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„ŻYWE KAM IENIE” BERENTA:
ŹRÓDŁA I UJŚCIA EUROPEJSKOŚCI

„Esencją średniowiecza” miał nazwać Berent wizerunek epoki przywołanej 
przezeń w Żywych kamieniach. Przypisany autorowi komentarz do własnej 
powieści warto dziś, nie rozstrzygając kwestii jego autentyczności1, umieścić 
w perspektywie historii literatury. Takie odczytanie sprawi, iż kształt artystycz
ny i intelektualna wartość owej syntezy „czasów katedr” nabiorą esencjonal- 
nego charakteru także w stosunku do pewnego nurtu zainteresowań twórców 
Młodej Polski.

Pierwotność słowiańska wydobyta z rodzimych kronik i mistyczna wznios
łość europejskiego gotyku, metafizyczne przerażenie w kostiumie dance macabre 
i franciszkańska afirmacja wszechświata, wtajemniczenia w sens historii i styli- 
zatorska maniera — to tylko niektóre z możliwych formuł, określających wie
loznaczną obecność średniowiecza w utworach Wyspiańskiego, Kasprowicza, 
Przybyszewskiego i innych współczesnych Berentowi pisarzy2. Wielozna
czność ta, wynikająca w sposób oczywisty z mnogości zjawisk obejmowanych 
terminem „średniowiecze”, ujawnia również problem niejasności oceny, jaką 
wcześniej wystawiały wiekom średnim dzieje kultury. Wahała się ona między 
potępieniem za barbarzyńskie zaprzepaszczenie dorobku antyku a idealizacją 
kreującą romantyczny mit początku3. Zestawienie Kultury odrodzenia we Wło
szech Burckhardta i Jesieni średniowiecza Huizingi — dzieł wyznaczających 
ważne punkty odniesienia dla mediewizmu młodopolskiego — ukazuje, iż nie 
tylko ocena, ale i przedmiot oceny, jego rozległość i samoistny byt pozostawały 
w wysokim stopniu niedookreślone. Literatura piękna tę niejasność współtwo
rzyła, kształtując dwie odmienne konwencje przedstawiania epoki. Raz wydaje 
się ona spełnieniem apollińskiego ładu, to znów zdradza skłonność do dionizyj- 
skich dysharm onii4. Znajomość średniowiecza, jaką zastały Żywe kamienie,

1 Takie określenie Żywych kamieni przez Berenta przytacza B. H u le w ic z  w książce Wielkie 
wczoraj w małym kręgu (Warszawa 1968, s. 81).

2 Nurt ten reprezentują np. Legenda I i Legenda II oraz Bolesław Śmiały i Skałka Wyspiań
skiego, Marchołt Kasprowicza, Legendy tęsknoty Leśmiana, Powieść o Udałym Walgierzu Żerom
skiego, Skarb i Godiwa Staffa, fragmenty Synagogi szatana i innych pism Przybyszewskiego, Wene- 
dzi Langego oraz dość liczne wiersze z motywami katedry i księgi gotyckiej, Graala, wreszcie 
z postacią św. Franciszka.

3 Zob. M. Jan i on, Estetyka średniowiecznej Północy. W: Czas formy otwartej. Warszawa 
1984.

4 O dionizyjskim i apollińskim modelu średniowiecza w literaturze pisze M. P o p ie l w książ
ce Historia i metafora. O „Żywych kamieniach" Wacława Berenta (Wrocław 1989, rozdz. 1).



stanowiła zatem zespół poglądów nie uzgodnionych ze sobą, przedstawiała 
stan świadomości pełen nie tylko luk, ale i „nie poprzebijanych ścianek”.

Powieść Berenta podsumowuje młodopolskie fascynacje mediewistyczne, 
konstatując bogactwo i złożoność tejże tradycji. Poprzez swoją formę uzmys
ławia, że mówienie o świecie tak odległym musi zawierać element uzurpator- 
stwa, że rekonstruowaną przeszłość należy traktować jako hipotezę, projekcję 
intuicji mówiącego oraz nawyków myślowych jego współczesności.

Esencja średniowiecza modernistów to — czego dotąd należycie nie rozpo
znano — zapis refleksji nad sensem owej fali powrotów in medium aevum. 
Wydaje się, iż Berent widzi w nich coś więcej niż przystrajanie w historyczny 
kostium dylematów, w jakie uwikłała się świadomość modernistyczna, tudzież 
prób ich przezwyciężenia. Żywe kamienie ujmują tę epokę jako czas wyłaniania 
się zjawisk i cech, które zadecydowały o charakterze kultury łączącej Europę 
we wspólnotę swoistą. Średniowiecze zyskuje tu rangę początku, fundamentu, 
pierwszego aktu dram atu rozgrywającego się nadal, według swoich specyficz
nych wewnętrznych reguł — ich odkrycie stanowi sedno Berentowego uogól
nienia mediewistycznych zainteresowań Młodej Polski.

U źródeł krystalizującej się całości stawia Berent dwie przebogate tradycje, 
antyczną i biblijną, które — tak odrębne — spotykają się z obcym sobie 
dziedzictwem barbarzyńskiego Zachodu i Północy. Nakładają się na siebie trzy 
różne sposoby widzenia świata, trzy odmienne języki opisu rzeczywistości. 
Z napięć między nimi czyni Berent zasadniczy motyw swojej wykładni genezy 
kultury europejskiej oraz diagnozy dotyczącej jej trwania. Rodząca się jedność 
ma w Żywych kamieniach trzy wymiary: christianitas, humanitas, gentes.

Christianitas

Powieść ukazuje wspólnotę europejską jako zbiorowość już obdarzoną sil
nym poczuciem tożsamości i odrębności wobec świata zewnętrznego.

Średniowieczną Europę stworzyła christianitas, formacja w pewnej mierze 
związana z ambicjami politycznej hegemonii, czy nawet — za O ttona III — 
z ideą odnowienia rzymskiej świetności imperialnej. Trwała więź urzeczywist
niła się jednak nie poprzez wysiłki państwowotwórcze, lecz dzięki ideologicznej 
i kulturowej propozycji łacińskiego chrześcijaństwa. Uniwersalistyczny model 
państwa, choć wzmocniony autorytetem religijnym, okazał się w praktyce nie
realny, o czym zadecydowała tendencja do formowania się odrębnych narodów 
i organizmów politycznych. Ponad tymi partykularyzmami utrwaliło się silne 
poczucie konfesyjnej i cywilizacyjnej jedności5.

Przedstawioną w powieści Berenta społeczność łączy wyznawana wiara 
i przynależność do Kościoła. Mieszkańcy grodu, w którym toczy się akcja, 
identyfikują się z ludem odkupionym przez Mękę i Śmierć Chrystusa; historia 
Zbawienia stanowi podstawowy kontekst życia. Perspektywa wieczności roz
jaśnia ziemską egzystencję, ale i nakłada na jednostkę zadania, których wypeł
nienie pozwala doświadczyć dobrodziejstwa Obietnicy. Los człowieka zostaje 
uzależniony — w stopniu ograniczonym działaniem łaski — od jego postawy,
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5 Zob. B. G erem ek , Więź i poczucie wspólnoty w średniowiecznej Europie. W zbiorze: Dzie
sięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu. Warszawa 1984, s. 34—45.



zachowań, wyborów. Reguł, które obowiązują człowieka kroczącego via trans- 
itoria, naucza Kościół; jego sieć organizacyjna scala mieszkańców rozległych 
terenów we wspólnotę celu i wyobrażeń eschatologicznych.

W świadomości mieszczan tkwi przekonanie, iż obecna kondycja ludzkości 
wynika bezpośrednio z występku pierwszych rodziców; tłumaczy się ją  w od
niesieniu do biblijnego opisu początku stworzenia.

Bowiem wiedz: trojakie są niedole doczesności naszej, a wszystkie one z grzechu pierwo
rodnego idą. Gdy Adam śmiertelność człeczą z jabłkiem wężowym zjadł, wówczas i ciała 
choroby wszystkie, i duszy zniemożenia wszelkie zjadł z tymże jabłkiem. [ŻK 74]6

Tak mówi lekarz sprzedający medykamenty w zaułku między gmachem 
świątyni a odpustowym targowiskiem. Panuje też wywodzące się z judaizmu 
poczucie trwania w szczególnej łączności z Bogiem. Świat jawi się jako po
dzielony na członków Ludu Bożego oraz tych, którzy doń nie należą. Jedynie 
chrześcijanie mogą oczekiwać po śmierci rajskiego żywota i z tej nadziei czer
pać siłę pomagającą znieść cierpienie. Jedynie ich cierpienie, choć dotykające 
cały rodzaj ludzki, zostaje dowartościowane, napełnione sensem. Rzecze fran
ciszkanin do trędowatych:

jakżeście to wy stokrotnie szczęśliwsi od Hioba starozakonnego, który zapalczywości gniewu 
Pańskiego lamentem się jeno obwoływał z barłogu beznadziei żydowskiej. Dla wasże to, 
chrześcijany! Bóg syna swego na mękę dał, więc i na wasze, pomnijcie! uleczenie: aby się 
szczęśliwość jak morze rozlała, gdy się pokuta dopełni. [ŻK 93]

Przynależność do Kościoła znajduje wyraz w wywyższaniu się nad „niewie
rnymi”, połączonym z podejrzliwością i niechęcią. Los saraceńskiej księżniczki 
z opowieści kupca z dalekich krain wzrusza mieszczan, jednak sam kontakt 
z czymś spoza ich kręgu wyznaniowego budzi obawę, „czy tu aby duszy swej 
w niebezpieczeństwo nie wiodą” (ŻK 88).

Żydzi mają obowiązek noszenia odróżniającego stroju, otacza ich atm o
sfera wrogości i pogardy. Stereotyp Izraelity odtworzony na podstawie zacho
wań postaci występujących w utworze obejmowałby cechy takie, jak fałszy- 
wość, obłuda, uniżoność, zawsze maskująca jakieś knowania, oraz chciwość, 
znajdująca ujście w tradycyjnie wykonywanych zawodach. Niebezpieczna wy
daje się sama więź łącząca diasporę: „u nich bo wieści zawsze najprędsze” 
(ŻK 72). Niechęć do starozakonnych przejawia się w powieści w prymitywnym 
przekonaniu o wydzielaniu przez nich specyficznego zapachu, „odoru grzechu” — 
taki argument przytacza w jarmarcznej zaczepce kwestujący zakonnik. Na in
nym poziomie wyobrażeń (i na płaszczyźnie mowy narratorskiej) pojawia się 
nie pozbawiona mrocznego piękna symboliczna postać Żyda Wiecznego Tuła
cza. To „arcysędziwiec on siwobrody, złych wróżb roznosiciel, a klęsk tajem
niczy zwiastun: Kartafilus” (ŻK 102). Legenda spisana w 1228 roku przez 
Rogera z W endower uwzniośliła i — choć w nieco abstrakcyjnym wymiarze — 
nobilitowała Izraelitę, który nie uznał w Jezusie Mesjasza. Pośród negatyw
nych reakcji na żydowskość, przedstawionych w Żywych kamieniach, do rzad
kości należą sytuacje, w których naród ów zostaje wspomniany z uznaniem. 
„Pouczają mądre Żydy [ ...]  — że nie zgadniesz nigdy, jakie słowo nasze i kiedy 
ziścić się może nagle w życiu” (ŻK 175). Słowa te wypowiada jeden z przy

6 Skrótem ŻK odsyłam do wydania: W. B eren t, Żywe kamienie. Opracowała M. P o p ie l. 
Wrocław 1992. BN I 280. Liczby po skrócie oznaczają stronice.
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byłych do miasta artystów, ktoś bardziej niż osiadli otwarty na to, co wykracza 
poza powszechne mniemania. Sapiencjalne bogactwo tradycji żydowskiej do
strzega też goliard, który, choć na równi z poganami przypisuje jej twórcom 
„serce niepłodne”, za wzór stawia „myśl ich pojemną i bystrą” (ŻK 254).

Pozycja wyznawców religii mojżeszowej, zarysowana w powieści, symboli
zuje zjawisko getta. Dążenie do narzucenia istnieniu tej odrębnej religijnie 
i obyczajowo społeczności formy odizolowanej autor przypisuje wyraźnie więk
szości panującej wyznaniowo. Tendencja ta odzwierciedla przeświadczenie
0 wyłączności praw do zajmowanej przestrzeni oraz rozumienie jej jako na
znaczonej specyficznym duchem.

Opozycyjność chrześcijańskiej Europy wobec kulturowej inności widać 
w Żywych kamieniach nie tylko w opisach spotkań z przybyszami czy z obec
nymi we właściwy sobie sposób Żydami. Społeczność grodu ma również własne 
wyobrażenia dotyczące krain nie znanych większości bezpośrednio. Tożsamość 
swą grodzianie odczuwają jako przeciwieństwo cech kojarzonych ze Wscho
dem. Świat tam ten odpycha obcością i złowieszczością; jawi się jako nieprzyja
zny i niebezpieczny dla człowieka Zachodu, zwłaszcza dla wspólnoty, w jakiej 
żyje. Znamienne, że w utworze Berenta zło acedii to „prawdziwie jakowaś 
spiekota siłom serdecznym, rzekniesz, duch W schodu” (ZK 5). Zniechęcenie, 
przygnębienie i gnuśność, przypisywane wpływowi wschodniemu, zabijają żar
liwość ludu Królestwa Bożego w dążeniu do świętości. Afirmacja wysiłku dos
konalenia się w cnocie ustępuje „gnuśnej nieufności w zbawienie duszy” (ŻK 6). 
Acedia burzy ład chrześcijańskich wyobrażeń o życiu, przesuwając punkt cięż
kości na strach przed piekłem, karą, końcem świata. Grzech, z kategorii etycz- 
no-teologicznej, mającej przeciwwagę w stanie łaski, przeistacza się w obez
władniający myśl żywioł: „Świat stał się Golgotą sumień, rojną u stoków od 
czarnej szarańczy Judaszów — aż po nieboskłony krwawe” (ŻK 7). Powiew 
Wschodu, wywołujący ów stan, oznacza destrukcję i bliskie obłędu doświad
czenie pustki i nicości. Emanujący grozą obszar obejmuje też Bizancjum. Wiel
ka schizma przypieczętowała wyłączenie tej części chrześcijaństwa spod pano
wania Rzymu. Wschodnie Cesarstwo uchodzi w Żywych kamieniach za po
grążone w atmosferze rozkładu i upadku. „Bizancką zarazę” (ŻK 6), szerzącą 
się w miastach Europy, reprezentuje tu tłum żebrzących pod kościołem. Plaga 
ta, związana z nędzą i mająca dwuznaczny moralnie wymiar, spełnia funkcję 
znaku zapowiadającego przybyłe z zewnątrz zło.

Christianitas znajdująca wyraz samoświadomości w obiegowych poglądach
1 fobiach to wspólnota rozszerzona do postaci masowej. W miarę umasowienia 
uproszczeniu i spłyceniu ulegają treści ją  konstytuujące. Prawdy wiary zostają 
przyswojone — przez szerokie rzesze — raczej na poziomie emocji; kształtują 
zbiorowe nastroje, są przekładane na banalną konkretność. Oto przypominane 
przez Kościół pouczenie św. Pawła: „weselcie się w Panu! Zawsze się weselcie!” 
zaowocowało w ludowej żarliwości tym, iż „chłopstwo onymi głosy ruszone, 
zajmowało po grodach kościoły na święta prostaczej radości, na gburów wese
lisko, na przedrwiny pospólstwa z powagi i władzy każdej” (ZK 8).

Rzeczywistość, jaką obserwujemy w Żywych kamieniach, odzwierciedla ten 
przede wszystkim aspekt powstałej wspólnoty wyznaniowej, który łączy się 
z ujednoliceniem światopoglądu w głównych jego rysach. Przynależność do 
dwóch jednocześnie porządków — ziemskiego i wiecznego, wizja życia przez



chrzest odrodzonego i przedłużonego poza śmierć to treści powierzchownie 
rozumiane przez ogół. Religijnie uzasadnione wzorce etyczne napotykają na 
opór skłonnych do minimalizmu mas. Propozycja chrześcijaństwa, z całym 
bogactwem jego wartości, ukazana w świecie powieściowym, przesunięta jest 
w sferę ideału sugerowanego metafizyczną wielkością gotyckiej katedry, mis
tycyzmem inspirującym przemyślenia przeora franciszkanów, ewangeliczną 
prostotą brata Łukasza, nauką św. Franciszka przez obu zakonników wyzna
waną. W świecie tym funkcjonują — w elitarnym, wysokim, jak i w niższym, 
masowym obiegu — zobiektywizowane twory myśli i uczuć wyrastających ze 
źródeł religijnych. Są to księgi Pisma świętego, wspominane w utworze dzieła 
Ojców Kościoła, teksty mistyków, hagiografia, liturgia, formy kultu i kalendarz 
świąt, wreszcie cała sztuka średniowieczna, która to sama sobą niepokoi, to 
znów gra skromniejszą rolę bibliae pauperum.

To, co w powieści Berenta należy do dziedziny christianitas, nie uwzględnia 
granic wyznaczonych oficjalną doktryną, ale obejmuje także nieortodoksyjne 
nurty kontynuujące, na swój sposób, wątki przesłania ewangelicznego. Przeor 
oczekujący nadejścia Królestwa Ducha aprobuje adwentystyczną wizję dziejów 
Joachima de Fioris, potępioną przez sobór laterański. Jednocześnie uosabia 
najsilniejsze zaangażowanie w zgłębianie prawd i tajemnic religii.

Christianitas w Żywych kamieniach ogarnia całą sferę zjawisk wyrastających 
z określonego sposobu pojmowania życia i świata. Tworzy przestrzeń, w której 
człowiek zyskuje poczucie zadomowienia, przynależności do układającego się 
w sensowną całość bytu. W „spójności katolickiego świata” (ŻK 54) swego 
bezpieczeństwa upatruje goliard.

Humanitas

Zbiorowość poprzednio opisana skupia ludzi zmierzających ku życiu poza
ziemskiemu, aktywność jej dotyczy przede wszystkim spraw duszy. Jednostka 
odnajduje się w niej jako istota odmieniona przez chrzest, podporządkowująca 
przyrodzone właściwości, skłonności, potrzeby przyjętemu wizerunkowi uczest
nika rzeczywistości, k tóra „nie jest z tego świata”.

Powieść Berenta rekonstruuje charakter panowania chrześcijaństwa w średnio
wiecznej Europie w sposób unikający uproszczeń. Zwrócono już uwagę na prekur- 
sorstwo autora Żywych kamieni wobec mediewistów (Haskins, von Bezold, Gilson), 
którzy w latach dwudziestych udowodnili, że w wiekach średnich z tendencjami 
spirytualistycznymi współwystępowało zainteresowanie życiem doczesnym, fascy
nacja pięknem i naturą7. W utworze znajdujemy zróżnicowane postawy Kościoła 
wobec zagadnienia zmysłowości, radości ziemskiej, zaciekawienia materialnym pier
wiastkiem życia. Kanonik wybuchem gniewu reaguje na ludyczny ton wystąpień 
żonglerów, oburza go popularność, jaką zdobywają artyści głoszący opowieści 
o całkowicie świeckiej tematyce. Ducha ascezy usiłuje przywołać zbierający jałmużnę 
dominikanin, gdy gromi tłum mieszczek podziwiających kosztowne, barwne tkani
ny, stroje i ozdoby. Piękno przedstawia im jako podstęp szatana, chcącego odwrócić 
uwagę od surowych reguł zdobywania świętości. „Wszeteczeństwem i brzydliwością 
ziemi” (ŻK 88) określa sferę uzależnienia człowieka od zmysłów.
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Tymczasem brat Łukasz, zatrudniony przez przeora jako ilustrator księgi, 
mówi o przełożonym: „odpustową porą nawet za kwestarza oto na miasto 
mnie wysyła, bym nieco farb świata w oczy wziął: księga, powiada, piękniejsza 
przez to się stanie — na klasztoru chwałę...” (ŻK 126).

W nauce św. Franciszka „ n a j b a r d z i e j  b e z k o r z y s t n e  u r a d o w a n i a  
się с z łe  с ze” (ŻK 303), wywołane pięknem stworzenia, stają się elementem 
umacniającym w dążeniu do zbawienia. Berentowski obraz franciszkanizmu 
wiele zawdzięcza znacznemu ożywieniu kultu świętego z Asyżu, które miało 
miejsce u schyłku XIX wieku, a które uwieczniły liczne prace naukowe. Przynaj
mniej w wypadku monografii Paula Sabatiera istnieje pewność, iż do autora 
Żywych kamieni przemówił apologetyczny ton publikacji na nowo charakteryzu
jących tę postać8. Humanistyczne nastawienie średniowiecznego franciszkaniz
mu, na które wskazał Sabatier, eksponuje Berent choćby poprzez kreację brata 
Łukasza, pełnego niepokoju artysty zakonnika. Twórczość swoją, dotąd pojmo
waną wyłącznie jako służbę, widzi on nagle jako dziedzinę aktywności rządzącą 
się własnymi prawami. „Kamiennego lica, przydługie i sztywne, jak  ta śmierć 
kościana, są m o j e królowe i święte, zakrzepłe w okapującym złocie gdyby muchy 
w bursztynie!” (ŻK 296). Dotąd malowane miniatury wydają mu się niewiele 
warte z powodu typologizującego uproszczenia. Przeczuwa teraz możliwość 
plastycznego przetworzenia bezpośrednich doznań wzrokowych, wrażliwości na 
realia, na urok szczegółu. W jego wyobraźni powstaje obraz M atki Bożej i Syna, 
otoczonych gromadą aniołów o twarzach ludzi spotkanych w mieście. „A nie 
będzie w tym grzechu żadnego [ ...]  — bo nie urodą anioły przewyższają piękne 
na świecie kobiety, lecz szczęśliwością niebieską” (ŻK 307). N atura nabiera dlań 
samodzielnej, pozytywnej wartości — staje się interesująca i godna uważnego 
studiowania oraz wysiłku realistycznego przedstawienia9.

Orientację „ku ziemi” reprezentuje jednak w utworze przede wszystkim 
środowisko zdystansowane wobec autorytetu Kościoła. Pochwałę ziemskiej 
radości, cielesnego piękna, bujnej witalności głoszą waganci, skoczka nato
miast te wartości absolutyzuje. Bliskie sobie wzory pojmowania życia znajdują 
w tradycji przedchrześcijańskiej — Bakchus, Pani Wenus, Amor często poja
wiają się w ich pieśniach.

Berent polemizuje z poglądami odmawiającymi średniowieczu znajomości 
antyku. Co więcej, przyswojenie dorobku tejże kultury włącza w zakres nauko
wych osiągnięć Kościoła. „Bo i skąd, pytam, ta łacina: to o Dianach i Panach 
uczone wiedzenie?... W ykarmiaż bo Kościół słodkim mlekiem nauki i żmijska 
takie! Owoż i kościelnego dzwonu pogańskie echo [ ...] !” (ŻK 21). Ze słów 
kanonika wypływa prawda o pośredniczącej roli kleru w szerzeniu wiedzy 
o starożytności. Ordo vagorum, którego szeregi tworzą na ogół niedoszli księża, 
wymyka się spod kontroli duchowieństwa, starającego się narzucić chrystiani- 
zującą i selektywną interpretację przekazywanej nauki.

Humanitas w bardziej wysublimowanym, ale i mniej powszechnym wymia
rze to sfera wartości bliskich goliardowi. W starożytnych księgach szuka

8 Zob. ibidem, s. 30 — 31.
9 O roli franciszkanów w kształtowaniu średniowiecznego stosunku do natury i sztuk 

pięknych pisze W. U lim  an n w książce Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu (prze
łożyła J. M ach. Łódź 1985, s. 115-125).



on wyjaśnienia własnych doświadczeń i niepokojów. Goliard reprezentuje elitę 
średniowiecznego społeczeństwa, która przeżywa intelektualny dylemat, 
powstający przy głębokim przywiązaniu do dwóch jednocześnie porządków 
wartości. „Co mają Ateny wspólnego z Jerozolimą? [ ...]  Jakaż zgoda jest 
między Akademią a Kościołem?” 10 Połączenie tego, co według Tertuliana zde
cydowanie łączyć się nie mogło, stanowi problem dla wrażliwszych umysłów 
i sumień. Ideał retora, mędrca oddanego wiedzy świeckiej, nie wynika z zasad 
chrześcijaństwa; jako wywodzący się z tradycji pogańskiej wymaga moralnego 
komentarza.

Poznawanie tego, co w człowieku ziemskie, co wiąże go ze światem doczes
nym, oceniano w średniowieczu ambiwalentnie. Epistemologia św. Augustyna 
(nie wskazana bezpośrednio, lecz bardzo ważna dla utworu płaszczyzna od
niesienia) waha się między de waloryzacją poznania zmysłowego a przypisywa
niem mu pewnego znaczenia. Teoria iluminacji, upatrująca w Bogu jedynego 
twórcę wiedzy prawdziwej, wyznacza transcendentny cel dla ludzkich tęsknot 
poznawczych. To, co dostępne zmysłom, nie stanowi zagadnienia badawczego 
obdarzonego autonomicznym sensem. Dociekania przyrodnicze prawodawca 
średniowiecznej filozofii uważał za równie ciekawe, jak i próżne11.

Według Etienne’a Gilsona najbardziej typowe dla epoki poglądy uwzględ
niały pragnienie studiowania natury, uzasadniając je wszakże koniecznością 
uczenia się o tym, co jest obiektem działania łaski. Dorobek starożytności, 
w tym zakresie wart uwagi, traktowano jako dowód nędzy człowieka bez Boga, 
ale jednocześnie — wyraz jego umiejętności, mimo tego ubóstwa osiągniętych. 
N atura nie mogła zostać potępiona czy też zupełnie pominięta milczeniem, 
należało ją  jednak bezwarunkowo widzieć w kontekście Objawienia, aby nie 
popaść w błędy pogaństw a12.

Wiek XIV, w którym rozgrywa się akcja powieści, to czas istnienia już 
ukształtowanej kultury scholastycznej, kiedy — po burzy potępień i zakazów — 
wysoką pozycję zajmuje dzieło Arystotelesa, przyswojone na pożytek chrześ
cijaństwa głównie za sprawą św. Tomasza z Akwinu. W związku z podejmowa
niem ustaleń filozofii starożytnej musiał jednak powstać rozdźwięk w momen
cie nałożenia się na eklezjologiczną koncepcję świata stworzonego — z fun
damentalnymi dla niej przekonaniami o wolności woli ludzkiej, wszechmocy 
Boga, nieśmiertelności indywidualnej duszy — poglądów implikujących wiecz
ność świata, nieuchronność losu, ostateczne utożsamienie się jednostki z duszą 
wszechświata. To rozdwojenie jako osobisty problem przeżywa goliard.

Kreację tej postaci komplikuje współistnienie rysów mędrca i artysty. „Tyle 
bo o g o l i a r d a c h  wiedzieli zakonniki, że klerki to najbardziej zuchwałe, wy
noszące się nad stan duchowny, wierszami pyszne, nauką dufne i gardzące 
mnichami” (ŻK 346). Fascynacja pogańską kulturą, jeśli przekracza ramy ustalo
ne doktrynalnie, budzi podejrzenia. W świecie Żywych kamieni dominuje myś
lenie wartościujące ludzką aktywność według kryterium przydatności do zba
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10 Te słowa Tertuliana przytacza C. D a w so n  w książce Tworzenie się Europy (przełożyła 
J. Z ie liń sk a . Warszawa 1961, s. 79).

11 O augustynizmie zob. K. P om ian , Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia 
w myśli średniowiecza. Warszawa 1968, s. 40 n.

12 E. G ilso n , Heloiza i Abelard. Średniowieczne początki humanizmu. Przełożył A. P od  siad. 
Warszawa 1956, s. 276—296.

6 — Pam iętnik Literacki 1997, z. 4
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wienia duszy. Nad trum ną goliarda mnich, zwracając się do zmarłego i jemu 
podobnych, rzecze:

Spokomiałeś, bracie?! Poczekasz w tej pokomości na Sąd Ostateczny!... „A wtedy już 
wam nie pomoże, klerki, Aristotelesa logika. Ani Wenus z synem swoim, ani Zeus wasz 
z piorunami w dłoni, ani Platon, szaleniec, z żakami swymi! [ŻK 346]

Znamienne, że mówca powołał się tu na św. Hieronima. Kilkakrotnie wspo
minany w utworze mąż sam może uchodzić za człowieka rozdartego między 
pokusą oddania się zgłębianiu literatury klasycznej a skłonnością do skrajnej 
gorliwości chrześcijanina13. Twórca Wulgaty pojawia się w powieści i jako 
znawca greckiej mitologii, nie ukrywający pobłażliwej sympatii dla fantazjują
cych pogan, i jako ascetycznie jednostronny moralista.

Goliarda silnie urzeka intelektualne i estetyczne bogactwo antyku, absor
bujące go niezależnie od troski o stan własnego sumienia. Człowieczeństwo 
wzbogacone o nie zaistniałe w obowiązującym modelu świadomości elementy 
refleksji nad sobą wydaje mu się pełniejsze i znajduje potwierdzenie swojej 
wielowymiarowości. Ku światu nie przyswojonych powszechnie wartości wiodą 
goliarda Horacy i Boetius, poeta i filozof, który wobec upadku rzymskiej cywili
zacji podjął trud utrwalenia nie tylko jej osiągnięć, ale i spuścizny greckiej. 
Życiowe przedsięwzięcie autora De consolatione philosophiae spełniło przede 
wszystkim funkcję ukazania światu łacińskiemu wielkości kultury helleńskiej, 
której nie ogarnął do końca Rzym — jej spadkobierca i uczeń raczej niż zdobyw
ca. Imię „Boetius” wskazuje w Żywych kamieniach nauczyciela średniowiecznej 
Europy, mistrza udowadniającego sens korzystania z doświadczeń innych kultur 
i nakładającego na spadkobierców przeszłości — obowiązki jej dłużników, które 
spełniać należy z myślą o potomnych.

Humanitas to w powieści Berenta wspólnota widziana w jej świeckim wy
miarze, poszukująca swej tożsamości w porządku ziemskim. W poznawaniu 
tychże aspektów życia może ona oprzeć się na dorobku kultury, która szczyciła 
się eudajmonizmem, kultem piękna, wiarą w zdolności człowieka. Afirmatywne 
nastawienie wobec natury i ziemskiej egzystencji średniowiecze zawdzięcza nie 
tylko przetrwaniu idei starożytności pogańskiej, która też nie przekazała no
wym czasom jedynie optymistycznej wizji człowieczeństwa.

Humanitas oznacza ludzkość jako zbiorowość, ale również (jako kalka grec
kiego słowa „παιδεία”) kształcenie i kształtowanie człowieka. Kultura średnio
wieczna to w powieści jakość dynamiczna. Humanitas to ten jej element, który 
gromadzi doświadczenia „dawnego Adama” 14, przechowuje pamięć o minio
nych epokach i wskazuje na człowieka jako na „miarę wszystkich rzeczy”; 
franciszkanizm, witalizm wagantów, światopogląd goliarda to jej warianty, od
miany względem siebie komplementarne.

Gentes

Pojęcie jedności nabiera szczególnego sensu w odniesieniu do zjawiska wy
łaniającego się z rzeczywistości poddanej wręcz przeciwnej tendencji. Idea cy
wilizacji łacińskiej — twierdzi Southern — powstała z radykalnego uproszcze-

13 Tak św. Hieronima charakteryzuje D a w so n  (op. cit., s. 83 — 86).
ы  Ciche trwanie naturalnych elementów w człowieku przystosowanym do systemu chrześ

cijańskiego to jeden z głównych wątków wymienionej tu już pracy U li man na.



nia; „Europa była zawsze widownią mniejszych lub większych konfliktów i stosun
ków, które przy bliższym poznaniu muszą się wydać bezładem” 15. Jedność stwarza 
perspektywa oglądu; sposób widzenia powołuje ją  do istnienia. Christianitas 
i humanitas stały się zaczynem Europy, której tworzywa szukać należy w „chaosie 
i ciemności świata barbarzyńskiego” 16. Ostatnie sformułowania nie mają nega
tywnego zabarwienia, charakteryzują jedynie elementy wchodzące w skład po
wstałej całości.

Gentes, od dawna połączone we wspólnotę, zachowują w Żywych kamie
niach zróżnicowanie etniczne. Obok unifikującej łaciny funkcjonują języki lo
kalne. Waganci znają „obie mowy zza Renu i tę zza gór” (ŻK 244). Prze
glądając z przeorem dzieła Dantego, myśli goliard: „Mowa księgi jest pospoli
ta” (ZK 244). D otąd miejscowe dialekty nie wydawały mu się zdolne unieść 
treści kultury tworzonej przez elity. Autor Boskiej Komedii zadziwia go ujęciem 
uniwersalnych tematów in lingua rnlgari. Nobilitacja mowy „ultramontanusa” 
potwierdza znaczenie literatur narodowych. Odkrycie goliarda: „Słowo w sło
wo — chociaż w innej mowie” (ŻK 245) — to konstatacja istnienia różno
języcznych wariantów tekstu, ale i równoległości, współzależności rozwoju czą
stek poddanych silnemu działaniu jednoczącej całości.

Procesy odśrodkowe, regionalne odmienności, rywalizacja między centrami 
wyznaczają sposób trwania wspólnoty, której członkowie wywodzą się z pier
wotnej mnogości. W świecie Żywych kamieni odrębności działają jako czynnik 
ożywiający — podtrzymują wzajemne zainteresowanie uczestników europej
skiej kultury. Kontrastowość północnej i południowej części jej obszaru, wska
zaną przez autorkę pierwszej monografii powieści17, można odczytać jako 
przykład działania mechanizmu decydującego o ciągłości owej kultury, której 
żywotność okazuje się konsekwencją, w pewnym sensie, przypadkowych okoli
czności Oto wspaniały rozwój filozofii i sztuk pięknych we Francji XII wieku 
ustaje, wskutek — jak pisze Janina Rosnowska — scholastycznego formalizmu, 
wojen i wzrostu władzy królewskiej. Wówczas olbrzymią aktywność wykazują 
Włosi, uchodzący za ludzi niezależnej myśli i nieskrępowanej uczuciowości. Ich 
przymiotom ma Europa zawdzięczać odnawiającą falę mistycyzmu.

W ymiana między regionami odwiecznie specyficznymi jest jednak przepły
wem wartości między środowiskami różniącymi się — używając języka epoki — 
przypadłościowo, nie zaś substancjalnie. Poszczególne nacje tworzą w Żywych 
kamieniach mozaikę elementów rozmaitych, które jednak układają się według 
wspólnego motywu i znajdują poczucie tożsamości przede wszystkim w tym, co 
je łączy.

Zasadę tworzenia się Europy stanowiła synteza. Energię proces ten czerpał 
z religijnych i organizacyjnych tradycji Kościoła oraz intelektualnej tradycji 
klasycznej, które przechował i rozprzestrzenił Rzym. Kontakty z ludami bar
barzyńskimi wykazywały wielokrotnie atrakcyjność idei jedności i trwania. Po
dobnie jak romanizacja kontynentu opierała swoje sukcesy na odczuwanej 
przez podbite plemiona wyższości cywilizacji śródziemnomorskiej, tak kolejne
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15 R. S o u th ern , Kształtowanie średniowiecza. Przełożyła H. P rzęczk o w sk a . Warszawa 
1970, s. 14.

16 D a w so n , op. cit., s. 97. Pojęcie barbarzyńskości odnosi się tu do plemiennego etapu 
rozwoju kultury.

17 Zob. J. R o sn o w sk a , „Żywe kamienie" Wacława Berenta. Warszawa 1937.
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fazy „barbaryzacji” Europy kończyły się przyswojeniem przez najeźdźców form 
kultury właściwych społeczności chrześcijańskiej.

Przestrzeń średniowiecznej Europy przesunęła się — w porównaniu z an
tykiem — ku północy. Świat starożytny, usytuowany wokół M orza Śródziem
nego, obawiał się ziem północnych, wyobrażanych jako mroczne i groźne. An- 
tynomiczność stron, które wskutek ekspansji chrześcijaństwa znalazły się bliżej 
siebie, ujawnia się w świecie utworu Berenta w postaci napięcia pomiędzy 
sąsiadującymi tu zespołami reguł.

Kultura scholastyczna, dysponująca własnym kluczem do bogactw pogań
skiej starożytności, graniczy w Żywych kamieniach z ideałami rycerskimi, wy
wodzącymi się z przeszłości wojowniczych plemion. Wzory chrześcijańskie 
skonfrontowano z obcym im typem moralności, kryteriów oceny, autorytetu. 
Efekt zaistnienia obok siebie dwóch modeli etyki i dwóch rodzajów wyobraźni 
reprezentuje legenda o Graalu. Wyimaginowany przedmiot to centralny mo
tyw wielu podań rycerskich, których klimat wpływa modyfikująco na sens 
religijnego symbolu. Puchar zawierający Krew Chrystusa, włączony w kon
tekst historii sławiących heroiczne czyny wojowników, nabiera cech niesamo- 
witości i patosu odmiennego od tego, który przenika dzieje Zbawienia. Z na
stroju północnej i zachodniej epiki Clive S. Lewis wywodzi ton pobrzmiewają
cy w kulturze średniowiecza, który nazywa ,,frisson”. Ton ów wprowadza taje
mniczość, poczucie bezgraniczności i nieuchwytne niedomówienia w wyjawia
niu sensu pewnych zdarzeń i przedsięwzięć18.

Idea błędnego rycerstwa kieruje człowieka ku nieznanemu, wymaga wielko
ści i bezinteresownej ofiary. Wierność samemu sobie to pierwsze przykazanie 
graalowego szukania, które w Żywych kamieniach funkcjonuje jako metafora 
twórczego wysiłku i poczynań nie znajdujących wystarczająco obiektywnego 
uzasadnienia.

Czymże ten Parsifal tak nieugięty w dążeniach swych był?... [ ...]
Czymże tak żyw i potężny w sumieniach naszych Parsifal ten — choć Graala przecie nie 

ma? [...]
Bo nie ustawał w szu k a n iu  szu k an iem ! [ŻK 114]

Doskonałość poszukiwaczy magicznego przedmiotu mierzy się według kry
teriów innych niż wywiedzione z Ewangelii. Z punktu widzenia oficjalnego 
chrześcijaństwa jest ona zabarwiona szaleństwem. „Ale Kościół swoje, niespo
kojny duch człeczy swoje. I wiecznie pono szukać będzie po bezkresach cudo
twórczej mocy jakowejś [ . . . ] ” (ŻK 116). Całkowite zaangażowanie, żarliwość, 
podporządkowujące życie jednemu celowi, stają się wartością samą w sobie. 
Graal nabiera w Żywych kamieniach znamion niebezpiecznej, ale urzekającej 
abstrakcji. Duchowieństwu nie udaje się schrystianizować obiektu dawnego 
kultu, którego istotę stanowiła zdolność odnawiania życia19, a który powierz
chownie tylko upodobnił się do relikwii rzymskiej wiary. Czara z Najświętszą 
Krwią, zebraną jakoby przez Józefa z Arymatei (nie poświadcza tego żadne 
chrześcijańskie źródło), nie podlega utożsamieniu z Eucharystią, jakie sugeruje

18 Zob. C. S. L ew is, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesan
sowej. Przełożył W. O stro w sk i. Warszawa 1986, s. 19.

19 Najbardziej radykalne poglądy, jeśli idzie o przesuwanie w przeszłość momentu narodzin 
tego motywu, reprezentuje J. L. W e sto n w  pracy (ukończonej w 1919 roku) Legenda o Graalu. Od 
starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego (przełożyła A. B ogu ck a . Warszawa 1974).



w powieści Kościół: „Oto Graala czara z Kalwarii M onsalwatu!” (ŻK 116). 
Upragniony napój oznacza inny wymiar wieczności. Symbolizuje nieustające 
wyzwanie, nakaz samotnego zmagania się z trudnościami i niebezpieczeń
stwami, jakimi obwarowana została tajemnica, oraz niemożliwe do spełnienia 
zadanie.

Frisson — według Lewisa — nie mieści się w ramach estetyki typowej dla 
średniowiecza; towarzyszy tylko niektórym wątkom rycerskich opowieści, po
za nimi nie pojawia się nigdzie. W Żywych kamieniach tenże składnik kultury 
epoki stanowi najcenniejszą wartość odziedziczoną po barbarzyńskiej przeszło
ści kontynentu.

Tradycje heroiczne, żywe w narodowej epice (licznie egzemplifikowanej 
w powieści), zawdzięczają swoje istnienie kulturze plemiennej. Choć charak
terystyczne dlań tematy trwałą postać przybierały zazwyczaj u schyłku epoki 
wojowników, ich realizacje przybliżają archaiczny świat obyczajów, oparty na 
właściwym sobie typie więzi międzyludzkich. W świadomości późnych potom
ków pamięć tegoż świata trwa w postaci zatomizowanej, pozbawionej kon
stytuującej zasady.

Żongler z żalem porzuca zamiar przypomnienia słuchaczom najbardziej 
dramatycznych historii, „gdy te wielkie gesty rycerskie już pono nie ku słucha
niu” (ŻK 24). Zainteresowaniem mieszczan cieszą się skłaniające łatwo do 
wzruszeń romanse. W obiegu ludowym o powodzeniu opowieści przesądza 
nieprawdopodobna i obfitująca w osobliwości intryga.

Echa dawnej wielkości pobrzmiewają w elitarnym kodeksie towarzyskim, 
niezbyt czytelnym dla grodzian, lecz pokazującym im wzory estetyzacji życia. 
Konwencja łagodząca pierwotną ostrość rysów wojownika i uszlachetniająca 
ludzką namiętność odpowiada potrzebie zachowań irracjonalnych. W grani
cach jakby teatralnej przestrzeni20 zasadne staje się oburzenie rycerza posą
dzonego o uwiedzenie dziewczyny: „Dają tam miłość nawet moją na tak żałos
ne pośmiewisko śród towarzyszy samych! Któż bo z rycerzy w p a n n i e  się 
kocha?!” (ŻK 98).

Służba damie ma jeszcze jeden aspekt: przynosi ulgę człowiekowi, który 
odgrywa rolę przekraczającą jego siły. Wyjaśnia niezdobycie celu, pomniejszając 
nieco obszar tajemnicy. Wreszcie: „bez grzechu tęsknoty ku kobiecie może by 
i Lancelot sam nie pokonał wielkoludów i nie wyzwolił grodu” (ŻK 186—187). 
Miłość jest winą odkupioną w piękny sposób, winą ożywiającą ducha. Spełnia się 
w niej zasada, zgodnie z k tórą niemożność osiągnięcia doskonałości stanowi 
źródło ponawianych wciąż prób dokonania czegoś wielkiego.

Barbarzyński wkład do kultury europejskiej to — w świetle Żywych kamie
ni — czynnik poruszający, przeciwdziałający zastyganiu w ostateczną formę. 
Odegrawszy tę rolę, pierwiastek przedtem dynamiczny zatraca swoją siłę. Nie
spodziewanie jednak może się odrodzić, choćby po to, by zmusić do odkrycia 
na nowo sensu przynależności jednostki do kultury, w której żyje. Brat Łukasz, 
okazujący się potomkiem ludu przybyłego z północy wraz z ostatnią falą na
jeźdźców, słyszy połączony z naganą rozkaz: „rusz zastygłą w żyłach krew 
Norm ana! — zerwij klasztoru okowy! — idź na wędrowanie!” (ŻK 205).

20 Świat rycerski w Żywych kamieniach wykazuje cechy teatralności. Przestrzeń ta syntetyzuje 
jakości charakterystyczne dla głównych wątków epiki rycerskiej: prowansalski kult damy, bretoń- 
ski sensualizm, chrześcijański ideał czystości. Pisze o tym J. F ic o w sk a  w pracy Arcydzieła śred
niowiecza w „Żywych kamieniach” (w zbiorze: Studia o Berencie. Katowice 1984).
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Kumulacja dorobku kulturowego przynosi tyleż możliwości, co i zagrożeń. 
Dla Berenta:

ułatwienie dostępu do nagromadzonych skarbów ludzkiego ducha, czerpanie z nich pełnymi 
dłońmi jest istotnym przywilejem współczesnego człowieka, jest więcej niż nałogiem zachłan
nej ciekawości, bo: prawdziwym głodem dzisiejszego ducha, a w potrzebie ciągłej rozszerzal
ności swego ja, kto wie, czy nie największą jego rzetelnością21.

Żywe kamienie znajdują dla owego stanu swoisty precedens. Średniowiecz
ne początki kultury europejskiej wyłaniają się z przeszłości przemawiającej 
różnymi językami. Złożoność genezy owocuje bogactwem treści, równocześnie 
jednak prowadzi do refleksji metakulturowej. Kultura, której powstanie wiąże 
się z sukcesją, musi zawierać element zaciekawienia sobą samą. Goliard, czer
piąc inspiracje z różnych nurtów owej kultury, staje wobec problemu wielości 
niezależnych uzasadnień życia. Wielość ta przysparza mu cierpień. Z udręki 
wyzwala się dopiero na chwilę przed śmiercią, kiedy w jego wizji-rojeniu łączą 
się w jedno „bakchowa cista mistica”, czyli ideał pełni doznań zmysłowych, 
„żywe serce człecze”, przepełnione franciszkańską caritatem, i święty Graal, 
marzenie błędnego rycerstwa. Wcześniej, jako człowiek dotknięty relatywiz
mem, przypomina raczej uczniów Zaratustry. O nich w Źródłach i ujściach 
nietzscheanizmu czytamy:

„zapisani od góry do dołu znakami przeszłości, z których wołają natrętnie wszystkie czasy 
i ludy, wszystkie obyczaje i wiary... są jak malowane obrazy wszystkiego, w co kiedykolwiek 
wierzono”. Jakżeby tacy ludzie wierzyć mogli?22

Goliard dysponuje kilkoma interpretacjami istnienia — fakt ten czyni je 
właśnie problematycznym; uwydatnia moment przydania istnieniu ładu.

Nie doświadczają tego inne postaci występujące w powieści, które żyją 
w rzeczywistości niejako gotowej, ich potrzeba sensu zostaje zaspokojona 
w sposób dla nich niezauważalny. Skoczka postrzega świat według wierzeń 
antyku, przedstawiciele duchowieństwa, mieszczanie — reprezentują różne po
ziomy i warianty katolickiej wizji świata, lekarz, płatnerz, czyli średniowieczni 
heretycy, ortodoksji przeciwstawiają inną wykładnię stworzenia, rycerz konser
wuje w swojej wyobraźni krąg pojęć typowych dla legendarnej epoki heroicz
nej23. Jedynie goliard odkrywa, że związek między przedmiotem a przypisywa
ną mu treścią nie ma charakteru bezwzględnie jednoznacznego przyporząd
kowania. Fenomen polisemii jest jego osobistym odkryciem i zarazem czymś, 
co wpływa komplikująco na jego egzystencjalne samopoczucie.

Żywe kamienie wyraźnie podkreślają ludzką potrzebę zadomowienia w rze
czywistości. Średniowiecze dało jej wyraz w doktrynie o powszechnej symboli- 
czności, w myśl której świat stanowi pełną znaczeń księgę. Rozszerzenie za
kresu Objawienia z Pisma świętego na naturę sprawiło, iż wymowa jej elemen
tów zyskała potwierdzenie religijne. Jednakże goliard czytający księgę świata 
nie tyle studiuje święte przesłanie, ile raczej przygląda się tajemniczemu pa- 
limpsestowi. Co więcej, jako artysta (a zatem w oczach Berenta-modernisty

21 W. B eren t, Źródła i ujścia nietzscheanizmu. W: Pisma rozproszone. — Listy. Opracowali 
R. N ycz, W. B o leck i. Kraków 1992, s. 135.

22 Ibidem.
23 O sposobach interpretowania świata przez bohaterów powieści szczegółowo pisze P o p ie l  

[op. cit., zwłaszcza s. 69 — 76).
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człowiek w sensie najpełniejszym!) staje się tego palimpsestu współtwórcą. Poe
ta ofiaruje ludziom fikcje, które pozwalają „zleczyć niemoc”, przezwyciężyć 
smutek. Goliard i jego igrcowa kompania zjawiają się w mieście pogrążonym 
w atmosferze gasnącego życia. Ratunkiem, jaki przynoszą — „piękna jeszcze 
jedna ułuda” (ZK 55). Ale goliard uczciwie zaznacza: „Nasze słowo nie święte. 
A gęśle to już nigdy prawdy nie głoszą” (ŻK 70).

Jego przestroga, trafiająca zresztą w próżnię, odnosi się do niemal wszech
władnego w powieściowym grodzie odruchu identyfikowania się, przyswajania, 
powtarzania. Pasywność, rezygnacja z osobistego wysiłku ogarniania i scalania 
wrażeń, spostrzeżeń, nieumiejętność rozpoznawania tego, co objawia się we
wnątrz i na zewnątrz człowieka — doprowadzają do acedii. Ta natomiast 
oznacza w Żywych kamieniach istnienie podlegające degresji. Acedia to następ
stwo powierzchownego utożsamienia się z poglądami i wyobrażeniami. Jeśli 
przyjmuje się je jako gotowe schematy, bez zaangażowania w proces ich wyła
niania, bez odczucia towarzyszących temu napięć — żadne docierające impulsy 
nie spełnią funkcji podtrzymywania życia, a rolę jednego z takich impulsów 
projektuje w swej powieści Berent dla sztuki właśnie. Filozof i psycholog Ha
rald HöfTding pisał:

Nastrój przygnębiony wytwarza w nas lub sprzyja wytworzeniu się poczucia niedoskona
łości, niepowodzenia, małości, nieudolności. Wszystko wewnątrz i zewnątrz nas wydaje się 
bezwartościowe... Wszystko tonie w szarej jednobarwności, w której znika przeciwstawienie 
rzeczy wielkich i małych [ . . . ] 24.

Jeśli uznać, jak  to czynią XX-wieczne teorie pankreacjonistyczne, że tworze
nie to wszelkie działanie wykraczające poza bierną recepcję rzeczywistości, 
człowiek wydaje się istotą skazaną na tworzenie; musi on uzupełnić rzeczywis
tość i przekształcić ją  w przestrzeń swego życia. Ta konieczna aktywność od
powiada — by użyć Nietzscheańskiej pary pojęć — apollińskiemu dążeniu do 
narzucenia formy amorficznemu żywiołowi dionizyjskiemu. Żywe kamienie nie 
tylko tę konieczność ujawniają; można w nich także odnaleźć bardziej szczegó
łowe sugestie na ten temat. Utwór pokazuje bowiem dwa mechanizmy „ujarz
miania chaosu”.

Pierwszy cechuje pewna systematyczność. Przejawia się ona w kojarzeniu 
całych grup obiektów z odpowiednimi jakościami: „wąż grzech oznacza, zając 
namiętności człecze” (ŻK 261), sowa to „gołębica kacerskiego ducha” (ŻK 252) — 
lub w ustalaniu serii znaczeń nadawanych podobnym jednostkom, jak w wypad
ku przypominających personifikacje „dworskiej damy Ypokryzji i starej pan
ny Immaculaty” (ŻK 39). Ten rodzaj interpretowania rzeczywistości owocuje 
typologicznością, a prawo „grawitacji” pozwala tłumaczyć rzeczy nowo do
strzeżone w zgodzie z już ukształtowanym systemem. Według Johana Huizingi 
średniowieczny tryb percepcji świata najlepiej wyraził się w alegorii. Konwenc- 
jonalizacja związku między signifiant a signifié to — jego zdaniem — 
efekt dążenia do wyeliminowania wszelkiej abstrakcji, budzącego się wskutek

24 Fragment Psychologii H ö ffd in g a  cytowany przez J. S te m p o w sk ie g o  (Sceptycyzm 
w twórczości Wacława Berenta. W: Szkice literackie. T. 1: Chimera jako zwierzę pociągowe. 
1929 — 1941. Warszawa 1988, s. 212—214), który w młodopolskim sposobie przyswajania myśli 
Zachodu — biernym i dlatego wywołującym kompleksy i frustracje — dostrzega zapowiedź stanu 
analogicznego do acedii.
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silnego uzależnienia intelektu od wrażeń wizualnych. Tendencja do plastycz
nego ukonkretnienia każdej treści doprowadziła do unieruchomienia poglądów 
na rzeczywistość25.

Inny sposób wyjaśniania zjawisk wiąże się z symbolem. Przeciwstawianie 
go alegorii, z deprecjonującym naświetleniem drugiego członu opozycji, wywo
dzi się z ΧΙΧ-wiecznej estetyki przeżycia. Symbolizacyjna wolność człowieka, 
oparta na sile geniuszu, wydała się wartością przewyższającą wiedzę rozumo
wą, sztucznie kształtującą obrazy alegoryczne. Berent przyznaje się do fascyna
cji symbolem, próbując jednak sprowadzić problem na płaszczyznę refleksji 
naukowej. Zagadnienie stało się przedmiotem dyskusji z filozofem i psycho
logiem Władysławem Heinrichem. Stanowisko, jakie zajął w niej pisarz, określa 
fragment jego listu:

Pytanie, czy „plastyka”, symbol, życie, naiwność, wzruszenie i p a m ięć  w zr u sz e n io w a  
(tak!) nie nawiedza wtedy, gdy — powiedzmy brutalnym paradoksem — „rozum” nas opusz
cza, a wiedzie wzruszenie i ta arcyciekawa jego forma, która zastanawiać i fascynować musi 
psychologa: mam na myśli ekstazę [ . . . ] 26.

W powieści stan podobny ekstazie przeżywa goliard, kiedy w swojej wyob
raźni mnoży i utożsamia zarazem sensy kielicha. Jego doznawanie świata reali
zuje w tym momencie ideał symbolizującej aktywności, którą zabsolutyzowała 
wspomniana wyżej teoria sztuki. Ujmowanie rzeczywistości poprzez symbol 
okazuje się równoznaczne z wyczuciem jej dynamiki. Takie predyspozycje swo
jego bohatera Berent kojarzy z jego przywiązaniem do rozmaitych tradycji 
spotykających się w obrębie kultury europejskiej. Goliard szanuje ich oryginal
ność i nie ustala między nimi hierarchicznych zależności, co prowadziłoby do 
praktyki alegorezy. Myślenie w kategoriach symboli wydaje się — w świetle 
utworu — najwłaściwsze ze względu na specyfikę opisanej tu, in statu nascendi, 
kultury. Apollińskość musi przybierać formy coraz bardziej otwarte, jeśli mają 
one bronić się przed rozsadzającą i unieważniającą wszystko dionizyjskością. 
W owej scenie wizyjnej wartości kultury europejskiej dają się rozpoznać 
w symbolu, który nie nazywa, lecz sugeruje. Język mówiący wprost zawsze 
wykazuje bezsilność wobec n a j i s t o t n i e j s z e g o .  Żywe kamienie nie podają 
katalogu wartości, ale unaoczniają raczej, czym są one w swojej istocie, kieru
jąc uwagę ku temu, co potwierdza, poszerza i wzbogaca życie, albo — co po 
prostu jest życiem. Zamiast enumeracji Berent wybiera środek wyrazu bardziej 
odpowiadający aksjologicznej „strukturze” kultury europejskiej. „Bakchowa 
cista mistica”, „żywe serce człecze” i Graal z rycerskich legend tworzą sym
boliczną jedność, ale poza czasem, poza rzeczywistością. Wielowymiarowość 
najwyższej wartości staje się źródłem sprzecznych, a przynajmniej nie pogodzo
nych pragnień. To, co jest bogactwem, okazuje się też wewnętrznym pęknię
ciem, jakiego nie znają kultury jednorodne.

Przeżycie szlachetnej harmonii, wyzwalającej z niepokoju i godzącej roz
bieżne tęsknoty, okazuje się możliwe tylko na chwilę. Najintensywniejsze do
znanie istnienia, z pełnym odczuciem jego sensu, goliard przypłaca życiem. 
Znalezienie G raala odbywa się poza ramami ziemskiej egzystencji. Doświad

25 Zob. J. H u iz in g a , Jesień średniowiecza. Przełożył T. B rzo sto w sk i. Warszawa 1961, 
s. 258-271 .

26 W. B erent, list do W. Heinricha. W: Pisma rozproszone. — Listy, s. 394.



czenie synkretyzmu kultury utrudnia Europejczykowi całkowite, pozbawione 
dystansu zaangażowanie się w życie. Czyni z niego osobowość o kilku wzajem
nie się sobie przypatrujących obliczach. Wieloznaczność sensu istnienia to jego 
poszerzenie, ale i relatywizacja. Nierealny staje się w tej sytuacji harmonijny 
rozwój wszystkich władz i możliwości człowieka.

Opisując skomplikowaną osobowość Nietzschego, przyszły autor Żywych 
kamieni traktuje go jako indywidualność najdobitniej potwierdzającą nieuch
ronność pewnego dylematu.

I oto istotna sprzeczność z Nietzschem i skłócenie ducha sięgające w głąb natury wszech- 
ludzkiej: ta wieczna rozterka płomiennych uczuć z chłodem myśli; marzycielskiej, tanecznej 
wyobraźni z surowym spokojem ścisłego wnioskowania; udręki poety, co się za szaleńca jeno 
ma, za widmo tęczowe, za wygnańca z dziedzin prawdy, z intuicyjnym wyczuciem najgłęb
szych tajników życia, paraliżowanym nieufnością myśliciela do wyczuć i intuicji27.

Jako przykład twórcy, który oprócz dwu wrogich sił doznaje działania 
trzeciej potęgi — harmonii, Berent wskazuje Goethego. Przedstawia go jako 
spadkobiercę jednolitej, spójnej kultury, wolnego od nadmiaru historyzmu 
i innych utrudnień realizacji własnej niepowtarzalności. Porównane w Źród
łach i ujściach nietzscheanizmu jednostki wielkość swoją mają zawdzięczać natę
żeniu tych samych, naturalnie antagonistycznych przymiotów ducha. Jednakże 
Goethe, bezpiecznie zadomowiony w przestrzeni kultury, postrzega życie — na 
jej tle — „pogodnym, ciekawym wejrzeniem epika”. Tymczasem autor Książki 
dla wszystkich i dla nikogo przygląda się życiu coraz bardziej świadom, iż 
człowiek, wiedząc o sobie coraz więcej, traci stopniowo zdolność widzenia 
„ubarwiającego”, przydającego sensu swojej wewnętrznej i zewnętrznej rzeczy
wistości.

Nieusuwalny konflikt między „taneczną wyobraźnią” a „chłodem myśli” to 
niejako przekleństwo Europejczyka28. Średniowieczne realia Żywych kamieni 
stanowią płaszczyznę, na której uniwersalna hipoteza antropologiczna autora 
zostaje sprawdzona w kontekście kultury europejskiej. W tymże kontekście 
hipoteza okazuje się konstytutywną zasadą.

Tak zdefiniowana istota europejskości uwzględnia doświadczenie m oder
nistycznego załamania wiary w życie, zwątpienia, niemocy. Jednakże Berent 
nie zatrzymuje się na etapie pesymizmu. Trwanie kultury, w której sam ucze
stniczy, uznaje za fenomen uchylający taki negatywizm w diagnozie jej stanu. 
Bliższy wydaje się już raczej Nietzscheańskiemu „światopoglądowi tra 
gicznemu”, w świetle którego cierpienie, przemijanie i to wszystko, co 
potocznie uchodzi za przeciwieństwo życia, jest w istocie od niego nie
odłączne.

27 B erent, Źródła i ujścia nietzscheanizmu, s. 131.
28 Opozycje: taneczna wyobraźnia — chłód myśli, spojrzenie epika — spojrzenie analityka, 

wskazane w Źródłach i ujściach nietzscheanizmu, reprezentują typ oglądu życia, który w myśli 
europejskiej miał znamienne sformułowania. W 1907 roku Bergson zauważa, że instynkt broni 
życia, natomiast inteligencja mu zagraża. Później precyzuje stwierdzenie, mówiąc o funkcji fikqo- 
twórczej jako obronie przed inteligencją (zob. E. R. C urt i us, Literatura europejska. Przełożył 
J. B ło ń sk i. W antologii: Współczesna teoria badań literackich za granicą. T. 2. Opracował 
H. M ark iew icz . Kraków 1972, s. 158). Katastroficzne ujęcie sprzeczności władz ludzkich za
prezentował O. Spengler uznając, iż w Europejczyku zwycięża faustyczna żądza poznania (zob. 
np. A. R o g a lsk i, Dramat naszego czasu. Szkice o kulturze i cywilizacji. Warszawa 1959, 
s. 25 n.).
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Powiada Zaratustra: „trzeba mieć chaos w sobie, by porodzić gwiazdę 
tańczącą. Powiadam wam: wiele chaosu jest jeszcze w was” 29. Średniowiecze 
ujęte w Żywych kamieniach jako czas narodzin specyficznego organizmu 
kulturowego to przesilenie o cechach kryzysu, ale przecież owocujące twór
czym wykorzystaniem sprzeczności, jakie tkwiły w bogactwie podjętych trady
cji i jakie odkryć w sobie musiał człowiek.

29 F. N ie tz s c h e , Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przełożył 
W. B erent. Toruń, b.r., s. 12.


