruowanie, 
jak mówi Bieły, szablonu postaci („выработать трафарет”997)- Szablon gubi to, co 
indywidualne, jednak w przekonaniu zwolenników umowności — nie to, co osobowe. 
Zamiana prawdziwych ludzi w marionetki, najefektywniej - paradoksalnie - broni 
się przed idolatrią. Bieły twierdził, że tylko taka technika chroni przed teatralnym 
bluźnierstwem, wynikającym z ułudy wcielenia nieskończoności w formy naoczne. 
Szablon, marionetka, podkreślając niezbywalny dystans wobec rzeczywistości me
tafizycznej, wyznaczają jedyną drogę symbolistycznego teatru. „Куклы только под
черкивают неаоплотимость драматического символизма в пределах сцены. Куклы

— громоотвод кощунства”998.
Bieły utrzymywał, że sens dramatu symbolistycznego jest zdolne zamanifesto

wać samo życie, jeśli zaś sztuka - to jedynie teatr marionetek. „Символическая дра
ма возможна и в театре марионеток и в жизни людей”999. A zatem zakładane przez 
Iwanowa przejście na poziom duchowy — ukazanie prawdziwego życia - może odbyć 
się, wedle dojrzałej (w odróżnieniu od wczesnej) koncepcji Biełego, jedynie za pomo
cą tego, co nieożywione — kukieł:

Лучше всего если на сцене увидим мы живых мертвецов совершенно безу
частных к произносимым словам не понимающих священного трепета изо
бражаемого действа10"".

Kierunek myślenia Biełego wyznaczają następujące postulaty: zamiast udawa
nia - umowność, zamiast sprawiania, by widz zapomniał, że śledzi akcję sceniczną
- ostentacyjne przypominanie mu, że znajduje się w teatrze, w przestrzeni estetycz
nej, nie w życiu. W ramach omawianej koncepcji należy odejść od niewolniczego 
naśladowania życia, od stwarzania na scenie łudzącej podobizny życia; trzeba, by 
sama forma była znakiem rzeczywistości oznaczanej. Bieły posługiwał się Platońską 
metaforą jaskini. Uwięzieni ludzie przebywają w pieczarze, na ścianie której widać 
tylko cienie prawdziwego życia. Zgodnie z tą metaforą, teatr, chcąc opowiadać o rze
czywistości poza jaskinią, poza więzieniem, nie może operować chwytami iluzjoni- 
stycznymi. Przestrzeń Melpomeny winna posługiwać się znakami, obrazami rzeczy 
i — co fundamentalne — nie pozwolić widzowi zapomnieć, że znak to znak, nie zaś 
oznaczana rzeczywistość. „Лучше на стене тюрьмы изобразит картины мира не-

А. Белый, Арабески, s. 302.
Ibidem, s. 310. 

™ Ibidem, s. 311. 
m Ibidem, s. 310.

Ibidem. 
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жели превратить тюрьму в мир а свечу освещающую тюремные стены в солнце 
и сказать «Я доволен». Да, это так”1001. Największą porażką teatru naturalistycznego 
jest więc jego samozadowolenie, wypływające z uznania zawsze niedoskonałej formy 
za adekwatny obraz Tajemnicy.

Teatr symbolistyczny, chcący penetrować duchowe głębie człowieka, musi pa
miętać, że jest teatrem - tylko taka postawa zabezpieczy go przed niewybaczalną 
idolatrią. Teatr powinien wręcz razić sztucznością — nie w znaczeniu nieudolności 
gry aktorskiej, lecz w sensie umowności. By odwołać się do faktów z historii teatru, 
przywołajmy chwyt papierowego nieboskłonu, rozdzieranego podczas wyskakiwania 
przez okno czy żurawinowego soku jako znaku krwi1002. Komentując praktykę reży
serską teatru realistycznego hołdującą tradycji konstruowania makiet (dla wywołania 
w widzu wrażenia prawdziwości), Bieły — w odniesieniu do wyobrażenia świątyni — 
pisał: „Лучше поставить доску с надписью: «храм»”1003.

Apelowanie do emocjonalnych zasobów widza, pobudzanie jego przeżyć, anga
żowanie doskonałego warsztatu aktorskiego po to, by widz zapomniał, że jest w te
atrze — wystarcza być może w dramatach obyczajowych, w „życiowej” tematyce, ale 
nie tam, gdzie kwestia dotyczy rzeczywistości przekraczającej wszystko, co człowie
kowi znane. Nie udawanie zatem, że jest się na zewnątrz jaskini — w prawdziwym 
świecie, w dziedzinie wolności i światła, ale bazujący na zasadzie umowności obraz 
tego świata, permanentnie przypominający widzom o swym statusie obrazu - tylko 
tak można pokonać bezsilność wobec niedosiężnego sensu sztuki symbolistycznej. 
Teatr umowny to jakby - i tu kolejna metafora rosyjskiego twórcy — chodzenie po 
linie (zakładające autentyczny wysiłek utrzymania równowagi) rozłożonej na ziemi.

Obie formy teatru - natural ¡styczną i umowną — krytykował Aleksandr Tairow, 
twórca Teatru Kameralnego. Reżyser piętnował dążenie teatru umownego do sta
tyczności, do zastygnięcia w typowym dla postaci geście. Teatr ów, zdaniem twórcy, 
chcąc pokazywać uczucia za pomocą gestu, popada w skąpstwo i ubóstwo formalne. 
Nadmieńmy, że swą przygodę ze sztuką Tairow rozpoczął w teatrze Wiery Komis- 
sarżewskiej jako epizodyczny aktor w Siostrze Beatrix oraz Budzie jarmarcznej'004. 
Wspominając swoje początkowe spotkania z teatrem, reżyser z ironią pisał:

Pamiętam, jak dokładnie aktorzy wyłuskiwali ze swej duszy „godne pogardy 
uczucia”, jak starali się o to, aby broń Boże nie przeżywać cierpienia, gniewu, 
miłości, nienawiści lub radości, a jedynie chłodno i spokojnie pokazywać je1"05.

1.101 Ibidem, s. 309.
1.102 Oba przykłady pochodzą ze spektaklu Buda jarmarczna w reżyserii Meyerholda. Por. ibi

dem, s. 310-311.
IO<” Ibidem.
"")4 Por. K. Osińska, Leksykon teatru rosyjskiego..., s. 137.

A. Tairow, Notatki reżysera..., s. 42.
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I dalej: „Musiało to doprowadzić do mechanizacji aktora, to jest do uśmiercenia 
jego twórczego «Ja»”1006.

Twórca Teatru Kameralnego obnażał słabości obu typów teatru: naturalistycz- 
nego — w jego braku formy, i umownego — w jego formalnej niewoli.

Jeśli bowiem z jednej strony „przeżywanie” samo w sobie, nie uformowane 
odpowiednio, nie stwarza dzieła sztuki scenicznej, to z drugiej strony — także 
pusta forma, nie nasycona odpowiednią emocją, nie jest w stanie zastąpić ży
wej sztuki aktorskiej1"" .

Tairow, odrzucając obie formy współczesnego mu teatru stanowiące owoc po
szukiwań odpowiednich środków wyrazu dla nowego, symbolistycznego dramatu, 
podążał swoją, lecz nie do końca odrębną drogą. Emblematem jego teatru było hasło 

„emocjonalnej formy”. Twórca, śledząc zmagania teatralnych kolegów, nie doceniał 
jednak ich osiągnięć, dlatego skonstruował własną metodę opartą na zasadzie kom
pilacji najważniejszych elementów dwu poprzednich — naturalistycznej i umownej. 
Pisał:

Działanie sceniczne w jego pierwotnej postaci, której forma nasycona pełną 
napięcia emocją twórczą szuka sobie ujścia na zewnątrz w odpowiednim ge
ście. Emocjonalny gest - tylko on da klucz do znalezienia autentycznej formy, 
nasyconej twórczym uczuciem - formy emocjonalnej1"”".

Teatr Emocjonalnie Nasyconych Form - oto jak reżyser określał długo poszu
kiwaną przez siebie drogę.

Tairow bezpośrednio odwoływał się do teorii Iwanowa, sprzeciwiając się głów
nemu wymogowi tego ostatniego - powrotowi teatru do wspólnotowości. Twórca 
Teatru Kameralnego uważał, że stanowiący zarzewie teatru zbiorowy kult niszczy prze
strzeń Melpomeny. Podczas gdy Iwanow ganił trzeciego spośród wielkich tragików 
greckich, Eurypidesa, za ostateczne odrzucenie chóru, Tairow docenił ten krok ze 
względu na jego fundamentalną wagę dla dojrzałego teatru. „Aktywny udział widzów 
nie prowadzi do jego [teatru — przyp. M.L.] odrodzenia”1009. Nie rytualizacja teatru, 
lecz jego teatralizacja - twierdził, przekonując, że spontaniczny udział zbiorowości 
wprowadza do teatru przypadek i niszczy sztukę (rozbijając zwartą, całościową struk
turę formalną dzieła). Teatr oparty na - wnoszonej przez aktywny udział zbiorowo
ści - dynamice jest w stanie wygenerować pożądane reakcje społeczne, lecz w tym 
samym momencie - zaniedbując funkcję estetyczną - przestaje być sztuką1010.

Ibidem, s. 43.
Ibidem.
Por. ibidem, s. 60. 

"HW Ibidem, s. 133. 
",l" Por. ibidem, s. 141.
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W ramach omawianego w niniejszym rozdziale tematu trzeba wspomnieć o nie
przewidzianym przez rosyjskiego poetę owocu jego teatralnej idei, którym stały się 
organizowane w pierwszych latach po rewolucji październikowej widowiska masowe. 
Przedsięwzięcia te realizowano na otwartej przestrzeni, angażując do nich, oprócz licz
nych wykonawców, tłumy widzów10". Najbardziej w omawianej dziedzinie zasłużył 
się Nikołaj Jewreinow - dramaturg, reżyser, teoretyk i historyk teatru, twórca Teatru 
Starożytności (Старинный театр), w którym w sezonie 1907-1908 wystawiono sze
reg średniowiecznych dramatów liturgicznych oraz moralitetów, stylizowanych zgod
nie z teatralną manierą danej epoki1012. Owładnięty ideą teatralizacji życia Jewreinow 
przygotował monumentalne widowisko masowe Zdobycie Pałacu Zimowego (Взятие 
Зимнего Дворца). Bazowało ono na koncepcji teatralizacji życia (której autorem był 
sam Jewreinow), implikującej zatarcie granic między teatrem a rzeczywistością oraz 
na idei Iwanowa, akcentującej aktywne uczestnictwo widzów oraz realność odgrywa
nych wydarzeń. Do wspomnianego widowiska zaangażowano około sześciu tysięcy 
wykonawców — zarówno profesjonalnych aktorów, jak i amatorów, a także żołnierzy 
i marynarzy, natomiast liczba widzów tego ogromnego parateatralnego przedsięwzię
cia oscylowała wokół stu tysięcy. Aspiracją widowiska było osiągnięcie jak najbardziej 
realistycznego wyrazu; w tym celu oddano salwę z krążownika Aurora10”. Dodajmy, 
że teatralizacji przypisywał Jewreinow funkcje terapeutyczne, a jej domeny nie ogra
niczał do środowiska ludzkiego, lecz włączał do niej również przyrodę10".

11111 Por. K. Osińska, Leksykon teatru rosyjskiego..., s. 81.
11112 Por. ibidem, s. 58.
""J Por. ibidem, s. 82.
"”4 O przypisywaniu instynktu teatralnego dzieciom oraz o odnajdywaniu go w samej przy

rodzie, jak i zjawiskach historycznych wspomina słuchacz wystąpień Jewreinowa podczas jego pobytu 
w Polsce, Stanisław Powołocki. Por. S.S. Powołocki, Mój romans z teatrem. Łódź 1997, s. 115-117.
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"X elem powyższych rozważań było zestawienie dwóch wyróżnionych jako waż
kie dla kultury rosyjskiej typów misterium: misterium staroruskiego łączącego w so
bie teatralną spuściznę średniowiecza z alegoryczną manierą jezuitów oraz dalekiego 
od jednolitości misterium Srebrnego Wieku (który uczynił z misteryjnej formy cen
tralną ideę rozważań o istocie sztuki oraz niespełnione pragnienie teatru).

Potwierdzenie — w odniesieniu do misterium XVII wieku - tezy Meyerhol- 
da o projekcyjnej naturze misterium średniowiecznego zasugerowało najodpowied
niejszą, naszym zdaniem, dla przybliżenia pierwocin teatru religijnego — metodę: 
ujęcie historyczno-kulturowe. Pozwoliło ono zarysować ogólne kulturowe tendencje, 
ważkie w owym czasie dla kształtu i siły oddziaływania misteryjnego teatru. Pra
ca Sofronowej Старинный русский театр pozwoliła pogłębić czysto historyczną 
perspektywę (implikującą twierdzenie o całkowitej odtwórczości misterium ru
skiego względem jezuickiego) i sproblematyzować nieufność prawosławnej kultury 
względem teatralnego medium, czyniąc z niej - jakkolwiek by to paradoksalnie nie 
brzmiało - rodzimy wkład w kształtowanie tej formy.

Wnioski, do których doszliśmy, potwierdzają rozpoznanie Meyerholda: ambicją 
XVII-wiecznego teatru na Ukrainie i w Rosji była przede wszystkim nieodbiegająca 
od litery Biblii sceniczna projekcja świętej historii. Teatralne misterium pełniło funk
cję służebną wobec z góry określonego przekazu. Teatr realizował swe zadanie, jeśli 
wiernie odtwarzał wydarzenia biblijne. Celem przedstawień misteryjnych było zatem 
stworzenie doskonałej iluzji (z wykorzystaniem niepozostawiających interpretacyjnej 
swobody licznych alegorii) dla szerzenia jedynie słusznego przekazu.

Misterium XVII wieku, przedstawiające niepojęte dla ludzkiego umysłu tajem
nice wiary, nie sięgało, naszym zdaniem, duchowej głębi człowieka. Podchodząc do 
biblijnej historii jak do wydarzeń rozgrywających się w odległej przeszłości, a co 
najważniejsze, wobec człowieka zewnętrznych, omawiane zjawisko nie próbowało 
udramatyzować duchowego życia człowieka, to znaczy, nie wprzęgało owego życia 
w sceniczną akcję i tym samym pozbawiało ją napięcia egzystencjalnego. Jasne jest, 
że brak dramatyzmu oznacza jednocześnie zamknięcie na tragedię. Przywołajmy
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w tym kontekście słowa Juliana Lewańskiego, potwierdzające nasze wnioski: „Miste
ria [średniowieczne - przyp. M.L.] przedstawiały najczęściej starcia (...) Boga-Czło- 
wieka i dobrych ludzi ze złym światem. Nie urasta z tego tragedia. Dobrzy zawsze 
zwyciężają”101’. Misterium to nie stawiało sobie zadania autentycznego — pojętego 
po Ricoeurowsku - przyswojenia teologicznych prawd, zadowalając się poznawczym 
objęciem prezentowanego materiału lub też zbudzeniem - na jego kanwie - uśpio
nego zmysłu moralnego.

""5 J. Lewański, Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne..s. 302.

Sądzimy, że, jeśli spoglądać na misterium w jego źródłowej, teologicznej, odsło
nie (a więc jeśli pojmować je jako ontologiczną Tajemnicę wewnętrznego życia Boga, 
wpisującego człowieka w relację miłości Ojca do Syna), to obcowanie z tak rozumia
ną Tajemnicą winno dotykać człowieka głębiej niż tylko poznawczo czy też moralnie. 
Głęboko dotykać znaczy przeobrażać człowieka — tę prawdę znał Iwanow. Takie też 
zadanie przyświecało misteryjnemu teatrowi Srebrnego Wieku.

Podejmując problematykę „misteryjnej gorączki” przełomu wieków, staraliśmy 
się usprawiedliwić wybór twórczości Iwanowa jako reprezentatywnej dla tego czasu. 
Przesłanką dla takiego wyboru był ogromny wpływ, jaki myśl Iwanowa (będąca wy
nikiem samodzielnych studiów nad historią omawianych zjawisk) wywarła na ówcze
snych twórców. Nie mniej ważny był dla nas fakt ogromnego intelektualno-ducho- 
wego potencjału poety, pozwalającego ujmować najtrudniejsze zagadnienia na miarę 
ich antropologicznej wagi i kulturowego znaczenia. Z drugiej strony jednak rozmach 
Iwanowa (jeśli chodzi o wielość tradycji, do których się odwoływał) niezmiernie 
utrudnił uchwycenie istoty podejmowanych kwestii.

Wychodząc od wysuwanego przez współczesną hermeneutykę twierdzenia, iż 
każde rozumienie równocześnie odsłania i zasłania określone aspekty badanych zja
wisk, trzeba odnotować, że świadomym krokiem powyższych rozważań było zogni
skowanie myślowego wysiłku wokół pojęcia chrześcijańskiego dramatyzmu, pozwa
lającego wyeksponować dotychczas nieeksploatowany wątek Iwanowowskiej teorii 
teatru. Jeśli bowiem interpretatorzy zorientowani na chrześcijańskie podstawy myśli 
Iwanowa pozostawiali w cieniu kwestie teatrologiczne, to badacze wysuwający na 
plan pierwszy teatrologiczny profil poety zaniedbywali chrześcijańskie fundamenty 
jego światopoglądu. Celem rozprawy było ukazanie swoiście chrześcijańskiego na
pięcia (chrześcijańskiego dramatyzmu) ukrytego w teatralnym projekcie Iwanowa 
(aspekt odsłaniany) i, tym samym, zgromadzenie argumentów potwierdzających nie- 
pełność rytualnych jego interpretacji (rytualność to aspekt zasłaniany). Pozostając 
w horyzoncie wypracowanym przez hermeneutykę filozoficzną (teza o niesubstan- 
cjalności sensu), powiedzmy, iż dwie wymienione perspektywy się nie unieważniają, 
lecz - proponując inną optykę - wzajemnie oświetlają.

Nie ulega .wątpliwości, że pytanie o misterium w kulturze rosyjskiej nie jest 
pytaniem łatwym. Z jednej strony bowiem w historii rosyjskiej kultury napotyka
my misterium czysto chrześcijańskie, nieaspirujące jednak do spełniania katartycznej
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czy też liturgicznej funkcji, z drugiej - misterium Srebrnego Wieku, które, upodo
bawszy sobie spuściznę antyczną (widoczną zarówno w planie struktury przestrzeni 
teatralnej, jak i podejmowanych — mitycznych — wątków), zdaje się zaprzeczać, iżby 
chrześcijańskie misterium teatralne w kulturze rosyjskiej w ogóle istniało. Ponadto 
różnorodność scenicznych realizacji aspirujących do miana misterium nie sprzyja 
wyłonieniu spośród diametralnie różnych zjawisk objętych tą samą nazwą wspólne
go mianownika (analogicznie do niemożności wyłonienia jednej poetyki misterium 
jako gatunku literackiego). By szkicowo jedynie nakreślić bujny pejzaż przez te zja
wiska tworzony, wystarczy wymienić najważniejsze przedsięwzięcia: średniowieczno- 
jezuickie misteria Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Moskiewski Teatr Artystyczny 
wystawiający sztuki Czechowa (jako przedstawiciela nowego dramatu), Meyerhold 
reżyserujący dramaty czołowych, nie tylko rodzimych, symbolistów (Błoka, Maeter- 
lincka, Andriejewa, Iwanowa), Riemizow poszukujący w swej twórczości rosyjskiego 
mitu narodowego, Jewreinow stylizujący spektakle na modłę średniowieczną i z roz
machem realizujący widowiska parateatralne (angażujące — niczym misteria średnio
wieczne — ogromne rzesze uczestników).

Stylistyczną rozpiętość wymienionych zjawisk dodatkowo poszerza fenomen 
nawiązujący do tradycji misteriów chrześcijańskich, tylko w tym celu jednak, by 
z niej zadrwić i wpisać w nowy, rewolucyjno-bolszewicki, kontekst: Misterium-Buffo 
{Мистерия-буфф) Władimira Majakowskiego. Ten sztandarowy przykład „Paździer
nika teatralnego” (nadmieńmy, że sztukę wystawiano w Piotrogrodzie w 1918 roku, 
potem zaś w Moskwie w 1921 roku) będący satyrą na tradycyjne misterium religijne, 
jest ni mniej, ni więcej tylko deifikacją wartości świeckich. Drwiące z chrześcijań
stwa (monolog Zwyczajnego Człowieka, odegranego przez samego Majakowskiego), 
wywyższające zaś etykę rewolucji Misterium Buffo stanowi przykład, by tak rzec, „wy
wrócenia na nice” („мистерия наизнанку”1016) chrześcijańskiej tradycji misterium. 
Zgodnie z tą konwencją bohaterowie występujący w dramacie jako Siedem Par Czy
stych otrzymują od Majakowskiego-szydercy negatywną ocenę moralną, natomiast 
Siedem Par Nieczystych to bohaterowie pozytywni. Słowem, wszystko, co związane 
z chrześcijańską moralnością, zostaje bezlitośnie wyszydzone, a podstawową wymową 
utworu staje się - zawarty w tytule (w formie oksymoronu) - sens: laicyzacja sacrum.

1016 Zob. В. Иванов, Достоевский. Трагедия - миф - мистика, s. 525.
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W obliczu powyższego jasne staje się, że spektrum zjawisk wpisujących się w ga
tunek teatralnego misterium (także tych, które odnoszą się do omawianego gatunku 
poprzez negację) obejmuje w Rosji zarówno misteria średniowieczne, jak i symboli- 
styczne, aż po powstałe w wyniku sakralizacji tego, co profaniczne, Misterium-Buffo.

Ustaliliśmy wyżej, że wiele spośród wymienionych misteryjnych form teatral
nych ukształtowało się w odpowiedzi na koncepcję Iwanowa. Szeroki krąg odbior
ców zyskały jednak tylko niektóre idee myśliciela, przede wszystkim postulat wspól
notowej - niejednokrotnie pojmowanej jako kolektywistyczna - natury teatru oraz * 23 
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powszechnego w nim uczestnictwa. Ogólność tych idei sprawiła, że na koncepcję 
Iwanowa powoływali się skrajnie odlegli od siebie twórcy.

W powyższych rozważaniach staraliśmy się naświetlić filozoficzne podstawy 
Iwanowowskich postulatów. Wniosek, jaki z podjętej pracy płynie, brzmi następu
jąco: zarówno w teatrze, jak i w duchowym życiu człowieka nie istnieje misterium 
bez tragedii. W dziedzinie teatru ostatecznym słowem wskazującym na Tajemnicę 
jest forma tragiczna, w dziedzinie antropologii - chrześcijańska rozpacz. Rozpacz ta 
przybiera postać krzyża - nieusuwalnego z ludzkiej kondycji krzyżowania własnego 
Bogoczłowieczeństwa. Głębię i antropologiczną celność myśli Iwanowa odnajdujemy 
w konstatacji, iż dramatyzacja duchowego życia człowieka leży u podstaw misteryj- 
nego teatru, to znaczy, że bez religijnego dramatu ów teatr nie może istnieć. We
wnętrzny, chrześcijański w istocie dramatyzm jest, naszym zdaniem, fundamentem 
teatralnego projektu Iwanowa. Bogoczłowieczeństwo i człekobóstwo to najważniej
sze w religijnym dramacie role.

Niezbywalna dla Iwanowowskiej filozofii teatru figura krzyża sugeruje zbieżną 
ze wschodnią tradycją patrystyczną tezę o jedynej słusznej drodze do Boskiej Tajem
nicy - drodze apofatycznej. Przypomnijmy, że w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze 
Chrystus nie wypowiada ani słowa. W tragedii - tak jak ją odczytujemy z pism Iwa
nowa - milczenie o Bogu nabiera apofatycznej wymowności. Tak bowiem, jak nie 
sposób znaleźć dla Boga właściwego imienia (zamknąć Go w czymś, co znamy), tak 
nie sposób pokazać tego, co z zasady ukryte (ciemne w znaczeniu ontologicznym). 
W ramach omawianej koncepcji - zadziwiająco zbieżnej z charakterystycznym dla 
rosyjskiego prawosławia ubóstwieniem cierpienia - misterium wyłania się z krańco
wej rozpaczy, a ocalenie w sposób niepojęty rodzi się ze śmierci. To prawo ludzkiego 
ducha znajduje potwierdzenie w „wewnętrznym życiu Boga”. Wszak śmierć Chry
stusa jest najwyższym aktem Jego życia. Tych dwu momentów — tragedii i misterium 

— nie da się rozdzielić; najdojrzalsza, niestroniąca od możliwości tragedii świadomość 
chrześcijanina brzemienna jest niniejszym rozpoznaniem. Przecież, jak piszę Baltha
sar, „stworzenie, gdy rozumie siebie, wie jednocześnie, (...) że Bóg istnieje i że ono 
nie jest Bogiem”1017.

""7 H.U. von Balthasar, Eschatologia w naszych czasach, dum. W. Szymona, Kraków 2008,
s. 29.
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3. Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 2: Wspólnota Niepodle
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7. Joachim Diec, Konserwatywny nacjonalizm. Studium doktryny w świetle myśli 

politycznej Igora Szafariewicza, 2013.
8. Rosyjskie siły zbrojne. Aspekty wewnętrzne i kontekst  polski, red. Anna Jach, 2013.
9. Дмитрий Романовский, Антоний Храповицкий, философия, богословие, 

культура, 2013.
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