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KRZYSZTOF  OBREMSKI
(Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu)

SOCREALISTYCZNY  APOKRYF
A  KULT  KOMUNISTYCZNYCH  �WIÊTYCH

Z grubsza bóstwa socrealistyczne mo¿na podzieliæ na dwie
kategorie: alegoryzowane w rozmaitym stopniu pojêcia abstrak-
cyjne oraz na ubóstwionych ludzi.

Procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne by³y �ci�le zastrze-
¿one dla wysokich instancji partyjnych, wyra�nie zinstytucjo-
nalizowane1.

Socrealizm i apokryf? Takiemu skojarzeniu pozornie przeczy wszystko: od
wyra¿anej piórem klasyków marksizmu-leninizmu wrogo�ci wobec �redniowie-
cza a¿ po realia niezgodnie zgodnej �polityki wyznaniowej� europejskich partii
komunistycznych (ró¿nice w po³o¿eniu ko�cio³ów w Polsce, Czechos³owacji i Al-
banii wynikaj¹ z odmiennych taktyk przyjmowanych w poszczególnych pañstwach
demokracji socjalistycznej i zgodnie z dialektycznym prawem jedno�ci przeci-
wieñstw wpisuj¹ siê w internacjonalistyczne d¹¿enie do u�miercenia Boga i wia-
ry). Poprzestañmy na tylko jednym cytacie z pism klasyka � Lenin naucza³:

Rewolucyjny proletariat dopnie tego, aby religia istotnie sta³a siê dla pañstwa spraw¹
prywatn¹. W tym za� oczyszczonym ze �redniowiecznej ple�ni ustroju politycznym proletariat
poprowadzi zakrojon¹ na szerok¹ skalê, otwart¹ walkê o zniesienie niewoli ekonomicznej, tego
rzeczywistego �ród³a religijnego og³upiania ludzko�ci2.

Ta wypowied�, o jak¿e wyrazistym warto�ciowaniu (religia ��redniowieczn¹
ple�ni¹�), czytana wspó³cze�nie sk³ania do refleksji nad przewrotno�ci¹ historii:
komunistyczna �wietlana przysz³o�æ jest ju¿ tylko iluzj¹ (wy³¹czywszy bodaj je-
dynie Koreê Pó³nocn¹), a refleksja nad wiekiem XX coraz wyra�niej pozwala do-
strzegaæ, jak wzajemna wrogo�æ komunizmu i wiary religijnej okazuje siê ilustra-
cj¹ powiedzenia �trafi³ swój na swego�. Nie miejsce tu na przywo³anie stanu ba-
dañ, poprzestanê na wskazaniu niedawno wydanej ksi¹¿eczki Marcina Kuli Reli-
giopodobny komunizm.

Jednym ze �wiadectw �g³êbinowej� wspólnoty wrogów jest socrealistyczna

1 J. £ u k a s i e w i c z, Mitologie socrealizmu. �Odra� 1996, nr 11, s. 37, 42.
2 W. I. L e n i n, Socjalizm a religia. Cyt. za: K. M a r k s, F. E n g e l s, W. L e n i n, O religii.

Wybór. Warszawa 1984, s. 416.
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reaktywacja apokryfu3. ��redniowieczny w formie, komunistyczny w tre�ci� soc-
-apokryf staje siê form¹ gatunkow¹ opowie�ci biograficznych po�wiêconych wo-
dzom proletariackiej rewolucji, podejmuje tradycjê gatunku znamiennego dla tra-
dycji nieporównywalnie starszej ni¿ XIX-wieczna powie�æ tendencyjna, miano-
wicie utworów pozostaj¹cych poza kanonem dzie³ biblijnych. Soc-apokryf jest
rozumiany tutaj jako ortodoksyjny przekaz komunistycznej wiary, wype³niaj¹cy
luki4 pism kanonicznych, tzn. oficjalnych biografii wodzów5. �In¿ynieria dusz ludz-
kich� w mniejszym stopniu wykorzystuje �redniowieczny apokryf jako swoist¹
sztukê obrazowania, w wiêkszym za� podejmuje jego parenetyczno-perswazyjne
funkcje. Wype³niaj¹c luki, dogmatycznie konkretyzuje fakty oficjalnie podawane
do wierzenia6.

Jako autorka socrealistycznego apokryfu Soso. Dzieciêce i szkolne lata Stali-
na Helena Bobiñska rodzinê przysz³ego �genseka� przedstawia niczym �wiêt¹
Rodzinê. Analogicznie jak apokryficzna Matka Boska, która do czasu ukrzy¿owa-
nia jej Syna pozostawa³a najpiêkniejsz¹ z kobiet, pod krzy¿em za� by³a ju¿ tylko
Matk¹ Bole�ciw¹, tak te¿ przedstawiona zosta³a Katarzyna D¿ugaszwili: jej ¿ycie
okazuje siê prze³amane przysz³ym uwiêzieniem syna i zes³aniem na Sybir; w okresie
jego lat dziecinnych jest �m³oda i urodziwa�, pó�niej, tj. pod bram¹ carskiego wiê-
zienia, matczyny ból przekre�li m³odo�æ i urodê. Ojciec Jezusa Chrystusa by³ cie-
�l¹, ojciec Stalina jest szewcem � obydwaj prac¹ swych r¹k zapewniaj¹ rodzinie
utrzymanie. Postaæ ma³ego Jezusa charakteryzowa³o nadludzkie piêkno, dziecko
Katarzyny i Wissariona tak¿e jest urocze:

Soso by³ chudziutki i drobniutki. W poci¹g³ej twarzyczce spod gêstej, nastroszonej czu-
pryny � czarne pod³u¿ne oczy przygl¹da³y siê wszystkiemu ze skupion¹ uwag¹7.

Dzieciê z Nazaretu wcielone w gruziñskiego ch³opca z Gori?8 Analogicznie

3 Zob. £ u k a s i e w i c z, op. cit., s. 43�44: �Instrumentarium gatunkowe by³o w socrealizmie
rozbudowane swoi�cie. Czerpano z tradycji, czêsto nawi¹zuj¹c do gatunków, wydawa³oby siê, od
dawna martwych. [...] W prozie narracyjnej gatunkiem g³ównym, ukazuj¹cym zrytualizowan¹ rze-
czywisto�æ, by³a przede wszystkim powie�æ: wszystkie odmiany gatunkowe powie�ci najwa¿niejsze
dla tamtego czasu � produkcyjna, historyczna, biograficzna... mocno zakorzenione w tradycjach po-
wie�ci tendencyjnej, powie�ci z tez¹�.

4 Badacze apokryfów dziel¹ luki na diachroniczne (uzupe³niaj¹ce �przerwane� w Biblii w¹t-
ki) i synchroniczne (wzbogacaj¹ce opisy, amplifikuj¹ce jakie� wypowiedzi postaci).

5 Zob. o ksi¹¿ce H. Bobiñskiej jako apokryfie: K. O b r e m s k i, Ksiêgi kanoniczne i apo-
kryf (�Krótki kurs WKP〈b〉 � �Józef Stalin. Krótki ¿yciorys� � �Soso. Dzieciêce i szkolne lata Stali-
na�). W zb.: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciñski i socrealizm. Red. D. D¹browska, P. Micha³owski.
Szczecin 2002.

6 Ingardenowsk¹ terminologiê w badaniach nad apokryfami podejmuje A. E. N a u m o w  (Apo-
kryfy w systemie literatury cerkiewnos³owiañskiej. Wroc³aw 1976, s. 57):

�Cerkiewnos³owiañskim apokryfem nazywamy �redniowieczny utwór literacki z obszaru jêzy-
ka cerkiewnos³owiañskiego, rozwijaj¹cy diachronicznie i (lub) synchronicznie tematyczny plan prze-
kazu biblijnego jako jego nieprawid³owa konkretyzacja lub te¿ wnosz¹cy dodatkowe waloryzacje
semantyczne pozostaj¹ce w sprzeczno�ci z uznanymi za oficjalne.

Za F. Vodièk¹ przyjmujemy zatem, ¿e prawid³owa konkretyzacja to taka, która po pierwsze �
nie narusza pierwotnego uk³adu elementów tworu schematycznego, i (lub) po drugie � uzupe³nia
schemat skojarzeniami przezeñ uprawomocnionymi, pozostawiaj¹c odbiorcy swobodê interpretacji
przy miejscach niedookre�lenia�.

7 H. B o b i ñ s k a, Soso. Dzieciêce i szkolne lata Stalina. Warszawa 1953, s. 8.
8 Za twierdz¹c¹ odpowiedzi¹ po�rednio przemawia kult dziecka urodzonego w Symbirsku: na
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jak Jezus Nauczyciel prosi³: �Pozwólcie dzieciom przyj�æ do mnie�, tak te¿ m³o-
dzieniec Soso po�wiêca czas i uwagê na rozmowê z ch³opcem szukaj¹cym w nim
nauczyciela sztuki zwyciê¿ania. Na krytyczn¹ uwagê towarzysza �Co� bardzo
powa¿nie traktujesz tego malca!� Stalin odpowiada: �Ka¿dego cz³owieka nale¿y
traktowaæ powa¿nie. [...] Tym bardziej, je¿eli ma dziesiêæ lat�9.

Podobnie jak apokryficznemu Jezusowi, tak równie¿ Stalinowi przyroda s³u¿y
cudami. W Rozmy�laniach przemyskich Synowi Bo¿emu, nios¹cemu Matce dzban
z wod¹, s³oñce podsunê³o swój promieñ, by na nim móg³ go zawiesiæ: �ci¹gn¹³ za
sob¹ s³oñce jako powróz z tym wiadrem�10. Stalinowi nie s³oñce, lecz wiatr przy-
chodzi z pomoc¹ � kiedy m³odzieniec nie wie, jak matce wyja�niæ motywy decyzji
o wyborze rewolucyjnej drogi ¿ycia, wiod¹cej przez wiêzienie i zes³anie, �gwa³-
towny poryw wiatru, co nadlecia³ z gór i uczyni³ pop³och w�ród rozwieszonych
w podwórzu tkanin�, staje siê ratunkiem: �Soso pu�ci³ siê w pogoñ za bia³¹ szat¹,
rad, ¿e dobroczynny wiatr przerwa³ jego udrêkê�11. Jednym s³owem, materiali-
styczny cud. Przybity do krzy¿a Jezus pamiêta³ o swej Matce, m³odziutki Sta-
lin, wybrawszy rewolucyjn¹ drogê ¿ycia, d³ugo rozwa¿a, czy tym samym wolno
mu skazaæ matkê na samotno�æ, wszak rewolucjonista nie uniknie wiêzienia i ze-
s³ania.

Tak¿e w tomie Opowiadania o Feliksie Dzier¿yñskim (t³umaczonym z jêzyka
rosyjskiego, wydanym po polsku w tym samym okresie co opowie�æ o dzieciê-
cych i szkolnych latach Stalina) znajdziemy przes³anki potwierdzaj¹ce apokry-
ficzny status socrealistycznych biografii wodzów rewolucji. Autor owych opo-
wiadañ, Jurij German, konkretyzuje niektóre fakty oficjalnej biografii czekisty
zwanego �postrachem bur¿uazji�, zarazem znamiennie radzi sobie z problemem
szlacheckiego pochodzenia �chor¹¿ego orszañskiego� (tak Dzier¿yñskiego ¿arto-
bliwie nazwali Ró¿a Luksemburg i Julian Marchlewski i taka nazwa szybko doñ
przylgnê³a12) czy jego ¿ycia osobistego (ostatecznie gdy na prze³omie wieków przy-
bywa do Warszawy, jest powszechnie zwany �esdeckim Apollem�13). Otó¿ autor
pisanych w latach 1936�1940 Opowiadañ o Feliksie Dzier¿yñskim luki, jak¹ mo-
g³oby jawiæ siê szlacheckie pochodzenie, w ogóle nie konkretyzuje, gdy¿ sw¹ nar-
racjê zaczyna od r. 1897, kiedy jego bohater liczy lat niemal 20. Podobnie z ¿y-
ciem osobistym, którego Dzier¿yñski po prostu nie ma � pró¿no szukaæ choæby
wzmianki o ukochanej Sabinie Feinstein, jedynie na koñcu opowie�ci czytelnik
dowie siê, ¿e przy trumnie, obok ówczesnych przywódców Kraju Rad, stoj¹ tak¿e
najbli¿si: ¿ona Zofia i syn.

Je�li chrze�cijañskie apokryfy zrodzi³a zwyk³a ludzka ciekawo�æ, niekiedy
wrêcz blu�niercza14, i to ona rozstrzyga³a, gdzie w pismach kanonicznych kryj¹

przypadaj¹ce w 1970 r. stulecie urodzin Lenina w ZSRR wyprodukowano miliony znaczków przy-
pinanych do klap ubrañ, na znaczkach widnia³ medalion z fotografi¹ g³ówki ma³ego dziecka (tj.
Lenina) w aureoli czerwonej gwiazdki � w ca³ym obozie krajów socjalistycznych znaczek ten na-
zwano �dzieci¹tko Lenin�. Zob. M. K u l a, Religiopodobny komunizm. Kraków 2003, s. 59.

  9 Ibidem, s. 138.
10 �Ca³y �wiat nie pomie�ci³by ksi¹g�. Staropolskie opowie�ci i przekazy apokryficzne. Wyd.

W. R. R z e p k a, W. W y d r a. Wstêp M. A d a m c z y k. Warszawa 1996, s. 175.
11 B o b i ñ s k a, op. cit., s. 46.
12 B. K r z y w o b ³ o c k a, Opowie�æ o Feliksie. Warszawa 1979, s. 9.
13 Ibidem, s. 9.
14 Stosunkowo umiarkowanym przyk³adem nieprawowierno�ci niektórych apokryfów by³a skar-
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siê luki i jak je wype³niæ, to autorzy soc-apokryfów ¿adnym odbr¹zawiaj¹cym ten-
dencjom nie ulegaj¹: s¹ absolutnie ortodoksyjni, wszak funkcjonuj¹ w systemie
literatury podporz¹dkowanej przewodniej roli partii. Literatura apokryficzna w po-
wa¿nym stopniu wiod³a czytelniczy ¿ywot poza kontrol¹ Ko�cio³a i dlatego jej
dogmatyczna czysto�æ pozostawia³a wiele do ¿yczenia (fabula aniles � babskie
bajania). Soc-apokryf pozostaje pod kontrol¹ przewodniej si³y i dlatego wyobra�-
nia �in¿ynierów dusz ludzkich� jedynie ucz³owiecza monumentalne postacie wo-
dzów rewolucji, trzymaj¹c siê z dala od przedstawieñ opatruj¹cych znakiem zapy-
tania spi¿owy wymiar Stalina czy Dzier¿yñskiego. Michai³a Zoszczenki Opowia-
dania o Leninie wydaj¹ siê zwieñczeniem procesu heroizacji. I zarazem o�mie-
szeniem.

Nie tylko luki kanonicznych narracji oraz ich konkretyzacja pozwalaj¹ dowo-
dziæ apokryficznego statusu opowie�ci biograficznych po�wiêconych wodzom
komunistycznej rewolucji, trudno tu nie wspomnieæ swoistej, gdy¿ hagiograficz-
nej sztuki postaciowania. Obydwu komunistycznych �wiêtych � Stalina i Dzier-
¿yñskiego � ³¹czy kontrast miêdzy skromn¹ postur¹ a si³¹ fizyczn¹: �drobny i chu-
dy ch³opiec� � �by³ pierwszy we wszystkich grach i zabawach�15; �rêka o cienkich
palcach [...] z [...] ¿elazn¹ si³¹ [...] poci¹gnê³a ku sobie niespokojny pysk konia�16.

Jednak to nie walory fizyczne powinny wywo³aæ najwy¿szy podziw, przewy¿-
sza je bowiem duch rewolucyjny: Dzier¿yñski posiada moc zniewalania wrogów
samym swym widokiem. Podobnie jak Jezus na Górze Oliwnej.

Rozmy�lania dominikañskie, pochodz¹ca z pocz¹tku XVI w. �kompilacja z ró¿-
nych �róde³ ³aciñskich�, bêd¹ca �wyborem tekstów nastawionych przede wszyst-
kim na bardzo dok³adny opis cierpieñ fizycznych Chrystusa�, próbowa³y �oddaæ
jego mêkê w sposób niezwykle realistyczny i plastyczny�17. Zawarty w nich obraz
pojmania w Ogrójcu zosta³ skonstruowany na zasadzie przeciwstawienia bezbron-
nego Baranka Ofiarnego licznym i uzbrojonym oprawcom:

Pan Jezus widz¹c, i¿ Judasz ju¿ w ogrod idzie 〈w〉 wielko�ci ludu, wyszed³ opodal prze-
ciw jem i 〈z〉 zwoleniki i sta³, czekaj¹c ich dobrowolnie. [...] I rzek³ ku t³uszczy Pan Jezus:
�I kogo szukacie?� A oni rzekli: �Jezusa Nazarañskiego!� Rzek³ Jezus: �Jaciem jest, kogo szu-
kacie�. I padli na ziemiê od strachu, od jednego s³owa abo spytania: �I kogo szukacie?� A tak
do trzeciego razu padali na ziemiê i Judasz zdrajca z niemi. O, ogl¹dajmy¿ tu, gdy¿ ci przed
³askawem s³owem poupadali na ziemiê, a co¿ by by³ srogo rzek³, przepadliby ziemiê byli od
strachu. Abo by by³ jednemu anjo³owi przykaza³, obroci³by je w proch. I rzek³ Jezus t³uszczej:
�Jako na ³otra przyszli�cie, z mieczmi i oszczepy ³apaæ mie. [...]�. I stali d³ug¹ chwilê, nie �miej¹c
sie Pana Jezusa dotkn¹æ. Byli jako skamieli18.

Ta sama poetyka przeciwstawienia bezbronnego a zwyciêskiego Zbawiciela

ga Matki Boskiej na egoistycznego i niewdziêcznego Syna: Ukrzy¿owany wst¹pi do nieba, j¹ za�,
pogr¹¿on¹ w smutku, pozostawi ¿yw¹ na ziemi (Sprawa chêdoga o mêce Pana Chrystusowej). Bo-
daj skrajnym przyk³adem ju¿ blu�nierczej ekspansji ludzkiej ciekawo�ci w sferê sacrum by³a � przed-
stawiona np. w apokryfie Evangelium nomine Jacobi � manualna weryfikacja twierdzenia o dziewi-
czym narodzeniu Jezusa. Zob. M. A d a m c z y k, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze sta-
ropolskiej do koñca XVI wieku. Poznañ 1980, s. 95�96.

15 B o b i ñ s k a, op. cit., s. 8�10.
16 J. G e r m a n, Opowiadania o Feliksie Dzier¿yñskim. Prze³. R. K a r s t. Warszawa 1951,

s. 209.
17 �Ca³y �wiat nie pomie�ci³by ksi¹g�, s. 309.
18 Ibidem, s. 312.



69SOCREALISTYCZNY  APOKRYF  A  KULT  KOMUNISTYCZNYCH  �WIÊTYCH

zbrojnym oprawcom, pokonanym samym widokiem ofiary, zostaje podjêta w opi-
sie buntu skazanych na zes³anie wiê�niów, sprowokowanych postaw¹ naczelnika
konwoju o �wulgarnej gêbie i zupe³nie bezmy�lnym wyrazie oczu�, który �upi³
siê w swoim wagonie do stanu zupe³nego zbydlêcenia�:

W dwie godziny po opuszczeniu stacji nieoczekiwanie wtoczy³ siê do wagonu naczelnik
konwoju. Jego przepita twarz mia³a drapie¿ny i ponury wyraz, w rêku trzyma³ rewolwer. Na-
uczony gorzkim do�wiadczeniem, stan¹³ w drzwiach, puszczaj¹c przodem trzech konwojen-
tów i dwóch ¿andarmów o odra¿aj¹cych i nadêtych twarzach.

[...]
Zrobi³ [Dzier¿yñski] krok w kierunku naczelnika konwoju. Ten instynktownie podniós³

wy¿ej rewolwer. Z ty³u brzêknê³y zamki karabinowe. Ludzie w wagonie zamarli w bezruchu.
Dzier¿yñski spokojnie i swobodnie, jak gdyby nie by³o przed nim rewolweru, posun¹³ siê

jeszcze o krok naprzód.
� Wróæ � krzykn¹³ naczelnik konwoju � bo strzelam!
Cofn¹³ siê pod �cianê hucz¹cego i ko³ysz¹cego siê wagonu i podniós³ jeszcze wy¿ej rêkê

z rewolwerem, jak gdyby dotychczas Dzier¿yñski nie zauwa¿y³ tej broni.
Dzier¿yñski zrobi³ jeszcze jeden krok.
[...] Nie by³o to widowisko dla ludzi o s³abych nerwach: jeden bezbronny cz³owiek powo-

li i spokojnie zbli¿a³ siê do o�miu po zêby uzbrojonych ludzi, wprost na wymierzone lufy kara-
binów i rewolwerów. I ta twarz, ta niezwyk³a twarz z pa³aj¹cymi nienawi�ci¹ �renicami... Ale
nie to by³o najbardziej zdumiewaj¹ce. Najbardziej zdumiewaj¹ce by³o to, ¿e naczelnik konwo-
ju raptem stchórzy³, ul¹k³ siê jednego bezbronnego cz³owieka [...]19 .

Mniejsza o cudowne pomno¿enie carskich oprawców (naczelnik konwoju plus
trzech konwojentów i dwóch ¿andarmów to �o�miu uzbrojonych po zêby ludzi�?),
wa¿niejsze jest wyja�nienie owego zwyciêstwa bezbronnego rewolucjonisty:

Ul¹k³ siê [naczelnik konwoju] nie mojej si³y woli ani te¿ wyrazu moich oczu. Przerazi³ siê
g³êbi moich przekonañ. Rozumiecie? Ja mam przekonania, on nie. On jest najemnikiem, ja nie.
Po prostu: najemnik przerazi³ siê wolnego cz³owieka20.

Analogicznie jak starotestamentowi wodzowie narodu wybranego czy Sobie-
ski pod Wiedniem swe tryumfy przyznawali prawicy Pana, tak te¿ Dzier¿yñski
zwyciêstwo odniesione w wiêziennym wagonie przypisuje nie sobie, lecz idei przez
niego ¿ywionej.

G³ówny bohater Opowiadañ o Feliksie Dzier¿yñskim jako carski wiêzieñ po-
siada wyj¹tkow¹ w³a�ciwo�æ: chocia¿ jawnie przewodzi buntom uwiêzionych re-
wolucjonistów, zachowuje cielesn¹ nienaruszalno�æ. Tak¿e wówczas, kiedy trafi
na Sybir, ¿aden przedstawiciel carskiego pañstwa nie �mie go uderzyæ. I nie wyni-
ka to bynajmniej z humanitaryzmu rosyjskiego systemu represji, poniewa¿ tylko
ten wiêzieñ nie zostaje poni¿ony choæby jednym uderzeniem. Jest zawsze postaci¹
czyst¹, nie skalan¹ bezpo�redni¹ przemoc¹ fizyczn¹21. Materialistyczny cud? �
nie. To osobowo�æ Dzier¿yñskiego parali¿uje tzw. �rodki przymusu bezpo�rednie-
go. W �wiecie rz¹dzonym prawami materializmu historycznego na cuda, zdawa-

19 G e r m a n, op. cit., s. 149�151.
20 Ibidem, s. 151.
21 Kiedy autorka wydanej w 1979 r. Opowie�ci o Feliksie bêd¹c ma³¹ dziewczynk¹ martwi³a

siê, czy jej dziadek nie ucierpi jako uczestnik pierwszomajowego pochodu w latach Polski miêdzy-
wojennej, us³ysza³a z jego ust te s³owa uspokojenia: �Patrz, jakie mam mocne rêce, maleñka. Nie
dam siê pobiæ. Nie pozwala³em siê uderzyæ carskim so³datom ani kozakom, nie uderzy mnie nigdy
bezkarnie i polski policjant� (K r z y w o b ³ o c k a, op. cit., s. 5).
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³oby siê, miejsca po prostu nie ma. Chocia¿ skoro wszystkie zwierzêta s¹ równe,
ale niektóre równiejsze, to... �postrach bur¿uazji� mo¿e byæ otoczony aur¹ cudow-
no�ci. Tym bardziej ¿e tak¿e sam gensek jawi siê jako ateistyczny �wiêty, a nawet
jako zbawiciel �wiata zniewolonego wyzyskiem wspieranym wiar¹ religijn¹. Nie
jaki� Bóg fideistów, lecz Historia wybra³a go, by �budowa³ lepszy �wiat dla milio-
nów ludzi, których krzywdzono i wyzyskiwano od wieków�22. Z dzie³em �In¿y-
niera naszych marzeñ�23 Jezus Chrystus nie mo¿e siê równaæ24.

Pewn¹ podstawê spojrzenia na Dzier¿yñskiego jako na komunistycznego �wiê-
tego mo¿na znale�æ w jego w³asnych s³owach z r. 1909: �Trzeba skupiæ szeregi
aposto³ów tej idei i nie�æ wysoko jej sztandar, by lud go dojrza³ i poszed³ za nim�25.
W �wiecie stworzonym piórem Jurija Germana �miecz rewolucji� i �postrach bur-
¿uazji� okazuje siê tak komunistycznym �w. Jerzym (�Sprawdzi³ nagan i pierwszy
wyskoczy³ z wagonu w ciemno�æ�26), jak te¿ �w. Miko³ajem: kiedy w czas g³odu
czeki�ci zostawiaj¹ mu na biurku dwie kostki cukru, przekazuje je chorej ¿onie
podw³adnego. Wiêcej, jawi siê komunistycznym wcieleniem dobrego Samaryta-
nina: to on w siedleckim wiêzieniu troskliwie opiekuje siê Antonim Roso³em27,
ju¿ za� jako przewodnicz¹cy Czeki wpierw sprowadza pomoc dla uwiêzionego
w piwnicy ch³opca, by nastêpnie osobi�cie wynie�æ go � chorego na tyfus i pogry-
zionego przez szczury � po czym towarzyszy mu w drodze do szpitala. �Miecz
rewolucji� jest postaci¹ tak ludzk¹, ¿e doprawdy nie mo¿na zrozumieæ, dlaczego
wrogom wydaje siê �postrachem bur¿uazji�, wszak jedynym narzêdziem wymu-
szaj¹cym przyznanie siê do winy pozostaje... samo spojrzenie:

Baronowi, który dotychczas nie przyznawa³ siê do przestêpstwa, szybko rozwi¹za³ siê
jêzyk. Mówi³ staraj¹c siê unikaæ wzroku Dzier¿yñskiego, ale na pró¿no. Dzier¿yñski patrzy³
mu prosto w oczy, gniewnie, wzgardliwie i ch³odno. By³o oczywiste, ¿e w ogniu tego spojrze-
nia nie ukryje siê ¿adne k³amstwo, ¿e i tak nic nie pomo¿e28.

 Tak kulturalny wobec wroga klasowego przewodnicz¹cy Czeki zarazem woli
marzn¹æ w saniach ni¿ uraziæ wo�nicê nie daj¹cego sobie rady z niemrawym  ko-
niem.

Te dwa przyk³ady apokryficznych opowie�ci biograficznych, po�wiêconych
Stalinowi i Dzier¿yñskiemu, tylko unaoczniaj¹ najogólniejsz¹ wspólnotê perswa-

22 B o b i ñ s k a, op. cit., s. 19.
23 Jedno z okre�leñ, jakimi w latach 1944�1955 obdarzano Stalina w polskich �rodkach prze-

kazu. Cyt. za: R. K u p i e c k i, �Natchnienie milionów�. Kult Stalina w Polsce 1944�1956. Warsza-
wa 1993, s. 241.

24 Zob. K. O b r e m s k i, �In¿ynier dusz ludzkich� w muzeum literatury dawnej. Nad ksi¹¿k¹
Heleny Bobiñskiej �Soso�. �Pamiêtnik Literacki� 2003, z. 4, s. 152: �Chrystus daremnie ofiarowa³
siê na Krzy¿u, wszak pragn¹³ wyzwoliæ �wiat od grzechu zniewalaj¹cego ludzko�æ, grzechu bêd¹ce-
go jedynie urojeniem wyobra�ni odurzonej �opium dla ludu�. Ofiara Soso nie bêdzie daremna, jesz-
cze w latach jego ¿ycia odwieczna krzywda zostanie zniesiona w pañstwach demokracji ludowej,
zwyciêski pochód idei marksizmu-leninizmu wyzwoli zniewolon¹ dot¹d czê�æ �wiata�.

25 Cyt. za: Od wydawnictwa. W: G e r m a n, op. cit., s. 8.
26 G e r m a n, op. cit., s. 192.
27 Zob. K r z y w o b ³ o c k a, op. cit., s. 6: �Tylko niezwyk³a dobroæ i zupe³ny brak egoizmu

Dzier¿yñskiego � powtarzano mi [tj. B. Krzywob³ockiej] w domu s³owa dziadka � mog³y stworzyæ
takiego opiekuna Antka Roso³a, ciê¿ko chorego cz³owieka, w straszliwych warunkach wiêzienia
carskiego�.

28 G e r m a n, op. cit., s. 166.
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zji, podejmowanej przez autorów oddzielonych wiekami i zdecydowanie przeciw-
nych ideami, wspólnotê uwarunkowan¹ raczej nie komunistyczn¹ znajomo�ci¹
apokryfów, lecz jedynie �d³ugim trwaniem� technik propagandowych, przez stu-
lecia s³u¿¹cych krzewieniu pobo¿no�ci, w XX w. za� wzmacniaj¹cych zaanga¿o-
wanie ideowe czytelników dzie³ �in¿ynierów dusz ludzkich�. Co wiêcej, ta naj-
ogólniejsza wspólnota wyra¿a siê tak¿e swoist¹ postaw¹ zwyciêzców wobec zwal-
czanej kultury, któr¹ to postawê mo¿na najkrócej okre�liæ jako tak¹ adaptacjê dóbr
pokonanego przeciwnika, która obróci je w³a�nie przeciwko niemu. Wróg, religij-
ny (poganin) czy polityczny (reakcjonista), mo¿e zostaæ pokonany równie¿ jego
w³asn¹ broni¹.

Z³upienie Egipcjan przez Izraelitów wychodz¹cych z domu niewoli (Wj 3, 21�
22; 12, 35�36), uczynienie z pogañskiej branki ¿ony zwyciêzcy (Pwt 21, 10�14)
i Dawidowe odciêcie g³owy Goliata jego w³asnym mieczem (1 Sm 17, 51) to trzy
bodaj najwa¿niejsze obrazy postawy chrze�cijanina wobec pogañskiej kultury.
W alegorycznej wyk³adni jednego z wersetów ewangelijnej przypowie�ci o synu
marnotrawnym Hieronim zawar³ ostrze¿enie:

Je�li chcemy za ¿onê poj¹æ brankê, strze¿my siê, aby�my w przybytku ba³wochwalstwa
nie zasiadali do sto³u; gdyby za� poci¹gnê³a nas mi³o�æ do niej, pamiêtajmy, by�my j¹ oczy�cili
i uwolnili od wszelkiej zmazy b³êdu [...]29.

Ta niezgodnie zgodna postawa, ³¹cz¹ca �wiadomo�æ kulturowych warto�ci
dziedzictwa pogan i surow¹ ocenê zawartego w nim ba³wochwalstwa, prowadz¹-
ca do nakazu pobo¿nego wykorzystania bezbo¿nych dzie³ (ostatecznie Izraelici
prawowiernie wykorzystali �po¿yczone� od Egipcjan kosztowno�ci, mianowicie
uczynili z nich ozdoby �wi¹tyni Pana), pozostanie charakterystyczna tak¿e dla
pó�niejszych epok, np. w 1528 r. Stanis³aw Hozjusz napisze:

bardzo mi³e jest Bogu, Zbawicielowi naszemu, je�li jego �wi¹tyniê upiêksza siê egzotycznymi
bogactwami [...]. [...] naszego Pana Zbawiciela nie obra¿a, je�li kto� z mi³o�ci ku Bogu wzbo-
gaca jego �wi¹tyniê ³upami egipskimi30.

Analogiczn¹ postawê wobec kultury przedrewolucyjnej przyjmuj¹ radzieccy,
a za nimi polscy komuni�ci: jak Dawid pokonanemu Goliatowi jego w³asnym mie-
czem odci¹³ g³owê, tak �in¿ynierowie dusz ludzkich� siêgaj¹ po apokryf, by po-
przez reakcyjn¹ formê krzewiæ komunistyczne tre�ci. Pozostaj¹ uczniami Lenina:

Kultura proletariacka nie wyskoczy³a nie wiadomo sk¹d, nie jest wymys³em ludzi mieni¹-
cych siê specjalistami od kultury proletariackiej. Wszystko to jest zupe³na bzdura. Kultura
proletariacka powinna byæ prawid³owym rozwiniêciem tych zasobów wiedzy, które ludzko�æ
wypracowa³a pod jarzmem spo³eczeñstwa kapitalistycznego, spo³eczeñstwa obszarniczego,
spo³eczeñstwa biurokratycznego31.

Autorzy apokryficznych biografii wodzów proletariackiej rewolucji jako re-
prezentanci �wietlanej przysz³o�ci wcielaj¹ w pisarski czyn s³owa Manifestu ko-

29 Cyt. za: J. D o m a ñ s k i, Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. W zb.: Idea.
Studia nad struktur¹ i rozwojem pojêæ filozoficznych. Bia³ystok 1992, s. 18.

30 S³owa listu S. H o z j u s z a  do P. Tomickiego, stanowi¹cego wstêp do Hozjuszowej parafrazy
psalmu 50. Cyt. za: J. A. K a l i n o w s k a  OSB, Stanis³aw Hozjusz jako humanista (1504�1579).
Studium z dziejów kultury renesansowej. Olsztyn 2004, s. 150 (t³um. J. A. K a l i n o w s k a  OSB).

31 W. I. L e n i n, O kulturze proletariackiej. W: Lenin o literaturze. Artyku³y i fragmenty.
[Wyd. 3, przejrz. i rozszerz.]. Warszawa 1951, s. 82.
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munistycznego: panuj¹ nad �redniowieczn¹ przesz³o�ci¹32, w ich przekonaniu za-
pewne najczarniejsz¹ w dziejach ludzko�ci, wszak �wieki �rednie� sta³y siê w ich
wypowiedziach okre�leniem wrêcz obra�liwym33.

Soc-apokryf to nie tyle zast¹pienie chrze�cijañskich �wiêtych komunistyczny-
mi34, ile wykorzystanie najogólniejszej zasady twórczej (wype³nianie luk pism ka-
nonicznych) i jak¿e podobnych chwytów perswazyjno-propagandowych. Analogicz-
nie jak Pismo �wiête prowokowa³o ludzk¹ ciekawo�æ choæby pytaniami o dzieciñ-
stwo Jezusa, tak te¿ oficjalne biografie wodzów mog¹ wywo³aæ wrêcz naturalne
pragnienie dowiedzenia siê czego� wiêcej. Np. o seminaryjnym epizodzie biografii
Stalina: pod piórem autorki opowie�ci o jego dzieciñstwie i wczesnej m³odo�ci ten,
zdawa³oby siê, wstydliwy okres ¿ycia genseka staje siê latami wolnymi od jakiej-
kolwiek wiary religijnej, co wiêcej, jak �redniowieczna filozofia s³u¿y³a teologii,
tak w Gruzji koñca XIX w. historia, matematyka i logika zostaj¹ wykorzystane
niczym nauki pomocnicze ju¿ wówczas kszta³towanej teorii socjalizmu naukowe-
go. I autorzy oficjalnej biografii genseka, i Helena Bobiñska twierdz¹, ¿e przysz³y
wódz �wiatowej rewolucji ju¿ jako seminarzysta prowadzi³ intensywn¹ dzia³al-
no�æ zarówno w�ród kolegów z seminarium, jak te¿ w�ród robotników. Jednym
s³owem, komunistyczny Konrad Wallenrod.

Niezale¿nie od tego, czy biografie wodzów rewolucji prowokuj¹ ludzk¹ cieka-
wo�æ faktami w takim stopniu fascynuj¹cymi, jak np. seminaryjna edukacja Stalina,
i tak przed �in¿ynierami dusz ludzkich� staje propagandowe zadanie dookre�lenia
heroicznej postaci, przedstawienia rewolucyjnego herosa tak¿e jako cz³owieka z krwi
i ko�ci, kogo� zachowuj¹cego (nie tyle ponad, ile jakby wbrew dziejowej roli) ludz-
k¹ twarz. M³ody Stalin to rewolucjonista, który jak naj¿ywiej kocha matkê i dzieci
z s¹siedztwa (nawet gra z nimi w ³apti � gruziñsk¹ odmianê palanta).

Obydwa apokryfy, chrze�cijañski i komunistyczny, okaza³y siê podobnie ¿y-
wotne. Wbrew postanowieniom soboru w Trydencie poeta tak bardzo prawowier-
ny jak Wespazjan Kochowski podejmowa³ materiê apokryficzn¹ (chocia¿by w wier-
szu Góra £yssa depozytem drzewa Krzy¿a �w. w Sendomirskim kraju s³awna),
a biskup che³miñski Feliks Kretkowski w kontrreformacyjnym zapale przypisa³
Jezusowi Chrystusowi cuda przez niego w ogóle nie dokonane, mianowicie prze-
istoczenie �ró¿ w cukier, soków kwiatów w miód�35. Wydan¹ po raz pierwszy
w 1951 r. powie�æ Zofii Kossak Przymierze, maj¹c¹ staæ siê pocz¹tkiem biblijne-
go cyklu, mo¿na odczytaæ jako prawowiern¹ odmianê apokryfu �w odniesieniu do
starotestamentowej postaci Abrahama�36. Podobnie koniec lat kultu jednostki nie

32 Zob. Manifest komunistyczny. W: K. M a r k s, F. E n g e l s, Dzie³a wybrane. T. 1. Warsza-
wa 1949, s. 39: �W spo³eczeñstwie bur¿uazyjnym przesz³o�æ panuje zatem nad tera�niejszo�ci¹,
w spo³eczeñstwie komunistycznym � tera�niejszo�æ nad przesz³o�ci¹�.

33 O scholastycznej �kulturze� Stalina zob. K. O b r e m s k i, Wielki Jêzykoznawca � �pokora
w parze z majestatem� i scholastyka. �Teksty Drugie� 2002, nr 1/2.

34 Pisz¹ o nich tak¿e religioznawcy. Zob. np. R. I m o s, �wiêci sowieccy. W zb.: Nadprzyro-
dzone. Red. E. Przyby³. Kraków 2003.

35 Wyg³oszone w po³owie lat dwudziestych XVIII stulecia kazanie, skierowane przeciwko pro-
testantom odrzucaj¹cym kult Bo¿ego Cia³a, znalaz³o siê w dziele J. K. R u b i n k o w s k i e g o  Pro-
mienie cnót królewskich po �miertelnym zachodzie Najja�niejszego S³oñca Augusta II (Poznañ 1742,
k. Kv�K2).

36 D. B a w o ³, �Przymierze� Zofii Kossak jako apokryficzne dzieje Abrahama. �Pamiêtnik
Literacki� 2003, z. 4, s. 98.
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oznacza³ kresu komunistycznej wersji apokryfu: jeszcze w 1979 r. ukaza³a siê ksi¹¿-
ka Bo¿eny Krzywob³ockiej zatytu³owana Opowie�æ o Feliksie.

Trudno oprzeæ siê w¹tpliwo�ciom: czy w ogóle warto czytaæ opowiadania po-
�wiêcone Stalinowi, Dzier¿yñskiemu b¹d� Leninowi? czy warto siêgaæ po teksty
nale¿¹ce do kultury up³ywem dziesiêcioleci jakby zneutralizowanej, pozostaj¹cej
jedynie (tak czy inaczej politycznie ocenianym) dziedzictwem? Za powa¿n¹ posta-
w¹ wobec tekstów wywo³uj¹cych dzi� bodaj wy³¹cznie u�miech, byæ mo¿e skrywa-
j¹cy tak¿e za¿enowanie, przemawia specyficzny status socrealistycznego pisarstwa
dla dzieci i m³odzie¿y: �literatura dla najm³odszych, rozumiana i oceniana dot¹d jako
odrêbna dziedzina twórczo�ci, zosta³a postawiona w jednym szeregu z pisarstwem
dla doros³ych�37. Tym samym sta³a siê elementem kultu sowieckich �wiêtych.

Socrealistycznego apokryfu lekcewa¿yæ nie nale¿y, ostatecznie to na pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych Opowiadania o Leninie Zoszczenki sta³y siê przedmiotem
k³ótni osób tak reprezentatywnych dla polskiej i rosyjskiej kultury, jak Janusz
Anderman i Natalia Gorbaniewska38. K³ótni zarazem o polityczny, jak te¿ literacki
status owych opowiadañ:

Poetka Natalia Gorbaniewska, do której dotar³em w Pary¿u, [...] mówi³a po polsku. I po
polsku pok³ócili�my siê w osiemdziesi¹tym pierwszym roku o Lenina.

[...]
Zoszczenko by³ w Polsce pisarzem znanym; wydawano go ju¿ w latach miêdzywojen-

nych. ¯aden autor ze Wschodu nie wydrwi³ Raju Krat jak on w Niebieskiej ksiêdze. Tak¿e
Opowiadania o Leninie wydawa³y siê majstersztykiem. W formie krótkich gawêd dla w¹tpli-
wie rozwiniêtych dzieci Zoszczenko zbudowa³ h a g i o g r a f i ê  tak demonstracyjnie odêt¹
uwielbieniem, ¿e ludojad z bródk¹ stawa³ siê przera¿aj¹co �mieszny. Istnia³y ró¿ne hipotezy,
dlaczego tak absurdalna ksi¹¿ka u�pi³a czujno�æ w³adz i cenzorów.

[...]
O tym, ile rado�ci dostarcza³a ta ksi¹¿ka [�szczególnie podczas g³o�nego czytania nad

skrzynk¹ piwa�], opowiedzia³em Gorbaniewskiej, a ona spowa¿nia³a. Wy�cie chyba zdurnieli,
powiedzia³a, przecie¿ Zoszczenko napisa³ o Leninie z ca³¹ atencj¹, bo chcia³ siê przypodobaæ
w³adzy. [...] Tak siê pisa³o o Leninie, pisali jak o  � w i ê t y m, mówi³a zapalczywie, wszyscy
tak pisali!39

W rytuale kultu komunistycznych bóstw literatura mia³a ogromn¹ rolê, wszak
jednym z jej zadañ pozostaje hagiografia � tym samym apokryf wy³ania siê ni-
czym wrêcz naturalna forma przekazu prawd wiary, jakby stworzona do tego, by
wyzwoleni z opium dla ludu �in¿ynierowie dusz ludzkich� krzewili kult komuni-
stycznych �wiêtych. Dla profanów kult wywy¿szaj¹cy na poziom �mieszno�ci i pro-
wokuj¹cy do blu�nierczych ¿artów jeszcze w latach osiemdziesi¹tych40.

37 M. Z a w o d n i a k, Literatura dla dzieci i m³odzie¿y. Has³o w: S³ownik realizmu socjali-
stycznego. Red. Z. £apiñski, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 123.

38 Przedstawienie jej zas³ug jako t³umaczki literatury polskiej na jêzyk rosyjski by³oby nietak-
tem, nale¿y natomiast podkre�liæ jej zaanga¿owanie polityczne. Zob. J. A n d e r m a n, Fotografie.
Lenin. �Gazeta Wyborcza� 2003, nr 149, s. 20: �By³a jedn¹ z o�miu osób, które w sze�ædziesi¹tym
ósmym, parê dni po zajêciu Czechos³owacji przez armie Uk³adu Warszawskiego, urz¹dzi³y demon-
stracje na Placu Czerwonym. [...] by³a matk¹ dwojga ma³ych dzieci i w³adza wola³a unikn¹æ miê-
dzynarodowego skandalu. Zosta³a aresztowana po dwóch latach i poddana rocznemu przymusowe-
mu leczeniu psychiatrycznemu [...]�.

39 Ibidem. Podkre�l. K. O.
40 Pisz¹cy te s³owa zna nastêpuj¹cy dowcip: Pani w szkole zapewnia³a, jakim to wielkim przy-
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jacielem dzieci by³ Lenin. Niewierny Jasio poprosi³ o jaki� dowód, wiêc pani opowiedzia³a, jak
uczniowie jednej z moskiewskich szkó³ wczesnym rankiem odwiedzili Lenina na Kremlu w jego
prywatnym mieszkaniu. Jednak Jasio nadal nie rozumia³, gdzie tu przyja�ñ dla dzieci. Oburzona
pani wyja�ni³a: �Jak to, przecie¿ Lenin akurat goli³ siê, trzyma³ w rêku brzytwê, móg³ je wszystkie
powyrzynaæ�.

41 I m o s, op. cit., s. 149.
42 Ibidem, s. 152.

Je�li komunizm bywa³ interpretowany w kategoriach religijnych, zazwyczaj
wychodzono z za³o¿enia, ¿e pozosta³ �nieudoln¹ imitacj¹ monumentalnych, z³o-
¿onych systemów, zas³uguj¹c¹ co najwy¿ej na miano �quasi-�, �pseudo-� czy
�ersatz-religii�. Religioznawcy trudno zaakceptowaæ taki deprecjonuj¹cy pogl¹d
(wszak dla niego �nie istniej¹ ¿adne kryteria pozwalaj¹ce odró¿niæ religiê auten-
tyczn¹ od jej namiastki, poza warto�ciuj¹cymi�41). Tote¿ tym bardziej przes³ank¹
po�rednio potwierdzaj¹c¹ apokryficzny status opowiadañ o �ludojadach z bródka-
mi� i w¹sami okazuje siê �wiêto�æ Lenina, Stalina czy Dzier¿yñskiego jako wcie-
leñ Nowego Cz³owieka:

Komunistyczny raj, bêd¹cy zbawieniem ca³ej ludzko�ci, sta³ siê ju¿ udzia³em tych, któ-
rych �wiadomo�æ osi¹gnê³a stan przemiany wieszczony przez proroków. Inaczej: prorocy mó-
wi¹ o �wiêtych, w �wiêtych za� realizuj¹ siê proroctwa42.

Zgodnie z odwieczn¹ zasad¹, ¿e to przyk³ady poci¹gaj¹, soc-apokryfy konkre-
tyzuj¹ kanoniczne obrazy �ludojadów z bródkami� i w¹sami � jako teksty apokry-
ficzne wspó³tworz¹ komunistyczn¹ hagiografiê.

SOCIALIST REALISM APOCRYPHA
AND THE WORSHIP OF COMMUNIST SAINTS

Socialist realism realization of apocrypha proves to be one of the evidences of �deep� commu-
nity of enemies. Medieval in its form and communist in its contents, socialist apocrypha becomes
a genre form of biographic stories devoted to the leaders of proletariat revolution, and as an orthodox
message of communist belief it fills the blanks of canonical writings or � precisely � the leaders�
official biographies. �Engineering of human souls� to a lesser degree utilizes the characteristic
of apocrypha art of imagery and to a large extent takes up its parenetic-persuasive functionality.


